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ÚVOD 

 
 
První díl této knihy sestává ze 100 Dialogů s Pánem Ježíšem Kristem. Byly 
zaznamenány tak, jak přicházely, a proto se doporučuje, aby se poprvé četly 
také tak, jak následují po sobě. Některé Dialogy obsahují témata, kterým se 
věnovaly předcházející Dialogy, a proto by bylo obtížné je pochopit bez jejich 
souvislosti s předcházejícími Dialogy. 

Tyto Dialogy lze považovat za sérii a pokračování Nového zjevení Pána Ježíše 
Krista a Korolarií Nového zjevení Pána Ježíše Krista. Jelikož jejich filosofie a 
vše, co obsahují, se přímo dotýká těchto dvou knih, bylo by nemožné v těchto 
Dialozích správně pochopit nic bez předchozího čtení těchto dvou knih a bez 
důkladné znalosti a praktikování toho, co obsahují. Jinak by jen velmi málo 
z toho, čím se tyto Dialogy zabývají, dávalo smysl. A nejen to, ale jejich čtení 
bez předchozího seznámení se s obsahem a bez přijetí obsahu předtím 
vydaných dvou 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 odmítne vše, co obsahují. V takovém 
odmítnutí se skrývá možné odmítnutí duchovní pravdy, pocházející přímo 
z Pána Ježíše Krista, Který/Která je Sám/Sama o Sobě Absolutní Pravdou. 
V tomto logickém smyslu se může odmítnutí obsahu těchto Dialogů rovnat 
odmítnutí Pána Ježíše Krista. Toto je to 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 dvou knihách zmíněných výše. Nikomu se nic nevnucuje ani 
neukládá. Kvůli čestnosti a objektivitě je však nutné upřímně varovat vzhledem 
k možným důsledkům, výsledkům a následkům jakékoliv volby v tomto ohledu. 

 
Výše uvedené podmínky a požadavky se plně týkají i Druhého dílu těchto 
Dialogů. 

 
Děkuji Vám za uvážení všeho, co je zjeveno v těchto Dialozích. 

 
 
Dr. Peter D. Francuch 
Santa Barbara, Kalifornie 
20. června 2000 
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Dialogy s Pánem Ježíšem Kristem 
 

Dialog 1 

24. prosince 1998 

 
Peter: Jak víš, v poslední době s Tebou vedu velmi aktivní a intenzivní 
rozhovory, týkající se různých duchovních záležitostí, a také se ptám na platnost 
některých výroků a požadavků navržených v Korolariích k Novému zjevení 
Pana Ježíše Krista. Kromě toho cítím ohromnou potřebu, intuitivní touhu, až 
skoro tlak, zaznamenat naše rozhovory a podělit se o ně s některými vybranými 
lidmi spojenými s Tvým Novým zjevením. Přicházejí tyto touhy, potřeby, intuice 
či cokoli, co pociťuji, přímo od Tebe, jsou mi vnuceny silami negativního stavu, 
nebo jsou důsledkem mého zapáchajícího lidského ega, které chce, abych se 
cítil užitečný a vyvýšený nad ostatní? Co je skutečně za tím vším? 

Pán Ježíš Kristus: Dovol, abych tě ujistil, že v žádném případě není náhoda, že 
pociťuješ takové potřeby nebo touhy. Přichází to z tvé intuice. Musím ti 
připomínat, že nejvýrazněji jsem přítomen ve tvé intuici? Takže, pro klid tvé 
mysli, tě ujišťuji, že to přichází přímo ode Mne, neboť současné duchovní klima 
a situace jsou takové, že si vyžadují, abys konal tímto konkrétním způsobem. 
Vraťme se trochu zpět do tvé osobní minulosti, týkající se přenosu tvých 
předchozích knih. Pamatuješ, co se ti přihodilo, když jsi publikoval svou úplně 
první knihu Principy duchovní hypnózy? Po jejím publikování jsi pocítil 
ohromné nutkání pokračovat ve psaní. Tehdy sis, samozřejmě, vědomě 
neuvědomoval, že tvou rolí a pověřením je být transmiterem Nového zjevení 
Pána Ježíše Krista. Ale jaké myšlenky tě napadaly v té době? Ze svého typického 
lidského hlediska ses jako aktivní klinický psycholog chystal pokračovat a psát 
něco takového jako ‚Principy duchovní psychologie‘. Jaké malicherné a 
omezené téma! Zároveň však na tebe dorážela jiná myšlenka a v tvé mysli se 
zobrazoval jiný druh knihy s jejím obsahem, nazvaný Základy lidské 
duchovnosti. Tehdy sis myslel, že z tvé strany je duchovní arogancí byť i jen 
vzdáleně formulovat takové ohromně důležité téma, jako je toto, protože, 
koneckonců, kdo jsi ty? Co jsi zač, že ses opovážil byť i jen tak uvažovat? Byl jsi 
pouze psycholog, který neměl v popisu práce zabývat se něčím, co se týká 
takových obrovských a dalekosáhlých záležitostí. Proto jsi s tou myšlenkou 
ohromně zápasil, odmítaje dlouhou dobu jednat podle ní. Pamatuješ si však, že 
čím více jsi s ní zápasil, čím více ses jí pokoušel vyhnout a odvrhnout ji ze své 
mysli, tím byla silnější, takže se v jednom momentě stala nesnesitelnou a hořela 
v tobě tak dlouho, dokud jednoho rána - když ses probudil z jedné významné 
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snové vize - bylo pro tebe vyloženě nemožné dál váhat, mohl jsi pouze jedno - 
začít zaznamenávat. A jak víš, toto byl úplný začátek přenosu série knih, které 
jako celek tvoří Nové zjevení Pána Ježíše Krista. Toto období bylo ohromným 
duchovním milníkem, který zahájil ve všech oblastech multivesmíru, jakož i 
v zóně vymístění a na planetě Nula něco úplně nového. V té době sis, 
samozřejmě, neuvědomoval, že planeta Země je vlastně planeta Nula nebo že 
vůbec existuje něco jako zóna vymístění.  

Nyní má současná situace velmi podobný význam, i když její smysl a obsah, 
jakož i současné duchovní klima a poměry jsou naprosto jiné. Nic není ani 
zdaleka tak stejné, jak tomu bylo tehdy. 

Peter: Cítím ohromnou úzkost a strach a váhám pokračovat kvůli tomu, co jsi 
řekl v Prvním soukromém rozhovoru, v Doplnění 20 a v Oznámení, 
zaznamenaných v Korolariích..., že v písemné formě už více nepřijdou žádná 
poselství. Nerad bych se ocitl v situaci, že porušuji tuto podmínku. Jaká je 
realita ohledně této podmínky a je stále ještě platná?  

Pán Ježíš Kristus: Mohu přesně zopakovat slova uvedená výše: „Nic není ani 
zdaleka tak stejné, jako tomu bylo v době přenosu uvedené části této knihy“. 
Od té doby nastaly ve struktuře Stvoření, zóny vymístění a planety Nula 
obrovské změny. Došlo k několika nanejvýš významným posunům. Tyto si 
vyžadují odlišný přístup, postoj, chápání, chování a způsob vztahu, komunikace 
a účasti. Není náhoda, že jsi v této konkrétní době odešel do penze ze svého 
profesionálního lidského typu zaměstnání. Nyní jsi potřebný na úplně jiné, 
všezahrnující úrovni, věnuje veškerý svůj čas Mému Novému zjevení a všem, 
kdo jsou s ním spojeni na všech úrovních multivesmíru, včetně zóny vymístění a 
planety Nula. 

Peter: Takže, co s nebezpečím písemného materiálu a se zosobněným, 
individualizovaným přístupem k tomu všemu? Co s potřebou klást své vlastní 
otázky a dostávat své vlastní odpovědi? 

Pán Ježíš Kristus: V době, kdy byly poskytnuty tyto typy návrhů, to mělo tak 
být. Bylo správné takové jednání. Nezapomínej však ani na okamžik, prosím, že 
od té doby uplynulo už skoro pět let. (V únoru 1999 uplyne pět let od první 
známky této záležitosti.) Snad si bláhově nemyslíš, že věci jsou stále ještě 
stejné, jaké byly tehdy? Nevzpomínáš si, co bylo tehdy velmi jasně a důrazně 
naznačeno, že všechna Doplnění v Korolariích... zobrazují situaci tady-a-teď, a 
jen tady-a-teď situaci, a že by se neměly považovat za neměnné dogma, 
zakotvené navždy v pravidlech vašeho chování a životního stylu, aby se nikdy, 
nikdy nezměnily, nemodifikovaly či nevyvrátily? Jak je pro tvou lidskou 
přirozenost snadné - a toto tvrzení se týká vás všech - zapomenout na sdělení 
opakované mnohokrát během celého přenosu knih Nového zjevení, že co bylo 
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náležité a vhodné včera, nemusí být takové dnes, a co je náležité, vhodné a 
správné dnes, nemusí být takové zítra? Co se stalo s principy neustálého 
duchovního pokroku? 

Takže, abych přímo odpověděl na tvou otázku: Tehdy bylo životně důležité a 
rozhodující, aby si každý vytvořil zosobněný a individualizovaný přístup a naučil 
se být závislý ne na Doplněních, poselstvích nebo písemných materiálech, ale 
na své vlastní intuici a jedinečném způsobu komunikace s Pánem Ježíšem 
Kristem ve svém nitru. Tento požadavek se přímo týkal záležitosti synergického 
působení s pseudotvůrci, kteří potřebovali zažít odpovědi na své otázky ze 
správného zdroje a ze správné pozice. Jen vy všichni jste jim mohli poskytnout 
takovéto odpovědi. Šlo o to, aby se kladly otázky a dostávaly odpovědi ne 
způsobem vnucování z venku a od někoho jiného, ale z pozice niternosti 
každého; to znamená, aby se pseudotvůrcům ilustrovalo, že jediné správné 
odpovědi na jejich otázky lze získat jen z nitra, od Pána Ježíše Krista, 
Který/Která je plně přítomen v tom nitru, a odtud i vně a ve všem mezi tím. Jak 
víš, pro pseudotvůrce jsou - nebo až do toho momentu byly - pojmy, jako nitro 
a individualizovaný, zosobněný přístup, zcela nepřijatelné, protože jsou 
nevědecké. Protože jsou nebo byli největší vědci všech dob - podle principů 
vědeckých požadavků, které tak příhodně vytvořili - jediné náležité odpovědi, 
které bylo možné získat, byly odpovědi získané na základě vnějšího objektivního 
pozorování, shromažďování informací, klasifikace událostí a podobně, co 
potom může vést k objektivním závěrům, ze kterých lze vyrobit zevšeobecnění, 
která by platila pro všechny. Samozřejmě, jak dobře víš, Petře, takový přístup 
vede jedině ke zkreslení a úplným nepravdám. Toto je důvod, proč bylo pro vás 
všechny nutné zavést odlišný způsob získávání informací, aby si pseudotvůrci 
mohli všimnout faktu, že náležité, platné a správné odpovědi lze dostat jen 
takovým způsobem, jaký se až dosud zobrazoval ve vašich životech. 

Peter: Jaká je tedy situace s pseudotvůrci, jejich přisluhovači a renegáty nyní? 

Pán Ježíš Kristus: Ti, kdo byli ochotni a připraveni naučit se tuto nanejvýš 
významnou a důležitou lekci, se ji naučili. Ti, kdo nebyli, odmítli uznat nebo 
přijmout platnost takového typu poučení. Co myslíš, jak dlouho se musí takové 
lekce zobrazovat nebo jak dlouho musí trvat v časoprostorovém kontinuu? Buď 
pokud se je nenaučíš, nebo pokud v tom učení neselžeš. Takové lekce nemohou 
pokračovat navěky, protože pokud by tomu tak bylo, účinně by to bránilo 
duchovnímu pokroku a naučení se něčemu novému a odlišnému. To by 
prakticky vytvořilo regresivní a stagnující situaci, tak charakteristickou pro 
přirozenost negativního stavu. V tom případě by negativní stav nemohl být až 
do věčnosti eliminován. Takový výsledek není vůbec možný, protože by byl 
v rozporu s Mou Přirozeností, s přirozeností pozitivního stavu a se slibem, který 
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jsem učinil před aktivací negativního stavu. O něco později si něco povíme o 
dalších aspektech současného rozpoložení pseudotvůrců, jejich přisluhovačů a 
renegátů. 

Peter: Vraťme se, prosím, k nebezpečí spoléhání se na písemné materiály a 
sdělení přicházející od Tebe skrze mne, a následně přenášené k ostatním 
zájemcům. 

Pán Ježíš Kristus: Nuže, Petře, podívej se na to takto: Jaký má lidstvo problém, 
pokud jde o písemný materiál? Uvažuj toto: vezmi si například všechny ty 
takzvané svaté knihy, jako je křesťanská Bible, hebrejský Talmud, islámský 
Korán, tibetská Kniha mrtvých, buddhistické a hinduistické svaté knihy a mnohé 
jiné. Co se s nimi stalo? Staly se dogmatickým, nezměnitelným, strnulým, 
stagnujícím a navěky neměnným zdrojem lidské pseudoduchovnosti, bez 
možnosti jakékoliv úpravy, obnovy nebo změny čehokoli v nich. A nejen to, 
staly se natrvalo zdrojem hrozných krvavých lidských konfliktů a problémů. 
Jejich absurdnost zachází až tak daleko, že dokonce i změny ve formálním 
jazykovém vyjádření jsou považovány za znesvěcující a hříšné. Podívej se 
například, jak všichni ti čtenáři křesťanské Bible a všichni ostatní ve svých 
vlastních náboženských systémech lpějí na těch archaických, starých, 
matoucích anglických překladech (nejen anglických – pozn. překl.) se všemi 
těmi „thous“, „thee“ (stará archaická osobní zájmena pro vyjádření slov „ty“, 
„tebe“, které se používají jen pokud se oslovuje nějaká osoba, obvykle Bůh – 
pozn. překl.) a na podobných nesmyslech, které nemají absolutně žádný smysl a 
význam. Přesto se jich drží a nechtějí měnit nic v tomto ohledu. A přestože 
existují některé moderní překlady těchto knih, lidé stále upřednostňují staré 
metody, jako kdyby tím, při jejich snahách být spaseni, dosáhli lepších výsledků, 
nebo z jakýchkoli důvodů, proč je vlastně čtou. 

Podobné je to se sděleními nebo Doplněními. Jejich čtenáři budou mít tendenci 
dívat se na jejich obsah jako na nezměnitelný, neměnný, vždy použitelný a 
platný pro všechny časy a podmínky. Na jejich platnost se musíte dívat jen 
z hlediska jejich historické hodnoty, jako na odraz duchovní atmosféry toho 
konkrétního období, jako na lekci nebo poučení o tom, jak nastával duchovní 
rozvoj a pokrok v těch dobách a jak na něm budovali nové, progresivnější a 
pokročilejší kroky. Pokud na ně budete nahlížet z této správné perspektivy, 
tehdy, a jen tehdy, budou mít náležitý smysl a význam. V tom smyslu, a pouze 
v tom smyslu, bude jejich platnost věčná.  

Peter: A co záležitost neposkytování už žádných sdělení nikomu, protože by to 
bylo vnucováním, a tedy by se toho mohly zmocnit síly negativního stavu. 
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Pán Ježíš Kristus: V té době bylo nutné ustanovit způsob života, který by 
každého, kdo čte a praktikuje Nové zjevení Pána Ježíše Krista, učinil 
odpovědným a zodpovědným za svůj vlastní život. Jak víš, tehdy začala vznikat 
duchovně velmi nebezpečná situace. Čtenáři Nového zjevení Pána Ježíše Krista 
se začali spoléhat na to, co jsi řekl nebo napsal ty, Petře, nebo úzkostlivě čekali, 
až prostřednictvím tebe přijdou sdělení. Ten typ postoje podporoval 
nebezpečnou závislost na tobě a na sděleních. Jak víš, závislost na někom či 
něčem jiném ochuzuje jedince o schopnost vytvořit a vyjádřit svou vlastní 
jedinečnou osobnost a přirozenost, bráníc každému ve schopnosti a touze 
myslet a jednat za sebe, ze sebe a podle sebe. V takovém případě se dotyčný 
stává otrokem negativního stavu, protože negativní stav je vybudován na 
vnějších závislostech a otroctví vůči někomu a něčemu jinému. 

Peter: Byl toto jeden z důvodů, proč došlo tenkrát k bolestivému přerušení 
styků mezi námi zde, na Západním pobřeží, jakož i na Východním pobřeží? 

Pán Ježíš Kristus: Ano, i když ne jediný. Toto přerušení styků jsem dovolil proto, 
aby se ustanovily individualizované a zosobněné životní styly a zrušila se 
vzájemná závislost. Byla tu nebezpečná tendence podporovat skupinový, 
pospolitý a vzájemně závislý způsob života, který by každému bránil nejen 
v náležitém chápání principů Nového zjevení Pána Ježíše Krista a jeho 
Doplnění, ale hlavně by bránil v poznání postavení, role, úlohy a poslání, které 
každý má ode Mne. Toto přerušení styků, naneštěstí, vedlo i k opačnému, 
nežádoucímu a negativnímu výsledku - tak typickému pro lidi na planetě Nula. 
Na jednu stranu se předpokládalo, že v budoucnosti už nikdy nebudou 
přicházet žádná sdělení a že případ je, takříkajíc, uzavřen. Na druhou stranu, 
někteří z vás předpokládali, že tvé poslání, Petře, se skončilo nebo završilo a že 
už více nebudeš prezentovat, přenášet nebo hovořit o duchovních 
záležitostech, že Pán Ježíš Kristus opět oněmí a že každý bude odkázán sám na 
sebe, bez jakéhokoli vstupu od kohokoli či čehokoli. Jinými slovy, bylo to bráno 
jako nesporné dogma, strnulý zákon a stálá, pevně zakotvená a 
nemodifikovatelná podmínka, která se nikdy nezmění. Zároveň někteří z vás 
nesprávně usoudili, že když už Petr není v této pozici, bude touto rolí pověřen 
někdo jiný. 

Peter: Jaký je v tom případě rozdíl mezi přijímáním poselství a mezi 
zaznamenáváním, které dělám právě teď? 

Pán Ježíš Kristus: A není to zřejmé? Vzpomínáš si, jak jsi před několika dny 
během opětovného čtení Doplnění 20 narazil na výrok, který tě zasáhl jako 
blesk, jasně naznačující, že současný posun (v té době) přecházel od poselství 
ke kladení otázek? Kolikrát jsi četl ten text a až dosud jsi ve své mysli nikdy 
nezaregistroval obrovský význam tohoto tvrzení? Podívej, jak jsou přijata (nebo 
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byla přijata) poselství: Pasivně, trpělivě jsi čekal, dokud nevložím myšlenky do 
tvé mysli. Potom jsi je zapsal a podělil se o ně s ostatními. Vzhledem 
k současnému duchovnímu požadavku pokračovat takovým způsobem by 
znamenalo, že poselství přicházejí a že jsou přijímána vnucením, a ne ze 
svobodné volby. Takové přijetí, založené na vnucení, by vedlo pseudotvůrce 
k závěru, že mezi pozitivním stavem a negativním stavem není žádný rozdíl, 
protože, koneckonců, vše v negativním stavu a v lidském životě je na základě 
vnucení. Učinění takového závěru by jim zabránilo v odhalení Absolutní Pravdy, 
po které pátrají během celého svého jsoucna a bytí. V takovém případě by 
negativní stav nemohl být eliminován. 

Na druhou stranu, sleduj, jak probíhá tento dialog. Nepřijímáš pasivně sdělení, 
ale namísto toho ze své svobodné vůle a volby pokládáš otázky, a protože jsi 
požádal o odpovědi na své dotazy, dostaneš odpovědi. Nic ti není vnucováno a 
není řečeno nic, co by nevzešlo z tvé nesmírné touhy poznat pravdu a žít podle 
ní. Toto je podstatný rozdíl, který vede pseudotvůrce k uznání, že nejsi pasivním 
otrokem pozitivního stavu, ale aktivní, svobodomyslná, nezávislá a jedinečná 
bytost se svobodnou vůlí, která je schopná při pátrání po Pravdě klást příslušné 
otázky a následně dostávat příslušné odpovědi. A co je nejdůležitější, tyto 
otázky přicházejí z tvého nitra, z tvé vlastní sjednocené mysli bez toho, abys 
čekal na někoho nebo něco, aby je v tvém jménu inicioval a aby ti vnutil své 
vlastní odpovědi. Tento druh komunikace, který je úplně nový, brání každému 
v negativním stavu, aby zjistil, co se mezi Mnou a tebou odehrává. Jednoduše 
to obchází jejich uvědomění. My dva spolu hovoříme a nikdo jiný není schopen 
narušovat tento proces. 

Peter: Jsou nějaké kritéria pro kladení takových otázek? 

Pán Ježíš Kristus: Samozřejmě. Otázky je možné pokládat buď z čistoty svého 
srdce, s kladným a dobrým úmyslem, za účelem stát se lepší, více milující, 
moudřejší a užitečnější bytostí/entitou - v takovém případě přijdou odpovědi 
vždy ze správného zdroje; nebo se otázky položí s nějakým skrytým nebo zjevně 
postranním důvodem nebo motivací, s nesprávným záměrem a z nesprávných 
důvodů - a v takovém případě přijdou odpovědi z podvodného, negativního 
zdroje. 

Peter: A co obsah Nového zjevení Pána Ježíše Krista? Jak jsou platné jeho 
principy a sdělení? 

Pán Ježíš Kristus: Všimni si, prosím, jazyka a tématu té monumentální knihy. 
S výjimkou páté kapitoly se zabývá především analýzou přirozenosti 
negativního stavu, jeho původem, zdrojem a důvody jeho aktivace, přirozeností 
lidského života, planetou Nula a zónou vymístění, původem lidských problémů, 
přirozeností pozitivního stavu, Přirozeností Pána Ježíše Krista, významem života 
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obecně a lidského života zvláště (ve všech možných detailech do té míry, do 
jaké jste to, jsouce, takříkajíc, v lidské kůži, schopni pochopit). Kromě toho, 
definuje základní duchovní zákony, na základě kterých je život možný a 
uskutečnitelný, nastiňuje správné duchovní principy, které řídí současný 
duchovní stav pro tento jednotlivý časový cyklus, a mnoho jiných podobných 
věcí. Všimni si však, prosím, že při formulování principů, například jak přežít 
lidský život nebo jak praktikovat principy Nového zjevení, nastiňuje nejnutnější 
podmínky pro vaše přežití uprostřed negativního stavu a v lidském životě. Když 
hovoří o duchovních principech, jasně rozlišuje mezi těmi, které budou mít 
platnost pro všechny časové cykly, a těmi, které budou mít pouze dočasnou 
platnost do konce negativního stavu. Jak víš, potom budou takové principy buď 
modifikovány, přeformulovány, nebo úplně zrušeny. Abych tedy odpověděl na 
tvé dotazy a zas a znovu zopakoval (pamatuješ si na Doplnění 15?), nic v Novém 
zjevení Pána Ježíše Krista nikdy nezestárne, nezastará ani se nezruší. 

Peter: A co kapitola 5 v té knize? 

Pán Ježíš Kristus: No, jak víš, Petře, kapitola 5 byla napsána dříve, než byl 
dokončen celý obsah Nového zjevení Pána Ježíše Krista. Protože v té době za 
daných okolností byla správným a platným postupem. Ale dostupnost Nového 
zjevení Pána Ježíše Krista v jeho celistvosti tuto situaci a potřebu úplně 
změnila. Nezapomínej, že předtím byl pozitivní stav, obrazně řečeno, velmi 
vzdálený nebo daleko od negativního stavu, zóny vymístění a vaší planety. 
Proto bylo nutné a potřebné vyvinout a zavést podrobně propracovaný postup, 
který by každému zájemci umožnil dostat se do kontaktu s jeho duchovní 
realitou a duchovní rodinou. Avšak nynější čtení, meditování, uvažování, 
přemýšlení či cokoli podobného ohledně Nového zjevení Pána Ježíše Krista 
dostává každého do přímého kontaktu se Mnou, s jeho pravou duchovní 
rodinou a s pravou realitou pozitivního stavu, s vědomým, nebo bez vědomého 
uvědomění si, že je to tak. Abych to tedy opět zopakoval: obsah té kapitoly 
bude mít vždy historickou hodnotu, popisující duchovní klima, jaké existovalo 
předtím, než byla zpřístupněna kompletní verze Nového zjevení Pána Ježíše 
Krista. Bude dobrou lekcí, základem pro porovnání situace, jaká existovala 
předtím, se situací, jaká existuje nyní, a jaká bude existovat v budoucnu. Takže 
ji nepřehlížejte.  

Peter: Rád bych se vrátil k záležitosti rozkolu, ke kterému došlo mezi námi před 
několika lety a který u některých z nás ještě přetrvává. Jak víš, vyvolalo to ve 
mně ohromnou míru trápení, úzkosti, bolesti a pocitu opuštěnosti. Jaký byl 
význam toho všeho pro mne osobně? Zvláště bolestivé je uvědomění, že jsem 
úplně izolovaný a odloučený od Marka Keatinga. 
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Pán Ježíš Kristus: Ano, to je pochopitelné. Podívej se však, co se tenkrát událo. 
Pomalu a postupně ses stával příliš závislým na Markovi, co se týká všech 
vstupů nebo sdělení ode Mne. Postupně, téměř nepostřehnutelně, ses vzdával 
přímé komunikace se Mnou, ze svého vlastního nitra a čekal jsi na Marka, že 
přijde, nebo že ho navštívíš u něj doma, abys se Mnou komunikoval, používaje 
jeho hlasivky a hlas. Síly negativního stavu využily této situace a začaly pronikat 
do vaší skupiny, rozbíjejíce ji a vypínajíce tvou vlastní schopnost kontaktovat se 
se Mnou přímo z tvého vlastního nitra a díky tvému vlastnímu spoléhání se na 
sebe. Přestal jsi důvěřovat všemu, co přicházelo z tvého vlastního nitra. Na 
druhou stranu, když někteří členové vaší skupiny nesprávně usoudili, že jsi 
přestal být reprezentantem a transmiterem čehokoli, co přichází ode Mne a 
z Mého pozitivního stavu, a že jsi se stal duchovně neschopným udělat cokoli, 
kromě vysedávání a mračení se, začali ti navrhovat, co bys měl dělat, jaký bys 
měl být a jak by ses měl k nim chovat a mít k nim vztah. Takové požadavky 
z jejich strany v tobě vyvolávaly ještě větší trápení a začal ses cítit v jejich 
přítomnosti mimořádně nepříjemně - a právem. Tato situace má historický 
precedens, Petře, z tvého vlastního života. Něco podobného se stalo před 
vydáním tvé knihy Základy lidské duchovnosti. Tehdy jsi měl ohromné těžkosti 
s přijetím faktu, že tvým posláním a pověřením ode Mne je být transmiterem 
Mého Nového zjevení. Velmi málo jsi důvěřoval tomu, co přicházelo z tvé 
vlastní mysli. Namísto toho ses spoléhal na to, co ti přicházelo ode Mne přes 
velmi mladého Marka Keatinga. Abych tě odnaučil přestat se spoléhat na jiné, 
nezáleží na tom, jak čistí a dobří byli a jsou, a abych tě naučil spoléhat se na 
svůj vlastní vstup, bylo nutné na mnoho let přerušit tvé spojení s Markem. 
Tento rozchod posloužil velmi dobrému účelu. Ani jeden z vás nemá žádné 
tušení o ohromném duchovním nebezpečí pro vaše životy, kterému se předešlo 
tímto činem. A něco podobného se odehrálo během současného rozkolu. Jak 
víš, s Markem a některými dalšími nekomunikuješ už téměř dva roky. 

Peter: Musí toto přerušení styků a odloučení pokračovat? 

Pán Ježíš Kristus: To záleží na volbách, které mají učinit druzí. Není objektivní 
důvod, proč by mělo pokračovat. Ale subjektivně, to už je jiný příběh. Volby se 
učinit musí. V tvé pozici, Petře, kvůli tomu, kdo jsi a jaké je tvé skutečné 
pověření ode Mne, by pro tebe nebylo vhodné, aby ses kontaktoval jako první. 
Protože hovoříš v Mém Jménu (o tom budeme mluvit poněkud později), pro ně 
by bylo vnucením, nevyhnutelností a nutností naslouchat tomu, co musíš 
povědět. Na druhou stranu, mohlo by to v nich také podporovat typický lidský 
odpor vůči tomu, že musí s tebou komunikovat a poslouchat, co jim máš říct 
nebo oznámit. Ani na vteřinu nezapomeň, co to znamená rozmlouvat s lidmi 
v Mém Jménu. 



10 
 

Peter: Je i nějaký jiný důvod pro toto všechno? 

Pán Ježí Kristus: Ano je. Jak víš, lidé mají velmi silný sklon napodobovat nebo 
opakovat to, co dělají druzí, a jak se druzí chovají nebo co prožívají. Před mnoha 
lety, ještě předtím, než byly napsány nebo publikovány nějaké tvé knihy, 
někteří z tvých bývalých studentů, které jsi učil na Kalifornské univerzitě, 
prohlásili, „když to může dělat Petr, nebo Dr. Francuch, můžeme to dělat i my, a 
dokonce lépe“. Takže chtěli se stát tebou, namísto toho, aby se stali sami 
sebou. Pamatuješ si ty události? Pokoušejíce tě kopírovat nebo být jako ty, 
odmítli své vlastní jedinečné osobnosti, své vlastní poslání a pověření a stali se 
ve svém snažení neužitečnými a neproduktivními. Kde jsou teď s takovým 
postojem? Chápeš, co myslím? Takže ve vaší současné situaci se u některých 
členů vaší skupiny začal rozvíjet nebezpečný sklon pokoušet se mít stejné 
zážitky nebo být stejný jako ty. Aby se jim zabránilo chytit se do pasti, kterou 
jim nastavily síly negativního stavu, bylo nutné separovat je od tebe, aby se 
naučili být sami sebou a spoléhat se na svou vlastní intuici a na vstup ze svého 
vlastního nitra, a ne na tebe či na někoho jiného, v této věci. 

Peter: Ještě jednou, otázka zní: Musí tato situace pokračovat? 

Pán Ježíš Kristus: Znovu, to záleží na tom, jak moc se poučili, jak moc jsou 
ukotveni v jejich vlastním nitru a jak jsou v současnosti nezávislí. Jsou schopni 
navázat vztah založený na tomto novém prvku, který nepodporuje potřebu 
napodobovat nebo kopírovat někoho či něco? Zbavili se takové tendence? Jsou 
dostatečně silní a zdatní, aby byli schopni odolat pokušení být jako ty, Petře, 
nebo mít podobné zážitky a podobné pověření? Jsou spokojeni se svou vlastní 
přirozeností, se svým vlastním, jedinečným pověřením, rolí a pozicí, kterou mají 
ode Mne? Přijímají, kdo jsou a proč jsou na planetě Nula, ať jsou kýmkoliv nebo 
ať je zde jejich role jakákoliv? Pokud odpověď na tyto nebo podobné otázky zní 
„ANO“, potom rozhodně tato situace nemusí pokračovat. V opačném případě 
by za současných poměrů nemohlo dojít, v tomto konkrétním případě, k žádné 
změně.  

Peter: Znovu zopakuji otázku: A co záležitost písemného materiálu? Jak moc je 
duchovně nebezpečné zaznamenat tento nebo jiný druh dialogu ve formě 
písemného materiálu a podělit se o něj s ostatními? 

Pán Ježíš Kristus: Jak víš, Petře, dříve bylo uvedeno, že takový druh informací 
by se měl s ostatními sdílet formou rozhovoru. V době, kdy ti byla tato rada 
poskytnuta, bylo nutné kvůli pseudotvůrcům zavést odlišný způsob. Ten přístup 
si vyžadoval přechod od skupinového sdílení k individuálnímu. Důvod toho byl 
jasný: Pokud pseudotvůrci, jejich poskoci a renegáti spoléhají na masy a 
množství, pokud je toto jejich baštou, potom v porovnání s tím se individuální 
přístup, komunikace tváří v tvář, vyhne jejich pozornosti. Hlavním důvodem zde 
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byla otázka bezpečnosti. Zároveň, pokud za tehdejších podmínek písemný 
materiál četl někdo jiný, stavělo to čtenáře do pozice vnucování. Přijetí čteného 
materiálu vnucením stavělo čtenáře do ohromného nebezpečí, že se stane 
terčem sil negativního stavu. Takže ještě jednou, šlo o bezpečnostní důvody a 
aby se zabránilo tomu, aby se jakýkoli případný čtenář stal terčem. Od té doby 
však došlo k význačnému posunu (vlastně se odehrálo několik takových 
posunů!). Sotva se každý z vás ukotvil ve svém vlastním nitru a naučil se 
spoléhat na svou vlastní intuici, a když pseudotvůrci dostali potřebné odpovědi 
ze správné strany mostu, a sotva jste pro ně dokončili své překlady, otázka 
bezpečnosti více nebyla udržitelná. Pokud na žádný písemný materiál 
nepohlížíte dogmaticky jako na něco, co je platné navždy (i když některé z jeho 
aspektů by mohly být i takové), a pokud jste ochotni změnit se vždy, když je 
taková změna naznačena, jste při čtení takového písemného textu v bezpečí. 
Nezapomeňte v tomto ohledu na jeden velmi důležitý faktor. Co se stane, když 
se s někým dělíte o důležité informace formou rozhovoru? Nu, když dotyčná 
osoba od vás odchází, jak překračuje práh vašeho domu nebo odchází z vaší 
přítomnosti, nejméně třetina z těchto informací je zapomenuta. Čím větší 
vzdálenost od vašeho domu nebo vaší přítomnosti, tím více informací se vytratí 
z její paměti. V jednom časovém bodě je vše z toho, nebo většina z toho buď 
kompletně zapomenuta, nebo se uchová v paměti zkresleným a nesprávným 
způsobem. Opět, tato situace dává silám negativního stavu šanci ovlivňovat 
jeho/ji takovým způsobem, aby si nepamatoval/a správně nic, co se dozvěděl/a, 
nebo co získal/a během takového rozhovoru. Taková je lidská paměť. S tím 
nemůžete nic dělat. Pokud jste ve své lidské kůži, bude to takto. 

Naproti tomu, písemný materiál vám dává alespoň do určité míry příležitost 
osvěžit si svou paměť, pokud k němu přistupujete s pozitivním a dobrým 
úmyslem náležitě pochopit, co vám oznamuje, a vidět ho jako cenné informace 
podléhající ověření vaší vlastní intuicí a potvrzení z vašeho vlastního nitra. 
Pokud k tomu přistupujete tímto způsobem, tak jste v bezpečí. 

Peter: Abych znovu zopakoval: Co s tvrzením, že bychom měli klást své vlastní 
otázky a dostávat své vlastní odpovědi? 

Pán Ježíš Kristus: Tento požadavek se týká záležitosti zosobnění a 
individualizace vašeho vlastního života. To znamená, že každý je zodpovědný a 
každý je povinen skládat účty za svůj vlastní život. Kvůli této okolnosti, všechny 
otázky a odpovědi na tyto otázky, které se týkají specifického a jedinečného 
života konkrétního jedince, musí přijít jen z jeho/jejího vlastního nitra. Nikdo 
nemůže nebo nesmí zodpovídat tyto otázky za druhého. To by bylo hrubým 
porušením svobodné volby a nezávislosti jedince. Bylo by to odporným 
vnucením, které by mohlo nepříjemně ovlivnit oba životy, jak život tázajícího se, 
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tak i život osoby, která poskytuje odpovědi. Nicméně však došlo k určité míře 
nedorozumění v této záležitosti. Předpokládalo se, jako při mnoha jiných 
věcech v lidském životě, že toto má všezahrnující platnost, že se to týká všech a 
všeho všeobecným způsobem. Kdyby tomu bylo tak, nikdy bys nebyl schopen 
dostat Nové zjevení Pána Ježíše Krista nebo jeho Doplnění nebo současné 
Dialogy. V tomto ohledu by bylo dobré osvěžit si paměť a znovu si přečíst první 
kapitolu Hlavních idejí Nového zjevení, nazvanou ‚O různých typech zjevení a 
jak si správně ověřit jejich zdroj a platnost‘. Ta se rozsáhle zaobírá touto 
problematikou a otázkami různých typů zjevení. Samozřejmě, jediné doplnění, 
které je v této kapitole potřeba udělat, se týká nástrojů na ověřování 
pravdivosti a zdroje každého takového zjevení. Psalo se tam, že takové 
ověřování musí být založeno na principech duchovní homogenity, definovaných 
v knize Poselství z nitra. Jak víš, v té době ještě nebylo kompletní Nové zjevení 
k dispozici. Proto musí být v současnosti jakékoliv takové ověřování založené na 
principech Nového zjevení, a ne na principech, které jsou v té knize. 

Dovol, abych tuto záležitost rozebral trochu podrobněji. V době napsání 
Poselství z nitra bylo Nové zjevení Pána Ježíše Krista ve stádiu zrodu. Proto 
všechny náboženské systémy na vaší planetě obsahovaly určitá zrnka duchovní 
pravdy, což jim dávalo zdání jednotnosti. Tyto pravdy nebyly ještě z těchto 
náboženství extrahovány. Takže sloužily určitému pozitivnímu účelu v tom 
smyslu, že poskytovaly lidem určitý stupeň uvědomění si duchovnosti, i když 
zkreslené. Takové uvědomění umožnilo lidem přežít. Jak však víš, jen co bylo 
přeneseno Nové zjevení Pána Ježíše Krista, ono vyjmulo všechna ta zrnka 
pravdy, která byla obsažena v těch náboženských systémech, a učinilo ty 
systémy nejen zastaralými, ale i totálně neschopnými, zpátečnickými, 
neužitečnými, nebezpečnými a zavádějícími. Proto už více není vhodné 
odkazovat se na ně žádným způsobem nebo stylem. 

Vraťme se však ke tvé původní otázce: Každý jedinec má zodpovědnost za 
kladení svých vlastních otázek a dostávání svých vlastních odpovědí, týkajících 
se jeho/jejího osobního života. Něco jiného však je, když máš otázky 
multiverzálního významu. Ty se týkají každého ve jsoucnu a bytí i 
pseudojsoucnu a pseudobytí. Odpovědi na tento druh otázek mohou přijít jen 
od někoho, jehož jsem určil Já za transmitera Mého Nového zjevení. V tomto 
případě přes tebe, Petře. Pamatuj si, prosím, že je tvým posláním, pověřením, 
zodpovědností a povinností, abys Mi předkládal tyto otázky a abys odpovědi na 
ně oznamoval všem zúčastněným nebo těm, kteří mají zájem. Musí to však být 
formou rozhovoru, abychom se vyhnuli problému vnucování. Připrav se tedy na 
svou skutečnou práci. 
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Peter: Je toto důvod, proč jsem odešel ze svého profesního zaměstnání do 
penze? 

Pán Ježíš Kristus: Ano. Ale nejen toto, ale i to, že tvá skutečná práce se právě 
začíná. 

Peter: Je nějaký zvláštní důvod toho, že poslední čtyři a půl roku se v mém 
osobním a soukromém životě zdánlivě nic nedělo? 

Pán Ježíš Kristus: Důvodem takového rozpoložení byl fakt, že jsi byl zapojen do 
velmi důležité práce někde jinde, v jiných dimenzích. Kvůli této práci bylo nutné 
tě udržovat na zevnější úrovni v režimu dočasného zastavení, aby tuto 
důležitou duchovní práci nic nenarušovalo. Tvá zevnější aktivita byla tedy 
omezena na tvou každodenní práci v místě tvého zaměstnání, aby tvá zevnější 
mysl byla zaměstnána tím, co se odehrává v zevnějšku, a také aby ti to pomohlo 
dokončit tvou práci, než budeš mít nárok na penzi. Čas odchodu do penze se 
shoduje s ohromným posunem, který nastal v duchovní sféře i jinde. Současná 
duchovní situace je taková, že si vyžaduje celé tvé zapojení v Mé práci na všech 
úrovních jsoucna a bytí, včetně nejzevnější úrovně. 

Peter: Má nějaký význam, že k záznamu tohoto rozhovoru došlo na Štědrý 
večer? 

Pán Ježíš Kristus: Samozřejmě. Jak víš, Petře, nic není náhoda. Nezapomínej, že 
v tomto konkrétním čase oslavujete dva nejdůležitější milníky, které nastaly 
v celé struktuře času: Mé narození do lidského těla, tedy Můj První příchod; a 
hlavně Mou Novou Přirozenost, která byla zhruba v té době završena. Pro tvou 
informovanost, od tohoto dne se rodí něco velmi nové, velmi odlišné, zcela 
přesahující vše, co bylo předtím k dispozici. Význam této skutečnosti bude mít 
dalekosáhlé následky a důsledky. Nic už nebude stejné jako dříve. 

Peter: Je náležité a správné podělit se o tento Dialog 1 s našimi lidmi? 

Pán Ježíš Kristus: V současné době s některými ano, ne však se všemi. 
Intuitivně poznáš, se kterými máš tento rozhovor sdílet. 

Peter: Velmi moc Ti děkuji za rozhovor se mnou. Doufám, že budeme brzy opět 
pokračovat v této formě dialogu. 

Pán Ježíš Kristus: Bylo Mi potěšením. Ano, budeme. Vždy, když budeš mít 
jakoukoliv otázku, nebo otázku od někoho jiného, která bude mít 
multivesmírný význam, můžeš se Mnou navázat kontakt kvůli dalšímu dialogu. 
Zatím se měj velmi pěkně. 
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Dialog 2 

25. prosince 1988 

 

Peter: Dnes bych chtěl pokračovat v naší diskuzi o individuálních rozdílech 
všech agentů pozitivního stavu a o jejich postavení ve vztahu k Tobě a ke 
Tvému Novému zjevení a jeho Doplněním. Pokorně Tě žádám, abys blíže 
upřesnil tuto záležitost, jakož i mou roli, postavení a úlohu v tomto ohledu. 

Pán Ježíš Kristus: Především si znovu zopakujme, co bylo o tomto řečeno 
v Korolariích.... Jak si pamatuješ, bylo tam naznačeno, že žádné osoby ve vaší 
skupině nebo, v širším smyslu, žádní agenti pozitivního stavu nacházející se na 
planetě Nula - nebo kdekoliv jinde v tomto ohledu - nejsou na stejné úrovni 
chápání, přijetí, aplikování nebo praktikování Mého Nového zjevení, jako ani to, 
jak vnímají, uznávají, chápou, přijímají a jaký mají vztah k Mé Přirozenosti nebo 
ke Mně osobně. Proč je tomu tak? Za prvé, Má Absolutní Přirozenost - a toto je 
připomínkou toho, co bylo řečeno předtím - se ve své plnosti nemůže projevit 
v žádné relativní nebo stvořené entitě/bytosti. Takže Má Přirozenost uvolní ve 
Mne ideu určitého prvku, která je následně přenesena na perspektivní 
sentientní entitu, na jejímž základě se tato entita stane žijící, prosperující, 
produktivní, tvořivou, funkční, nezávislou a jedinečnou osobností nebo ‚já 
jsem‘, relativním k Mému Absolutnímu ‚JÁ JSEM‘. 

Za druhé, když je jakákoliv idea tohoto jednoho prvku uvolněna a přenesena na 
perspektivního jedince, stává se relativní pouze v té oblasti Mé Přirozenosti, ze 
které byla uvolněna. Kvůli podmíněnosti a relativnosti subjektu k objektu svého 
zdroje, v tomto případě ke Mně, je tento jedinec - na základě samotné své 
přirozenosti, zobrazující tu část Mé Přirozenosti, ze které vzešel - schopen mít 
vztah pouze k tomu aspektu a úrovni Mé Přirozenosti, z níž se ta idea zrodila. Za 
třetí, je nemožné a úplně nepředstavitelné opakovaně uvolňovat do jsoucna a 
bytí stejnou ideu stejného prvku, protože ta už má své místo, kondici a život. 
Kdyby to bylo možné, vyžadovalo by si to zničení už existujícího jedince, který 
zabírá své vlastní jedinečné místo, stav a kondici. 

Co musíte v tomto ohledu pochopit, pokud můžete, je to, že idea dotyčného 
prvku může být promítnuta jen do stavu, kondice, místa a pozice, které nejsou 
už obsazené někým jiným. Koneckonců, je to táž idea, a proto si vyžaduje svůj 
vlastní stav, kondici, pozici a místo. Protože je však v té situaci už někdo jiný, ta 
stejná opakovaně uvolněná idea by násilně vytlačila toho druhého z jeho/její 
pozice, stavu, kondice a/nebo místa. Kvůli faktu, že dotyčná idea nemůže 
obsadit žádný jiný stav, kondici, pozici a/nebo místo (koneckonců, ona má vždy 
svou vlastní pozici, stav, kondici a/nebo místo), musela by být zničena, 
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ustupujíc té samé, opakovaně uvolněné ideji. Za čtvrté, protože dotyčná idea 
pochází z nějakého prvku Mé Přirozenosti, který je úplně jedinečný a úplně jiný 
než jakýkoliv jiný prvek, dává příslušnému jedinci jedinečnou přirozenost, která 
se liší od všech a všeho ostatního v celém jsoucnu a bytí. Za páté, existuje 
faktor souvztažnosti s umístěním toho jedince do světa či dimenze, která 
obsahuje nebo, abychom použili vhodnější slovo, zobrazuje jako celek ten 
aspekt Mé Přirozenosti, ve kterém sídlí a ze kterého byl uvolněn prvek, který 
byl použit na promítnutí ideje do tohoto jedince. 

A nyní, kvůli těmto faktorům může mít každý jedinec ke Mně nebo k Mé 
Přirozenosti - jakož i ke všemu, co jsem oznámil v Novém zjevení Pána Ježíše 
Krista a jeho Doplněních - vztah jen z pozice svého umístění, stavu, kondice 
a/nebo místa. Z toho pramení důvod, proč nemůže mít ke Mně nebo k Mému 
Slovu nikdo jiný takový vztah či proč nemůže chápat Mou Přirozenost nebo Mé 
Slovo tak, jako kterýkoliv jiný jedinec. 

Abychom to tedy shrnuli, kvůli tomuto faktoru má každý jedinec svou vlastní 
úlohu, roli, život a charakter, které jsou jedinečně jiné, než jaké mají ostatní. 
Existuje vždy soulad této role a úlohy s oblastí nebo úrovní Stvoření, ve které a 
ze které tento jedinec původně vznikl. Takže ve své přirozenosti nese 
v jedinečné konglomeraci a manifestaci všechny rysy charakteru a přirozenosti 
světa, ze kterého se inkarnoval na planetu Nula, ať je to odkudkoli či 
z jakéhokoli času. Kvůli tomuto uspořádání je tento jedinec zodpovědný a 
povinný skládat účty, za prvé, Mně, přesněji řečeno ideji toho prvku Mé 
Přirozenosti, která se stala zdrojem života a manifestace toho jedince; za druhé, 
ten konkrétní jedinec je zodpovědný a povinný skládat účty světu nebo 
dimenzi, kde byl umístěn k trvalému pobytu a - v případě agentů pozitivního 
stavu, kteří jsou inkarnováni na planetě Nula - ze kterých přišel. 

Jak z tohoto popisu vidíš, pro každého by bylo nesmírně nebezpečné pokoušet 
se napodobovat nebo kopírovat povahu, roli, pozici a/nebo úlohu kohokoli. 
Toto by se rovnalo odmítnutí, či dokonce destrukci všeho, co se týká 
jedinečnosti vlastní osobnosti a úlohy.  Takže vždy, když nějaký jedinec souhlasil 
s přijetím úlohy ode Mne, která si od něho/ní vyžadovala inkarnaci na planetu 
Nula, ten jedinec rovněž explicitně souhlasil, že to udělá výlučně z pozice své 
jedinečné přirozenosti, ze světa, z kterého přišel, a hlavně z přirozenosti, 
charakteru a vlastností té ideje specifického prvku, kterou jsem uvolnil z oblasti 
Mé Absolutní Přirozenosti a přenesl na toho jedince, dajíce mu/jí tím jedinečný 
život. 

Z toho, co bylo dosud řečeno, je jasné, proč nemůže být nikdo nikdy na stejné 
úrovni chápání, přijetí nebo vztahu ke Mně nebo k Mému Slovu, jako kdokoli 
jiný. Pamatujte si, tak to má být. 
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Peter: A co má role, pozice, místo atd. v tom všem? 

Pán Ježíš Kristus: Jak si pamatuješ z informací obsažených v Doplnění 13 - které 
ses tak zdráhal přijmout - týkajících se tvé vlastní pozice, tvá přirozenost byla 
stvořena z ideje všezahrnující oblasti Mé Přirozenosti, která obsahuje v relativní 
kondici - ve vztahu k tobě - všechny prvky, které byly potřebné, aby ses stal 
výhradním transmiterem Mého Slova. Potřeba takového obšírného obsáhnutí 
pramení z faktu, že pokud se uvolňuje nebo oznamuje Mé Slovo, nemůže být 
omezeno jen na jedinou oblast či region Mého Stvoření a/nebo na nějaké 
místo, stav či podmínky. Nezapomínej, že Mé Slovo, v tomto případě Mé Nové 
zjevení, vždy pochází z Absolutního Rozpoložení, a z toho důvodu má 
nejdůležitější a nejvýznamnější platnost pro všechny v celém jsoucnu a bytí i 
pseudojsoucnu a pseudobytí. Takže omezit tebe nebo tvou přirozenost na 
jakousi jednu ideu, pramenící z nějakého izolovaného specifického prvku z Mé 
Přirozenosti, znamenalo by omezit Mé Slovo nebo Nové zjevení jen na ten 
jeden svět či oblast, ve kterém ses zrodil nebo kde jsi byl umístěn. V tom 
případě by se Mé Slovo stalo relativním a omezujícím, majíc velmi malý, nebo 
nemajíc žádný dopad na zbytek Mého Stvoření. Vidíš problém takové situace? 

Peter: Ano, úplně jasně. Co však možnost specifického zjevení, týkajícího se jen 
jednoho specifického světa, či dokonce jednoho specifického jedince? 

Pán Ježíš Kristus: Nuže, jak víš, Petře, a jak to bylo tak pěkně zjeveno v první 
kapitole knihy Hlavní ideje Nového zjevení, taková zjevení, jakož i početná 
pseudozjevení, se vyskytují nepřetržitě. Jak je však zřejmé z toho, co bylo 
řečeno výše, tyto nemají stejný multivesmírný význam jako ta, která přichází 
prostřednictvím tebe, Petře. Tento faktor je třeba nepřetržitě zdůrazňovat, aby 
se vyhnulo nebezpečnému duchovnímu trendu hlásat něco, co nemá takový 
význam a co se týká jen toho daného regionu nebo jedince. Když se taková 
zjevení vyskytují na planetě Nula u některých agentů pozitivního stavu, ve 
většině případů mají velmi soukromou a osobní konotaci a jsou aplikovatelná 
jen pro toho jediného jedince. 

Dobrým příkladem takových soukromých a intimních zjevení, nebo v tomto 
konkrétním případě rozhovorů se Mnou, by byly plodné a krásné Spisy Dr. 
Pietra Noomena. Dr. Noomen vydal dva svazky svých Spisů, ve kterých 
zaznamenal mnoho rozhovorů, které se Mnou vedl. Jak sis během jejich čtení 
všiml, jasně jsem mu v nich naznačil, že jiný by vnímal, chápal a komunikoval 
jiným způsobem než on. Avšak bylo na něm, aby rozhodl, zda chce své Spisy 
sdílet s vybranými přáteli a jednotlivci. Evidentně, nebezpečí takového sdílení, 
stejně jako každé sdílení zážitků, které všichni máte, je ve faktu, že někteří 
z vás, kteří nejsou obdařeni tímto druhem schopnosti (koneckonců, před 
inkarnací na planetu Nula jste z nějakých velmi důležitých důvodů souhlasili 
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s tím, že ji nebudete mít!), by mohli - protože jste v lidské kůži - v sobě vzbudit 
touhu mít stejný typ zážitků a způsob komunikace, jaké má Dr. Noomen nebo 
Peter Francuch nebo Ludmila Savelieva, nebo někdo jiný. Protože nemůžete mít 
stejný druh zážitků nebo způsob komunikace (porušovalo by to princip vašeho 
původu popsaného výše), měli byste tendenci se zlobit, závidět a/nebo žárlit. 
V tom případě byste úplně zablokovali jakoukoliv schopnost komunikovat se 
Mnou svým vlastním jedinečným způsobem nebo náležitě reprezentovat 
přirozenost světa, ze kterého jste se inkarnovali na planetu Nula, kterého 
charakter a povahu máte manifestovat a kterému máte předávat vše, co se 
děje na vaší planetě. Dopadnout takto by pro vás znamenalo duchovní smrt. 
V tom případě byste ve svém poslání bídně selhali a skončili byste odmítnutím 
své pravé přirozenosti, odmítajíce následně Mou Absolutní Přirozenost, ze 
které vzešla vaše relativní přirozenost. Vidíš ohromné duchovní nebezpečí této 
situace? 

Peter: Samozřejmě. Musím se ti přiznat, že v minulosti jsem se velmi často 
dostával do stejných těžkostí, závidící některým mým přátelům, kteří si Tě byli 
schopni představit a slyšet a hovořit s Tebou typickým lidským způsobem. 
Prosím Tě, odpusť mi, že jsem byl v tomto, jakož i v jakémkoli jiném ohledu tak 
arogantní a bezohledný. Kromě toho, mohu Tě poprosit o další upřesnění 
důvodů, proč tomu u mě vždy bylo tak? 

Pán Ježíš Kristus: Rád, Petře. A rád ti odpustím. Ale i ty si musíš odpustit. A nyní 
ty důvody: Jak si pamatuješ z Prvního soukromého rozhovoru zaznamenaného 
v Korolariích..., bylo tam uvedeno, že tvůj způsob komunikace, přenosu, 
chápání a interpretace všeho, co přichází ode Mne, je paralelní se způsobem 
pseudotvůrců. Je to vědecký způsob - pomocí logiky, uvažování, klasifikace a 
podobných způsobů - tak vlastní zevnímu přístupu každého vědeckého 
výzkumu. Takový přístup neumožňuje žádné vnucení z vnitřního nebo 
subjektivního zdroje. Dovol Mi, abych tuto záležitost rozvedl trochu podrobněji. 
Jak víš, Petře, pseudotvůrci pátrají po Absolutní Pravdě. Co je Absolutní Pravda? 
Nejzákladnější a nejzřejmější pravda v tomto ohledu - která je zároveň velmi 
jednoduchá a nekomplikovaná, a také velmi jasná - je ta, že jedinou Absolutní 
Pravdou je Pán Ježíš Kristus, ze Kterého/Které vzešel veškerý život a všechno 
ostatní. Toto je duchovním činitelem jakéhokoli života. Bez jsoucna a bytí Pána 
Ježíše Krista, jako Jediného Absolutního Bytí/Bytosti, nejsou možná žádná jiná 
jsoucna a bytí. Tato Absolutní Pravda bude vždy absolutně pravdivá. V tomto 
ohledu není navěky myslitelná vůbec žádná změna. Pokud odvodíš všechny 
ostatní závěry z tohoto nepopiratelného faktu, tvé poznání a chápání struktury 
a dynamiky života a všeho, co se ho týká, bude náležité a správné. 
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Toto však pro pseudotvůrce nebylo dostatečně přesvědčivé, protože to bylo 
příliš jednoduché, jasné a axiomatické. Potřebovali nějaký druh objektivního 
důkazu, že je to tak. Jak si tedy počínat při ověřování platnosti tohoto? Vyvineš 
výzkumnou metodiku, která se bude úplně lišit od všeho, co bylo až dosud 
k dispozici. Přijdeš s nápadem, že abys ověřil pravdivost tohoto základního 
předpokladu života - jakéhokoli života, potřebuješ vyvinout něco, co by ti 
umožnilo nepřímým způsobem objevit, co není Absolutní Pravda. Aby to 
uskutečnili, pseudotvůrci vyvinuli takzvanou vědeckou metodu ověřování, 
založenou na objektivním pozorování a statistických pravděpodobnostech, 
spočívající v kvantifikaci shromažďovaných objektivních zkušeností. Tato 
metoda je v jazyku statistiky známá jako - vyloučení nulové hypotézy. V našem 
konkrétním případě tato začíná tvrzením, že neexistuje žádná Absolutní Pravda. 
Jen co se učiní takové tvrzení, potřebuješ dokázat, že buď je to tak, nebo to tak 
není. Následně začneš shromažďovat všechny druhy informací, které nejsou 
pravdivé nebo správné. Jak je analyzuješ, přicházíš k závěru, že nejsou 
Absolutní Pravdou, protože jsou nepravdivé. 

V jednom časovém bodě, kdy jsi už vyčerpal všechny možnosti, které v tomto 
ohledu existují, na základě tebou vyvinuté metodiky ověřování nemáš žádnou 
jinou možnost než odmítnout své tvrzení, že něco takové jako Absolutní Pravda 
neexistuje. Na této křižovatce svého rozumového procesu nevyhnutelně 
dospěješ k závěru, že původní axiomatické, jednoduché a jasné tvrzení o tom, 
co skutečná Absolutní Pravda je, musí být pravdivé v absolutním smyslu. 

A nyní, Petře, tvá metoda, jak dospět ke správným závěrům ohledně této 
záležitosti, je s touto metodikou obdobná v tom, že jsi neměl od nikoho, 
odnikud žádný zjevný vizuální a/nebo sluchový vstup. Musel ses spoléhat 
výlučně na své rozumové schopnosti, logické závěry a intuici. Ty ti pomáhaly 
rozeznat, co není pravda. Jen potom, ne dříve, jakmile jsi určil tento faktor, 
mohl jsi ověřit své závěry ze svého vlastního nitra, pomocí přímého vstupu ode 
Mne. Musíš velmi jasně pochopit, proč tomu bylo tak. Pseudotvůrci arogantně 
předpokládali, že nikdo nimi původně zfabrikovaný, a hlavně žádná lidská 
bytost, nemůže vůbec dospět ke správným závěrům ohledně této záležitosti a 
objevit, co bylo skutečně za všemi těmito událostmi, obklopující aktivaci a 
uvedení negativního stavu do dominantního postavení, a za fabrikací lidského 
druhu se všemi důsledky, následky a výsledky. 

Chci, Petře, aby sis představil, co by se skutečně stalo, kdybych se ti měl objevit 
v celé Své Slávě, takříkajíc, s pompou a ceremoniemi a kdybych velmi 
autoritativním hlasem začal proklamovat všechny tyto věci a to, co bylo zjeveno 
v Novém zjevení Pána Ježíše Krista. Především, všechno, co jsem ti řekl, bys 
musel považovat za dané, bez jakékoli možnosti ověřit si to svým vlastním 
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rozumovým procesem a logikou. Ani by ses to neodvážil udělat, protože, 
koneckonců - kdo jsi ty, aby ses hádal se Mnou, nebo abys Mi diktoval, jakým 
způsobem bych měl s tebou rozmlouvat nebo tě inspirovat, či podobné věci? 
Když Já něco řeknu, musí to mít absolutní platnost. Takový přístup by byl 
hrubým porušením tvé svobodné volby a znamenal by hrozné vnucování. Stal 
by ses otrokem nutnosti slepě věřit něčemu, co není možno nebo dovoleno 
ověřit žádným způsobem ověřování. To by bylo hrozné, jak to tak živě 
dosvědčuje historie slepé víry na vaší planetě se všemi vašimi směšnými 
náboženskými systémy! Musím ti připomínat, co se stalo apoštolu Pavlovi na 
cestě do Damašku, na které plánoval pronásledovat a vraždit Mé učedníky, aby 
ve své horlivosti chránil svůj vlastní systém víry, založený na rituálních 
Mojžíšových zákonech? Jeho takzvaný zázračný zážitek na té cestě nakonec 
vedl ke zradě křesťanství a k navrácení se zpět k jeho starému já po jeho 
návratu do duchovního světa, jak to bylo tak pěkně popsáno ve třetí kapitole 
Nového zjevení Pána Ježíše Krista. Nuže, v takovém případě by pseudotvůrci 
řekli - „Aha, toto je příliš jednoduché, vidíte, říkali jsme vám to, tak jak jsme 
předpovídali, není schopen objevit skutečnou pravdu sám od sebe, protože, 
koneckonců, my jsme zfabrikovali jeho lidskou přirozenost a víme, že to 
nemůže udělat. Potřebuje pádné zjevení od Tebe, Boha, Pána Ježíše Krista, se 
vší tou slávou, pompou a ceremoniemi a mimořádným zážitkem. Jak směšné! 
To nedokazuje nic. To jen dokazuje, že máme pravdu, a proto skutečně nic 
takové jako Absolutní Pravda neexistuje. Žádná námi zfabrikovaná lidská bytost 
by nikdy nebyla schopna objevit ji metodami, které jsme za tímto účelem 
vyvinuli. Udělali jsme lidi takové, aby skutečně nebyli nikdy schopni objevit 
skutečnou pravdu.“ 

Peter: Je ještě nějaký další aspekt této záležitosti, kromě toho, který se týká 
pseudotvůrců? 

Pán Ježíš Kristus: Ano, je. Týká se záležitosti, o které jsme hovořili dříve dnes 
ráno - že nikdo není na stejné úrovni duchovního uvědomění, chápání, přijetí, 
aplikace nebo realizace Mého Slova a/nebo Mé Přirozenosti jako někdo jiný. 
Způsob a styl, jakým jsi přijímal informace obsažené v knihách Mého Nového 
zjevení, je jedinečný a neobvyklý. Nejdůležitější důvod, proč nejsi schopen vidět 
a poslouchat na jiných úrovních jako někteří z vás, se týká faktoru 
všeobsáhlosti. Pamatuj si, prosím, že jsi v lidské kůži. Pokud bych se ti měl jako 
takovému objevit viditelným a slyšitelným způsobem, muselo by to být na tvé 
lidské úrovni, protože jinak by tvé lidské já nemohlo Můj jiný způsob objevení 
se přežít ani na zlomek vteřiny. Jistě, mohl bych to udělat, abych potěšil tvé 
lidské ego (nebo tvé zapáchající lidské ego, jak ty, Petře, rád říkáš), ale 
v takovém případě by vše, co bys zažil, viděl nebo zjistil v takovém stavu, bylo 
jen na tvé lidské úrovni, a ne na všezahrnující multivesmírné úrovni. A nejen to, 
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ale pokud by ses měl pokusit aplikovat něco, co ti povím na takové úrovni, na 
multivesmírnou úroveň - a taková tendence by v tvém případě byla velmi silná - 
oznamoval bys lidem jen zkresleniny a nepravdy, protože, koneckonců, ten 
zážitek a sdělení by nebyli určeny nikomu a ničemu jinému a nejsou 
aplikovatelné na nikoho nebo na nic jiné. Vidíš, Petře, díky tomuto vysvětlení, 
jaké by to bylo v jakémkoli ohledu nebezpečné a nevhodné, aby si kdokoli jiný 
než ty, přivlastňoval roli být transmiterem čehokoliv vůbec přicházejícího ode 
Mne - věcí, které jsou individualizované a zosobněné svým vlastním způsobem - 
všezahrnujícím multivesmírným způsobem? 

Peter: Ano, obávám se ale, že se to mnohým jedincům nebude líbit. To mě 
dostane do role vyvyšování se, farizejství a neomylnosti. S největší 
pravděpodobností budu obviněn z duchovní arogance a podobných věcí.  

Pán Ježíš Kristus: Je tvou pozicí, rolí a úlohou, Petře, abys byl stále pro Mne 
transmiterem všeobsáhlým multivesmírným způsobem. Takto jsem tě stvořil a 
toto je důvod, proč jsi byl ze Mne stvořen. Jak však bylo uvedeno už mnohokrát 
předtím, vůbec to neznamená, že jiní, s jinými rolemi, s jinými úlohami a 
v jiných pozicích jsou méněcenní, méně potřební nebo méně užiteční. Jsou 
stejně potřební, užiteční a hodnotní jako ty. Jsou potřební v jejich vlastní pozici, 
pro jejich vlastní svět a pro jejich přínos k zásobárně poznání, které 
shromažďují a překládají pozitivnímu stavu a naopak. Vy všichni máte 
jednoduše přijmout fakt, že máte jinou roli, úlohu a pozici. A pokud by kdokoli 
začal v tomto směru o tobě nebo o někom jiném rozšiřovat zvěsti, že je 
arogantní, farizejský atd., taková osoba by potom, samozřejmě, byla pod vlivem 
negativního stavu. Nedej se ničím takovým oklamat. Setrvej ve svém cenném 
poslání a v Mých službách. 

A nyní by bylo dobré dát si přestávku a pokračovat buď později dnes po obědě, 
nebo zítra ráno Dialogem 3. 

Peter: Mnohokrát děkuji za tuto velkou příležitost rozmlouvat s Tebou. 

Pán Ježíš Kristus: Rádo se stalo. Je Mi vždy potěšením, Petře, hovořit s tebou. 
Teď se můžeš jít slunit. 
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Dialog 3 

26. prosince 1998 

 

Peter: Než začneme s otázkami, rád bych se omluvil, že jsem Ti během dvou 
našich předešlých dialogů kladl příliš osobních otázek. 

Pán Ježíš Kristus: Není třeba se omlouvat, Petře, není třeba. Dovol, abych ti 
připomněl, co bylo naznačeno v první kapitole Hlavních idejí Nového zjevení, 
zmíněné předtím. Jak si pamatuješ, uvádělo se tam, že jen co je někomu 
přidělena role, pozice a charakter být reprezentantem, mluvčím nebo 
transmiterem Mého Nového zjevení, události života této osoby, vše, co by se 
mu/jí stalo - do nejmenších možných podrobností - reprezentují nebo, přesněji 
řečeno, zobrazují nějaké důležité události, které se odehrávají v multivesmíru 
a/nebo v duchovním světě. Jinými slovy, život takové osoby by byl odrazem 
všech možných posunů, které by se odehrávaly během duchovního pokroku a 
změn. Jak jsem ti už nejednou pověděl, Já jsem ti dal poslání být transmiterem 
Mého Nového zjevení a ty jsi ho přijal. Na základě tohoto úkolu vše, co se děje 
ve tvém životě, ať je to cokoliv, ať je to jakkoliv bezvýznamné, má nějaký hlubší 
význam a konotaci, zobrazujíce, obrazně řečeno, události, posuny, pokrok, 
změny či cokoli, co se odehrává v duchovní a multivesmírné říši. Kvůli tomuto 
důležitému faktoru tvé osobní otázky ve skutečnosti nejsou osobní, ale mají 
mnohaúrovňový význam a zobrazují něco důležité, co je třeba uvést, protože se 
to týká nejen tebe osobně - ačkoli i to je pravda - ale i všech a všeho ostatního. 
Takže kvůli tomu se nemusíš omlouvat. Je určitá paralela mezi tím, co se stalo 
v životě apoštola Petra, jak je to popsáno ve třetí kapitole Nového zjevení Pána 
Ježíše Krista, a tím, co se děje a bude dít ve tvém osobním životě. 

Peter: To je důvod všech těch zvláštních věcí, které se dějí v našem domě 
v Santa Barbaře během posledních dvou, nebo tří dnů? 

Pán Ježíš Kristus: Ano. Jen se podívej, co se stalo: Ráno, 24. prosince 1998, jsi 
měl telefonický hovor z Anglie, kde jsi byl informován, že náš přítel, 
podporovatel a pomocník, Wilf Grunau, odešel z planety Nula a přišel do 
duchovního světa. Tento hovor přišel v době, když jsi zaznamenával náš Dialog 
1. Potom se u vás doma začaly kazit věci. Ve tvém domě pro hosty začala unikat 
voda, ucpal se kuchyňský dřez, pokazil se vysavač, přestaly fungovat osvětlovací 
tělesa, přestala řádně fungovat pračka atd. Všechno se to stalo současně. 

Peter: Takže, jaký je význam všech těch frustrujících událostí? 

Pán Ježíš Kristus: Existuje pro to několik důvodů. Prvním je reflexe toho, že vše 
staré, zavedené, důvěrně známé a zažité vyčerpalo svůj užitek, dosloužilo 
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svému účelu a není více udržitelné. Wilfův odchod z planety Nula, kvůli tomu, 
kým byl a co reprezentoval a dělal pro nás všechny, znamená začátek nového 
života, nových poměrů, nového stavu, nové zkušenosti a nové kreativity. 
Porucha různých komponentů ve tvém domě představuje fakt, že všechno 
staré, stagnující, fixní a opotřebované je třeba odstranit, vyměnit nebo opravit, 
aby se uvolnilo místo a prostor něčemu jinému, progresivnějšímu, 
funkčnějšímu, stabilnějšímu a úplně novému. 

Tyto události mají ale i jiný smysl. Síly negativního stavu si uvědomují 
monumentální posun, který se odehrává v této době. Naneštěstí pro tebe, 
Petře, si uvědomují i fakt, že jakékoli takové monumentální, důležité a revoluční 
změny, posuny, nové začátky nebo podobné věci se nějakým způsobem 
zobrazují ve tvém životě a ve všech událostech, které se odehrávají ve tvém 
okolí, v tobě i mimo tebe. Proto tě velmi pozorně sledují, aby určili počátek 
těchto kroků, posunů, nových začátků atd. A ačkoli si v tomto ohledu 
neuvědomují specifika (např. si neuvědomují, co se nyní odehrává mezi Mnou a 
tebou, jak spolu rozmlouváme - alespoň dokud si to nezapíšeš a dokud si to 
někdo jiný nepřečte), přece jen vědí, že se něco děje. Jsou nějak přesvědčeni, 
že kdyby mohli narušit tvůj osobní život nebo kdyby ti mohli způsobit nějaký 
problém nebo těžkost, že by to zabránilo těm posunům, změnám, pokroku či 
podobným věcem, které jsou pro ně tak zničující. Pokoušely se tě tedy 
frustrovat a trápit, aby ti znemožnily vykonat to, co máš vykonat. 

Všimni si ale, prosím, co se stalo. Má Božská Prozřetelnost zařídila, že když se 
Richard Schumert vracel zpět domů do San Franciska z návštěvy u Dr. Beth Ann 
Voienové, zastavil se u vás a pomohl ti opravit většinu z těch mrzutých 
problémů, abys nebyl rozptylován od své důležité práce. A v této chvíli bych se 
rád připojil ke Glorii a k tobě, Petře, a velice moc poděkoval Richardovi za jeho 
ochotu přerušit zpáteční cestu domů a zůstat u vás pár dní, pomáhaje ti vyřešit 
a odstranit výše zmíněné problémy. 

Peter: Jak na to reagují síly negativního stavu? 

Pán Ježíš Kristus: Nuže, Petře, je to pro ně dobrá lekce a poučení. Za prvé, 
mohou se poučit, že ať dělají cokoli, nejsou schopny zabránit uskutečnění 
potřebného posunu, pokroku a změn, kterých se tak děsí. A za druhé, učí se, že 
ať se stane agentům pozitivního stavu cokoli, neodradí je to od pokračování 
v jejich důležitém poslání; a že ať jsou tyto havárie jakkoli frustrující a mrzuté, 
oni se nerozčilují, ale zůstanou klidní, chápaví a sebejistí. 

Peter: Když hovoříme o Wilfově odchodu, dovol mi zeptat se Tě na následující 
otázku, kterou jsme položili my tři (Glorie, Richard a já): Jak víš, ve 
Swedenborgových spisech je naznačeno, že pokud někdo zemře z přirozených 
příčin, vzkříšení takové osoby v duchovním světě trvá asi tři dny, nebo tři dny 
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našeho pozemského času. Na druhou stranu, když někdo zemře násilně (náhle 
zabitý při nehodě, nebo zastřelený, nebo nějakou podobnou násilnou smrtí), ta 
osoba je vzkříšena okamžitě po nehodě. Je tento systém stále ještě platný? 

Pán Ježíš Kristus: Ano i ne. V některých případech to trvá tři dny, v některých to 
trvá déle, a v některých se to stane okamžitě. Změny v tomto ohledu se týkají 
záležitosti - zdůrazňované tak mnohokrát předtím - zosobnění a individualizace 
jedincova života. Kvůli této podmínce je způsob smrti a čas potřebný na 
vzkříšení také zosobněn a individualizován. Jak víš z předešlých sdělení v tomto 
ohledu, mezi Mnou a každým jedincem byla uzavřena důležitá dohoda, jakým 
způsobem nebo jakou cestou každý jedinec odejde z planety Nula a jak dlouho 
mu bude trvat, než si uvědomí, že přišel do mezisvěta, nebo do světa duchů. 
Trochu odlišná situace existuje u některých agentů pozitivního stavu, zvláště u 
těch, kteří jsou nerozlučně spojeni s Mým Novým zjevením. V jejich případě 
mnohé věci, které se obvykle po odchodu z vaší planety přihodí, jsou 
obcházeny. Důvodem toho, že jsou obejity, je to, že jsou okamžitě potřební, 
aby pokračovali nebo aby se zapojili do práce při pomoci s procesem eliminace 
negativního stavu. V tomto ohledu nechcete žádné průtahy, pokud chcete, aby 
pokračovali bez přerušení v této mimořádně důležité práci. Takže neočekávejte 
žádné všezahrnující způsoby ohledně toho, jak se tyto věci přihodí. 

Peter: A nyní mi dovol, abych z těchto víceméně osobních dotazů (ačkoli 
skutečně přijímám fakt, že nic v mém životě nemá jen osobní konotaci) 
přeskočil na všeobecnější. Nedávno večer, když jsem sledoval televizní program 
na Learning Channel, zachytil jsem několik zajímavých, nepravdivých tvrzení. 
Dovol, abych je uvedl jedno po druhém. První tvrzení uvádělo, že z dob Tvého 
vtělení se na planetu Nula existují starobylé svitky (nyní se nazývají apokryfní 
svaté písmo), které tvrdí, že jsi vlastně nezemřel na kříži, a nejenže jsi přežil ono 
utrpení, ale někdo tě zachránil (možná Josef, onen bohatý muž), kdo Tě ukryl, a 
že jsi nadále žil dlouhou dobu na této planetě v poměru s Marií Magdalénou a 
že jsi s ní měl mnoho dětí. Tyto děti údajně založily linii velmi důležitých osob, 
které se rodí od těch dob a které jsou dosud mezi námi. Jaký je tvůj komentář 
ohledně tohoto nepodloženého tvrzení? 

Pán Ježíš Kristus: Pamatuješ si Mé sdělení v Doplnění 20, že pseudotvůrci vzali 
knihu Nové zjevení Pána Ježíše Krista a přepsali ji na počítači takovým 
způsobem, že každé slovo v ní je čistá lež? Co myslíš, co udělali síly negativního 
stavu v tehdejší době? Paralelně se psaním pravých evangelií Mými učedníky 
psaly rovněž svou vlastní verzi těchto evangelií, aby mohly vyvrátit všechno 
pravdivé o Mě, o Mém životě na planetě Nula, o všech Mých činech, ale hlavně 
o způsobu Mé smrti a o tom, zda jsem skutečně zemřel na kříži, nebo ne. Síly 
negativního stavu během celých těchto 2000 let se snažily, co jim síly stačily, 
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aby dokázaly, že jsem buď vůbec neexistoval, nebo že jsem byl jen obyčejný 
člověk, třebaže osvícený, a že k ničemu takovému jako vzkříšení nikdy nedošlo. 
Pokud by tomu bylo tak, pak pseudotvůrci by nemohli být nikdy uzamčeni a 
odděleni od všech ve jsoucnu a bytí i v pseudojsoucnu a pseudobytí. Chci tě 
ujistit, že kdyby vše, co se říká, měla být pravda, planeta Nula i zóna vymístění 
by dávno přestaly existovat. Důležitost Mé smrti, vstupu do pekel, způsob Mé 
smrti a to, co se stalo potom, bylo pěkně vysvětleno v Doplnění 9 
v Korolariích.... Zde to není nutné opakovat.  

Pokud jde o Můj poměr s Marií Magdalénou, nevzešly z něj žádné fyzické děti. 
Výsledek tohoto poměru dal však zrod ohromně důležitým idejím, které jsem 
využil během Svého vstupu do pekel pseudotvůrců a které Mi umožnili 
uzamknout je a zabránit jim v dalším ovlivňování a řízení osudu planety Nula a 
zóny vymístění. Nezapomínej na důležitou skutečnost, kdo původně byla Marie 
Magdaléna. Protože podle definice té doby byla jedním z největších hříšníků ze 
všech, posednutým nejzuřivějšími démony, Můj poměr s ní Mi poskytl velmi 
důležitý a přímý přístup k poznání všech aspektů negativního stavu z hlediska 
lidského života a lidské přirozenosti. Co musíš v tomto ohledu pochopit, je to, 
že pouze se znalostí všech aspektů negativního stavu - z pozice jejich prožití 
takovým způsobem, jak je prožívá lidská bytost - bylo pro Mne možné vstoupit 
do samotného centra negativního stavu a splnit tam Své poslání - bez zničení 
kohokoli v peklech nebo v celé zóně vymístění. Kdybych do tohoto centra 
vstoupil bez těchto lidských zkušeností, které Mi poskytl poměr s Marií 
Magdalénou (na základě naší předcházející vzájemné dohody!), znamenalo by 
to, že bych tam vstoupil z hlediska prožívání ho z pozice Mé Absolutní Božské 
Substance, což by tam v takovém případě nikdo nemohl přežít ani na zlomek 
vteřiny. Jak však víš z předcházejících zjevení, které jsi měl v tomto ohledu, 
taková událost by zničila i veškeré jsoucno a bytí pozitivního stavu, protože by 
neexistoval žádný stav, rozpoložení či místo, kde by mohly být odvrhovány 
negativní ideje, které Mě odmítají jako Jediný Zdroj Života. V takovém případě 
by ta idea udeřila zpět a každého by zabila. Něco takového by Mě ani 
nenapadlo. Proto jsem vymyslel a uskutečnil velmi důmyslný plán, aby se nic 
takového nikdy nepřihodilo. Pro vaši omezenou lidskou mysl by bylo velmi 
těžké si představit a pochopit, jak byl Můj poměr s Marií Magdalénou využit pro 
tento nanejvýš důležitý účel. Stačí říct, že byl využit nejefektivnějším a 
nejúčinnějším způsobem, k hrůze a rozčarování sil negativního stavu. 

V té doby si síly negativního stavu neuvědomovaly, co způsobí výsledek toho 
poměru. Ve skutečnosti si myslely, že Mě chytily do pasti a že se oddám 
hříšnému způsobu života, který ona zvěčňuje. Že se tak stanu jedním z nich. 
V takovém případě by byly vyhrály a byly by ovládly celé Stvoření a všechno 
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ostatní. To byla jejich naděje, která se nikdy nezhmotnila. Namísto toho se stal 
pravý opak. 

Peter: V tom samém televizním programu se tvrdilo, že tuto planetu 
mnohokrát navštívili různé mimozemské bytosti z jiných planet, slunečních 
soustav a galaxií. Je něco pravdy na tomto tvrzení? 

Pán Ježíš Kristus: Jak víš, Petře, v té době, před uzavřením pseudotvůrců, se 
uskutečňovalo rozsáhlé cestování po celé zóně vymístění. Tato planeta byla po 
celou dobu navštěvována různými bytostmi klanu pseudotvůrců, aby 
pozorovaly a ovlivňovaly vývoj lidstva v souladu se svými vlastními plány. Po 
uzavření pseudotvůrců a po Prvním příchodu Pána Ježíše Krista byly takové 
zjevné návštěvy na určitou dobu zakázány. Důvodem tohoto zákazu bylo 
poskytnout lidem volbu být negativní, nebo pozitivní z jejich vlastní svobodné 
volby, a ne na základě vnucování různých sil negativního stavu, v tomto případě 
mimozemšťanů s jejich pokročilými technologiemi. Tito takzvaní 
mimozemšťané, poskoci pseudotvůrců, se však ve skutečnosti pokoušeli obejít 
tento zákaz, aby mohli pokračovat v navštěvování této planety. Jejich návštěvy 
však byly po tomto zákazu ve většině případů tajné, nikdy ne zjevné. 
S propuštěním pseudotvůrců se situace, samozřejmě, postupně mění a znovu 
se jednou stane realitou obnovení zjevného způsobu návštěv. Pamatujte si 
však, prosím, že zjevné objevování se takzvaných mimozemských bytostí bude 
určitou dobu výlučně z negativního zdroje. Nedejte se tedy oklamat žádným 
z nich, ani jejich velmi účinnými a přesvědčivými projevy. Takové projevy - jaké 
byly nastíněny výše a jaké se v této konkrétní době dostávají do lidské 
pozornosti, jako například, že jsem nezemřel na kříži a podobně - jsou 
přípravou na jejich opětovné objevení se. Mohu tě ujistit, Petře, a každého, kdo 
čte tato slova, že nebude lehké, že ve skutečnosti bude ohromně těžké neuvěřit 
jejich různým tvrzením v duchu výše uvedených, obzvláště když budou 
doprovázeny všemožnými přesvědčivými zázraky, dokonce křísením lidí 
z mrtvých a podobnými událostmi. Všichni jste varováni, že by se to mohlo stát, 
tak se nechyťte do jejich pasti. 

Peter: Jak víš, nedávno se na internetu objevilo Třetí fatimské tajemství. Pro 
mnohé jeho čtenáře je to velmi znepokojující tvrzení. Byl bych rád, kdybys ho 
komentoval, a taktéž tvrzení, že 4. července 1999 vypukne třetí světová válka a 
že bude trvat do roku 2028, nebo déle, která způsobí ohromnou spoušť a ztrátu 
milionů, pokud ne miliard lidských životů. 

Pán Ježíš Kristus: Všimni si, prosím, jazyka, který se používá ve Třetím 
fatimském tajemství a ve všech ostatních podobných „proroctvích“. Kolik voleb 
ti dávají? Žádnou. Ve skutečnosti máš pouze dvě volby: Buď být zničen, nebo 
zachráněn určitými přesně předepsanými postupy - a to není vůbec žádná 
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volba. Stanou se skutečně všechny ty věci, jak je předpovídají všichni ti početní 
samozvaní falešní proroci? Nuže, jak víš z minulosti, důvodem, proč se některé 
z těch předpovědí vyplnily, bylo to, že síly negativního stavu byly schopny 
některé události v budoucnosti zařídit, dopředu je předpovídajíce a následně 
zajistit, aby se předpovězeným způsobem zhmotnily. Nezapomínej ani na 
okamžik, že toto je jejich svět a že skutečně mají schopnost to učinit. Musíš 
pochopit, že pro ně je velmi důležité, aby lidi přesvědčily o jejich správnosti, aby 
lidé uvěřili těmto událostem, jednali podle nich a následovali síly negativního 
stavu - jako vždy, pod maskou nebo ve jménu Boha. Je nějaká lepší cesta, jak 
oklamat lidi než ve jménu Božím? 

Nejohavnější a nejvíce zničující předpovědí ve fatimských tajemstvích je 
v tomto ohledu předpověď ve jménu Marie. Marie je v nich vykreslena jako 
někdo, kdo má absolutní postavení a moc ovlivňovat a/nebo změnit cokoli, co 
chce. Staví se na úroveň Boha, jsouc Bohyně, která má dokonce vyšší postavení 
než její takzvaný Syn. Všimni si, prosím, že v těchto poselstvích nikdy nezmínila 
slovo „Ježíš“, „Kristus“ nebo „Ježíš Kristus“ či „Pán Ježíš Kristus“, ale jen „můj 
Syn“. Věř mi, Petře, toto není náhoda. Všimni si také, prosím, jak hovoří o 
trestajícím Bohu, a hlavně o vypuštění svého Syna, aby vyhladil všechny hříšníky 
z povrchu zemského a uvěznil je navěky v peklech, aby doslovně hořeli navěky 
v plamenu pekelném. Pokud ji, samozřejmě, lidé neuposlechnou a neudělají, co 
jim říká. Vidíš tu ten problém? Zopakujme si to: Pokud neuděláte, co vám 
říkám, vypustím svého Syna na vás a on vás potrestá, zničí a uvrhne do pekla, 
takže tam můžete hořet v doslovném ohni navěky, nadobro, navždy. A co že to 
chce, abys udělal? Chce, abyste se modlili každodenní růženec, chce oběť za 
vykoupení hříchů světa a slavnostní veřejné zasvěcení Ruska Neposkvrněnému 
srdci, vykonané svorně svatým pontifikátem se všemi katolickými biskupy. 
Papež musí vyhlásit poslední a nejslavnostnější mariánské dogma, ve které je 
takzvaná Matka Boží uctívána jako „Spoluspasitelka, Prostřednice a Obhájkyně“ 
celého lidstva. Papež a všichni mezinárodní vůdcové musí společně zasvětit 
všechny národy jejímu neposkvrněnému srdci atd.  

Vidíš směšnost všech těch požadavků? Odkdy zemřela Marie za lidské hříchy 
nebo jejich problémy? Odkdy se stala spasitelkou světa? Jakými prostředky a 
zásluhami? Skutečná, pravá Marie - Marie, kterou jsem si zvolil jako prostředek 
ke vstupu do vašeho světa - by navěky nikdy neříkala nic takového, a hlavně ne 
takovým způsobem, jakým to bylo řečeno. Skutečná Marie je ztělesněním pravé 
skromnosti, poníženosti, nevinnosti a pokory. Jako všichni ostatní, i ona Mě 
vyznává jako Jediného Absolutního Pána Ježíše Krista, Jediného Boha 
Nedělitelného. 
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Není náhodou, že jsem během Mého pobytu na planetě Nula Mým 
následovníkům jasně naznačil, že Marie by neměla být nikdy považována za 
Mou matku. Dovol Mi, abych ti osvěžil paměť. Pamatuješ se, když si někteří 
Moji posluchači mysleli, že jsem zešílel, a jak Moji příbuzní, když to slyšeli, přišli, 
aby Mě odvedli pryč, možná aby Mě zavřeli? Co jsem jim odpověděl, když Mi 
řekli, že „tvá matka, otec, bratři a sestry jsou tu, aby tě navštívili“? Odpověděl 
jsem jim, „kdo je Má matka, otec, sestry nebo bratři? Ti, co Mě poslouchají a 
konají Mou vůli“. Důvod, že jsem to pověděl, byl ten, že - mimo mnoha dalších 
věcí - jsem předvídal, že se později po Mém odchodu z vaší planety objeví 
mariánský kult. Nebo si vezmi tu scénku, když jsem visel na kříži a Marie a 
někteří Moji učedníci tam stáli a plakali pro Mé utrpení a muka. Obrátil jsem 
Svou pozornost na Marii, ukázal prstem na Svého učedníka Jana a řekl jsem jí: 
„To je tvůj syn“. Potom jsem obrátil svou pozornost na Jana a řekl mu: „To je 
tvá matka“. A od toho momentu Jan vzal Marii, aby s ním žila, aby se mohl o ni 
starat. 

Všechny tyto události jasně naznačují, že Marie by v žádném ohledu nebo 
aspektu jejího jsoucna a bytí neměla být považována za Moji matku. Byla 
cenným nástrojem, prostředkem pro Můj vstup do lidského života. Oba jsme se 
spolu dohodli dopředu, že to bude tak a ačkoli bude takovým nástrojem, nikdy 
nepoužije tento fakt na to, aby se vyhlásila za bohyni nebo za něco více než je 
Bůh. 

Peter: Takže, kdo byla ta osoba, co se prohlásila za Marii, matku Boží? 

Pán Ježíš Kristus: Toto je velmi dobrá otázka. Není však jasné, že to nebyla 
skutečná Marie? Byla/je to pověřenec sil negativního stavu, která měla/má do 
lidí implantovat úplně nesprávné ideje o přirozenosti Boha, o přirozenosti 
takzvaného Božího Syna a o své vlastní přirozenosti, postavení a moci. 
Důvodem, proč se rafinovaně zjevila těm nevinným dětem, bylo to, aby lidem 
dodala silnou víru, že je tak ohleduplná, milá, laskavá, milující a tak 
znepokojená osudem lidstva nebo hříšníků - abych použil její slova. A nejen to, 
ale ukazuje jim také vizi pekel, kde hoří hříšníci v doslovném ohni (jak směšné a 
bláznivé!), trpíce nejhroznějšími bolestmi a mizérií. Dává jim i další přesvědčivá 
znamení, aby neměly vůbec žádné pochybnosti, že je skutečná Marie a že to, co 
jim povídá, je absolutní pravda. Co jsem to za Boha v jejím pojetí? Velmi kruté 
monstrum, sadistický, nemilující a bezohledný bůh, který se nemůže dočkat, až 
Mu Marie dovolí uvolnit Jeho hněv a všechny zničit - pokud se, samozřejmě, 
nepomodlíte svůj každodenní růženec způsobem, jakým vás to učila, a pokud 
nevykonáte další bláznivé, zbytečné, neúčinné, nesmyslné a ohromně směšné 
rituály, vyhlašujíce ji za svého spasitele a ochránce. Dovedeš si představit, 
Petře, život pozitivního stavu za takových okolností? Jak by mohl být někdo 
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v pozitivním stavu šťastný, veselý, produktivní, tvořivý, progresivní a být přitom 
naplněn neustálým vědomím, že někde tam venku v peklech existují miliardy a 
miliardy lidí, kteří neustále a bez přestání procházejí nejstrašnější, nejkrutější 
hrůzou, bolestmi a utrpením, hoříce a pražíce se v doslovném ohni, či 
v jakémkoli pekelném ohni - na věčnost? Jak bych mohl Já osobně pokračovat v 
Mém tvořivém úsilí, ve všem, co neustále činím, a starat se o celé Mé Stvoření, 
kdyby některé z Mých dětí, takzvaní hříšníci, zažívali tyto nanejvýš hrozné a 
zničující stavy? Co by to byl za život v pozitivním stavu? Takové věci jsou 
vysloveně nemyslitelné a jsou v rozporu se samotnou Mou Přirozeností. Jak by 
něco takové bylo možno ospravedlnit, když život v negativním stavu je 
experiment a když je v něm každý na základě dohody? A když dohoda byla 
taková, že každý účastník v něm bude odměněn tím, že bude nakonec spasen 
ze všech jeho důsledků, výsledků a následků a že bude navrácen do pozitivního 
stavu?  

Co se zde stalo s pojetím Mé Absolutní Bezpodmínečné Lásky, Moudrosti, 
Milosrdenství, Soucitu a Odpuštění? Musím dodávat ještě něco dalšího? 

Peter: Ne. Co však předpověď soudného dne? 

Pán Ježíš Kristus: Kolikrát byly během posledních desetiletí učiněny takové 
předpovědi? Jak víš, žádná z nich se nenaplnila. Všechny tyto předpovědi 
zapomínají, že jsou biliony a biliony sentientních entit na všech úrovních 
jsoucna a bytí i pseudojsoucna a pseudobytí, které jsou v procesu 
uskutečňování životně důležitých voleb ohledně osudu všech úrovní 
negativního stavu a planety Nula. Proto se takovéto předpovězené události 
mohou, ale i nemusí stát. Jak si pamatuješ z některých Doplnění, bylo v nich 
upozorněno, že je k dispozici několik rozdílných scénářů, jak nastane konec. To, 
který scénář bude zvolen, závisí od všech voleb, které učiní všichni ve Stvoření i 
v pseudostvoření. Proto je marné, a je ztrátou vašeho vzácného času, zabývat 
se touto záležitostí. Nic z toho neposlouchejte! Nechejte to na Mou Božskou 
Prozřetelnost. Já vím v absolutním smyslu, co je pro vás všechny nejlepší. 
V tomto ohledu je výsledek úplně jasný. A věř Mi, není to věčný doslovný 
pekelný oheň, který by vás trápil do samotné věčnosti! 

Peter: Děkuji Ti za toto vysvětlení. 

Pán Ježíš Kristus: Rádo se stalo. A navrhoval bych, pokud smím, abychom pro 
dnešní den skončili a pokračovali vždy, když pocítíš potřebu a když tě budu 
inspirovat. Jdi v pokoji a měj se fajn. 

Peter: Děkuji mnohokrát. 
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Dialog 4 

27. prosince 1998 

 

Peter: Dnes bych chtěl do Tvé pozornosti uvést otázku, kterou tolikrát položil 
Dan Barba z New Yorku, ale nikdy nebyla náležitě zodpovězena. Já se také 
k této otázce připojuji. Týká se záležitosti snů, snění a spánku. Proč sníme a jaký 
je smysl snů, pokud vůbec je nějaký? 

Pán Ježíš Kristus: Důvod, proč tato otázka nebyla doposud nikdy náležitě 
zodpovězena, spočívá ve faktu, že některé aspekty jejich smyslu se týkají 
hlubších mystických a tajemných důvodů, jejichž odhalení by bylo nebezpečné 
a předčasné. Pokud by měly být zjeveny předčasně, pseudotvůrcům, jejich 
poskokům a renegátům by to poskytlo účinný nástroj na zasahování do skutků 
Mé Božské Prozřetelnosti. I když byly některé méně důležité a všeobecné ideje 
ohledně této záležitosti v omezeném smyslu popsány ve tvé knize Chápání a 
naplnění našeho pozemského života, Petře, v kapitole nazvané Život ve 
spánku, pravý smysl této záležitosti nebyl do dnešního dne k dispozici. 

Jak víš, Petře, v celé struktuře veškerého jsoucna a bytí i pseudojsoucna a 
pseudobytí nastávají v souvislosti s posunem, který se v současnosti odehrává, 
ohromné změny. Tento posun přesahuje vše, co se odehrávalo během 
předešlých posunů. Kvůli určitému postavení, místu, pozici a stavu, které byly 
dosaženy, a protože všichni a všechno bylo všude uvedeno do náležitého, 
příznačného pořádku a hierarchie duchovní organizace, záležitost předcházející 
bezpečnosti není více důležitá. Takže, popovídejme si o této záležitosti. 

Než přejdeme k samotné diskusi, je potřebné uvést určité varování. Jak víš, 
lidský život byl zfabrikován takovým způsobem, aby byl velmi složitý, spletitý, 
nestabilní a radikální - od jednoho extrému ke druhému - matoucí a ohromně 
nespolehlivý. Kvůli tomuto prokletému faktoru je i záležitost lidského snění 
velmi složitá, matoucí, spletitá atd. Některé jeho aspekty by byly pro vaši 
lidskou mysl naprosto nepochopitelné. Budou vám jasné po vašem odchodu 
z lidského života. Můžeme však pokračovat v diskusi o těch aspektech, které 
vaše lidská mysl může pochopit. 

Ve všeobecném smyslu můžeme tuto záležitost rozdělit na tři části, ze kterých 
má každá nejméně tři své aspekty. První část souvisí s duchovní myslí každého a 
duchovním světem, a pseudoduchovní myslí a pseudoduchovním světem. 
Druhá část se týká vnitřní nebo duševní mysli každého nebo intermediálního 
světa, pseudovnitřní nebo pseudoduševní mysli a pseudointermediálního světa. 
A třetí se týká vnější nebo fyzické mysli a vnějšího, fyzického světa, a 
pseudovnější mysli a pseudofyzického světa. 
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Začněme rozhovor o nejexternějších aspektech této záležitosti a potom 
přejděme k ostatním úrovním. První aspekt této úrovně se vztahuje k 
fyziologickému faktoru. Ve skutečnosti souvisí se strukturou a dynamikou 
lidského těla, lidského mozku a jeho nervové soustavy. Jak víš, Petře, lidské tělo 
a jeho nervová soustava jsou velmi křehké a omezené, pokud jde o rozsah 
neustálého a nepřetržitého fungování a projevu. Během své každodenní 
činnosti si nahromadí mnoho zážitků a vjemů ve svých pozorovacích a 
skenovacích funkcích, a každodenních událostí, které neustále dorážejí na 
mozek a jeho nervovou soustavu. Protože existuje hranice, jak mnoho nebo jak 
málo nahromaděných informací může mozek obsahovat, nutí lidské tělo 
k únavě a ke spánku. Během spánkového cyklu vylučuje nepotřebné a 
nedůležité nahromaděné informace, aby připravil to tělo a jeho nervovou 
soustavu na zaznamenávání všeho, co se bude dít následující den. Během 
tohoto vyprazdňování vybíjejí neurony v mozku své elektrické náboje. Tyto 
neuronové náboje se projevují jako sny. Ve většině případů se na této úrovni 
snění zdá o těch událostech předcházejícího dne, které buď nebyly 
zaregistrovány vědomým uvědoměním dotyčného jedince, nebo byly 
nedůležité a bezvýznamné. Vzhledem k tomuto faktoru jsou některé sny 
bezvýznamné a nemají žádný jiný smysl než vykonání očistné a údržbové 
funkce, udržujíce mozek na optimální úrovni výkonu a funkce. 

Druhý aspekt této úrovně se týká biologického faktoru. Biologický faktor 
lidského těla souvisí s životní sílou, která vchází do toho těla za účelem jeho 
neustálého oživování. Existuje tok životní energie neustále vcházející do toho 
těla, aby ho udržoval naživu a funkčním. Jak však velmi dobře víš, Petře, lidské 
tělo je extrémně omezené v tom, jak mnoho, nebo jak málo může této životní 
energie pojmout. Příliš mnoho, nebo zase příliš málo by ho zničilo. Jak tento tok   
životní energie vchází do těla, tělo ho ve všech svých orgánech hromadí a 
ukládá ve svých vitálních orgánech a všech svých buňkách. Vzhledem 
k omezené schopnosti akumulace těchto orgánů a buněk, když jsou plné, 
přestanou životní energii přijímat. Když ji přestanou přijímat, neustálou funkcí 
těchto orgánů a buněk se ta životní energie v nich časem vyčerpá a oni se 
ocitnou v nebezpečí odumření. Během tohoto vyčerpání, protože je více 
neoživuje životní energie, začíná se v nich vyvíjet určitý druh jedu. Tento stav 
lidské tělo velmi unaví a ono upadne do spánku. Během spánkového cyklu 
nastává ve všech tělesných orgánech a buňkách očistná a údržbová činnost. 
Tato činnost opět způsobuje elektrické výboje v nervech spojených s těmito 
orgány a buňkami, což lidský mozek informuje o práci, která probíhá, a o úrovni 
vyčerpané životní energie a o tom, jak velkou očistu je potřeba udělat, aby byly 
připraveny přijmout nový a čerstvý příliv životní energie. Tyto elektrické výboje 
se projevují jako sny. Tyto typy snů vytvářejí trochu bizarní a téměř bláznivé 
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obrazy, jejichž obsah a realitu není možné si vůbec představit nebo zažít 
v bdělém stavu. Tyto typy snů ve většině případů souvisejí se specifičností 
lidských orgánů a buněk, které mají svůj vlastní kódovaný jazyk, jež se promítá 
do mozku za účelem neustálé zpětné vazby jejich stavu a funkce. Proto lidské 
vědomé mysli nedávají žádný smysl. 

Třetí aspekt této úrovně se vztahuje k fyzickému životnímu stylu lidí. Jak víš, 
lidé potřebují jíst a pít, aby své tělo udrželi naživu. Vždy, když se přejedí, přepijí, 
přespí, nebo naopak, málo se najedí, napijí či vyspí, tělesné orgány, nervová 
soustava, lidský mozek a všechny tělesné buňky se dostanou do určitého 
zmatku a téměř šoku podobného stavu. Jak víš, mnoho potravy, pití, spánku, a 
naopak, vyvolává ohromný tlak a zátěž na všechny tělesné systémy. Tělo se 
opět velmi unaví a začne být ospalé. Když jde jedinec spát, tlak a šok fyzické 
námahy, nebo její nedostatek, ať se to stane jakýmkoli způsobem, vyvolává 
v jedinci sny, zobrazující abnormalitu jeho tělesného stavu. Tato abnormalita, 
signalizovaná lidskému mozku, jej nutí, aby zahájil činnost, která by vrátila 
tělesné funkce opět na jejich normální a optimální úroveň. Během tohoto typu 
aktivit dochází v mozku k neobvykle intenzivnímu vystřelování neuronů, 
většímu než za jakýchkoli jiných podmínek. Toto mimořádné množství aktivit se 
zobrazuje ve snech, které zažíváte jako noční můry. Tento typ nočních můr lze 
nazvat fyziologický (Jsou i jiné typy nočních můr, o kterých budeme hovořit 
později). Když se například přejíte, těžkost, pálení žáhy ve vašem žaludku a 
podobné symptomy vám způsobují takové typy nočních můr.  

Druhou, zprostředkující nebo duševní úroveň lze rovněž chápat tak, že má své 
tři aspekty. První aspekt se vztahuje k duševním a/nebo intelektuálním, 
emocionálním a podobným aktivitám, do kterých je v určité míře zapojena 
každá lidská bytost. Tyto aktivity vyvíjejí velký tlak na duševní/mentální 
schopnosti každého jedince. Vzhledem k tomu, že všechny duševní schopnosti a 
procesy duševní činnosti každé lidské bytosti jsou zpracovávány 
prostřednictvím lidského mozku a jeho nervové soustavy, míra jejich projevu je 
omezena hranicemi určenými tím, jak moc, nebo jak málo může do sebe 
přijmout nástroj nebo prostředky, kterými se mohou projevit, nebo jak je 
schopen to zpracovat. Pokud je nadbytek tohoto typu aktivit nebo pokud se 
jimi někdo zabývá příliš intenzivně, nebo na druhou stranu, pokud je jich 
nedostatek (např. stav nudy), nervová soustava a její centrum - mozek, se velmi 
unaví a vyžadují spánek, oddech nebo podřimování. V průběhu této doby 
nastává doplnění energií životní síly, které souvisí s takovými duševními 
aktivitami a procesy duševní činnosti a umožňují jim, aby se staly realitou. 
Během toho je zahájen zvláštní typ činnosti způsobující aktivaci dalších typů 
neuronů, které začnou vystřelovat do oblasti, jež je určena jako nosič těchto 
duševních aktivit a procesů duševní činnosti. V průběhu tohoto vystřelování je 
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v mozku aktivována specifická oblast, která otevírá dveře jak do lidské duše, tak 
i do speciální intermediální dimenze nebo do intermediální pseudodimenze, 
což umožňuje těmto dimenzím vykonat potřebnou práci, aby se obnovila 
správná a optimální duševní funkce u té bytosti, která se projevuje v takových 
činnostech, jako je myšlení, cítění, chtění, rozhodování, navazování vztahů a 
podobně, souhrnně nazývaných procesy duševní/mentální činnosti. 

Během této důležité práce může neúmyslně ovlivnit stav a proces snění kdokoli 
nebo cokoli, podílející se na té práci, pronikaje svou přítomností do viditelné 
oblasti snů. Vzhledem k faktu, že každý svět má svůj vlastní jazyk a zároveň i 
jazyk společný pro všechny - jazyk souvztažností, jsou sny zobrazovány 
v symbolech, metaforách, obrazech a podobných prvcích, specifických pro daný 
svět. Podle toho, kdo nebo co se toho účastní nebo odkud dojde k této účasti, 
mohou být tyto sny buď pozitivní, příjemné a šťastné, nebo negativní, 
nepříjemné a nešťastné. 

Druhý aspekt této úrovně souvisí s lidským sebevnímáním, sebehodnocením, 
sebepoznáním, sebeztotožněním, sebeoceňováním a sebepřijetím. Způsob, 
jakým každý člověk vnímá, cítí, myslí, chce, přijímá, zažívá a hodnotí sám/sama 
sebe, určuje kvalitu a obsah jeho/jejích snů. Tyto stavy způsobují během 
spánku otevírání dveří do různých dimenzí v intermediálním světě i 
pseudosvětě. Podle toho, jaké má kdo sebepojetí, sebeztotožnění, sebepřijetí 
atd., se otevřou dveře buď na pozitivní stranu, nebo na negativní stranu těchto 
dimenzí, nebo někdy na obě dvě - buď současně, nebo postupně. Například, 
pokud někdo cítí vinu, hanbu, výčitky svědomí, atd. ohledně něčeho, co udělal 
nebo co si myslí, že udělal, dveře se doširoka otevřou na negativní stranu této 
dimenze a dotyčný je ovlivněn negativním způsobem - strachem a sny typu 
nočních můr, které se týkají nevědomých potřeb a tužeb být potrestán. 

Co musíte ohledně tohoto aspektu zmíněné úrovně a všech ostatních 
následujících úrovní a jejich aspektů pochopit, je to, že každá sentientní entita, 
včetně všech lidí a sub-tvorů zóny vymístění, přebývá v několika 
multidimenzionálních světech, které uplatňují svůj vliv na její život. Pro lidi, sub-
tvory a podobné entity v zóně vymístění je toto přebývání vždy nevědomé. 
Nicméně na základě určitých postojů, chování, vztahů a podobných faktorů 
může během jejich spánku dojít k prosakování uvědomí si tohoto přebývání, 
komunikace a interakce s nimi. V tom případě budou obyvatelé těchto světů 
ovlivňovat obsah a dynamiku jejich snů. A opět, protože hovoří svým vlastním 
jazykem, jazykem zvláštních metafor, obrazů a symbolů, sny se jimi zaplní, 
vyžadujíce si nutnost jejich interpretace nebo překladu do lidského vědomého 
typu každodenního jazyka. Pokud tedy někdo cítí například vinu atd., tím 
negativním pocitem bude aktivovat komunikaci a interakci s entitami, které se 
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sytí těmito druhy pocitů a které se na něho nalepí, vyvolávajíce u něho/ní sny 
v symbolech, které budou způsobovat úzkost, strach a podobné škodlivé 
emoce, majíce za následek možnou noční můru, a někdy dokonce zástavu srdce 
- toužebné přání být potrestán. Pravdou je však i opak: pozitivní, šťastné, 
veselé, laskavé, pokojné a altruistické typy emocí a pocitů způsobují otevření 
dveří na pozitivní stranu dimenzí, umožňujíce pozitivním obyvatelům těchto 
světů, aby mohli přes ně projít, vyvolávajíce u dotyčného sny, které jsou velmi 
příjemné, radostné, naplňující, osvěžující a léčivé, ze kterých se mu nechce ven. 

Třetí aspekt této úrovně souvisí s jedinečností jedincovy osobnosti a duše 
neboli mentality. Existují specifické aspekty tohoto uvědomění, což umísťuje 
každého jedince do jedinečné pozice, související se všemi ostatními a se vším 
ostatním. Jak víš, Petře, každý jedinec zabírá svůj vlastní jedinečný, osobní a 
individuální prostor, čas, pozici a/nebo stav. Každý jedinec má zároveň ve 
struktuře časoprostorového stavově-podmíněného kontinua svou vlastní 
specifickou funkci a úlohu. Kvůli tomuto uspořádání, aby zobrazil a projevil 
specifičnost své pozice, stavu, místa, situace, úlohy a funkce, ve prospěch, nebo 
na škodu všech - nechť jde o jakýkoli případ - každý jedinec je velmi zvláštním a 
neobvyklým způsobem spojen se všemi ostatními. Kvůli tomuto důležitému 
faktoru probíhá se všemi, v tom, nebo jiném čase, nepřetržitá interakce 24 
hodin denně, což vytváří velmi zvláštní a jedinečnou situaci, ve které je ten 
jedinec schopen uvolnit ze sebe vše, co je pro něj/ni a pro jeho/její práci 
charakteristické. V procesu takového uvolnění - v závislosti na kvalitě a obsahu 
informací, které se uvolňují - a prostřednictvím procesu toho uvolnění se 
otevřou dveře pro snové uvědomění si takové komunikace a vlivu entit, které 
se v tom okamžiku podílejí na přijímání příslušných informací. Kvalita a obsah 
uvolněného a míra důležitosti informací, které se uvolňují, určuje, kdo nebo co 
přijde a jaký druh snového symbolismu se projeví ve snech dotyčného jedince. 

Třetí úroveň smyslu snění - duchovní - je nejdůležitější, nejzásadnější a 
nejvýznamnější. Je to tato úroveň, která byla označena jako nejtajemnější a 
nejmystičtější. Týká se faktu, že každý jedinec je multidimenzionální bytost. 
Tento výrok znamená skutečné základní pravidlo, které naznačuje, že každý 
funguje na mnoha úrovních reality a pseudoreality. 

Začněme připomínkou následujících faktů: Jak si pamatuješ, Petře, všem vám 
bylo mnohokrát naznačeno, že jste zapojeni do práce a fungování v mnoha 
světech, bez toho, aniž byste si ve většině případů vědomě uvědomovali, že je 
to tak. Takže, různými úrovněmi a aspekty své mysli a pseudomysli jste spojeni 
s různými oblastmi Stvoření i pseudostvoření. Během vaší interakce v těchto 
světech je vaše vědomá mysl buď zaneprázdněna nějakými vnějšími faktory, 
odehrávajícími se ve vašich vnějších světech, nebo vždy, když je potřebné 
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intenzivnější zapojení, toto se odehrává během vašeho spánku. V této fázi 
vašeho zapojení ve vašem spánku proniknou určité aspekty této interakce a 
činnosti do vašeho spánku ve formě snů. Ale také, protože jste v lidské kůži, 
abyste od této práce nebyli odkloněni a abyste tento proces nenarušovali nebo 
aby negativní stav nezjistil a neuvědomil si, že jste zapojeni do nějaké důležité 
činnosti buď v jeho doméně, nebo ve sféře pozitivního stavu, jsou navozeny 
stavy snění s příhodami, které jsou banální, nudné nebo nemají žádný konkrétní 
význam. Toto vám pomáhá vyhnout se jakékoliv kontaminaci nebo 
nežádoucímu vlivu od kohokoli, kdo není součástí tohoto procesu. Obsah a 
charakter vašich snů je zároveň ovlivněn interakcí s bytostmi v jiných 
dimenzích, na různých úrovních i pseudoúrovních. V tomto konkrétním smyslu 
tedy sny velmi často fungují jako důležité návnady. 

Je to tento aspekt snění, že negativní stav - věda, že jste nějak zapojeni, ale neví 
jak, kde ani jakým způsobem - aby vám zabránil v čemkoli, do čeho jste 
zapojeni, navozuje takzvané propagandistické sny. Toto jsou hrůzu nahánějící 
taktiky negativního stavu na vyvolání vašich obav, záchvatů strachu, 
duchovních nočních můr a na navození zbytečných starostí ve vaší mysli. 
Negativní stav ví velmi dobře, že pokud se stanete zaneprázdněni čímkoli, co 
v tomto ohledu navodí, nebudete schopni fungovat naplno a kompetentně 
v ničem, co děláte na jakékoliv úrovni jsoucna a bytí i pseudojsoucna a 
pseudobytí. 

Druhý aspekt této úrovně souvisí s faktorem bezčasové a bezprostorové povahy 
nefyzických světů. V těchto světech fungujete mimo časoprostorové parametry. 
V nich se minulost, přítomnost i budoucnost objevují simultánně a synchronně. 
Fungování v takové modalitě bezprostorového a bezčasového kontinua je pro 
lidský mozek a lidskou vědomou mysl nepochopitelné. Jak víš, tyto fungují 
v lineární modalitě, která plyne jako rovná šipka z minulosti do přítomnosti a 
budoucnosti. Aby vaše mysl neupadla do zmatku a smrtelného šoku, během 
vašeho spánku jsou navozeny orientační body v podobě určitých 
časoprostorem vázaných obrazů, vizí a snů.  Mít sny je tedy v tomto ohledu pro 
vaše fyzické tělo věcí přežití. To, že lidské tělo nemůže přežít bez toho, aniž by 
mělo sny (tzv. REM spánek), je velmi dobře známým faktorem dokonce i vašim 
výzkumníkům v oblasti snů. Nemají však ani tušení, proč bez nich nemůže 
přežít. 

Je zde však další aspekt této situace. Někteří senzitivní jedinci, kteří jsou 
v podstatě imunní vůči vyvolání takových smrtelných šoků, mohou využít tento 
bezčasový a bezprostorový stav, aby získali určité typy snů a vizí, které nabývají 
formy varování a pocitu něčeho důležitého, co se stane v současnosti, nebo 
dokonce v daleké budoucnosti. Toto jsou takzvané prorocké sny, které jsou 
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důsledkem jedincovy schopnosti napojit se na energie událostí, které se chystají 
odehrát, na základě jeho účasti v bezčasovém a bezprostorovém kontinuu. 
Někteří senzitivní jedinci jsou, samozřejmě, schopni napojit se na takové 
energie dokonce v bdělém stavu, kdy přesunou svou pozornost do stavu 
niternosti. Tento jev jsem umožnil proto, abych tyto jedince připravil na to, co 
má přijít a abych zmírnil šok z nastávajících událostí. Opět, má to ochranný 
význam. Během tohoto druhu snění se objevují i takzvané živé a jasné sny. 
Několik úplně málo senzitivních jedinců je také s pomocí sil negativního stavu 
schopno předpovídat a vidět některé ohraničené aspekty budoucnosti, pokud 
jsou v tomto stavu. Vy jim říkáte média. 

Třetí aspekt této úrovně je nejdůležitější. Souvisí přímo se Mnou a Mým 
vztahem ke každému ve jsoucnu a bytí i pseudojsoucnu a pseudobytí. Jak víš, 
všichni jste relativní. Vaše relativita si vyžaduje neustálé udržování, podporu a 
tok Mých vlastních Životních energií do vás. Život všech relativních bytostí, ať už 
sentientních, nesentientních, pozitivních nebo dočasně negativních, je 
udržován tímto činitelem, že jsou tím či oním způsobem spojeni se Mnou, bez 
ohledu na to, zda vědí, nebo nevědí, že je tomu tak. Působení z Absolutní 
Pozice do relativní si vyžaduje zvláštní přístup. Existuje titrace (metoda 
kvantitativní analýzy – pozn. překl.) této energie do každého jedince v souladu 
s jeho/jejími jedinečnými potřebami. Během této titrace dochází při interakci 
mezi Mnou a vámi k velmi důležitému procesu. V tomto procesu Absolutno 
vchází do relativního. Faktorem tohoto vcházení je relativní bytost nepřetržitě 
kříšena do svého vlastního života. Toto je pro vás neobvyklým tajemstvím: 
V každém bodě vašeho jsoucna a bytí, kvůli vaší relativitě, a protože nemůžete 
produkovat svůj vlastní život samostatně, ze sebe samých nebo sami o sobě, 
jste nepřetržitě mrtví. Má Absolutní přítomnost ve vaší relativitě vám umožňuje 
ve zlomku vteřiny okamžitě znovu oživnout. Tuto představu je pro vás velmi 
těžké pochopit. Kvůli vaší relativní pozici každý zlomek vteřiny zemřete. Přesně 
v okamžiku, kdy zemřete, jste vzkříšeni Mou přítomností - jako Jediný Život 
Sám/a o Sobě, Sám/a ze Sebe a Sám/a od Sebe. Protože se tyto události 
odehrávají v bezprostorové a bezčasové sféře, vůbec si neuvědomujete vaše 
neustálé umírání nebo vaši smrt v každém okamžiku, i že jste přesně v tom 
stejném okamžiku vzkříšeni.  

Jak tedy souvisí toto tajemství s vašim spánkem a sněním? Spánek vlastně 
zobrazuje stav vašeho umírání. Vaše každodenní aktivity bez spánku zobrazují 
stav vašeho nepřetržitého vzkříšení Mnou. A nyní, nezapomínejte, že toto se 
odehrává v bezprostorových a bezčasových podmínkách. Když se to však 
promítne do vašeho vnějšího života, podřídí se to zákonům vašeho času a 
prostoru, takže to nastává postupně a ne přesně v tom stejném okamžiku, jak 
je to v Mém Absolutním Stavu. Abych vás uchránil od hrozivého pocitu nebytí 
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naživu, vzhledem k Mé neustálé práci v tomto ohledu navozuji během fáze vaší 
smrti, reprezentované vašim spánkem, různé druhy snů, které vám dávají pocit, 
že život ve vás nadále trvá. Navození těchto snů zároveň brání zástupcům 
negativního stavu, aby vnímali vaši smrt, myslíce si, že jste naživu, takže nejsou 
schopni vyvodit z vašeho stavu a z Mé činnosti s vámi nic, co by mohli využít 
pro své škodlivé záměry. 

Tento aspekt má však i další důležitou stránku. V době vašeho spánku, nebo 
v době vaší smrti je nepřetržitě navozen zvláštní druh snu, jež po probuzení 
zapomenete, který je však nejdůležitějším faktorem při Mé práci s vámi. Tyto a 
podobné sny se týkají Mé činnosti spasení a eliminace negativního stavu. 
Během té doby jsou použity určité, velmi neobvyklé - pro vás - symboly, obrazy 
a znázornění, které jsou pro všechny jak v pozitivním, tak i v negativním stavu 
nepřetržitou připomínkou dohody, jež byla uzavřena mezi Mnou a všemi 
účastníky tohoto časového cyklu ohledně jeho výsledku. Taková neustálá 
připomínka je absolutně nutnou podmínkou z jednoduchého důvodu, že tito 
účastníci - vy všichni - by zapomněli, že tomu bylo tak, a podlehli by 
negativnímu stavu nebo věčné smrti. Tyto typy snů jsou zejména rozhodující 
pro lidi na vaší planetě a pro každého v zóně vymístění.  

V jednom časovém bodě bude obsah a význam těchto snů uveden do jejich 
vědomé pozornosti a na jejich základě budou schopni si vzpomenout na 
podmínky této životně důležité dohody a vzdát se života negativity a následně 
konvertovat do pozitivního stavu. Opět, jde tu o relativitu jejich kondice. Pokud 
by neměli v tomto ohledu nepřetržitý vstup z Absolutna, nebyli by schopni 
uchovat si nic o této dohodě nebo čemkoli jiném v této věci. Důvod, proč je 
tato důležitá práce vykonávána skrze snění, je ve faktu, že pokud by měli vědět, 
že je to tak, učinili by všechno, co je v jejich moci, aby anulovali dopad a vliv 
těchto snů. V takovém případě by navěky zahynuli. 

Peter: A co teď? Přečtou si tento rozhovor, jakmile si ho přečte Glorie a jakmile 
bude poslán Danovi, a Dan s Olgou si ho přečtou. 

Pán Ježíš Kristus: Nuže, Petře, v Dialogu 1 jsem tě informoval, že od té doby 
nastaly ohromné změny. Vědomě nemáš ani potuchy, co vše tyto změny 
s sebou přinášejí - během tohoto monumentálního posunu. Stačí říci, že ve 
všech peklech i jinde byla vytvořena důležitá situace, byla dokončena velmi 
důležitá činnost, byl založen nanejvýš významný milník a vybudován nový 
základ. Tímto se dosáhlo, že nikdo v negativním stavu či jinde - ani 
pseudotvůrci, ani jejich poskoci, ani renegáti, ani nikdo jiný - už více není 
schopen s tím, co se tu v tomto nebo v jakémkoliv ohledu zjevilo, nic udělat. 
Nezapomeň na to. Tyto informace jsou tedy úplně bezpečné a vůbec nemohou 
být zneužity.  
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Peter: Děkuji Ti velice moc za tyto informace. Dnes už nechci pokládat žádné 
další otázky, protože si myslím, že pro dnes máme dost. Mám pravdu? 

Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře, máš pravdu. Na závěr tohoto dialogu Mi však 
dovol opět připomenout, že jsou další důležité aspekty záležitosti, o které jsme 
tu dnes diskutovali, jsou však buď absolutní povahy, nebo jejich charakter 
v tomto časovém bodě omezená lidská mysl nemůže pochopit. Avšak to, co tu 
ohledně tohoto tématu bylo odhaleno, je úplně postačující a Já doufám, že Dan 
bude s Mou odpovědí na jeho otázku spokojen také. Přeji ti tedy příjemný 
zbytek dne a připrav se na návštěvu Marka a Michala ze Slovenska, kteří 
přicestují pozdě v noci. 

Peter: Ještě jednou Ti velice moc děkuji. 
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Dialog 5 

28. prosince 1998 

 

Peter: Toto ráno mi přichází na mysl několik otázek. Především, jak víš, ze 
Slovenska přicestovali Marko Mihálik a Michal Miko a přivezli mi výtisk 
překladu Nového zjevení Pána Ježíše Krista, vázaný v nádherné tvrdé vazbě. 
Přál bych si, abychom mohli publikovat takové nádherné vydání v anglické 
verzi. 

Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře, a Já jim vyjadřuji osobní vděčnost, poděkování a 
ocenění, i všem těm, kteří se angažovali, aby umožnili toto vydání, i za vynikající 
a skvělou práci. Věř Mi, Petře, není náhodou, že ti byl výtisk Mé knihy ve 
slovenské verzi doručen v této velmi důležité době. Znamená to další důležitý 
milník v procesu současného probíhajícího posunu. 

Peter: Než položím své otázky, rád bych Tě poprosil, abys trochu více 
komentoval záležitost snů. S Danem bychom rádi věděli, zda existují nějaké 
zvláštní záležitosti ohledně snění a snů ve vztahu k agentům pozitivního stavu, a 
zejména ve vztahu k těm, kteří jsou integrálně spojeni s Tvým Novým zjevením. 

Pán Ježíš Kristus: Celkem vzato, to, co bylo v tomto ohledu odhaleno v Dialogu 
4, je plně aplikovatelné na vás všechny. Jsou tu však některé nuance a detaily. 
Například někteří z vás jsou zapojeni do velmi důležité činnosti v různých 
oblastech pekel. Charakter této práce nyní nemůže být odhalen 
z bezpečnostních důvodů. Vzhledem k tomu, že tato angažovanost je 
v podstatě nepřetržitá, vaše snění bude tímto faktorem významně ovlivněno. 
V tom případě budou vaše sny většinou nepříjemné povahy. Koneckonců, co je 
na práci uprostřed negativního stavu příjemné? To však neznamená, že 
příležitostně nemáte i pozitivní sny. Jednoduše si je nepamatujete z toho 
důvodu, že vzpomínka na ně nejenže by vás mohla odrazovat, a také by i 
odradila od vaší práce, ale mohla by vám v té práci i zabránit, a také by i 
zabránila. Potom byste chtěli mít takové druhy snů nepřetržitě. V takovém 
případě, protože během tohoto druhu snů komunikujete se Mnou nebo se 
členy své pravé duchovní rodiny a se svou domovskou základnou, nemohli 
byste vykonávat své povinnosti a pověření v peklech, ani v žádné oblasti zóny 
vymístění, ke které jste byli přiděleni. Dveře nemohou být otevřeny současně 
jak do pozitivního stavu, tak do negativního stavu. 

V případě Dana je situace poněkud komplikovanější v důsledku jeho 
zdravotního stavu, kvůli kterému bere psychotropní léky. Jak víš ze své 
profesionální praxe, Petře, tento druh léků má tendenci pozměňovat činnost 
mozkových buněk a přenos chemických látek. Kvůli tomuto pozměnění je 
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v případě jeho snění náchylnější na otevření dveří negativnímu stavu. Tak 
působí některé z těch léků. Jeho stav byl zvolen přesně za účelem snadnějšího 
přístupu do těch oblastí pekel, kde pro Mne vykonává práci. Proto nemusí 
pokaždé procházet složitým procesem vstupu do těchto světů. Tak ať nikdo 
ostře neposuzuje jeho užívání léků. Slouží to důležitému účelu. 

Peter: Děkuji Ti mnohokrát za toto vysvětlení. Dnes má otázka více souvisí 
s určitou politickou záležitostí a situací s pseudotvůrci, jejich poskoky a 
renegáty. Jaký je Tvůj komentář k současné politické a ekonomické situaci na 
této planetě? Je pro mne vhodné klást tento druh otázek? 

Pán Ježíš Kristus: Samozřejmě, Petře. Teď bys už měl vědět, že není a 
neexistuje nic, co by nemělo duchovní konotaci. Cokoliv, co zažíváš na vaší 
planetě ve formě politických, ekonomických či jakýchkoliv jiných typů 
nepokojů, pramení vždy z duchovní oblasti a má duchovní kořeny a 
souvztažnosti. Než se však budeme podrobněji věnovat této záležitosti, dovol 
Mi odbočit na okamžik k něčemu jinému. Ve tvé mysli stále vnímám 
pochybnosti, zda je vhodné zaznamenat tyto Dialogy a rozšiřovat je v písemné 
formě. Mám pravdu? 

Peter: Ano, máš pravdu. Skutečně jsem tím znepokojen, díky takovým 
autoritářským prohlášením ohledně toho v Doplněních v Korolariích.... 

Pán Ježíš Kristus: Abych upokojil tvou mysl, dovol Mi udělat nějaké porovnání 
mezi tím, co bylo řečeno v knize Mého Nového zjevení, na samém konci 30. 
kapitoly, a tím, co ti bylo naznačeno v Korolariích.... Jak si pamatuješ z té 
kapitoly, bylo tam velmi jasně zdůrazněno, že - a cituji - „Nové zjevení zůstane 
otevřeno. To znamená, že jestliže a když bude potřeba, po 30. kapitole budou 
k němu přidány dodatečné kapitoly, aby zobrazovaly další události v duchovní 
realitě Stvoření a v procesu spasení Pánem Ježíšem Kristem a odvíjení se 
Jeho/Jejího Velkého plánu.“ A v následujícím odstavci: „Mnoho idejí Nového 
zjevení, jak jsou zjeveny v této knize, bude platných do samotného konce 
tohoto cyklu času. Některé budou modifikovány nebo nahrazeny jak bude 
třeba, když bude třeba a jestliže bude třeba.“ (Strana 831 anglického 
originálu). 

Prohlášení tohoto charakteru je velmi jasné: Nic v Mém Stvoření či jinde není 
nikdy stagnující, regresivní nebo fixní. Všechno je v neustálém progresivním 
pohybu dopředu a dál. Vzhledem k tomu, že všechny sentientní entity a 
tvorové jsou relativní povahy, nepřetržitě jim progresivním způsobem ze Svého 
Absolutního Tvořivého Úsilí uvolňuji vždy něco nového, na čem mohou 
pozvednout a obohatit svůj život. Kvůli tomuto faktoru, jak je uvedeno v Mém 
Novém zjevení, tu bude vždy další Nové zjevení, další přídavek, modifikace a 
změny, a doplnění k němu, aby zobrazovaly přicházející nový krok v duchovním 



40 
 

pokroku každého. Pokud jste v lidské kůži, žijete na planetě Nula, vždy tu bude 
potřeba písemného materiálu. V tomto ohledu není nic jiné k dispozici. Co se 
mění, je způsob, jakým se vám to prezentuje, a ne jeho forma. V této době na 
vaší planetě neexistuje žádný jiný způsob oznamování těchto nanejvýš 
důležitých záležitostí, než je tento. Takže výše citovaný výrok bude vždy 
pravdivý. 

Na druhou stranu, to, co ti bylo naznačeno v Korolariích..., nemá tuto speciální 
konotaci. Abychom opět zopakovali: Rada, která byla v té době dána tobě i 
všem čtenářům, vyjadřovala potřebu, která tenkrát existovala pro danou 
konkrétní situaci - pro tady a teď. Proto to byla pravda jen pro tu konkrétní 
dobu a pro ty konkrétní poměry, které existovaly ve způsobu posunů, které 
nastávaly na každé jejich křižovatce. Takže nepochybuj o tom, protože to pouze 
potěší síly negativního stavu. Mohly by tvé pochybnosti využít jako bránu, aby 
tě nepříznivě ovlivnily. A my nechceme, aby se to stalo. 

Peter: Děkuji Ti za tuto připomínku. Udělám v tomto ohledu, co bude v mých 
silách. 

Pán Ježíš Kristus: Vraťme se ale ke tvé otázce. V tomto bodě by bylo dobré 
opětovně zopakovat některé informace o návratu pseudotvůrců a o tom, co se 
stalo potom. Jak víš, Petře, tyto informace ti byly poskytnuty ústně, no nikdy 
nebyly zaznamenány v písemné formě. Nyní je aktuální a vhodné tak učinit. 

Když se pseudotvůrci vrátili a podívali se na situaci na planetě Nula a na to, jak 
se lidstvo na ní vyvíjí, zhnusili se nad tím. Takže jejich prvním impulsem bylo 
zničit všechno a všechny na jejím povrchu a začít opět úplně od začátku se svým 
genetickým experimentováním. Věci s lidstvem zjevně nedopadly tak, jak 
očekávali. A co že to očekávali? Jejich očekávání v tomto ohledu si vyžadovalo 
úplný důkaz, že život může existovat stejným způsobem a ve stejné modalitě 
jako v pozitivním stavu, ale bez účasti jakýchkoli duchovních principů nebo 
Boha, nebo s falešnými duchovními principy nebo falešnými bohy. Samozřejmě, 
nedopadlo to tak. Rozhodli se tedy lidstvo odstranit. Avšak, jak pozorovali život 
různých lidí a jejich příslušných společností a zemí, jak víš, Petře, všimli si, že 
někteří agenti pozitivního stavu se neukázali být stejní jako všichni ostatní. Díky 
tomuto pozorování odložili své rozhodnutí zničit planetu Nula. Potřebovali 
studovat tyto agenty pozitivního stavu, aby zjistili, co je v nich, co je činí tak 
odlišnými od ostatních. 

Nicméně, musíš si být vědom, že ne všichni pseudotvůrci souhlasili s tímto 
plánem. Díky tomu došlo mezi nimi k třístrannému rozkolu. Jedna skupina - na 
základě svého pozorování a uznání faktu, že život bez pravé duchovnosti a Pána 
Ježíše Krista není schopen dopadnout nijak jinak, než jak dopadl lidský život - 
dospěli ke správnému závěru konvertovat do pozitivního stavu nebo 
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podporovat tuto konverzi. Druhá skupina byla nakloněna nechat vše tak, jak to 
na této planetě je a pokračovat v jejím pozorování, aby viděli, jak to nakonec 
dopadne. Třetí skupina, nejagresivnější, nejnegativnější a nejradikálnější, chtěla 
přikročit k destrukci, protože se domnívala, že na základě pozorování a 
zkoumání agentů pozitivního stavu a na základě genetické výbavy těchto 
agentů mají nyní dostatek materiálu na to, aby začali opět úplně od začátku, 
s novou odrůdou tvorů, se kterými by mohli dokázat, že život smí a může 
existovat stejným způsobem a stylem jako v pozitivním stavu, ale bez Pána 
Ježíše Krista a Jeho/Jejích duchovních principů, nebo, což je nejdůležitější, 
s falešnými bohy - s nimi a jejich vlastními pseudoduchovními principy.  

První dvě skupiny nakonec vytvořili určitý druh aliance a třetí skupině navrhli 
následovný scénář: Čekejte a nepřistupujte k destrukci. Nejprve na základě 
nového materiálu, zpřístupněného prostřednictvím těchto zvláštních agentů 
pozitivního stavu, zfabrikujte své nové tvory a umístěte je do života na planetu 
Nula a zjistíte, jak dopadnou. Pokud dopadnou tak, jak očekáváte, přidáme se 
k vám a uděláme všechno potřebné v tomto ohledu. V takovém případě bude 
odpověď na naši původní otázku daná a takzvaná nulová hypotéza nebude 
zavržena, jak se předpokládalo. Naopak, pokud ve svém úsilí selžete, potom my 
všichni, včetně vás, zavrhneme tuto hypotézu, jak se předpokládalo, a všichni 
zkonvertujeme do pozitivního stavu. 

Dohoda byla tedy uzavřena. První skupina si, samozřejmě, už tehdy velmi dobře 
uvědomovala fakt, že ať se jakkoli usilovně a jakkoli často pokoušíte zfabrikovat 
někoho na jiných principech než duchovních, pramenících přímo z Pána Ježíše 
Krista, z takových tvorů se nemůže vyklubat nic jiného než to, čím je vlastně 
celý lidský život. V tomto případě by však situace byla mnohem horší než 
u jakéhokoliv člověka nebo pekelného tvora, protože by to do jejich nové 
genetické výbavy zahrnulo něco, co dosud nikdy předtím neexistovalo. Jelikož 
dohoda, kterou v tomto směru učinili, je závazná dokonce i pro pseudotvůrce, 
po dokončení experimentu v této souvislosti budou všichni pseudotvůrci 
konvertovat do pozitivního stavu. A to by byl konec negativního stavu. 

Naneštěstí pro ně je jejich situace komplikována faktorem renegátů. Jak si 
pamatuješ z Mých informací, které jsem ti před časem poskytl, úplně prvním 
činem, který pseudotvůrci po své vypuštění z pekel podnikli, bylo převzetí vlády 
a řízení všech pekel a celé zóny vymístění. Protože principy, jimiž jsou pekla a 
negativní stav ve všeobecnosti ovládány, jsou moc, zastrašování a síla, a jelikož 
nikdo se tam nikdy nechce vzdát své moci a mocenského postavení, 
předcházející vládcové pekel se proti pseudotvůrcům vzbouřili a oddělili se od 
nich, aby vytvořili své vlastní frakce, jejichž účelem je uchopit zpět svou 
předešlou moc. Toto rozdělení jim všem způsobilo ohromné problémy. Mezi 
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přisluhovači se vytvořilo mnoho rozličných frakcí, které se staly následovníky 
buď příslušných skupin pseudotvůrců, nebo různých skupin renegátů. Tito 
všichni bojují navzájem o nadvládu a kontrolu. 

Renegáti se snaží napodobovat pseudotvůrce v tom, že se pokoušejí zfabrikovat 
své vlastní tvory a osídlit jimi planetu Nula, aby dokázali, že jsou schopni udělat 
to samé co pseudotvůrci, a to dokonce lépe. Pro tvou informaci, Petře, fungují 
na 80% znalostí, schopností a moci pseudotvůrců. 

Během válek, které mezi sebou vedou, v jednom časovém bodě pseudotvůrci 
učinili rozhodnutí přenechat určité oblasti planety Nula renegátům. Cílem 
tohoto kroku bylo dát renegátům určité lekce a přinutit je, aby uznali, že nejsou 
schopni dosáhnout nic, co by se významně počítalo, nebo že by uspěli v jejich 
úsilí dosáhnout konečné vítězství negativního stavu. Právě naopak: čím více se 
snaží, tím méně jsou úspěšní. Úplně prvním znamením převzetí moci renegáty 
byl asijský ekonomický kolaps, po kterém následoval ničivý ruský ekonomický 
kolaps a jihoamerické ekonomické nepokoje. Ve Spojených státech se to 
projevilo obžalobou prezidenta Williama Clintona, založenou na jeho 
takzvaných sexuálních eskapádách, pokusem odstranit jej z jeho úřadu, a 
bombardováním vzdorovitého Iráku. 

Renegáti si zřídili své centrum v Moskvě, v Rusku, s přívrženci v Asii, mezi 
arabskými národy, zejména v Iráku; v Afghánistánu, Číně, Severní Koreji, na 
Kubě, a do určité míry ve Francii a Jižní Americe, stejně jako i v Srbsku. Ve 
Spojených státech jsou renegáti reprezentováni pokryteckými konzervativními 
republikány, některými konzervativními demokraty a hromadou náboženských 
skupin, které vnucují svým následovníkům nanejvýš restriktivní a rigidní 
pravidla ohledně žití jejich životů, ovládajíce je strachem z věčného pekelného a 
doslovného ohně. 

Jak tedy vidíš, jediný způsob, jakým jsou renegáti schopni vládnout nějaké jimi 
obsazené a ovlivňované oblasti, je princip chaosu. To je důvodem, proč 
v momentě, kdy ovládli tyto oblasti, vše se v nich téměř přes noc rozpadlo. 

Z toho, co bylo řečeno výše, můžeš jasně vidět, že obecně se vše v negativním 
stavu rozpadá. To je známka jeho úpadku a vymírání. 

Peter: Co však s úplným vítězstvím negativního stavu na této planetě před jeho 
totální eliminací - jak to bylo několikrát uvedeno ve Tvém Novém zjevení a jeho 
Doplněních? 

Pán Ježíš Kristus: Jak víš, Petře, raněná šelma, než podlehne svým zraněním, je 
schopna ve svém posledním vypětí vyvinout ohromnou sílu, energii a zuřivost, 
což jí umožňuje způsobit mnoho škod a zabít mnoho svých útočníků. Toto je 
pozice, do které se v současnosti dostává negativní stav. Kvůli tomu tato fáze 
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jeho života může být považována za nejnebezpečnější, nejničivější a 
nejúčinnější, co se týká pseudovítězství na vaší planetě a po celé zóně 
vymístění. Tato situace je spojena s posunem, který aktuálně prožíváte. 
Kondenzační úsilí celého negativního stavu má být právě ukončeno. 
V momentě, kdy bude završeno, může se odehrát několik věcí. Tyto věci souvisí 
se záležitostí zdůrazňované mnohokrát předtím, mnohých různých scénářů 
ohledně toho, jak se to všechno stane. Bude to záviset na volbách, které všichni 
učiní během tohoto nejdůležitějšího a nejvýznamnějšího období v historii 
aktivace a dominance negativního stavu a planety Nula. 

Peter: Takže, jaká je situace s nimi právě teď? 

Pán Ježíš Kristus: Nuže, jak víš, Petře, pseudotvůrci už nějaký čas experimentují 
se dvěma záležitostmi: První je zfabrikování nového tvora, srovnatelného 
s agenty pozitivního stavu, ale s větší mocí, schopnostmi a produktivitou, a 
druhou je zfabrikování lidského těla, které by nebylo tak omezeno v rámci 
svého fungování, duševních a intelektuálních schopností, fyzické vytrvalosti a 
síly ovládání mysli, jako je typické lidské tělo. Chtějí si v sobě zachovat veškerou 
moc, schopnosti, vědeckou nadřazenost a ovládání mysli, které mají bez toho 
těla. V prvním případě téměř uspěli. Jejich úsilí je v tomto ohledu brzděno 
takzvanou občanskou válkou, pokud to tak můžeme nazvat, která mezi nimi 
zuří, a to zejména s renegáty. Ve druhém případě ještě nebyli schopni uspět. 

Ovšem ať je známo tobě, Petře, a všem, kteří budou číst tato slova, že někteří 
pseudotvůrci se rozhodli, že se objeví jako typičtí lidé, se stejnými omezeními a 
ohraničeními, jako mají lidé. Toto objevení se pramení z jejich vědecké 
zvědavosti, aby zjistili a zažili, jaké je to být typickým člověkem. Avšak i s těmito 
fyzickými a duševními omezeními, tak typickými pro samotné lidi, stále dalece 
převyšují vše, co smí a mohou dosáhnout samotní lidé. Tyto typy pseudotvůrců 
postupně a tajně přebírají klíčové a důležité mocenské a vládní pozice 
v politickém, ekonomickém, vědeckém i v jiných důležitých a rozhodujících 
světech, připravujíce cestu pro porážku renegátů a pro návrat ostatních 
pseudotvůrců. Jak víš, převážná většina pseudotvůrců stále čeká na 
zfabrikování speciálního typu lidského těla, těla, které by vypadalo, cítilo a 
jevilo se jako typicky lidské tělo, které by si však uchovalo úplně vše, co ovládají 
pseudotvůrci nyní. 

Peter: Mohu Tě požádat, abys dále komentoval situaci v této zemi a duchovní 
souvislosti s tím, co se zde děje? 

Pán Ježíš Kristus: Nuže, jak bylo uvedeno předtím, boj o moc a nadvládu, který 
probíhá mezi pseudotvůrci a renegáty, se projevuje ve dvou hlavních oblastech: 
první souvisí s konfliktem v Iráku. Irák je nejnegativnější, nejhorší a 
nejbezohlednější představitel renegátů a jejich příslušných pekel. Proto, když 
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bude i nadále nekontrolovaný, vyrobí zbraně hromadného ničení a bez 
sebemenšího zaváhání je velmi účinně použije proti této zemi a proti Izraeli, 
jakož i proti některým jiným, které jsou pod kontrolou pseudotvůrců. Musíš 
chápat, Petře, že získání kontroly nad touto zemí (Izrael) představuje pro 
renegáty totální porážku pseudotvůrců. Koneckonců, toto je země, která má 
všechnu moc, dominanci a kontrolu nad velkou většinou planety. To je také 
důvod, proč si pseudotvůrci tuto zemi vybrali za svou hlavní baštu. 

Druhá oblast se týká procesu obžaloby prezidenta Clintona. Renegáti uspěli v 
proniknutí do myslí konzervativních republikánů a skrze ně se pokoušejí zbavit 
Clintona, doufajíce, že tímto odstraněním se tato země rozpadne a výsledkem 
bude značné oslabení vlivu a pozice pseudotvůrců, dávajíce tím šanci převzít 
moc i zde. 

Kvůli této situaci stojí tato země v tomto ohledu před velmi zásadním a 
důležitým rozhodnutím a volbou. Řečeno souvztažně a symbolicky, pokud 
republikáni uspějí při odstraňování Clintona z úřadu, znamená to, že volba byla 
učiněna ve prospěch renegátů. Důsledky této volby by mohli být velmi 
nepříjemné. Naštěstí, většina běžných lidí netouží po tom, aby se to stalo. Jsou 
ochotni Clintonovi odpustit a prokázat mu milosrdenství za jeho sexuální 
eskapády a nechat jej dosloužit jeho volební období. Toto je dobrým 
znamením, protože pro tuto zemi není nic důležitějšího – stejně jako i pro 
jakoukoliv jinou zemi a pro jakoukoliv sentientní entitu - než ochota odpustit a 
prokázat milosrdenství. 

Peter: Když hovoříme o milosrdenství a odpuštění, mohu Tě poprosit, abys 
upřesnil tyto dva důležité pojmy? 

Pán Ježíš Kristus: Velmi rád, Petře. Podívej se důkladně na to, co se tu událo. 
Clinton měl údajně pohlavní poměr s mladou stážistkou a možná s některými 
dalšími. Co je to za hříšný poměr? Hříšnost tohoto aktu by se dostala do 
popředí tehdy, pokud by byl vnucen a požadován násilím nebo jinak, nedávaje 
druhé straně v této věci žádnou volbu. Tak to s Clintonem nebylo, protože to 
bylo zcela dobrovolné. Ve skutečnosti bylo jedním z cílů té mladé stážistky to, 
aby se stala stážistkou v Bílém domě, aby měla takový zážitek a poměr se 
samotným prezidentem Spojených států amerických. To bylo jejím cílem a 
ambicí. Je, samozřejmě, otázkou, zda s ní měl prezident Clinton skutečný 
sexuální poměr, protože byl do toho zapojen jen orální sex. Z duchovního 
hlediska to není možné považovat za skutečný sexuální poměr, protože, aby se 
aktivoval skutečný duchovní význam a životně důležitá duchovní souvztažnost 
tohoto faktu a co s sebou přináší, je potřebné fyzické proniknutí penisu do 
ženské vagíny. Obžaloba proti prezidentu Clintonovi spočívá ve faktu, že lhal 
pod přísahou o svém poměru s mladou stážistkou, a tedy křivě přísahal, mařil 
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spravedlnost a zneužil svou moc. Pokud vezmeme do úvahy duchovní aspekt 
tohoto případu, potom prezident Clinton nemohl lhát, na základě toho faktoru, 
jak je definován sexuální poměr v duchovním smyslu - a to je to, co se v našem 
případě počítá; a proto tu nedošlo k žádnému maření spravedlivosti, křivé 
přísaze nebo zneužití moci. 

Pro lidi je přirozené lhát o svém pohlavním poměru vždy, když vyjde veřejně 
najevo. Důvod tohoto pramení ve faktu, že jakýkoliv dobrovolný pohlavní 
poměr je věcí největšího možného soukromí a intimity. Je to mezi dvěma 
zúčastněnými, svolnými jedinci a Mnou. To vyjadřuje nejposvátnější koncepci 
dvou bytostí za účelem vzájemného poznání se navzájem, poznání sebe samých 
a nakonec Mě; a je to tak bez ohledu na to, jestli si tento závažný fakt vědomě 
uvědomují, nebo ne. Na duchovní úrovni, kde se to počítá, si to uvědomují, a to 
poznání bude následně využito pro jejich vlastní povznesení a obohacení. Nuže, 
kvůli povaze intimnosti a soukromí pohlavního poměru by se nikdy neměl 
zveřejnit. Do toho nikomu nic není. V momentě, kdy se to stane všeobecně 
známým, prvním přirozeným impulsem je popřít, že se něco takového stalo. Lze 
někoho za to soudit? 

Podívej se na sexualitu z hlediska této úvahy, Petře: Jaká slova jsou použita 
například ve svaté Bibli na popis pohlavního styku? Vzpomínáš si, Petře? 

Peter: Rozhodně. Skutečně velmi dobře si vzpomínám. 

Pána Ježíš Kristus: Slova, která jsou tam použita, jak dobře víš, jsou, cituji, 
„poznal ji a ona počala“. Není náhodou, že při popisu pohlavního styku jsou 
použita slova „poznat ji, a následně z toho poznání ona počala“. Co je lepší 
způsob, jak někoho poznat než prostřednictvím pohlavního styku? Toto tvrzení 
musíš chápat následovným způsobem: V procesu pohlavního styku on získá 
poznání jejího femininního principu z pozice svého maskulinního principu; a 
z pozice svého femininního principu získá poznání jejího maskulinního principu. 
Naopak, ona získá poznání jeho maskulinního principu z pozice svého 
femininního principu a z pozice svého maskulinního principu získá poznání jeho 
femininního principu. Při takové výměně se rodí nová idea, která se využije na 
určitý velmi důležitý produktivní a reprodukční účel. Samozřejmě, v závislosti na 
tom, kdo jsou tito dva jedinci v tomto ohledu, výsledek té výměny může být 
buď pozitivní, nebo negativní. V obou případech se však zrodí něco nové. 

Takže v případě Clintona jeho poměr neměl být nikdy zveřejněn a on neměl být 
souzen za to, co v tomto ohledu udělal, nebo neudělal.  

Avšak renegáti vytloukli z této situace kapitál a popudili veřejného žalobce a 
konzervativní republikány, aby z toho vyrobili závažný problém, aby mohli 
svrhnout dominantní postavení pseudotvůrců v této zemi. Prezident Clinton a 
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mladá stážistka i všichni ostatní zúčastnění v této situaci se jí účastnili na 
základě předcházející dohody, v konečném důsledku se Mnou, za účelem 
zveřejnění tohoto poměru z velmi důležitého důvodu - dát lidem v této zemi 
příležitost učinit velmi ráznou volbu ohledně toho, kterým směrem se chtějí 
ubírat. Volba je v tomto ohledu buď jít s pseudotvůrci, což by vedlo ke spasení a 
konverzi pseudotvůrců do pozitivního stavu, nebo jít s renegáty, v takovém 
případě by to mělo za následek prodloužení bídy a utrpení předtím, než by 
mohl být negativní stav eliminován.  

Vraťme se ale k záležitosti milosrdenství a odpuštění. Pokud by tato země ve 
formě jejích konzervativních republikánů a dalších lidí, kteří je podporují, 
nebyla ochotna projevit milosrdenství a odpuštění v tomto konkrétním případě, 
musela by nést plné následky svého postoje. V tomto ohledu by bylo dobré 
citovat velmi plodný verš, zaznamenaný v epištole Jakuba, kapitola 2, verš 13: 

„Neboť odsouzení bez milosrdenství se přihodí tomu, 
kdo neprojevuje žádné milosrdenství. 
Milosrdenství vítězí nad odsouzením.“ 

Rád bych tento verš upravil následovným způsobem: 

„Neboť odsouzení bez milosrdenství a odpuštění se přihodí tomu, 
kdo neprojevuje žádné milosrdenství a odpuštění, 

protože milosrdenství a odpuštění 
nahrazuje odsouzení, přesahuje ho a zruší“. 

Proč je tak důležité odpustit a prokázat milosrdenství? Protože nikdo není 
absolutní. To znamená, že nikdo nemůže být absolutně dobrý nebo absolutně 
zlý a negativní. Především, absolutní zlo a absolutní negativita neexistují. Pokud 
by měli existovat, existovali by dva absolutní bozi. Takové pojetí existence se 
vzájemně vylučuje. Z toho důvodu existuje na základě logiky tohoto 
axiomatického faktu jen Absolutní Dobrota a Pozitivita - Pán Ježíš Kristus. Aby 
se někdo vymanil z kletby své relativity, musí být ochoten být milosrdný a 
odpouštějící vzhledem k vzájemné nedokonalosti, omylnosti, ohraničením a 
nedostatkům. Protože Já jsem absolutně pozitivní Bůh, jsem také absolutně 
milosrdný a odpouštějící Bůh a Mé Milosrdenství a Odpuštění je vždy absolutně 
bezpodmínečné.  

Nicméně, při uplatňování koncepce Mého Absolutního Milosrdenství a 
Odpuštění na jakoukoliv relativní bytost, je tato bytost postavena do pozice 
svobody volby buď přijmout, nebo odmítnout Mé Milosrdenství a Odpuštění. 
Na základě přirozenosti a struktury jakékoliv sentientní bytosti, která v sobě 
nese v relativní kondici Mé atributy, jediný způsob, jak se může v tomto jedinci 
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ujmout Mé Milosrdenství a Odpuštění, je ten, pokud on/ona ho přijme na 
základě jeho/její vlastní svobodné volby. 

Jak vidíš z tohoto příkladu, Mé Milosrdenství a Odpuštění jsou závislé na ochotě 
a touze každého jedince svou vlastní svobodnou volbou a vůlí odpustit a 
prokázat milosrdenství ostatním - ale i sobě samému/samé. Taková ochota a 
touha umísťuje dotyčného jedince do pozitivního stavu, ve kterém je Má 
přítomnost obsažena v absolutním smyslu. V tomto případě jsou dveře k srdci a 
mysli toho jedince otevřeny a Já jsem schopen do nich vstoupit a nejen přenést 
na něho/ni Své Milosrdenství a Odpuštění, ale i umožnit tomu jedinci, aby 
odpustil a projevil milosrdenství ostatním i sobě samému/samé. Má přítomnost 
v té situaci aktivuje z pozice Mého Absolutního Stavu v tom jedinci schopnost 
to učinit. Beze Mne by ten jedinec nemohl projevit takový akt milosrdenství a 
odpuštění, protože nikdo nemůže být pozitivní sám/a od sebe, sám/a s sebou a 
sám/a ze sebe, ale jen ode Mě, se Mnou a ze Mne, protože Já jsem 
Jediný/Jediná, Kdo je takový Sám/a o Sobě, Sám/a od Sebe a Sám/a ze Sebe. 

Důvod, proč má každý jedinec používat milosrdenství a odpuštění sám/sama 
vůči sobě, je ve faktu, že neochota učinit tak skrze svou vlastní svobodnou vůli a 
volbu ho/ji udržuje v negativním stavu. V takovém případě platí stejné pravidlo, 
jak bylo nastíněno právě teď v předcházejícím odstavci. 

Doufám, Petře, že toto vysvětlení tebe a každého případného čtenáře uspokojí. 

Peter: Ano, velmi. Dokonale to chápu. Doufám, že i ostatní to dokonale 
pochopí. Měli bychom pro dnešek skončit? 

Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře, měli. Jdi a zbytek svého času věnuj dnes nějakým 
jiným povinnostem. Doufám, že Dan ti bude moci poslat e-mailem korekce 
některých předcházejících Dialogů, takže je budeš schopen připravit na odeslání 
vybraným zúčastněným jedincům. Jdi v pokoji a měj hezký den. 
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Dialog 6 

30. prosince 1998 

 

Peter: Dnes ráno bych chtěl začít obavami, vyjádřenými minulou noc v mém 
rozhovoru s Danem, ohledně některých tvrzení v Dialogu 5. Jak jsi slyšel, týkají 
se situace s prezidentem Clintonem. Zdálo se nám, jako bys snad 
ospravedlňoval Clintonovo nesprávné chování a postoj. Obávám se, že někteří 
další čtenáři toho Dialogu by mohli mít stejné pocity. Mohl bys to komentovat? 

Pán Ježíš Kristus: Celkem určitě, Petře. Jsem rád, že byla ještě jednou vznesena 
tato otázka, protože potřebuje další upřesnění a vysvětlení. Oba vás téměř 
urazilo, co bylo o něm v tomto ohledu řečeno. Vašim problémem však bylo, že 
jste se na celou situaci dívali z typického lidského hlediska. Mé poznání této 
situace je absolutní, zatímco vaše je relativní a ve většině případů zkreslené. Jen 
se podívejte na zdroj vašich informací a poznání ohledně něj. Co je zdrojem 
vašich informací a poznání? Buď vaše vnější pozorování, které je typicky lidské, 
a tedy nespolehlivé, nebo média, o nichž je známo, že jsou notoricky zkreslené, 
nesprávné či dokonce lživé. Jak vidíš, nevíš, co je za scénou celé organizace 
v této věci. 

Přehlédli jste v tomto ohledu faktor přiznání se prezidenta Clintona ke svému 
provinění. Vždy, když někdo přizná, či už veřejně, nebo soukromě, že dělá 
chybu, omluví se a poprosí o odpuštění, na základě tohoto faktu tato osoba 
otevře dveře Mému Absolutnímu Bezpodmínečnému Milosrdenství a 
Odpuštění, aby do něho/ní vstoupili a anulovali celé provinění. Taková je Má 
Absolutní Přirozenost. Výčitky svědomí, zlé pocity, které tato osoba vzhledem 
k sobě v ten moment prožívá, hanba a rozpaky, které pociťuje, jsou 
dostatečným trestem za skutky takové povahy. Žádná další potřeba trestu se 
potom nevyžaduje. Prezident Clinton veřejně přiznal své provinění, omluvil se 
za to a poprosil americký lid o odpuštění. Bez ohledu na to, zda to, co udělal, 
nebo neudělal, bylo špatné a zločinné z vašeho typického lidského hlediska a 
z pohledu vašeho typického lidského trestně-právního systému, on, jako každý 
jiný, si zaslouží další šanci. Nezáleží na tom, jak zlá, jak odporná, jak ohavná ta 
osoba byla nebo je, vždy, když se ta osoba omluví a poprosí o odpuštění, 
jeho/její prosbu v tomto ohledu splním. 

Samozřejmě, pro vás, kteří jste typickými lidmi, je těžké vyhnout se 
odsuzujícímu a káravému postoji a touze, protože z psychologického hlediska to 
ve vás vyvolává potřebu být potrestán/a za své vlastní nedostatky, které všichni 
jako lidé máte. V tomto případě váš požadavek potrestat Clintona mírní vaše 
vlastní potřeby být potrestáni. 
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Nezapomínej však, že jako agenti pozitivního stavu, spojeni s Mým Novým 
zjevením, nejste jen typičtí lidé. Z toho důvodu se potřebujete naučit dívat se za 
scénu a vidět věci ve všech životních záležitostech, a nejen v situaci prezidenta 
Clintona, z úplně jiné perspektivy. Naneštěstí, minulou noc jste pochybili, 
protože jste při popisu charakteru prezidenta Clintona použili velmi 
nepřiměřená slova. Nazvali jste ho ohavným, zlým, odporným, bezohledným, 
manipulativním a téměř vražedným typem osoby. I kdyby byla pravda, že je 
taková osoba, pro vás jako pro Mé milované agenty je mimořádně nevhodné 
přechovávat takové myšlenky a pocity. Neměli by vám už nikdy ani jen přijít na 
mysl. Onálepkovat někoho takovými vlastnostmi znamená, že jste pod vlivem 
negativního stavu. Tím, že o někom děláte takové závěry, ať už je to pravda, 
nebo ne, se okamžitě vystavujete negativnímu stavu, stávajíce se dobře 
označeným terčem. To by mohlo mít nežádoucí důsledky. 

Jen Mně upřímně pověz, co víš skutečně o prezidentu Clintonovi, o jeho 
úmyslu, motivaci, charakteru, vnitřní dispozici, jeho nejvnitřnějších myšlenkách, 
touhách, přáních, pocitech emocích a chtění? Jinými slovy, co víš skutečně o 
jeho jedinečné osobnosti? Jaká hnací síla je za jeho chováním a životním 
stylem? Je tvé poznání v tomto ohledu absolutní? Můžeš ho poznat a poznáš ho 
jako Já? Samozřejmě, že ne. Takže namísto toho, abyste mu nadávali, jako praví 
agenti Mého pozitivního stavu byste měli být benevolentnější, tolerantnější, 
chápavější a výslovně neodsuzující. Pamatuješ si z evangelia, co jsem pověděl 
Svému učedníku Petrovi, když se Mě zeptal, kolikrát by měl odpustit svému 
bližnímu nebo svému bratrovi v lidském smyslu, když mu ten udělal něco 
špatného a když mu potom řekne, že lituje toho, co udělal? A Petr se zeptal, 
zda by to mělo být sedmkrát za den? Co jsem odpověděl? „Říkám ti, Petře, ne 
sedmkrát, ale sedmdesát sedmkrát sedmkrát, když se k tobě obrátí a poprosí tě 
o odpuštění.“ Jinými slovy, neexistuje hranice ohledně toho, kolikrát máš 
odpustit a prokázat komukoli milosrdenství, když tě sám/sama o to poprosí. 

Tvůj typicky lidský postoj v tobě vyvolává svým způsobem vzpomínku na příběh 
o proroku Jonášovi a velké rybě (někteří lidé si myslí, že to byla velryba). V tom 
příběhu jsem požádal Jonáše, aby šel do velkého města Ninive a protestoval 
proti němu kvůli velké hříšnosti a vražedným pudům a podobným krutostem 
jeho obyvatel, pro které se chystalo jejich zničení. A tak namísto toho, aby šel 
do toho města a varoval je před blížící se záhubou, Jonáš ode Mě utekl, protože 
velmi dobře věděl, že pokud by se obyvatelé toho města káli, projevili lítost a 
prosili o odpuštění, nedopustil bych plánovanou zkázu. Jak se však zachoval, 
když se to fakticky nestalo tak, jak předpokládal? Velmi se na Mě rozhněval, že 
jsem nepostupoval tak, jak to bylo naplánováno, a sedl si mimo město, čekajíce 
ve své horlivosti, až dojde ke zkáze. On chtěl odsouzení! Nemohl tolerovat 
představu o Mě, že jsem absolutně milosrdný a odpouštějící. Nemohl 
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akceptovat fakt, že pokud by lidé ke Mně volali, abych se slitoval a odpustil jim, 
že bych nikdy nedovolil, aby nastaly nějaké špatné důsledky. Opět, 
takový/taková jsem, taková je absolutně Moje Absolutní Přirozenost. A vy byste 
chtěli vidět prezidenta Clintona potrestaného a odstraněného z úřadu, potom, 
co projevil svou lítost a požádal o odpuštění? 

Jak by ses osobně cítil, kdyby o tobě vyšlo najevo něco, co by bylo pro tebe 
velmi trapné a zahanbující? Jen si představ, pokud můžeš, jak by ses cítil, když 
by se tvé eskapády měli dostat do pozornosti všech obyvatel planety Nula a ty 
bys musel za takových podmínek pokračovat ve své práci? Máš vůbec ponětí, 
čím v tomto ohledu prochází? A ty chceš víc trestu, víc odplaty a odsouzení, 
abys uspokojil svou vlastní typicky lidskou představu o tom, jak moc a do jaké 
míry má být na něho uvalen trest. 

Takže ve věci prezidenta Clintona nejde o prezidenta Clintona a o to, co je zač - 
nikomu by se nemělo dovolit, aby to odsuzoval - ale co reprezentuje, co 
znamená jeho pozice a umístění a co se dohodl ukázat a manifestovat 
z duchovního hlediska.  Otázkou je pozice negativního stavu pro poslední srážku 
mezi pseudotvůrci a renegáty a jak se v tomto procesu použije nebo zužitkuje 
situace prezidenta Clintona a jeho úloha, role a zejména jeho sexuální 
eskapády. Podívej se na to z hlediska výsledku a ne z hlediska způsobu chování. 

Tato záležitost má ale i další důležitou stránku. Ta se týká vás, Mých agentů, a 
vašeho umístění v procesu současného nastávajícího posunu - posunu, který je 
velmi neobvyklý, tajemný, naprosto rozdílný a rozhodující, přesahující vše, co 
bylo zakoušeno doposud. Je čas, abyste plně zaujali svou roli v tomto procesu, 
tím, že se v relativní kondici stanete reflexí Mého absolutního postoje, chování 
a způsobu vztahu ke všemu v negativním stavu a na planetě Nula. Jak víš, to, co 
tato planeta, její lidé a agenti negativního stavu potřebují, není odsouzení, 
odsuzující postoj, odmítnutí, averze nebo jakékoliv jiné podobné negativní a 
škodlivé vzorce ve vašem chování a postoji - koneckonců, v negativním stavu a 
na vaší planetě je toho víc než dost, bez vaší potřeby být přispívajícím faktorem 
v tomto ohledu - co však potřebují, je vaše láska, pochopení, milosrdenství, 
odpuštění, soucit, empatie, shovívavost a přijetí. Protože pokud nejste schopni 
projevit tyto typy pozitivních aspektů ve svých osobnostech a chování a pokud 
nadále jednáte a reagujete z aspektů své lidské přirozenosti, jaký je rozdíl mezi 
vámi a agenty negativního stavu a samotnými lidmi? Jaké příklady a jaké druhy 
odpovědí poskytujete pseudotvůrcům a všem ostatním v negativním stavu a na 
planetě Nula? 

Vaší úlohou je nyní plně manifestovat všechny aspekty Mé Absolutní 
Přirozenosti ve vaší relativní kondici tím, že dáte všem ostatním, kteří nejsou ve 
stejné pozici jako vy, důležitý příklad. Vytvoření takového příkladu je 
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neoddělitelnou součástí plánu na konečnou eliminaci negativního stavu a 
spasení všech. Ten příklad bude použit na to, aby se pro všechny vytvořil 
základ, na kterém budou moci poznat a přijmout fakt, že je možné být takový a 
jak toho dosáhnout. Z toho důvodu je pro vás v tomto ohledu nejdůležitějším 
faktorem posun od dívání se na všechno, co se kolem vás děje, z typického 
lidského hlediska, k dívání se na všechno a k určování všeho z Mého hlediska. 
Je čas, abyste to udělali. Toto je velmi důležité, důležitější, než si umíte 
představit. Pokud nejste ochotni a schopni udělat to ze své vlastní svobodné 
vůle a volby - a Já vím, že jste - a pokud nebudete ignorovat svou lidskou pozici 
a postoj, namísto toho, abyste naplno aktivovali pozitivní aspekty své 
přirozenosti, které pramení ze Mě, budete na straně negativního stavu. A Já 
vím, že to udělat nechcete. Takže, vaše pozice, postoj, pohled a názor, jakož i 
jiné chování, jsou velmi pečlivě sledovány jak všemi v pozitivním stavu, tak i 
pseudotvůrci, jejich poskoky a renegáty v negativním stavu a na planetě Nula.  

V určitém smyslu je tato situace, odehrávající se ve vaší zemi s prezidentem 
Clintonem, pro vás a pro všechny agenty negativního stavu důležitým testem, 
aby se vidělo, kterou cestou se rozhodnete jít - typickou lidskou cestou, kdy by 
jejich závěrem bylo, že nejste jiní než všichni ostatní lidé nebo tvorové 
negativního stavu - nebo Mou cestou, cestou Mého pozitivního stavu, v tom 
případě by mohli získat cenné ponaučení, že je možno být, takříkajíc, v lidské 
kůži, a přece konat, chovat se a vytvářet vztah tak, jako to dělají Moji praví 
agenti. Takové ponaučení a příklady jim poskytují ohromný stimul a naději, že 
až bude pravý čas, i oni budou schopni se stát na základě vašich zkušeností a 
příkladů agenty pozitivního stavu, což nakonec povede k eliminaci negativního 
stavu jako celku. A o tom to vlastně celé je. 

Peter: Rád bych Tě poprosil o Tvé milosrdenství a odpuštění za jakékoliv sklony 
přechovávat v sobě nějaké negativní pocity, myšlenky, touhy a přání ve vztahu 
k diskutovanému tématu či ke komukoliv nebo čemukoliv jinému. 

Pán Ježíš Kristus: A Já ti rád odpouštím, Petře. Ale ani ty si nezapomeň 
odpustit. 

Peter: Když tu hovoříme o tom, co se stalo minulou noc a co vyšlo najevo 
v Dialogu 5, rád bych od Tebe dostal nějaké vysvětlení ohledně toho, proč je to 
tak, že se během pohlavního styku - aby byl zdrojem získání náležitého a 
správného poznání - vyžaduje fyzické proniknutí penisu do vagíny? Jaký je 
význam tohoto požadavku? 

Pán Ježíš Kristus: Nuže, Petře, to je velmi jednoduché. Podívej se na duchovní 
souvztažnost samotného aktu. Co se děje, když sexuální partneři zapojí do sexu 
jiný způsob než splynutí, kdy mužský penis vejde do ženské vagíny? Fyzické 
dotyky buď rukama nebo ústy, nebo jakýmikoliv jinými vnějšími nástroji jdou 
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z vnějšku do vnějšku. Je to předehra, stimulace, příprava, takříkajíc, na to 
pravé. Protože je to přece jen z vnějšku do vnějšku, neaktivuje to odezvu na 
duchovní úrovni, která by spustila očekávaný a toužebný zážitek a poznání. 
Nezapomínej ani na okamžik, že všechno pravé poznání pochází a pramení jen 
z nitra, z Mé přítomnosti v něm, a z něj i v zevnějšku a ve všem mezitím. 

Naopak, když dojde ke splynutí, kdy penis vchází do vagíny a vagína přijímá 
penis, nastává stav niternosti, kvůli souvztažnému faktoru - jsa hluboko uvnitř 
ve svém sexuálním partnerovi. Tato souvztažnost umožňuje, aby duchovní stav 
nitra vstoupil do zevnějšku a uvolnil mu nebo přinesl mu nezbytné informace a 
poznání, týkající se zrodu nové ideje, která je připravena manifestovat se ve 
vnějším světě. Ve vašem lidském typu života se, samozřejmě, tato interakce 
odehrává bez vašeho vědomého uvědomění. 

Toto je důvod, proč vnější sexuální předehru, orální sex a podobné vnější 
dráždění nelze považovat za pravý pohlavní styk podle definice duchovního 
chápání toho, o co vlastně při pohlavním styku jde. 

Peter: Velmi Ti děkuji za toto vysvětlení. 

Pán Ježíš Kristus: Rádo se stalo. V tomto okamžiku bych doporučoval, abychom 
přestali se sezením nad otázkami a odpověďmi a abys začal tisknout opravený 
materiál, který ti poslal Dan e-mailem. Ať se nejdříve dokončí vydání těchto 
šesti Dialogů a ať se rozešlou vybraným jednotlivcům, než budeme pokračovat 
Dialogem 7.  Přeji ti příjemný den. 
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Dialog 7 

31. prosince 1998 

 

Peter: Než položím své vlastní otázky, rád bych se Tě zeptal, zda máš další 
komentáře ohledně něčeho, co nám bylo oznámeno v Dialogu 6, nebo ohledně 
čehokoliv jiného. 

Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře. Děkuji ti, že jsi Mi poskytl tuto příležitost 
k takovému komentáři. Týká se záležitosti odplaty a potrestání těch lidí, kteří 
spáchali z hlediska lidských zákonů a trestného a/nebo občansko-právního 
systému a také z duchovního hlediska nějaký druh přestupku, a jak to vše 
souvisí s vámi jako agenty Mého pozitivního stavu. Pěkně jsi to vyjádřil ve svém 
rozhovoru s Danem, potom, co si on přečetl Dialog 6, když jsi mu pověděl, že 
vy, chlapci, byste si neměli dělat starosti s trestem a spravedlivostí, protože 
negativní stav má dost svých vlastních lidí, kteří jsou dychtiví, ochotní a 
připravení potrestat své vlastní. Ať se starají o své vlastní. Nebo „ať se mrtví 
starají o své vlastní mrtvé“. 

V tomto ohledu tedy není více vaší starostí, zda se vykonala, nebo se vykonává 
spravedlivost na někom, kdo si ji zaslouží, ale namísto toho se máte soustředit 
na ilustraci a demonstraci pozitivních atributů, ve vaší relativní kondici, života 
Mého pozitivního stavu v souladu s charakterem a rysy Mé Absolutní 
Přirozenosti. 

Jak víš, Petře, do tohoto okamžiku jste se soustředili na pozorování a prožívání 
událostí manifestace negativního stavu na vaší planetě i jinde. Byla to otázka 
překladu pro pozitivní stav. S tímto novým posunem, který se právě nyní 
projevuje, ovšem můžete říct, že situace se v tomto ohledu drasticky změnila. 
Proto není více vhodné, abyste plýtvali svou energií a časem na zabývání se 
událostmi negativního stavu. Pozitivní stav se díky vám naučil o povaze a životě 
v negativním stavu a na planetě Nula tolik, kolik potřebuje. Z toho důvodu se 
vaše úloha v tomto směru změnila. 

Ve vašem případě nastává posun k ilustraci a demonstraci přirozenosti, 
charakteru, obsahu a života pozitivního stavu každému v negativním stavu a na 
planetě Nula. Tato ilustrace a demonstrace se děje prostřednictvím způsobu 
vašeho chování, myšlení, cítění a vztahu k agentům negativního stavu a skrze 
váš postoj k takovým záležitostem, jako je například trest a odplata, pokud jde 
o ty, kteří se svým chováním a jednáním sami dostávají do pozice takového 
potrestání, vyvolávajíce potřebu odplaty. 
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Jak bylo uvedeno v Dialogu 6, v této souvislosti máte ve své relativní kondici 
zobrazovat Mé Absolutní chování, postoj a stanovisko, které mám v takových 
případech. Jak víš, tyto jsou založeny na Mém Absolutním Bezpodmínečném 
Milosrdenství a Odpuštění, zakořeněných v Mé Absolutní Bezpodmínečné 
Božské Lásce a Božské Moudrosti. Dokud Mě někdo sám/sama nepožádá, 
abych v jeho/jejím životě uplatnil Mé Bezpodmínečné Milosrdenství a 
Odpuštění, do spravedlivého trestu a odplaty nezasahuji v těch případech, kdy 
jsou kvůli jeho/jejímu škodlivému, negativnímu a zlému chování zasloužené. 
Avšak v momentě, když o ně někdo poprosí z hloubi svého srdce, okamžitě je 
takové osobě zpřístupním, poskytujíce mu/jí další šanci. 

Jak víš, Petře, trest a odplata existují jen v negativním stavu a na vaší planetě. 
V pozitivním stavu neexistují. Předpokládat, že takové negativní atributy a rysy 
existují v pozitivním stavu, znamená též předpokládat, že se mezi jeho obyvateli 
děje něco zlého, negativního a odporného. Naproti tomu, v negativním stavu se 
vytváří a manifestuje jen všechno zlé, negativní a odporné. Takovým 
podmínkám je vlastní potřeba potrestání a odplaty jakýmikoliv prostředky a 
způsoby. Na základě logiky tohoto uspořádání jsou trest a odplata samy o sobě 
negativní a špatné. Toto je důvod, proč tyto v pozitivním stavu nemohou 
existovat, ba dokonce si je tam ani nelze představit. A protože jste agenti 
pozitivního stavu a protože jste od teď souhlasili s manifestováním všech 
atributů pozitivního stavu ve svých životech, chování, konání a vztazích, 
vzhledem k tomuto faktu a nesporné logice by pro vás bylo velmi nevhodné 
stále se zabývat záležitostmi odplaty a potrestání někoho. Situace je 
v současnosti taková, že jakékoliv lpění na nich by vás dostalo na viditelné 
místo a vyčnívali byste jak bolavý palec, kdy byste se pro agenty negativního 
stavu okamžitě stali terčem. Takže, abychom si to zopakovali, „ať se mrtví 
starají o své vlastní mrtvé“. V tomto ohledu jsou v této činnosti velmi zběhlí a 
efektivní. 

Takže, co se týká vás, všichni, kteří čtete tato slova, se máte vždy soustředit na 
Mne a na pozitivní aspekty pozitivního stavu. A vždy, když vám přijdou na mysl 
nějaké záporné, represivní, trestající a typicky negativní pocity - a pokud jste 
v lidské kůži, takové myšlenky, emoce, pocity nebo něco takového do vás 
nevyhnutelně pronikne - okamžitě je odvrhněte ze své mysli, jak to tak pěkně 
vyjádřil Dan z New Yorku při rozhovoru s tebou, a obraťte veškerou svou 
pozornost na Mne a na vaši úlohu představitelů pozitivního stavu na této 
planetě. 

Peter: Toto je mi úplně jasné a jasně v tom vidím krásné odůvodnění a logiku. 
Děkuji Ti za toto vysvětlení. 
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Pán Ježíš Kristus: Rádo se stalo, Petře. Rád bych učinil stručný komentář 
k Danově technické otázce, kterou ti položil minulou noc. Souvisí s požadavkem 
obvyklého anglického vyjadřování se vždy, když dva nebo vícero lidí spolu 
hovoří. Jak víš, je otázkou běžné zdvořilosti dát na první místo toho, s kým 
hovoříš, a sebe na druhé. Je tedy správné říci „ty a Já“ namísto „Já a ty“. Při 
tvém zaznamenávání našich Dialogů, Petře, jsi to však obrátil a vždy jsi dal „Já“ 
nebo „Mě“, pokud se to týkalo Mě, na první místo, a sebe na druhé. 

Jak víš, v tomto směru Mě vždy slyšíš správně a vždy je to formulováno jako „ty 
a Já“, - kvůli Mému respektu k tobě a jako reflexe Mé Absolutní Pokory, 
Skromnosti a Poníženosti. Z pozice tvé vlastní pokory, skromnosti a poníženosti 
se ti však nezdá správné dávat sebe na první místo. Vzhledem k faktu, že jsi 
transmiter, a protože je to tvá osobní volba dát Mě na první místo, je vhodné 
pokračovat v zaznamenávání stejným způsobem. Doufám, že Dan to přijme 
jako věc tvé vlastní zdvořilosti v souvislosti se Mnou; a Já ti děkuji za tvůj postoj 
v tomto směru. 

Peter: Jednoduše mám pocit, že je správné to takto zaznamenávat. A nyní mám 
následující otázku. Jak víš, naši lidé se mě už nějakou dobu ptají na záležitost 
modlitby. Otázka zní: „Jak vhodné je pro nás, pro agenty pozitivního stavu, 
abychom se modlili za jiné lidi, za jejich zdraví, situaci a blaho obecně? “ 

Pán Ježíš Kristus: Jak víš, Petře, ze své vlastní minulé baptistické zkušenosti, 
stejně jakož i z poznání požadavků všech ostatních náboženských systémů, 
důraz je vždy kladen na nějakou formu modlitby. Oni věří, že čím víc se modlíte, 
tím více je vykonáno v tomto světě, v jejich osobních životech, a že tím víc je 
poslouchám.  

Při současném zosobnění a zindividualizování svého osobního života, stejně 
jako i osobní zodpovědnosti a povinnosti skládat účty za svůj život a volby, jsou 
takové modlitby naprosto zbytečné a nemají vůbec žádný význam. Je to 
mrháním vašeho času. 

Zároveň to lze považovat za duchovní aroganci ze strany modlící se osoby, když 
věří, že na základě jeho/její intervence ve jménu někoho jiného se tento buď 
změní nebo polepší - ať se jedná o jakýkoliv případ. Tato duchovní arogance 
zachází ještě dále v tom, že modlící se osoba hrubě zasahuje do svobody volby, 
do dohody a do volby, kterou ten příslušný jedinec učinil buď před příchodem 
na tuto planetu, nebo během svého života na ní. Podle tohoto chápání 
současné situace je jasné, že takovéto modlitby jsou negativní povahy. 

Peter: A co Tvůj výrok v evangeliu podle Lukáše (kapitola 18:1), že lidé by se 
měli stále modlit a neměli by ztrácet odvahu? 
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Pán Ježíš Kristus: Pro tento výrok existují dva důvody: První, týkalo se to 
především modlení se za sebe, a ne za někoho jiného. A druhý, jak víš, Petře, 
duchovní situace a klima tehdejší doby bylo takové, že pseudotvůrci měli plnou 
moc nad touto planetou i nad celou zónou vymístění. Vládli zde podle principu 
nevyhnutelnosti, a ne svobody volby. Vzpomeň si, prosím, a toto je 
připomínkou, že účelem Mého Prvního příchodu bylo, mimo mnoha jiných věcí, 
poskytnout lidem svobodu volby a svobodnou vůli, kterou tehdy neměli. 

Proto v té době bylo vhodné modlit se ke Mně za jiné, neboť nevěděli, co činí. 
Byli přesvědčeni, že jejich chování a činnost jsou vhodné a zbožné. Nevědouce, 
že pro někoho jiného, kdo byl osvícen o této situaci, bylo vhodné se takto 
modlit. Toto byl i důvod, proč, když jsem visel na kříži, jsem se modlil ke Svému 
Otci z Mého lidského aspektu, tedy k Mému Absolutnímu Božskému aspektu, 
který byl v té době ode Mne oddělen, aby odpustil těm, kteří Mě ukřižovali, 
neboť nevěděli, co činí. 

Ale po Mém vítězství v peklech a po uzavření pseudotvůrců vznikla pro lidstvo 
nová situace, která je dostala do pozice svobodné vůle a volby. Toto je 
osvobodilo od toho, aby konali a volili věci výhradně na základě 
nevyhnutelnosti a žádné svobody volby. Jen co vznikla tato situace, nebylo více 
potřeba se modlit za jiné, protože se stali zodpovědnými a povinnými skládat 
účty za své vlastní volby a za své životy obecně. 

Naneštěstí, potom, co po Mém fyzickém odchodu z vaší planety přišel na scénu 
Pavel a kdy převzali vedení ostatní apoštolové, tito dále zdůrazňovali potřebu 
takovýchto modliteb. A nejen to, Pavel například trval na tom, že členové církve 
by se měli nepřetržitě modlit za jiné. 

Peter: Ale co když nás někdo poprosí, abychom se za něho/ni pomodlili? 

Pán Ježíš Kristus: Nuže, podívej se na to takhle, Petře: Pokud je někdo plně, 
totálně a kompletně zodpovědný a povinný skládat účty za svůj vlastní život, 
není potom pravdou, že takovou prosbou se straní nebo vyhýbá projevení své 
vlastní zodpovědnosti a povinnosti skládat účty? 

Je v tom však víc než jen to. Pokud poprosíte někoho, aby se za vás pomodlil, 
negativnímu stavu to signalizuje fakt, že jste se stali nemohoucími a 
neschopnými postarat se o své vlastní problémy či o cokoliv, o co je prosíte, aby 
se za to modlili. V takovém případě se pro negativní stav stáváte velmi jasným 
terčem. 

Důsledkem takového zacílení by mohlo být to, že vaše situace by se mohla stát 
mnohem horší, než byla předtím, kdy jste poprosili, aby se za vás modlili. To je 
mezi Mnou a vámi, a nikým jiným. 

Peter: A co modlení se za sebe samé jako jednotlivci před Tebou? 
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Pán Ježíš Kristus: Nuže, to je úplně jiný příběh. Vzhledem k faktu, že 
zodpovídáte a jste povinni skládat účty za svůj vlastní život a za vše, co se v něm 
odehrává, je vhodné, správné a náležité obrátit se na Mne, abych vám kvůli 
efektivnímu a kvalifikovanému splnění vašeho poslání pomohl zvládnout vše, co 
se v něm děje. 

V tomto ohledu existují alespoň dva důvody. Jedním z nich je to, že nejste 
absolutní a dokonalí, a jste sami omezeni, co se týká rozsahu a kapacity vašeho 
poznání a chápání všeho, lehce můžete učinit nevhodnou volbu nebo 
rozhodnutí, které podkopávají vaši snahu efektivně zvládnout vaše poslání. 

Vždy, když se tak stane, stáváte se terčem pro negativní stav. Jen ze stavu 
Absolutního Poznání a Dokonalosti, který mám Já, můžete čehokoliv 
dosáhnout. Toto je důvod, proč jsem říkal, že lidé by se měli stále modlit a 
neměli by klesat na mysli a proč někteří apoštolové zdůrazňovali potřebu 
neustále se modlit. 

Druhým je to, že kvůli požadavku individualizovat a zosobňovat svůj život a 
kvůli potřebě navázat se Mnou vztah - což je pro váš život velmi důležité - 
založený na takovém individualizovaném a zosobněném přístupu, jen 
z Absolutního Poznání toho, kdo jste a ze které ideje prvku Mé Přirozenosti jste 
vznikli, lze dosáhnout schopnosti splnit tuto nutnou podmínku. Ale protože jste 
uvedeni do stavu svobodné vůle a volby, takové poznání a chápání vám nemůže 
být poskytnuto bez výslovné prosby ke Mně, abych vám to poskytl. 

Jinak by to bylo na základě vnucování. Žádné poznání získané vnucováním se ve 
vašem nitru, kde se to počítá, se nemůže ujmout, a proto byste měli sklon 
ignorovat ho. V takovém případě byste se okamžitě stali terčem negativního 
stavu. Jakýkoliv faktor vnucování otevírá dveře negativnímu stavu. Proces 
prosby na základě svobodné vůle a volby je procesem modlitby. Modlení se ke 
Mně za tímto účelem a takovým způsobem vám umožňuje, abyste fungovali a 
pokračovali ve svém poslání. 

Peter: Existují nějaké speciální požadavky, co se týká modlení se k Tobě? 

Pán Ježíš Kristus: Vůbec žádné, až na to, že by měla vycházet z čistoty vašeho 
srdce, s pozitivním a dobrým úmyslem a z vaší svobodné vůle a volby. Metoda, 
způsob a provádění, jakými to činíte, závisí úplně na vás. Opět, je velmi 
duchovně nebezpečné předepisovat nebo vnucovat někomu jak, jak často a 
jakým způsobem by měl se Mnou komunikovat. Koneckonců, co je to vlastně 
modlitba? Je to prostředek komunikace vás se Mnou a Mne s vámi. Je to mezi 
Mnou a vámi. Proto i váš způsob komunikace se Mnou je také mezi Mnou a 
vámi, a nikým jiným. A mohu tě ujistit, že vás prostřednictvím vaší vlastní 
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intuice budu inspirovat způsobem a stylem, jakým byste se Mnou měli 
komunikovat. 

Všechny ostatní způsoby a metody by vám byly velmi nepříjemné. (Jen na 
vysvětlení: Komunikace se Mnou znamená modlitbu z vaší strany, a naopak - 
modlení se ke Mně znamená komunikovat se Mnou.) 

Je však ještě další význam potřeby modlit se svým vlastním individualizovaným 
a zosobněným způsobem. Jak bylo uvedeno mnohokrát předtím, kvůli vašemu 
relativnímu postavení vůči Mému Absolutnímu Stavu nemůžete být pozitivní, 
dobří nebo moudří sami od sobě, sami o sobě, sami ze sebe a sami s sebou. 
Pokud toto neuznáte, jste v nebezpečí, že se budete za takové považovat bez 
toho, abych vás takovými vytvořil. Jen z Toho, Kdo je Absolutně Pozitivní, Dobrý 
a Moudrý Sáma/a od Sebe, Sáma/a o Sobě, Sáma/a ze Sebe a Sáma/a s Sebou 
se může někdo, kdo není v takovém stavu, takovým stát. V okamžiku, kdy toto 
neuznáte, stáváte se pro negativní stav terčem. 

Pamatujte si, prosím, že negativní stav byl aktivován na základě předpokladu 
pseudotvůrců, že smí a mohou být takovými samostatně, sami od sebe, sami o 
sobě, sami ze sebe a sami s sebou. A jasně můžete vidět strašné, negativní a zlé 
důsledky toho předpokladu v celých dějinách planety Nula a zóny vymístění. 
Takže, procesem vaší individualizované a zosobněné modlitby, uznávajíce toto 
jako nesporný fakt, vyhnete se všem takovým důsledkům pro váš vlastní život. 

Záležitost různých forem modliteb byla náležitě vysvětlena ve 27. kapitole 
Nového zjevení Pána Ježíše Krista. Není potřeba to zde opakovat. Bylo by však 
dobré promluvit si o tom, jaké druhy proseb by měly být uváděny během vaší 
modlitby nebo komunikace se Mnou. Protože nejste dokonalí ani absolutní, je 
vhodné koncentrovat se na to, abyste se stali ve vašem relativním stavu 
podobnými nebo takovými, jako Já jsem. 

Taková touha se může splnit tak, že se během vašeho neformálního i 
formálního stavu niternosti zaměříte na Mě - jakýmkoliv způsobem či metodou, 
kterou používáte svým vlastním zosobněným a individualizovaným způsobem - 
s prosbou, abych vám každý den pomohl být přesně takovými, jakými byl bych 
rád, abyste byli - ve vašem vlastním zájmu; abyste ve svém vlastním životě 
zažívali přesně to, co byl bych rád, abyste zažili - ve vašem vlastním zájmu; 
abyste každý den dělali přesně to, co byl bych rád, abyste dělali - ve vašem 
vlastním zájmu; abyste se každý den chovali, jednali a navazovali vztah tak, jak 
bych to rád Já - ve vašem vlastním zájmu; abyste se dostali pouze do takových 
druhů situací, do kterých byl bych rád, abyste se dostali - ve vašem vlastním 
zájmu; abyste hovořili, psali, oznamovali, sdíleli a vyjadřovali pouze to, čemu 
byl bych rád - ve vašem vlastním zájmu; abyste mysleli, cítili, chtěli, 
emocionálně prožívali, vybírali si a přáli jen to, čemu byl bych rád - ve vašem 
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vlastním zájmu; abyste si plnili svoje povinnosti, závazky, práci, zaměstnání, 
profesi, roli, poslání, osud a důvod, pro který jste na této planetě v tomto 
specifickém lidském životě, přesně tak, jak byl bych rád, abyste si plnili - 
svědomitě, spolehlivě, zodpovědně, láskyplně, moudře, úspěšně - ve vašem 
vlastním zájmu; abyste spali, snili, bavili se, hráli si, těšili se a všechno ostatní ve 
svém každodenním životě přesně tak, jak byl bych rád - ve vašem vlastním 
zájmu; a abyste to vše dělali a prožívali a abyste takový byli takovým stylem a 
způsobem, který je náležitý, správný, vhodný a zbožný, v souladu s Mou vůlí - 
ve vašem vlastním zájmu; a pouze podle Mě, pomocí Mě, ze Mě, 
prostřednictvím Mě a pro Mě; ve shodě a jednotě se všemi členy vaší duchovní 
rodiny, všemi členy Nového vesmíru a všemi agenty pozitivního stavu, 
nacházejícími se kdekoliv; a s velkou radostí, požitkem, potěšením, 
spokojeností, zadostiučiněním, láskou, moudrostí a štěstím; k Mé spokojenosti, 
ke spokojenosti všech a k vaší vlastní spokojenosti, s takovým postojem, že je 
čest a výsada být agentem pozitivního stavu v Mých službách - ve vašem 
vlastním zájmu i v zájmu všech ostatních. A abyste o to vše prosili ze své vlastní 
svobodné vůle a volby, kvůli principu, protože je správné o to prosit a být 
takovými. Ke své prosbě můžete, samozřejmě, přidat cokoliv, co chcete. A toto 
je pravá modlitba. Všechno ostatní, všechny ty veřejné modlitby, skupinové 
modlitby, žádající modlitby, modlitby za jiné, modlitby růžence a modlitby za 
tuto planetu, tak uctívané a žádané v kostelích, jsou zbytečné, marné, neúčinné 
a nikam nevedoucí. Mohou být dokonce duchovně nebezpečné, kvůli faktoru 
zasahování do Mé Božské Prozřetelnosti a do svobodných voleb, v procesu 
vykonávání kterých se nachází lidstvo jako celek. 

Další aspekt tohoto nebezpečí se týká rafinovaných renegátů a jiných 
‚prominentních‘ členů negativního stavu a zóny vymístění, kteří smí a mohou 
odpovídat na takové druhy modliteb a mohou vytvořit podmínky pro jejich 
částečné vyplnění se v rozporu s Mým Velkým plánem spasení všech. Abych ti 
řekl pravdu, oni milují takové druhy modliteb a dělají vše, co je v jejich moci, 
aby jim příležitostně vyhověli, aby tak mohli zasahovat do Mých Božích Plánů 
v souladu s Mou Božskou Prozřetelností v tomto ohledu. Dává to odpověď na 
tvou otázku, Petře? 

Peter: Ano. A dovol, abych Ti něco řekl, nemáš ani ponětí... promiň, prosím Tě, 
Ty máš skutečně absolutně ponětí o tom, jak jsem spokojený a šťastný, že Ti 
sloužím a že konám Tvou vůli. Je to takové potěšení a radost. Je to tak 
inspirující a povznášející jako nic jiného, co jsem kdy zažil ve svém životě. Děkuji 
Ti mnohokrát za tuto příležitost Ti sloužit. 

Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře, skutečně mám ponětí v absolutním smyslu. Je tu 
však další věc ohledně těchto pocitů. Je to velmi důležitou ilustrací a 
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demonstrací pro všechny v negativním stavu, že jen ve službě pro Mne a jen 
v konání Mé vůle lze najít pravé štěstí, radost, potěšení, spokojenost, 
uspokojení a naplnění; a jen v tom lze být produktivní, konstruktivní, tvořivý, 
invenční a novátorský a mít všechny ostatní blaženosti spočívající v Mé 
Absolutní Přirozenosti a v přirozenosti Mého pozitivního stavu. Neexistuje 
žádný jiný zdroj všech těchto blažeností - jak to tak živě ilustruje život 
negativního stavu během celé jeho dlouhé historie. 

Peter: Děkuji Ti velmi za tento rozhovor. Svou další otázku Ti uvedu v našem 
následujícím dialogu, pokud smím. 

Pán Ježíš Kristus: Samozřejmě, Petře, ty smíš vždy. Přeji ti velmi příjemný den. 
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Dialog 8 

1. ledna 1999 

 

Peter: Dnes bych opět začal otázkou, zda bys chtěl učinit nějaké dodatečné 
komentáře ohledně obsahu Dialogu 7. 

Pán Ježíš Kristus: Vlastně rád bych reagoval na prosbu Rosemarie Fitzpatrick, 
jedné z Mých loajálních a věrných služebnic, abych objasnil některé záležitosti 
ohledně trestu a odplaty. Chtěla by mít jasno ohledně práv, které má každý 
z vás, Mých agentů, použít typický lidský právní systém na odškodnění za ztráty, 
které jste utrpěli v důsledku nějaké kriminální činnosti nějakého agenta 
negativního stavu. Uvádí příklad, ve kterém její tchýně utrpěla újmu od ženy, 
která se o ni měla starat a která nejenže zanedbala své povinnosti jako 
opatrovatelka, ale také zpronevěřila všechny její úspory a zruinovala ji finančně 
a snad dokonce i fyzicky. 

Tato konkrétní nebo podobná situace má dva aspekty. První aspekt se týká 
voleb, které učinily obě dvě ženy. Existují nějaké velmi důležité duchovní 
důvody, proč se tyto dvě ženy sešly a proč bylo nutné, aby jedna hrála roli 
bezohledné kriminálnice a druhá roli bezmocné oběti. Jinými slovy, co v životě 
údajné bezmocné oběti ji učinilo vhodnou pro to, aby se zapletla s bezohlednou 
kriminálnicí? Proč bylo pro údajnou oběť vhodné, aby se dostala do takové 
situace? A proč údajná bezohledná kriminálnice souhlasila s tím, že bude pro 
údajnou oběť trestající a mstící se palicí? Co se stalo v životě údajné bezmocné 
oběti, že si zasloužila takový krutý trest? Jakými skutky a proč to potřebovala 
přivodit na sebe? 

Jak z těchto otázek vidíš, situace je mnohem složitější, než se na první pohled 
zdá. Nikdo nezná skutečné důvody skrývající se za těmito událostmi. Vědomé 
mysli obou jedinců si nevzpomínají absolutně na nic, co by je predisponovalo 
k tomu, aby se dostali do svých rolí. Jelikož nikdo nemá k dispozici žádné 
objektivní poznání duchovních důvodů, skrývajících se za všemi těmi 
negativními událostmi, a jelikož jste Mými pozitivními duchovními agenty, 
z tohoto hlediska je jasné, proč je pro vás nemožné někoho soudit a proč byste 
o záležitosti odplaty a trestu neměli nikdy uvažovat. V tomto ohledu je to mezi 
těmi dvěma jedinci a dohodou odehrát si své role, kterou uzavřeli. Pro všechny 
zainteresované, jakož i pro celé jsoucno a bytí, existují nějaké důležité duchovní 
ponaučení, kvůli kterým je dovoleno, aby se takové události odehrály, a jaké 
budou mít takové interakce důsledky. 

Druhý aspekt se týká vašich povinností v tomto ohledu - jako Mých pozitivních 
agentů umístěných na planetě Nula - ilustrovat a demonstrovat rozdíl mezi 
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agenty negativního stavu a vámi. Jde tu o bezpodmínečnou lásku zakořeněnou 
v bezpodmínečné moudrosti. Bezpodmínečná láska touží bezpodmínečně 
odpouštět a bezpodmínečná moudrost definuje pro svou bezpodmínečnou 
lásku, co je nejlepší pro každého příslušného jedince. Například, je v nejvyšším 
zájmu každého zločinně smýšlejícího jedince, aby ho/ji nechali tak bez toho, 
aniž by snášel jakékoliv důsledky jeho/jejích zločinných skutků? Koneckonců, 
volbou toho jedince bylo nejen stát se odpovědnost odmítajícím, bezohledným 
kriminálníkem, ale - což je nejdůležitější - volbou bylo také ilustrovat a 
demonstrovat důsledky takového zločinného životního stylu. Takže volbou bylo 
zažít trest a odplatu. A protože volbou bylo být negativní, což je vlastně 
v povaze negativního stavu, volbou bylo také být potrestán a zažít 
plnohodnotnou odplatu za své chování a jednání. 

Ve vašem konkrétním případě umožníte, aby trest a odplata nabraly bez 
pardonu svůj směr v souladu s požadavky lidského trestně-právního systému. 
Jak vidíš, jde tu o váš postoj, chování a stanovisko k trestu a odplatě, a ne o to, 
abyste byli jejich příčinou, zdrojem nebo prostředky. Jde tu o soustředění se na 
ten faktor, že i nejstrašnější zločinec, vrah nebo podobně, není absolutně zlý. 
Jde o respektování potřeby a volby každého jedince být potrestán a nést 
odvetné důsledky svých zločinných skutků. 

Z výše uvedeného je jasné, že se v tomto ohledu mají zaujmout dva přístupy. 
Kdykoliv se vám stane něco takového, vašim prvním impulsem by mělo být to, 
abyste vypátrali, co vás ve vašem konkrétním životě predisponovalo k tomu, 
abyste podstoupili takovou nepříjemnou a zdánlivě škodlivou zkušenost. Na 
druhou stranu, respektuje potřeby toho druhého jedince být potrestán, můžete 
mu/jí poskytnout příležitost realizovat to - bez toho, abyste ho/ji odsuzovali 
nebo zavrhovali. 

Protože jste v lidském životě, jediný prostředek, který máte v tomto případě 
k dispozici, je lidský trestně-právní systém, který naplňuje potřeby toho jedince 
být potrestán. V tomto případě - pokud je to možné - je pro vás vhodné, abyste 
si nahradili jakékoliv škody, které jste utrpěli na základě činů dotyčného 
jedince. Koneckonců, vše, co vám zloděj ukradl, bylo vaše a patřilo to vám, a 
proto by měl on nebo ona být chycen a vy byste měli dostat nazpět, co je vaše a 
co patří vám, s použitím jediného dostupného prostředku v lidském životě - 
trestně-právního systému v případě, že zloděje chytí, nebo slitování se a 
odpuštění mu/jí, pokud vám on sám nebo ona sama vrátí ukradené věci. Vaše 
milosrdenství a odpuštění byste však měli zloději poskytnout i tehdy, když ho 
chytí, následně nebo po uplatnění trestu a odplaty jím/jí požadovaného a 
zvoleného. 
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Jiným příběhem je, když je na vás, abyste vy rozhodli, nebo když se vy 
dostanete do pozice vznesení obvinění vůči tomu jedinci. V takovém případě je 
výhradně na vašem uvážení, zda uvalíte, nebo neuvalíte trest, a zda se budete 
dožadovat odplaty vůči tomu jedinci. Vaše rozhodnutí v tomto případě závisí na 
prosbě toho jedince o vaše milosrdenství a odpuštění. Jakmile takovou prosbu 
učiní, bez ohledu na to, zda to myslí upřímně, nebo ne, vaší duchovní 
povinností je odpustit a projevit milosrdenství, a ne usilovat o obvinění. Zde jste 
podrobeni zkoušce. 

Negativní stav, jakož i všichni ostatní v pozitivním stavu, budou pozorně 
sledovat vaše rozhodnutí v tomto ohledu. Odpustíte a projevíte milosrdenství 
takovému jedinci, pokud o to poprosí, jak by to udělal každý pravý agent 
pozitivního stavu a jak bych to udělal Já Sám/a? Nebo budete, takříkajíc, bažit 
po jeho/její krvi ve své touze potrestat ho/ji, protože se cítíte být zneuctěni, a 
tedy v právu a hodni odškodnění, jak by to udělal každý agent negativního 
stavu? První volba dává cenný příklad všem v negativním stavu, jak se chová 
agent pozitivního stavu, dělajíc klíčový rozdíl mezi způsobem života v pozitivním 
stavu a způsobem života v negativním stavu. Druhá volba vyvolává v agentech 
negativního stavu nesprávný dojem, že mezi nimi a kýmkoliv v pozitivním stavu 
neexistuje žádný rozdíl. Pokud je to tak, potom nač se otravovat konvertováním 
do pozitivního stavu? Je to jedno. Vidíš z tohoto příkladu, jak je pro vás 
důležité, abyste jim, obzvláště pseudotvůrcům, dali správnou odpověď? 

Samozřejmě, pokud dotyčný jedinec nepoprosí o vaše milosrdenství a 
odpuštění, ať jste jakkoliv ochotni jej poskytnout nebo mu/jí projevit, to se 
nemůže ujmout. V takovém případě umožníte trestně-právnímu systému, a ne 
sobě, aby přikročil k trestu a odplatě. Můžete doufat, že takový trest a odplata 
budou fungovat jako odstrašující prostředek pro toho jedince, aby opět 
nepáchal takové zločiny. 

Jediným problémem lidského trestně-právního systému je to, že jen co někoho 
pošle do vězení, namísto toho, aby se napravil, ten jedinec se může naučit lépe 
a účinněji páchat své zločinné skutky bez toho, aby ho/jí chytili. V takových 
případech to jen znamená, že dotyčný jedinec si zvolil zažít trest a odplatu ne 
na této planetě, ale v některém z příslušných pekel. Tam se nemohou dočkat 
příchodu toho jedince, aby na něho/ni mohli uvalit nejsadističtější trest, jaký 
mají k dispozici. Bylo by mnohem lepší, kdyby byl potrestán ještě na planetě 
Nula. 

Peter: A co tvůj výrok zaznamenaný v evangeliích? Cituji: „Slyšeli jste, že bylo 
řečeno ,oko za oko, zub za zub‘. Ale Já vám pravím, abyste se nebránili nikomu 
zlému. Ale každému, kdo vás udeří po pravé tváři, nastavte i druhou.“ (Matouš 
5:38-39). 
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Pán Ježíš Kristus: Jsem rád, Petře, že jsi tento výrok uvedl do Mé pozornosti. 
Skutečně potřebuje vysvětlení. Podívej se pozorně na referenční rámec, ve 
kterém byl učiněn, a hlavně na podmínky, které existovaly na planetě Nula 
v době, kdy byl vyhlášen. Můj výrok se týkal požadavků Mojžíšova zákona 
dostat trest takové míry a rozsahu, v jakém byla způsobena škoda. Protože 
byl/je brán doslovně, vedl k absurdním činům, dělaje svému sousedovi přesně 
to samé, co on dělá vám. Takže, pokud vám on/ona vyloupne vaše oko, měli 
byste mu/jí učinit stejně. 

 Jak víš, Petře, tento zákon ještě stále uplatňují mnozí lidé, ba dokonce vlády na 
vaší planetě. Podívej, co se děje například mezi Izraelem a některými arabskými 
národy. Pokud zabijí Izraelce, Izraelci okamžitě oplatí tím, že zabijí Araby. A 
naopak. Vidíš zvěčňování tohoto problému? Já zabiji tvé lidi, protože ty jsi zabil 
mé. Nuže, nyní ti oplatím zabitím tvých lidí. Ten druhý národ potom cítí 
povinnost páchat další vraždy, protože to všichni očekávají. A tak to může 
pokračovat tak daleko, dokud se všichni vzájemně nepozabíjejí. Kdyby nebylo 
Mé Božské Prozřetelnosti, která v této záležitosti zasahuje poskytnutím 
určitého typu zprostředkování prostřednictvím nějakých jiných národů, 
skutečně by se navzájem zabíjeli tak dlouho, dokud by všichni nezahynuli. 

Skutečný význam takového požadavku - oko za oko a zub za zub - hlásá fakt, že 
žádný negativní skutek se nemůže odehrát bez toho, aby nesl své důsledky. 
Taková je spravedlivost této věci. Neznamená to, že máte doslovně vyloupnout 
oko nebo vytrhnout zub. Jakýkoliv zlý skutek, protože je zlý, si žádá, aby byl 
potvrzen svými důsledky, výsledky a následky. Protože je takovýto skutek vždy 
negativního stavu a z negativního stavu, je odměněn jedinou věcí, která je 
vrozená přirozenosti negativního stavu - trestem a odplatou - v míře a rozsahu 
jeho závažnosti - ne více a ne méně; proto tedy ‚oko za oko a zub za zub‘. Toto 
je typické uspořádání negativního stavu. 

Jelikož však v době Mé inkarnace na planetě Nula neexistovala žádná jiná 
pozice než pozice negativního stavu, do pozornosti lidí bylo nevyhnutelné uvést 
realitu pozitivního stavu. Tato realita říká, že pozitivní stav neobsahuje žádné 
pojetí trestu nebo odplaty ve své přirozenosti, protože takové věci jsou 
výlučným vlastnictvím negativního stavu, který nemá s pozitivním stavem nic 
společného. Důsledky jakýchkoli činů v pozitivním stavu produkují odměny, 
které jsou pozitivní, protože v jeho doméně neexistují žádné zlé skutky. 

Naproti tomu, důsledky jakýchkoli činů v negativním stavu produkují odměny, 
které jsou negativní - trest a odplatu - protože v jeho doméně neexistují žádné 
dobré skutky. Tyto se podřizují zákonům příčiny a následku. Pozitivní skutek 
vytváří pozitivní následek. Negativní skutek vytváří negativní následek. 
Pamatujte si, prosím, že negativní stav byl aktivován výlučně na všem 
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protikladném k tomu, co obsahuje přirozenost pozitivního stavu a co je jeho 
přirozeností. Jinak by nebyl negativním stavem. 

Takže v této konotaci citovaný výrok v Matoušovi, ‚ale kdokoliv tě uhodí po 
pravé tváři, nastav mu i druhou‘, znamená, že žádný agent pozitivního stavu 
neodsuzuje nikoho v negativním stavu, ať ta osoba dělá cokoliv nebo ať jsou 
on/ona jakýkoliv nebo ať se chovají jakkoliv. A ‚nastavení druhé tváře‘ 
znamená, že takový agent chápe, že existují důležité duchovní důvody, proč 
bylo negativnímu stavu dovoleno, aby se aktivoval, a proč pozitivní stav toleruje 
jeho dočasnou existenci nebo v širším smyslu, proč jsem dovolil, aby plodně 
dozrálo jeho pseudojsoucno a pseudobytí. 

Je tu však i jiný aspekt interpretace citovaného výroku. Má také čistě 
individuální konotaci, týkající se agentů pozitivního stavu umístěných na 
planetě Nula. Jak víš, Petře, ze svého osobního života, a z osobních životů vás 
všech, kteří čtete tato slova, negativní stav by vás rád pohltil, zničil a mučil a rád 
by váš život učinil bídným a nesnesitelným. Kdyby nebylo Mé osobní ochrany, 
uspěl by ve svém úsilí v tomto ohledu. Takže, obrazně a metaforicky řečeno, 
neustále vás tluče po tváři. Jak reagujete, když si uvědomíte, že je to fakt? 
Oplácíte mu to? Odsuzujete ho za to, že je takový? Koneckonců, je jeho 
přirozeností být takový a dělat vám to. Namísto toho, abyste se stali zatrpklými, 
podrážděnými, trestajícími a oplácejícími; namísto toho, abyste podlehli jeho 
pokušením a snahám zkorumpovat vás, abyste byli jako jeho členové, přijímáte 
tato fakta o přirozenosti negativního stavu a pokračujete ve svých snahách 
takovým způsobem, jak jste se dohodli nebo jak se od vás očekává a 
nepodléháte jeho pseudopůvabům a slibům nebes v jeho peklech. Uznáváte, že 
bylo nutné, abych dovolil jeho pseudojsoucno a pseudobytí kvůli důležitému 
duchovnímu poučení všech, týkajícího se otázky o životě beze Mne a bez Mých 
duchovních principů a za účelem voleb, které je třeba vykonat ve prospěch 
aktivace plnosti a kompletnosti života v pozitivním stavu. Přesně takovou 
činností symbolicky nastavujete svou druhou tvář, aby ji negativní stav uhodil. 

Je tu však ještě další individuální konotace tohoto výroku. Agenti negativního 
stavu se vám nepřetržitě vysmívají, ponižují vás, zesměšňují vás, pomlouvají 
vás, považují vás za bláznivé, zbytečné a neschopné v záležitostech jejich světa. 
Velmi často říkají, že nejste jiní nebo lepší než oni, protože navenek vypadáte 
jako oni, chodíte jako oni, hovoříte jako oni, dokonce se rozzlobíte, stáváte se 
frustrovanými, ztrácíte odvahu a býváte zklamaní, někdy dokonce používáte 
nadávky, proklínání, odsuzování, zavrhování a děláte a projevujete ve svém 
chování mnohé podobné věci. Podle jejich názoru nejste vůbec hodnotnější, 
záslužnější nebo zvláštnější než oni. Tedy, jaký je v takovém případě rozdíl mezi 
agenty negativního a pozitivního stavu? Jinými slovy, uhodili vás po pravé tváři. 
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Všimni si, prosím, duchovní souvztažnosti pravé tváře. Souvztaží s přirozeností 
pozitivního stavu. Z hlediska negativního stavu je pozitivní stav velmi zlý, tak 
zlý, jak je o vás napsáno výše, či dokonce ještě horší. Takže na něj neustále 
plive, fackuje ho a vysmívá se mu.  

Na druhou stranu, levá tvář souvztaží v této konkrétní konotaci s přirozeností 
negativního stavu, který je přesně takový, jak to připisuje vám nebo, ve 
všeobecném smyslu, pozitivnímu stavu. Takže, obrazně řečeno, nastavujete 
svou levou tvář tomu, kdo vás uhodil po vaší pravé tváři a umožňujete mu/jí, 
aby vás uhodil i po ní. Tím, že to dovolíte, říkáte negativnímu stavu, za prvé, že 
to negativní stav má takovou přirozenost, jakou připisuje vám, a proto 
negativní stav by měl dostat facku; a za druhé, a to je nejdůležitější, tím, že tak 
činíte, negativnímu stavu přiznáváte, že bez Pána Ježíše Krista byste byli přesně 
takovými, jako je negativní stav. 

Kvůli své relativní přirozenosti, a to si opakujeme neustále dokola, byste bez 
Mé Absolutní Dobroty, Lásky, Milosrdenství, Odpuštění a Soucitu, bez Mého 
neustálého poskytování vám těchto atributů byli přesně jako oni. A toto je to, 
co znamená citovaný verš - nic jiné. Chápeš Mě a logiku Mých tehdejších 
výroků? 

Peter: Absolutně. A velmi Ti děkuji. Když hovoříme o biblických citátech, 
vyvolává to v mé mysli další otázku, kterou často kladou čtenáři a praktikující 
Tvého Nového zjevení: Měli by pokračovat i ve čtení svaté Bible spolu se čtením 
Tvého Nového zjevení, nebo je čtení Tvého Nového zjevení dostatečné pro 
jejich neustálý duchovní růst a pokrok? 

Pán Ježíš Kristus: Nuže, Petře, to závisí na jejich volbách a preferencích. Nikdo 
nemá zakázáno ani se po nikom nežádá, aby něco přestal číst nebo něco nečetl, 
včetně Bible. Všechno to závisí na tom, jak kdo chápe čtený materiál, co vkládá 
do jeho významu a obsahu a do jaké míry chce aplikovat principy Bible ve svém 
životě. Jak víš, a toto se opakuje, aby sis osvěžil paměť, Bible v podstatě 
obsahuje dva typy knih. Jeden typ má vnitřní, duchovní význam, druhý typ 
nemá. Ten typ, který nemá žádný takový význam, má jen historickou hodnotu. 
Odráží stav duchovních poměrů, atmosféru a klima, které existovaly v době, 
kdy byly napsány. Proto všechny principy a směrnice, které poskytovaly pro žití 
a praktikování života v souladu s duchovními požadavky těch dob, ve většině 
případů nejsou aplikovatelné na současnost. Kvůli tomuto faktoru můžeš jasně 
vidět problém, který může nastat v životě někoho, pokud chce žít podle těchto 
principů. 

Dobrý příklad - a takových příkladů je mnoho - lze vidět v tom, jak jsou 
formulovány epištoly apoštolů. Přímo oslovují členy nově založených 
křesťanských komunit nebo křesťanských církví, které byly v prvopočátcích 
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svého zrodu. Nikdo přesně nevěděl, co dělat, jak interpretovat různé biblické 
výroky, jak žít v souladu s jejich požadavky a podobně. 

Za takových okolností, vezma do úvahy faktor kvality života té doby, bylo nutné 
stanovit nějaké jasné směrnice, týkající se povahy té doby. Protože mužská 
dominance byla ve společnosti té doby spíše všeobecně přijatým pravidlem než 
výjimkou, Pavel přišel s myšlenkou zakázat ženám hovořit nebo mít aktivní 
účast na církevních věcech. 

Jeho postoj pramenil i z chybného a zkresleného chápání Mého Prvního 
příchodu nebo inkarnace do lidského života. Všichni předpokládali, že pokud 
jsem se sem inkarnoval jako mužská postava (a důvod pro tuto potřebu byl 
vysvětlen v Doplnění 9 v Korolariích...), tak jen muži smí a mohou hovořit, 
vládnout a vést členy církve. 

Jak tedy z této ilustrace vidíš, čtení těchto knih v Bibli by mohlo být bez 
náležitého pochopení historické perspektivy doby, během které byly napsány, 
celkem škodlivé. 

Opět, tuto škodlivost lze živě ilustrovat prostřednictvím všech těch početných 
náboženských sekt uvnitř i mimo křesťanská náboženství, která ve svých 
životech aplikují různá pravidla a směrnice oněch knih bez jakéhokoliv ohledu 
na duchovní požadavky současnosti. (Nebo v islámských náboženstvích, které 
mají nejvíce omezující požadavky na své členy či přívržence, obzvláště na své 
ženy.) A nejen to, ale kvůli rozdílnému chápání a interpretaci významu principů 
formulovaných v těch knihách zuřivě mezi sebou zápasí, dokud nedojde ke 
krvavým válkám, které mohou zuřit desetiletí, či dokonce staletí. 

Pokud jde o knihy, které mají hlubší duchovní význam a souvztažnost, jejich 
čtení bývalo pro lidstvo před zpřístupněním Mého Nového zjevení jediným 
zdrojem, jak se spojit s duchovní realitou Mého pozitivního stavu a se Mnou 
osobně. 

I když případný čtenář vědomě nevěděl nebo nebyl schopen zjistit jejich vnitřní, 
duchovní význam, jeho/její duchovní mysl toho byla schopna. Z pozice toho 
chápání duchovní mysl udržovala otevřené dveře Mému životu, aby proudil 
dovnitř a umožnil této planetě dále fungovat. 

Bez této dispozice by tato planeta a všichni na ni byli odsouzeni k duchovní 
smrti. V takovém případě by negativní stav nemohl být eliminován, protože by 
nikdo nevěděl, proč a z jakých důvodů bylo negativnímu stavu dovoleno, aby 
dospěl do své škodlivé plodné zralosti. 

Jinými slovy, nikdo by nebyl schopen aktivovat to poznání z univerzálního 
vědomí, které je přímo napojeno na četbu těch knih, jejichž čtení spouští 
takové životně důležité a rozhodující poznání. V tom případě by se nebezpečně 
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předpokládalo, že negativní stav je přirozeným stavem věcí, vznikl v Mé 
Přirozenosti, a proto musí zůstat na věky. 

Avšak s dostupností Mého Nového zjevení a jeho Doplnění a nyní s dostupností 
těchto Dialogů se situace zcela změnila. Všechny principy, zákony, předpisy, či 
co kdo potřebuje pro spásu a neustálý duchovní a duševní růst a pokrok, 
všechny informace o negativním stavu, a proč a z jakých důvodů byl negativní 
stav aktivován a uveden do dominantního postavení na planetě Nula, a proč je 
dovoleno, aby existovala zóna vymístění, je plně obsaženo v Mém Novém 
zjevení. 

Proto, pokud se rozhodnete nečíst Bibli, duchovně ani nijak jinak se 
neohrožujete - jak by vás rádi přesvědčili členové různých křesťanských 
náboženstvích. Jste v bezpečí. 

Na druhou stranu, pokud cítíte potřebu číst Bibli společně se čtením Mého 
Nového zjevení, i to je přijatelné, pokud chápete, co bylo o tom řečeno výše. 
Jinak by se to mohlo stát pro vás kamenem úrazu, kvůli rozporům - 
v doslovných výrocích těch knih - s tím, co je obsaženo a vysvětleno v Mém 
Novém zjevení. 

Nezapomeň, že doslovný smysl těch knih může být vzájemně si odporující, 
matoucí, tajemný a velmi často zavádějící. Pokud nepoznáte a nechápete jejich 
vnitřní, duchovní význam, mohou se pro vás skutečně stát kamenem úrazu. 

V takovém případě byste se okamžitě stali terčem agentů negativního stavu, 
kteří zbožňují, mají v oblibě a propagují doslovný smysl Bible. Účelem takovéto 
jejich činnosti je to, aby pokračovaly neustálé spory, bitky a netolerance mezi 
všemi náboženstvími, podněcované různým odlišným chápáním a 
interpretacemi jejich doslovného významu.   

Kvůli faktu, že vnitřní, duchovní a symbolický smysl příslušných knih Bible není 
plně k dispozici nikomu a nebude k dispozici nikomu až do konce negativního 
stavu - z bezpečnostních důvodů (kvůli nebezpečí, že renegáti, jejich poskoci a 
ostatní agenti negativního stavu by zneužili souvztažnosti), je zřejmé, jakému 
druhu problémů by mohl čelit jejich případný čtenář. Takže, volba je na vás. 
Taktéž i důsledky, jak ty rád říkáš, Petře. 

Peter: Velmi si cením tohoto vysvětlení. Měl bych pokračovat položením 
dalších otázek, které nastolila Rosemarie, nebo bychom z toho měli udělat 
téma našeho dalšího dialogu? 

Pán Ježíš Kristus: Doporučoval bych, abychom pokračovali zítra a abychom je 
zahrnuli do Dialogu 9. Tvé fyzické tělo je unaveno. Koneckonců, jsi vzhůru od 
třetí hodiny ranní. Nyní by bylo dobré si oddechnout. Přeji ti příjemný den. 
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Peter: Ještě jednou Ti velice moc děkuji za poskytnutí této příležitosti hovořit 
s Tebou. 
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Dialog 9 

2. ledna 1999 

 

Peter: Než budeme pokračovat v otázkách, je ještě něco, co bys chtěl dodat 
k záležitostem předloženým v Dialogu 8? 

Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře. Rád bych poskytl vysvětlení ohledně záležitosti, 
předložené jedním z Mých nejanalytičtějších, nejvěrnějších a nejloajálnějších 
služebníků, Danem v New Yorku. Při diskusi s tebou o záležitosti milosrdenství a 
odpuštění - když je poskytnuto někomu, kdo vás o to prosí, ale v podstatě to 
nemyslí upřímně a vnitřně netouží a nezamýšlí se změnit - Dan správně usoudil, 
že důvod, proč je vhodné přikročit k této nabídce, je ten, že z vašeho relativního 
rozpoložení nemůžete přesně zjistit, zda to dotyčný jedinec myslí upřímně, či 
nikoliv. 

Na okamžik však předpokládejme, že víš se stoprocentní jistotou, že dotyčný 
jedinec není upřímný ve své prosbě o tvé milosrdenství a odpuštění. Jediné, na 
čem můžeš zakládat svůj názor v tomto ohledu, je jeho/její předešlé chování. 
Toto chování ti naznačuje, že dotyčný jedinec není motivován a nemá vůbec 
v úmyslu se změnit či napravit. Co uděláš v takových případech? Uvažuj toto: 
Sedmdesátkrát sedmkrát to tento jedinec vůbec nemyslel upřímně a 
pokračoval ve svém negativním a/nebo zločinném chování. Jak ty ale víš, že by 
se po sedmdesát sedmkrát sedmdesáté sedmé době nakonec nerozhodl 
z hloubi svého srdce změnit a napravit? Vzpomínáš si na apoštola Petra a jeho 
otázku a na to, jaká byla Má odpověď v tomto ohledu? V takových případech 
máte dvě volby. Obě dvě mohou být mylné. Buď se zmýlíte na pozitivní stranu, 
nebo na negativní stranu. 

Z duchovního hlediska je užitečnější a spravedlivější pro všechny zúčastněné 
zmýlit se raději na pozitivní stranu než na negativní. Pokud byste se zmýlili na 
negativní stranu, stali byste se terčem pro negativní stav. V takovém případě by 
se vám nepodařilo ilustrovat negativnímu stavu, že jako agenti pozitivního 
stavu byste toho zločince raději měli nechat jít, bez příležitosti potrestat ho, než 
abyste se zmýlili v úsudku ohledně jeho/jejího úmyslu a motivace. Toto se 
pěkně odráží v požadavku amerického trestně-právního systému, že ‚jste 
nevinní, dokud vám neprokáží vinu‘. Nemyslíš, že je lepší pustit několik 
kriminálníků z háčku, abych použil vaši obraznou mluvu, aspoň dočasně, než 
nespravedlivě potrestat jednoho nevinného? V našem případě by to byla 
osoba, která se skutečně zamýšlí změnit a napravit své způsoby. Nebo by ses 
raději řídil principy negativního stavu, odrážejícími se v trestním zákoně 
nedemokratických států, zejména v komunistických vládních systémech, který 
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hovoří, že ‚jste vinní, dokud nedokážete svou nevinu‘? Samozřejmě, 
v negativním stavu a v těchto státech je vinen každý, ať se děje, co se děje, a 
proto si každý zaslouží trest a odplatu. Pro ně je potěšením a radostí trestat lidi 
a působit jim utrpení. 

Nezapomínej na fakt, že pokud se nějaký zločinec vždy dostane z bryndy, to jen 
znamená, že byla učiněna volba být potrestaný/á a dostat svou odplatu někde 
v peklech - po odchodu z planety Nula. Stačí tobě a Danovi toto vysvětlení? 

Peter: Mně ano, bezvýhradně. Pamatuješ si, když jsem pracoval v jedné z 
kalifornských věznic jako klinický psycholog? Vždy jsem měl tendenci uplatnit u 
nich presumpci neviny, nezáleželo na tom, do jaké míry jsem věděl, že to ani 
trochu nemyslí upřímně. Jak velmi dobře víš, můj postoj v tomto ohledu vedl 
k několika velmi nepříjemným důsledkům, o kterých se diskutovalo v Doplnění 
20 v Korolariích.... Samozřejmě, zatím nemohu vědět, zda tato odpověď 
uspokojí i Dana. Jsem si celkem jist, že s něčím přijde, jsa takový analytický. 

Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře. A pokud Dan v tomto ohledu s něčím přijde, bude 
to jen znamenat, že existuje duchovní potřeba poskytnout další vysvětlení. 
V takovém případě je vhodné a správné to učinit. 

Peter: Co však s otázkou ohledně sebeobrany, položenou Danem? Tato 
záležitost velmi leží na srdci i našemu Richardovi Schumertovi v San Francisku. 

Pán Ježíš Kristus: Jsou dva aspekty této záležitosti, které je jim a tobě, Petře, 
potřeba objasnit. První se týká útočného režimu negativního stavu, který je 
v neustálé válce proti pozitivnímu stavu. Jak víš, do tohoto momentu byl 
negativní stav vždy v útočné pozici. Jeho touha zničit pozitivní stav a převzít 
kontrolu nad celým Stvořením je dobře známým faktem. Tato situace se týká i 
vás osobně. Protože jste agenti pozitivního stavu, vzhledem k tomuto faktu jste 
předmětem takových útoků ve všeobecném smyslu - v důsledku mohutného 
útoku negativního stavu proti pozitivnímu stavu. Pokud by se neměl pozitivní 
stav - tedy ani vy - v tomto ohledu bránit, negativní stav by zvítězil. Otázkou 
však je: Jakými prostředky realizuje pozitivní stav svou účinnou sebeobranu? Co 
je to, co v negativním stavu vzbuzuje takový strach, takovou ubohost a takovou 
defenzívu namísto ofenzívy? Ve své moudrosti členové pozitivního stavu vlévají 
do negativního stavu světlo a teplo Mé Absolutní Bezpodmínečné Lásky, 
Moudrosti, Milosrdenství, Odpuštění a Soucitu. V okamžiku, kdy toto zasáhne 
jejich útočnou bandu, přepadne je taková mučivá úzkost, že se střemhlav vrhají 
zpět do jejich pekel, aby se vyhnuli uvědomění si bídy a muk jejich negativního 
stavu. Jinými slovy, přivodí na sebe strašný trest a odplatu za své útoky, nebo 
v našem případě za své zločinné chování. Nejsem to Já ani žádný z Mých 
agentů, kdo způsobuje tento trest a odplatu, ale oni sami to spouštějí jejich 
negativním a zlým postojem a chováním. 
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Druhý aspekt se v tomto ohledu týká vašeho vlastního postoje a motivace 
ohledně vaší vlastní osobní sebeobrany proti trestné činnosti jakéhokoliv 
případného jedince. Moudrost vaší lásky si žádá, abyste zabránili takové osobě 
páchat jakékoli kriminální, zlé či negativní činy všeobecně, nejen vůči vám, ale 
vůči každému. Děláte to však pouze kvůli sobě samému, ze své vlastní sobecké 
pohnutky, kvůli své vlastní potřebě vidět někoho potrestaného, abyste 
uspokojili své vlastní ego? Nebo to děláte kvůli té osobě, jakož i - což je 
nejdůležitější - kvůli všem, protože to je, koneckonců, správné? Toto činí 
základní rozdíl a určí výsledek celé záležitosti oprávněnosti a potřeby 
sebeobrany. Pokud to děláte kvůli všem, kvůli dotyčné osobě a následně kvůli 
sobě samému, abyste nepodlehli útočnosti kriminálníků negativního stavu, 
kteří napadají vás a pozitivní stav, který reprezentujete, potom máte plné 
právo, povinnost a zodpovědnost učinit tak, využívaje všech prostředků, které 
máte ve své společnosti pro takovou sebeobranu k dispozici. Zároveň jste 
neustále připraveni poskytnout takové osobě své milosrdenství a odpuštění, 
pokud by vás o to poprosila. 

Dovol, abych ti řekl, Petře, že pro pravého reprezentanta Mého pozitivního 
stavu není jednoduché vidět někoho potrestaného, nezáleží na tom, co udělal, 
či neudělal. Pokud je život někoho zakořeněn v čisté lásce, soucitu, pochopení, 
přijetí a empatii, takový jedinec nechce vidět nikoho trpět nebo aby byl 
potrestán. Avšak moudrost té lásky a všechny její atributy uznávají potřebu 
uskutečnění se takových negativních skutků jako odstrašujících prostředků proti 
zraňování a ubližování, které potrestaná osoba ráda páchá na jiných, a nakonec 
sama na sobě. Proto je kvůli spáse a spravedlivosti pro všechny v negativním 
stavu a na planetě Nula dovoleno a tolerováno, aby docházelo k takovým 
aktům trestu a odplaty. Pamatuj si, prosím, že nejsou chtěné, nejsou žádané, 
nejsou vnucované a nejsou podporované ani Mnou, ani nikým v pozitivním 
stavu. Jsou jen dovoleny a tolerovány do konce pseudojsoucna a pseudobytí 
negativního stavu. A protože vy všichni, kteří jste spojeni s Mým Novým 
zjevením, jste agenti a představitelé Mého pozitivního stavu, měli byste ve 
svém chování a životním stylu projevovat podobné pochopení a postoj k této 
záležitosti. Toto je důležité! 

Peter: Děkuji Ti za toto krásné vysvětlení. 

Pán Ježíš Kristus: Je Mi potěšením, Petře, je Mi potěšením. 

Peter: A nyní nějaké otázky, které položila Rosemarie. První otázka se týká 
záležitosti konzumace alkoholu a jeho účinků na lidské bytosti a na agenty 
pozitivního stavu zde na planetě Nula, a proč tady, zdá se, dochází k jeho 
zvýšené konzumaci a k tlaku na jeho konzumaci. 
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Pán Ježíš Kristus: Jak víš, Petře, alkohol je vysoce návyková látka, která 
způsobuje změnu vědomí. Jinými slovy, v počátečním stádiu jeho konzumace 
jedince opojí a zdánlivě obšťastní. Není náhodou, že alkohol se všeobecně 
nazývá „spirits“. (spirit = duch; ale i alkohol = lidově špiritus - pozn. překl.) Tento 
název odráží fakt, že negativní stav nemá žádný správný duchovní základ, ale je 
založen na zkresleních a vyložených lžích. Takže každý, kdo konzumuje alkohol, 
se fakticky pokouší dosáhnout své duchovní vlastní já nebo najít si cestu 
k duchovnosti zcestným a úplně neúčinným způsobem. A nejen to, ale pokud 
konzumuje alkohol delší dobu, navykne si na něj - končíce jako alkoholik. 
Konzumace alkoholu v podstatě znamená nahrazování pravé duchovnosti 
falešnou. Dochází zde k tomu, že vždy, když vypijete byť i jen minimální 
množství alkoholu v jakékoliv jeho dostupné formě, okamžitě otevíráte dveře 
vlivu negativního stavu na váš mozek a psychiku. Tímto faktorem se 
negativnímu stavu umožňuje, aby vám implantoval jeho vlastní verze 
duchovnosti, jeho vlastní ideje a pocity a podobné věci, které se mohou stát 
integrální součástí vašeho života. Pokud k tomu dojde, stanete se skrz naskrz 
otrokem negativního stavu. 

To je důvod, proč se v jednom z Doplnění velmi důrazně doporučovalo, že se 
máte zdržet požívání jakéhokoliv druhu alkoholu, dokonce i v těch nejmenších 
množstvích. Je to váš ochranný prostředek proti vašemu ovlivnění negativním 
stavem. Naneštěstí, konzumace malého množství alkoholu některým z vás 
připadá a je považována za neškodnou a příjemnou. Takový postoj je pro vás 
duchovně velmi nebezpečný, protože postupně, pomalu a téměř 
nepostřehnutelně padnete do pasti negativního stavu a stanete se nejen jeho 
terčem, ale i jeho otrokem - otrokem potřeby konzumovat alkohol a být závislý 
na něm při všech svých snahách a procesu svého rozhodování. Když se 
dostanete až sem, váš život začnou řídit principy negativního stavu. Věci 
začnete vidět jinak, ve shodě s potřebami ospravedlňovat a omlouvat vaše 
konzumování alkoholu, pouštějíce se do hrozivého popírání faktu, že máte 
v tomto ohledu nějaké problémy. Všechny vaše názory, pojmy, ideje a chápání 
budou zkreslené nebo úplně falešné - bez toho, abyste si uvědomili, že jsou 
zkreslené nebo falešné. Budete je pokrytecky považovat za pravé, správné a 
pravdivé. Vidíš, proč je alkohol tak úspěšným nástrojem v rukou negativního 
stavu? Je to pro něj ohromný prostředek k tomu, aby uplatnil svůj totální vliv na 
lidi. Využívá lidi k tomu, aby se pokusili zkorumpovat každého agenta 
pozitivního stavu, aby se k nim přidal na jejich různých párty, během kterých je 
konzumace alkoholu hlavní událostí dne. Dokonce se v tomto ohledu stávají 
požadovačnými a neoblomnými, vnucujíce pití takovým agentům pod 
záminkou, že by měli být společenští a zdvořilí ke všem účastníkům těch párty. 
Na základě neúčasti na jejich alkoholických orgiích chtějí po příslušném agentu 
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pozitivního stavu, aby se cítil vinen, nezdvořilý a nespolečenský. Toto je past, 
kterou nastavil negativní stav, aby polapil toho agenta pozitivního stavu do 
sféry svého vlivu. Přesně to samé můžete říci o nikotinu a o všech ostatních 
zneužitelných drogách. 

Dobrou výmluvou lidí ohledně jejich pití, kouření a užívání zakázaných drog je, 
že jim to pomáhá zvládat každodenní tlaky života. Neuvědomují si, že přesný 
opak je pravdou: pití, kouření a užívání zakázaných drog znásobuje tlak, čině ho 
nesnesitelným a výraznějším, způsobujíce, že chtějí ještě více pít, kouřit a užívat 
tyto zakázané drogy. 

Tato záležitost má však i další stránku. Týká se zvýšené konzumace alkoholu a 
ostatních látek mezi některými lidmi. Tato situace odráží úpadek jakýchkoliv 
duchovních hodnot ve společnosti a totální selhání všech náboženských 
systémů, existujících na planetě Nula, pro uspokojení duchovních potřeb svých 
přívrženců. Kvůli nedostatku tohoto uspokojení se tito lidé cítí vnitřně prázdní a 
začínají hledat nějaký druh naplnění nebo náhrady. Jelikož žádné náboženství 
ani žádný současný pseudoduchovní trend není schopen takového uspokojení, 
vyhledávají jejich nahrazení. A co je lepší náhradou než ‚špiritus‘, nikotin 
a/nebo zakázané drogy? Všechno toto dočasně pozměňuje vědomí jedince, 
poskytuje mu falešný pocit přechodného uspokojení. Lidé mají dokonce pod 
jejich vlivem jakési ‚hlubší duchovní náhledy a osvícení‘, které v nich vyvolávají 
falešný dojem, že dokonce mají ve svém životě něco, co je skutečně duchovní, 
správné a vhodné. Když vliv těchto látek vyprchá, stávají se opět prázdnými, 
dokonce ještě prázdnějšími, než byli předtím, podléhajíce hrozné a 
nesnesitelné žádostivosti znovu zažít vše, co se jim dělo pod vlivem 
zkonzumovaných látek. Tím je past pěkně nastavena. A nyní se stávají skrz 
naskrz otroky a následovníky pseudoduchovnosti negativního stavu. Vidíš, co se 
tady děje? 

Peter: Ano, velmi jasně. A co Rosemariina otázka ohledně diety, jídla a 
duchovního stavu jedince. Stěžuje si, že potravinářské výrobky mají nízkou 
kvalitu, jsou příliš zpracovatelsky upravovány, plné konzervačních látek atd. 

Pán Ježíš Kristus: Záležitosti ohledně potravy mají často podobný význam, jak 
bylo uvedeno výše ohledně alkoholu, nikotinu a zakázaných drog. V tomto 
konkrétním případě je potrava velmi často náhradou za skutečnou lásku. 
Nedostatek pociťování skutečné lásky, která je tak životně důležitá a potřebná 
pro jedincův život a blaho, způsobuje, že jedinec pociťuje prázdnotu a 
soustavný hlad. Jídlo se tedy stává prostředkem na ukojení toho hladu a 
potřeby lásky. Naplnění té potřeby je, samozřejmě, dočasné a iluzorní. V tom 
případě potřebuje dotyčný jíst více. Naneštěstí, čím více konzumuje, tím je 
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hladnější a tím prázdněji a neuspokojeněji se cítí. Z toho se stává začarovaný 
kruh vedoucí ke vzniku obezity. 

Nezapomeň ani na okamžik na duchovní souvztažnost potravy. Tak jako vy 
potřebujete nasytit své tělo, aby zůstalo naživu, tak Já neustále sytím vašeho 
ducha a duši Svým životem, který potřebují pro jejich vlastní přežití. Nedostatek 
jakéhokoliv takového nasycení vede k vyhladovění a k bažení po jídle. Pokud 
není k dispozici, tělo zemře. Pokud bych vašemu duchu a duši neměl poskytovat 
Svůj nepřetržitý život, váš duch i duše by nebyli schopni přežít ani vteřinu. 

Kontaminace jídla, kterým sytíte své tělo, prostřednictvím zpracovatelských 
snah různých výrobců, odráží přes souvztažný duchovní faktor pokus 
negativního stavu podkopat Mé životodárné úsilí ve vás všech, abyste namísto 
toho byli krmeni idejemi pseudoživota negativního stavu. Kdyby ve svém úsilí 
krmit vás takovými idejemi uspěl, potom byste, pokud jde o pozitivní stav, 
zemřeli. Namísto toho byste byli nasyceni pseudoživotem negativního stavu. 

Otázkou diety v tomto ohledu není to, co jíte, ale váš postoj k jídlu všeobecně. 
Je jezení jediným smyslem vašeho života, nebo je to prostředek na udržování 
vašeho těla ve zdraví a naživu, aby v něm mohli správně a efektivně fungovat 
váš duch a duše? V tomto ohledu byste se neměli zaobírat ničím jiným ve 
vztahu k potravinářským praktikám na vaší planetě. Koneckonců, 
nezapomínejte na nepopiratelný fakt; v minulosti, když žádné takové 
zpracování potravin nebylo k dispozici a když se z vašeho hlediska jídlo 
považovalo za čisté a zdravé, délka života člověka na planetě zřídka překročila 
50 let. Naproti tomu, v současnosti, se všemi těmi konzervačními látkami či 
chemikáliemi, které se dávají do potravinářských výrobků, se délka lidského 
života značně zvýšila. Dnes není neobvyklé žít nad 90 let. Průměrná délka života 
na vaší planetě se značně zvýšila, z 50 let na asi 75 let. To je téměř 25letý rozdíl. 

V tomto ohledu tedy můžete jíst vše, co máte k dispozici nebo na co máte chuť 
(vaše tělo vám poví, co potřebujete, kolik skutečně a jaký druh jídla byste měli 
jíst), pokud jíte s mírou, pestře a s postojem, že konzumace jídla samotná a 
sama o sobě není smyslem a cílem vašeho života, ale jen prostředkem ke 
splnění povinnosti a zodpovědnosti, které máte vůči svému fyzickému tělu. 

Peter: Děkuji Ti za Tvou odpověď. Další otázka, kterou položila Rosemarie, a 
v minulosti i někteří další čtenáři, praktikující a následovníci Tvého Nového 
zjevení, se týká rodičovství. Jak víš, mnozí z nich mají malé, ale i starší děti. Rádi 
by věděli, jak postupovat při snaze vychovávat své děti ve světle principů Tvého 
Nového zjevení. 

Pán Ježíš Kristus: Především, nezapomínejte na důvody, kvůli kterým se vaše 
děti inkarnovaly na tuto planetu, a na předcházející dohodu, kterou jste s nimi 
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učinili před vaší vlastní inkarnací zde. Mnohé z vašich dětí jsou agenty 
negativního stavu, zejména ty, které se narodily po 1. červenci 1988. Můžete 
správně předpokládat, že od toho data jsou tyto děti většinou agenty 
negativního stavu. Nyní se už určitou dobu rodí na vaší planetě pouze agenti 
negativního stavu. Tato situace odráží zhušťování negativního stavu a jeho 
blížící se pseudovítězství na vaší planetě. Kvůli těmto faktorům jediný způsob, 
jak můžete něco udělat pro své děti, je váš vlastní živý příklad, ilustrace a 
demonstrace způsobu života agentů pozitivního stavu a zpřístupnění jim Mého 
Nového zjevení v jeho úplnosti - bez jakékoliv hrozby, nátlaku, požadavků a 
vnucování. Zdůrazňovat jim zároveň množství voleb, které mají ohledně 
duchovních i neduchovních záležitostí v životě na planetě Nula. Paralelně s tím, 
láskyplným, vlídným, moudrým a někdy přísným způsobem jich učit disciplíně, 
pořádku, úctě a ohledu vůči potřebám jiných lidí být takovými, jací jsou. Kromě 
toho, a jako doplněk k výše uvedenému, tím, že se postaráte o jejich fyzické, 
duševní a vzdělávací potřeby tak, jak jste se dohodli, se přesně zde vaše 
povinnost a zodpovědnost v tomto ohledu končí. Koneckonců, musí si splnit 
svůj vlastní účel, důvody bytí na této planetě, a zejména ve vašem životě. 
V tomto ohledu nemůžete udělat nic více. 

Peter: Její další a poslední otázka je příliš osobní a neměla by být zodpovězena 
mým prostřednictvím. Týká se zážitku v jejím ranném věku, v sedmi letech, kdy 
měla vizi někoho, kdo vypadal jako Marie. Chce vědět, zda to byla skutečná 
Marie, která ji varovala před nebezpečím zapletení se s katolickou církví skrze 
její zapletení se s katolickou jeptiškou. 

Pán Ježíš Kristus: Nuže, toto je dobrý příklad takového typu otázek, které by 
nikdy neměly být položeny přes někoho jiného. Tuto otázku by Mi měla položit 
osobně ona a měla by se spoléhat na svou intuici v tomto ohledu. Byl bych víc 
než šťastný, kdyby jsem jí zodpověděl tuto otázku v jejím vlastním soukromém 
a osobním stavu komunikace se Mnou. 

Peter: Děkuji Ti velmi za všechny Tvé odpovědi. Je tu ještě něco pro dnešek? 

Pán Ježíš Kristus: Rádo se stalo, Petře. Pro tuto chvíli to stačí. Jdi a měj se fajn. 
A Já ti děkuji za tvou ochotu rozmlouvat se Mnou. 
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Dialog 10 

3. ledna 1999 

 

Peter: Dnes mi nepřichází na mysl žádná konkrétní otázka. Rád bych se však 
zeptal, zda Ty nemáš něco, co bys dodal nebo objasnil ohledně obsahu Dialogu 
9. 

Pán Ježíš Kristus: Ve skutečnosti přece jen mám něco na doplnění. Děkuji ti, že 
ses Mě zeptal. Dnes bych chtěl fakticky krátce prodiskutovat tři záležitosti. 
Týkají se něčeho, co se přihodilo ve tvém třístranném rozhovoru s Rosemarií a 
s Danem potom, co ti telefonicky volali po přečtení Dialogu 9. 

První záležitost se týká tématu sebeobrany ve vztahu k vám, chlapi. V tomto 
případě však nehovoříme o běžných zločincích nebo zjevných negativních 
entitách, ale o každodenních typech lidí, kterými se musíte zaobírat a kteří vám 
mohou způsobit všechny možné problémy a/nebo být příčinou reakcí, které by 
mohly být negativního charakteru. Kromě toho se to týká i problémů, se 
kterými se setkáváte během vaší interakce se svými vlastními přáteli, 
příbuznými a dokonce těmi, kteří čtou, přijímají a praktikují Mé Nové zjevení, 
nebo alespoň tvrdí, že ho praktikují. Hovoříme zde o frustrujícím a 
provokativním chování, které někteří z nich mohou projevovat během interakce 
s vámi. Například, nedodržování jejich slibů, neustálé zpožďování na setkání 
s vámi, vyhýbání se vám, neopětování vašich telefonických hovorů, povídání 
něčeho, ale konání přesně opačného nebo jednání toho nevhodným a 
nepřijatelným způsobem a mnohé podobné věci, které by mohli dělat, jež jsou 
ve vašich učebnicích psychiatrie označovány jako pasivně-agresivní chování. 

Co tedy dělat nebo jak reagovat v takových situacích z pozice vašeho bytí 
agenty Mého pozitivního stavu? Dovol, abych vám osvěžil paměť a opět to 
zopakoval (jak víš, lidská paměť je extrémně zapomnětlivá, nespolehlivá a 
nestálá): V 11. kapitole Mého Nového zjevení - Nového zjevení Pána Ježíše 
Krista - bylo jasně uvedeno, že každý, kdo se narodí na planetě Nula, se narodí, 
za prvé, s mnoha problémy, a za druhé, narodí se do mnoha problémů. Kromě 
toho získá během své výchovy další problémy, které si následně zvnitřní a které 
se stanou integrální součástí jeho/jejího životního stylu. 

Tato situace vytváří stav, během kterého dochází k úplnému ztotožnění se 
s těmito znásobenými problémy, jež účinně potlačí nebo vymažou z jedincovy 
paměti jakékoliv známky původního sebeztotožnění, sebepojetí, sebepředstavy 
a sebepřijetí a toho, jaký byl tento jedinec před inkarnací na planetu Nula. Kvůli 
faktu, že dotyčný jedinec nemá žádné vědomé spojení s ničím ze svého 
původního charakteru, dostává se do násilné pozice nutnosti vytvořit si falešné 
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sebepojetí, sebepředstavu, sebeidentitu a sebepřijetí, vybudované z problémů, 
které, za prvé, byly do něho/ní neoddělitelně implantovány před a v době 
jeho/jejího narození, a za druhé, které mu/jí byly vnuceny ostatními, pro 
něho/ni významnými lidmi, kteří ho/jí vychovali z pozice svých vlastních 
problémů. A tak můžeme dojít k mimořádně škodlivému typu zacházení, 
během kterého je s ním/s ní zacházeno z pozice problémů jeho/jejích rodičů, 
učitelů nebo jakýchkoliv jiných, pro něho/ni významných osobností, kteří ho/jí 
těmi svými problémy krmí a zesilují jeho/její vlastní problémy.  

Protože na vytvoření potřebného základu, na kterém jsou vybudovány jeho/její 
sebeztotožnění a sebepředstava, není k dispozici nic jiného než problémy, získá 
umělou sebeidentitu, sebepředstavu a sebehodnotu, plnou samých problémů, 
které jsou ve své podstatě neskutečné a nerealistické, které jsou však 
považovány za skutečné, hmatatelné a jediné, které má k dispozici. Jen co se 
vytvoří taková falešná totožnost a jen co ji dotyčný jedinec plně přijme za svou, 
takový jedinec se dostane do pozice, ve které nemá jinou volbu než mít s vámi 
vztah z jediné pozice, kterou má - z pozice svých problémů. Pokud ten jedinec 
nezjistí problém takové situace a pokud nezačne na sobě pracovat a nezbaví se 
svých problémů, nebo se aspoň nenaučí, jak je ovládat, prožije celý svůj život 
tak, že se k sobě a ke všem ostatním bude chovat z jediné pozice, z pozice svých 
problémů. 

Toto je jeden z hlavních zdrojů problematických vztahů mezi lidmi. 
Z duchovního hlediska chápání důvodů tohoto typu ustanovení je toto pro celé 
Stvoření ilustrací a demonstrací povahy lidského života, který je zakořeněn jen 
v samých problémech. Každý, kdo souhlasil s účastí v lidském životě, souhlasil 
také s takovým typem uspořádání. Jinými slovy, jak bylo uvedeno mnohokrát 
předtím ve všech knihách Mého Nového zjevení, je to ilustrací a demonstrací 
toho, co si nezvolit a jaký nebýt. 

Naneštěstí, velká většina lidí nemá vůbec představu, neuvědomuje si, nechápe 
a nemá ani potuchy, že je to s nimi a s jejich lidským životem tak. Proto se 
opakovaně chovají tímto problematickým způsobem, chovajíce se k sobě 
navzájem frustrovaně a popudlivě, vzbuzujíce vzájemné nepřátelství, závist, 
podvádění, švindlování, lhaní, řeči, falešně se navzájem vykreslujíce, 
nedodržujíce své sliby a mnoho dalších negativních a nezodpovědných věcí. 
Protože lidé nemají ani ponětí, proč se chovají tak, jak se chovají, považují své 
chování, činy a to, jaký mají k vám vztah, za normální, náležité, vhodné a jedině 
přípustné. 

Takže, jak se tato fakta týkají vašeho vztahu a vašeho chování se k těmto lidem, 
či dokonce k vašim přátelům a k těm, kteří tvrdí, že jsou integrální součástí 
Mého Nového zjevení? Za prvé, když už víte o těchto matoucích faktech, 



79 
 

vyhnete se tomu, abyste s nimi měli vztah a jednali s nimi z pozice vašich 
vlastních problémů, které všichni máte, ať se děje, co se děje a ať jste jakkoliv 
duchovně pokročilí. Koneckonců, jste v lidském životě. Musíte se naučit 
poznávat své vlastní citlivé body a problémy a řešit je, nebo je aspoň nevnášet 
jako důležitý faktor do vašeho vztahu a chování k jiným. Toto není jednoduchý 
úkol, když víte, v jakém typu pseudoživota se momentálně nacházíte. Není však 
ani nemožné se naučit, jak se vyhnout projekci svých vlastních osobních 
problémů do vašich interakcí s jinými. 

Za druhé, naučíte se od nikoho nic neočekávat, nebo neočekávat od nikoho, 
aby byl takový, aby se choval a/nebo aby měl k vám či k jiným takový vztah, 
jaký si myslíte, že by měl mít. Koneckonců, víte skutečně, proč jsou takový, jací 
jsou? Nezapomeňte, že všichni jste byli vychováni s mnoha vámi zvnitřněnými 
sugescemi, vnucenými vám z vnějšku, jak se chovat, co dělat, co se od vás 
očekává a co je a co není správné z hlediska pravidel vaší společnosti, okolí, 
rodinné dynamiky, gangů, subkultur a podobných početných faktorů. Všechny 
se na vás ustavičně vrhají, požadujíce, abyste dodržovali jejich pravidla či už 
takzvaným pseudopozitivním způsobem, nebo vyloženě negativním způsobem. 

Vaší povinností, jako Mých agentů, se kterou jste v tomto ohledu souhlasili, je 
neustále si uvědomovat tyto nepříznivé faktory, které určují lidské chování, 
včetně mnohých vašich přátel a takzvaných následovníků Mého Nového 
zjevení, a naučit se ilustrovat a demonstrovat takový postoj a chování, které 
jsou neoddělitelně spojeny s přirozeností pozitivního stavu. Váš postoj a 
chování v tomto ohledu by měly být zakořeněny v bezpodmínečné lásce a 
moudrosti. Vaše bezpodmínečná láska si vyžaduje, abyste bezpodmínečně 
odpustili takové chování vůči vám. Moudrost této lásky si vyžaduje, abyste 
uvedli do pozornosti svých přátel - přátelským, láskyplným, moudrým, 
chápavým a někdy pevným a rozhodným způsobem a/nebo tónem, jak se 
chovají a co vám a jiným jejich chování způsobuje. Pokud vaši přátelé své 
problémy v tomto směru uznají a prokáží ochotu napravit se a následně se 
napraví, získali jste své přátele, pomohli jste jim a splnili jste si vůči nim svůj 
duchovní závazek. Pokud neodpoví přátelsky na vaši intervenci, necháte je tak 
s ujištěním, že mají vždy dveře otevřeny, aby navázali vztah založený na 
pravých duchovních principech zakořeněných v životě pozitivního stavu. 

V případě vašich spolupracovníků a jiných známých, kteří jsou očividnými 
agenty a/nebo otroky negativního stavu a kontakt s nimi je pro vás 
nevyhnutelný kvůli uspořádání samotné povahy lidského života na této planetě 
a kteří se k vám chovají pohrdavým nebo jakýmkoliv jiným negativním, 
iritujícím a frustrujícím způsobem, máte se naučit akceptovat fakt, že jsou 
takový a že od nich nelze očekávat nic jiného a že je jejich posláním a úkolem 
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z negativního stavu, aby byli takoví z nějakých velmi důležitých duchovních 
důvodů. Interagujete s nimi podle potřeb vaší práce nebo z jakýchkoliv důvodů, 
kvůli kterým s nimi musíte interagovat, a v tomto procesu se k nim chováte 
nanejvýš laskavě a chápavě, omezujíce svou účast s nimi jen na charakter nutné 
a potřebné interakce. Prostřednictvím vašeho zásadně laskavého a zdvořilého 
chování nejenže jim ukazujete, co to je a jaké to je být agentem Mého 
pozitivního stavu, ale nakonec je odzbrojíte, takže v jednom časovém bodě se 
k vám možná začnou chovat se zaslouženým respektem. Nic však od nic 
v tomto směru neočekávejte. Pokud se k nim budete chovat tak, jak se zde 
navrhuje, svou povinnost a závazek v takové situaci jste si splnili a udělali, co 
jste měli. Nic víc se od vás v tomto směru nežádá. 

Samozřejmě, Petře, můžeš namítnout, a právě nyní to máš na mysli, že jsa 
v lidské kůži, není lehké chovat se takto k lidem. 

Peter: Promiň, máš úplnou pravdu. 

Pán Ježíš Kristus: Nezapomeň, prosím, že před inkarnací na planetu Nula 
nebylo nikomu z vás slíbeno, že to bude lehké. A vy jste ten fakt přijali. 
Souhlasili jste s tím, že uděláte, co bude ve vašich silách, abyste takoví byli. A 
být takový vlastně ani není tak těžké, jak se zdá, kvůli poznání, které máte 
ohledně těchto záležitostí z Mého Nového zjevení. Těžké by to bylo jen tehdy, 
kdyby takové poznání chybělo nebo nebylo k dispozici. Ve vašem případě jste 
však požehnáni jako nikdo jiný, neboť takové poznání máte. Ono vám pomůže 
změnit váš postoj a chování vůči jiným v souladu s principy Mého pozitivního 
stavu, který na planetě Nula reprezentujete. 

Peter: Plně uznávám tato fakta. 

Pán Ježíš Kristus: Vím, že uznáváš. Popovídejme si o té druhé záležitosti. Týká 
se tématu tvého rozhovoru s Rosemarií a Danem ohledně toho, jak jsou lidé 
trestáni a jak zažívají odplatu po svém příchodu do pekel. Mezi tím, co bylo o 
tom řečeno v Novém zjevení Pána Ježíše Krista, a tím, co je v těchto Dialozích, 
byly zaregistrovány nějaké zdánlivé rozpory. Ve Velké knize bylo uvedeno, že po 
návratu z planety Nula do jejich příslušných pekel jsou jejich agenti odměněni 
větším stupněm zel a nepravd. Rozhodujícím slovem je zde slovo „odměněni“. 
Čím odměníte lidi, jestliže si zaslouží vaši odměnu? Něčím cenným, co máte 
k dispozici. A co mají k dispozici tvorové v peklech nebo v negativním stavu 
všeobecně? Pouze něco negativní, zlé a nepravdivé. Odměníte je tedy přesně 
tímto. Jedním z mnoha aspektů takové zasloužené odměny je odplata a trest. 
Jestliže v negativním stavu má každý zálusk na to, aby dostal za své skutky 
odměnu, jejich přirozenost je strukturována takovým způsobem, že touží po 
trestu a odplatě - to je jejich odměna. V tomto ohledu musíte pochopit něco, co 
je nesmírně těžké pochopit a přijmout vaší myslí. Jak si někdo může přát něco 
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tak odporného - být odměněn trestem a odplatou? Problém s vaším chápáním 
tohoto konceptu je to, že na něj nahlížíte jako na něco příjemného, radostného 
a žádoucího z toho hlediska, jak je odměna definována a prožívána v pozitivním 
stavu. Takovéto srovnání nemůžete aplikovat na to, jak definuje a pojímá tento 
termín - odměna - v negativním stavu. Pro ně je trest a odplata tak radostná a 
nádherná, jako pozitivní odměna v pozitivním stavu.  

Ve vašich pojmech máte popis tohoto druhu situace, jak Dan včera tak 
příhodně zdůraznil. Nazývá se sadomasochistické chování. To je popsáno i 
v knihách plodného ruského spisovatele Dostojevského, zejména v jeho 
románu Bílé noci. V něm se jeho hrdina snaží dokázat, jakou velkou radostí 
může být a je pocit bolesti, utrpení a podobné nepříjemné pocity. 

V peklech je speciální skupina tvorů, kteří se starají o navození ‚odměny‘ trestu 
a odplaty ve shodě s mírou zlých skutků a vytváření nepravd, které každý 
dosáhl během své služební cesty na planetě Nula nebo během svého 
pseudoživota v peklech. Samozřejmě, tito tvorové jsou ‚odměněni‘ i za své 
‚ctihodné‘ snahy konat svou práci, to je ‚odměňování‘ jiných trestem a 
odplatou. Ti jsou zase trestáni jeden druhým a odplatu za své ‚dobré skutky‘ 
v tomto ohledu prožívají navzájem mezi sebou. 

Jak tedy z tohoto vysvětlení vidíš, tvé chápání pojmu ‚odměna‘, jakož i všeho 
ostatního, nemůžeš aplikovat na negativní stav. Zapamatuj si, prosím, že 
pseudotvůrci uspořádali v negativním stavu vše tak, aby to bylo v přesném 
protikladu k tomu, jak je to v pozitivním stavu. Jinak by to nebyl negativní stav. 
Všechno je tam tedy překrouceno. 

Peter: Toto je mi úplně jasné, jak však víš, není lehké, abychom neaplikovali 
stejné kategorie na oba dva stavy - když se pokoušíme pochopit a popsat věci, 
které se v nich odehrávají. 

Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře, musíte si však cvičit mysl, intelekt, logiku a 
všechny ostatní duševní schopnosti, abyste správně rozlišili stav věcí v obou 
doménách. Jinak byste mohli zjistit, že vaše závěry o těchto věcech jsou buď 
zkreslené, nebo jsou vyloženými nepravdami. 

Peter: Chápu. Vzpomínal jsi nějakou třetí záležitost, o které chceš diskutovat. 

Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře. Je stručná. Týká se starostí Rosemarie, zda sdělení 
ohledně jídla byly míněny specificky, osobně, týkajíc se jí. Dovol Mi, abych 
každého, kdo čte tyto Dialogy, velmi důrazně ubezpečil, že v nich není obsaženo 
nic osobního a že nic osobního nebude obsaženo v žádném z těch, které přijdou 
v budoucnosti - kdykoliv bude potřeba v nich pokračovat. Obsah těchto Dialogů 
se týká otázek všeobecného zájmu: poznat věci ze správné perspektivy. Je, 
samozřejmě, na každém jedinci, aby skrze proces sebezkoumání pomocí 
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intuitivního rozlišování rozhodl, zda je z pozice jejich všeobecného náhledu 
něco z nich aplikovatelné na jeho/její vlastní osobní život nebo osobní 
problémy. Pokud je, potom je na jeho/její vlastní svobodné volbě a vůli, zda 
chce v tom pokračovat dál a pracovat na vyřešení svých problémů, týkajících se 
jakýchkoliv sdělení učiněných v Dialozích. Koneckonců, tyto Dialogy jsou vám 
všem dány k dispozici, aby vám pomohly, jak jen mohou nebo jak se dá nebo 
jak potřebujete. 

Peter: Děkuji Ti, že jsi tyto záležitosti uvedl do naší pozornosti. Právě jsem si 
vzpomněl, že přece jen mám jednu otázku; vlastně, není to ani tak otázka, jako 
spíš prosba, abys, pokud možno, blíže upřesnil některá negativní sdělení, která 
tak často činí Bible a ostatní takzvané ‚svaté‘ knihy. Toto se týká zejména 
záležitosti věčného trestu, jako například výrok ‚pokud se nebudete kát, všichni 
zahynete‘. Jak bychom měli chápat nebo interpretovat taková prohlášení? 

Pán Ježíš Kristus: Nuže, jak víš, Petře, z Mého Nového zjevení, tyto druhy knih 
byly napsány v jazyce negativního stavu, protože v době jejich psaní nebylo nic 
jiného k dispozici. Když žijete uprostřed negativního stavu, když jediný jazyk, 
který má na vás vůbec nějaký vliv, je jazyk hrozeb, obav a vyhrůžek, a když 
vůbec nikdo nechápe, ba ani neví, že je nějaký jiný jazyk k dispozici nebo že je 
vůbec možný, jak potom v takovém případě navážete styk s obyvateli 
příslušných oblastí ovládaných negativním stavem, abyste jim pomohli 
uvědomit si negativitu a zlobu jejich životního stylu? Tak, že použijete jejich 
vlastní jazyk. Jasně jim tedy povíte, že jejich způsoby jednání jsou špatné, 
odporné, nesprávné a nebezpečné, že jejich životní styl vytváří hrozný 
předpoklad, že budou úplně odstraněni ze života nebo jinými slovy, že navěky 
zahynou, a pokud nezmění a nenapraví své způsoby, jsou v nebezpečí ztráty své 
výsady vlastnit jakýkoliv druh života. 

Jen co uvedete tento fakt do jejich pozornosti a jen co pochopí a přijmou fakt, 
že jejich život je negativní a zlý, dalším krokem je zasvětit je do principů života 
pozitivního stavu. Nejlepší cesta, jak uskutečnit toto rozhodující zasvěcení, je 
prostřednictvím příkladů agentů Mého pozitivního stavu, umístěných na 
planetě Nula kvůli tomuto důležitému účelu; nebo prostřednictvím příkladů, 
které jsem jim ilustroval a demonstroval během Mého života na planetě Nula; 
nebo prostřednictvím toho, co je napsáno v různých knihách Starého i Nového 
zjevení. Když budou dbát a zareagují na tyto příklady a v souladu s tím změní 
svůj život, konvertují do pozitivního stavu. 

Tato záležitost má však i další stránku. Nezapomínej, že v době, kdy byly tyto 
knihy psány, pseudotvůrci a jejich personál se volně potulovali po planetě Nula 
a měli plnou kontrolu nad všemi lidmi, s ubohou výjimkou některých Mých 
agentů, kteří tenkrát žili na vaší planetě. Kvůli tomuto faktoru a vzhledem 
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k faktu, že nikdo z nich neměl k dispozici žádnou vzpomínku na dobrovolný 
status své účasti na aktivování negativního stavu a bytí v životě negativního 
stavu, bylo třeba implantovat do jejich myslí ideu, která by ve vhodný okamžik 
vyvolala vědomí, že byla učiněna závažná dohoda buď konvertovat do 
pozitivního stavu na konci života negativního stavu, nebo navěky zahynout - to 
znamená, uvolnit svůj osobní a individuální život zpět Absolutnímu Životu Pána 
Ježíše Krista. Samozřejmě, jak víš, Petře, z Mého Nového zjevení, někdo takový, 
kdo by teoreticky nesouhlasil s konvertováním do pozitivního stavu na konci 
života negativního stavu, by vůbec nikdy nezačal být a existovat. Připomínka 
tohoto rázu – ‚pokud se nebudete kát, zahynete‘ - znemožňuje, aby ho/ji vůbec 
potkal takový osud, protože mu/jí poskytuje cestu ven z negativního stavu. Bez 
uvědomění si dostupnosti takového důležitého způsobu, jako je tento, by nebyl 
existoval žádný motiv, dokonce ani potřeba, touha či vůle změnit se. 
Koneckonců, nač se měnit nebo žít jiným způsobem života, když neznám nebo 
nemám nebo neuvědomuji si žádnou jinou alternativu nebo to, jak ji aktivovat a 
realizovat? V takovém případě by skutečně nadobro a navždy zahynuli. 

Takže taková negativní sdělení mají velmi důležitou preventivní funkci. Budou 
potom využita k tomu, aby všechny zachránila z pařátů a životního stylu 
negativního stavu. A to je vše, co o tom potřebujete vědět. Jsou, samozřejmě, 
některé další důležité důvody takových sdělení, ale v této konkrétní době by 
bylo předčasné zjevit jejich znalost. Takže, jdi v pokoji a přeji ti velmi příjemný 
zbytek dne. 

Peter: Děkuji Ti mnohokrát. 
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Dialog 11 

5. ledna 1999 

 

Peter: Musím se k něčemu přiznat. Jak víš, nezaznamenal jsem nic z toho, co se 
událo během našeho časného ranního dialogu. Zdá se mi to velmi směšné, jako 
bych neudělal nic užitečného, ale jen marnil čas všemožnými typickými lidskými 
záležitostmi a podobně. 

Pán Ježíš Kristus: Je to pochopitelné, Petře. Neměl by ses ale tak cítit, protože 
máš přece jen zodpovědnost a povinnost starat se i o své nejzevnější a typické 
lidské záležitosti. Nebuď překvapen, když se ti takové časové výpadky přihodí 
častěji, než bys chtěl. Někdy budou dny či týdny, nebo dokonce měsíce, kdy nic 
nezaznamenáš. Kdyby se stalo něco takového, jen by to znamenalo, že je 
potřeba postarat se o nějaký jiný druh práce - stejně důležitý, jako je 
zaznamenávání našich dialogů - buď ve tvém typickém vnějším lidském životě, 
nebo na nějakých jiných úrovních jsoucna a bytí nebo pseudojsoucna a 
pseudobytí. Nezapomínej také, že budeš muset cestovat, abys navštívil Mé lidi 
na planetě Nula jak ve Spojených státech, tak i v zahraničí. Nepodceňuj osobní 
kontakt s nimi. Protože jsi, kdo jsi, a kvůli tomu, co ode Mě reprezentuješ na 
planetě Nula, takový kontakt z očí do očí může v nich něco důležité aktivovat. 
Proto budou na základě tvé přítomnosti schopni přijít s otázkami, na které jim 
pomůžeš dostat náležité a správné odpovědi bez porušování jejich svobodné 
volby. Ještě jednou, nepodceňuj důležitý proces kladení otázek a umožnění jim 
- tvou osobní přítomností - aby dostali své vlastní odpovědi. Na druhou stranu, 
jejich otázky mohou mít celkem dobře multivesmírný význam, který musí být 
zodpovězen skrze dialog se Mnou a tebou následně zaznamenán ve prospěch 
všech, všude. Moc a síla osobního kontaktu může být velmi hluboká a 
významná. Z dopisů nebo telefonických rozhovorů nezískáš takový celkový 
dopad jako z osobního kontaktu, protože jsou příliš neosobní, vzdálené a 
chladné. To je jeden z důvodů, proč máš takovou averzi vůči hovorům s lidmi po 
telefonu. Věř mi, není to stejné jako hovořit s nimi osobně. Připrav se tedy na 
takové možnosti v blízké budoucnosti. 

Peter: Chápu. A pokorně Tě prosím, abys mi pomohl vyvarovat se takových 
směšných pocitů, kdy delší dobu nedojde k zaznamenání našich dialogů. Kromě 
toho, pokud jde o záležitost potřeby financí ohledně těchto cest, jak víš, odešel 
jsem do penze a můj osobní finanční příjem klesl o víc než padesát procent. 
Životní náklady však zůstaly stejné. 

Pán Ježíš Kristus: Mohu tě ujistit, Petře, že bude o tyto věci postaráno. Jak víš, 
Moji lidé v České a Slovenské republice už uvažují o zaplacení tvých letenek pro 
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tvé důležité návštěvy u nich. A Ludmila a její rodina v Moskvě, v Rusku, učinila 
v minulosti buď částečně, nebo kompletně to samé. 

Peter: Velmi doufám, že to tak daleko nezajde a že jsou zajištěny nějaké jiné 
prostředky, aby bylo o tuto záležitost postaráno. To poslední, co chci ve svém 
životě, je být pro někoho jiného finančním břemenem. 

Pán Ježíš Kristus: Kdyby však, Petře, mělo k tomu dojít, jen by to znamenalo, že 
je duchovně vhodné, aby se tak stalo. Neber Mým lidem příležitost, aby Mně 
také posloužili tímto způsobem. Mohlo by to mít pro ně, stejně jako i pro 
všechny ostatní, nějaký důležitý duchovní význam. 

Peter: Chápu. Stále však doufám, že se tak nestane. Promiň, že jsem do Tvé 
pozornosti uvedl tento druh osobních otázek. 

Pán Ježíš Kristus: Pro tebe, stejně jako i pro všechny ostatní je velmi vhodné 
uvést takové věci do Mé pozornosti. Ještě jednou, nezapomínej, že dokonce i 
takové věci mají nějaké důležité duchovní souvztažnosti. Proto nikdy není 
náhoda, že máš chuť je uvést do Mé pozornosti. Jak velmi dobře víš, všechno, 
bez jakýchkoli výjimek či výhrad, má vždy duchovní kořeny. 

Peter: V takovém případě mi dovol, abych do Tvé pozornosti uvedl svou první 
otázku. Jak víš, jeden z členů mé duchovní rodiny vyjadřuje důležitý duchovní 
fakt, že Ty, můj milovaný Pán Ježíš Kristus, se projevuješ Svému Stvoření i zóně 
vymístění v nekonečné rozmanitosti a nekonečnými způsoby a styly. Jak tento 
důležitý faktor bere do úvahy Tvé lidské tělo a jeho přirozenost, které jsi získal 
na planetě Nula a které jsi vzal s Sebou po Svém zmrtvýchvstání a které se stalo 
hlavním katalyzátorem při Tvém získávání Tvé absolutně Nové Absolutní 
Přirozenosti? 

Pán Ježíš Kristus: Jak víš, Petře, lidské tělo a lidská přirozenost reprezentují 
něco, co neexistuje nikde v Mém Stvoření, dokonce ani v zóně vymístění. Jejich 
duchovní souvztažností, mezi mnoha jinými věcmi, je hmatatelnost a, takříkajíc, 
pevnost. Jinými slovy, poskytlo Mně to schopnost zažít život tak, jak ho zažívají 
lidé. Nejdůležitějším faktorem v tomto ohledu je však to, že relativním 
bytostem umožňuje, aby měli se Mnou zcela soukromý, osobní a intimní vztah. 
Skrze toto tělo a lidskou přirozenost se Mě lze dotýkat, obejmout, držet, políbit 
atd. Už nejsem více vzdálená, nepochopitelná, nepřístupná, nesrozumitelná a 
nehmatatelná Bytost, která sídlí někde tam venku, kde nemůže vstoupit ani 
jedna živoucí a dýchající bytost. Jsem schopen přijít na vaši úroveň, na úroveň 
všech a komunikovat s každým jako rovný s rovným, abych použil vaši obraznou 
řeč. 
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Peter: Nemohl jsi ale získat takové hmotné tělo a jeho přirozenost někde jinde 
ve fyzickém vesmíru, které by Ti dalo stejné možnosti, jaké popisuješ výše, i 
více? 

Pán Ježíš Kristus: Samozřejmě, že jsem mohl. Uvažuj ale toto: Co by se stalo, 
kdybych získal takové tělo a jeho přirozenost někde jinde? Především, 
s takovým typem těla bych nemohl vejít do lidského života, kvůli pozici, 
uspořádání a souvztažnosti, které má typický lidský život. Vezma do úvahy 
hrubé percepční omezení lidských smyslových orgánů, stejně jako lidskou 
přirozenost, lidé by Mne nemohli vidět ani slyšet. V tom případě by Můj přístup 
k jiným bytostem byl omezen jen na ty světy, kde je stanovena taková duchovní 
souvztažnost, která jejich obyvatelům umožňuje, aby Mne fyzicky viděli, slyšeli, 
obejmuli, dotýkali se, políbili a aby se se Mnou všeobecně stýkali. Kdyby se to 
mělo stát, lidé by byli vyloučeni z tohoto rozhodujícího a důležitého 
zkušenostního způsobu interakce se Mnou. Kdyby se mělo stát něco takového, 
nejenže by lidé nemohli být zachráněni z jejich mizerného postavení, ale 
v nejzazším smyslu by nemohl být eliminován ani negativní stav. Nezapomínej, 
prosím, že - jak bylo uvedeno v Mém Novém zjevení transmitovaném přes tebe, 
Petře - lidský život je finálním produktem aktivace negativního stavu 
pseudotvůrci. Pokud nic neuděláš s konečným produktem, který je základem, 
na kterém se manifestuje veškerý negativní stav, tento produkt zabezpečuje, 
dává a poskytuje nepřetržitou příležitost negativnímu stavu, aby byl ve svém 
pseudojsoucnu a pseudobytí. 

Tato záležitost má ale i další stránku: Jak víš, Petře, lidský život je reprezentací a 
ztělesněním nejzevnějšího z nejzevnějšího. Tento faktor mu dává schopnost, 
pokud je dán do správné perspektivy a pozice, být všezahrnujícím faktorem 
úplně všeho. Řečeno v souvztažnostech, jestliže jsi kůží nebo nádobou, která 
drží vše pohromadě nebo na jednom místě, abys byl takovou účinnou nádobou, 
budeš v sobě potenciálně obsahovat všechny prvky všeho ostatního ve jsoucnu 
a bytí i pseudojsoucnu a pseudobytí. 

Jak sis všiml, řekl jsem ‚potenciálně‘. Důvodem toho je fakt, že lidský život je 
manifestací a zpříkladněním překrouceného, pokřiveného (promiň Mi tento 
výraz!) a převráceného řádu života. Není nic normálního v lidském životě. 
Abych se však mohl ukázat Svému Stvoření i jinde v nekonečné rozmanitosti a 
nekonečnými způsoby a styly, bylo nutné a životně důležité, abych získal velmi 
nezvyklou a specifickou přirozenost, která má všechny potřebné předpoklady 
k tomu, aby měla ve své struktuře a dynamice něco, co by mohlo obsahovat 
všechny nezbytné prvky ze všeho, od každého a odkudkoliv. Takové možnosti 
mohou být nalezeny jen v něčem, co zaujímá nejzevnější z nejzevnějšího, 
protože je to konečným produktem tvořivého nebo pseudotvořivého úsilí. 
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Přirozenost toho může být aktualizována a realizována jen a pouze zahrnutím 
všech prvků, reprezentujících všechny, všechno, odkudkoliv. Tak je to 
vybudováno. 

Pro tvou informaci, není žádné fyzické nebo jakékoliv jiné místo, které by mělo 
tuto schopnost, než je lidský život a vše, co reprezentuje, a planeta Nula. 
Důvody této situace spočívají ve faktu, že lidský život a lidská přirozenost byly 
zfabrikovány, jak si pamatuješ, ze tří protichůdných prvků: z překroucených a 
deformovaných prvků života pozitivního stavu a všech jeho aspektů; 
z překroucených a deformovaných zvířecích prvků; a z překroucených a 
deformovaných idejí fyzických prvků. Kvůli tomuto faktoru obsahuje lidská 
přirozenost v nejzazším konglomerátu těch prvků - překrouceným a 
zdeformovaným způsobem - potenciál reprezentovat všechno a všechny v 
nejzevnější z nejzevnějších manifestací. 

Aby se využily tyto potenciály lidské přirozenosti a jejího života, bylo pro Mne 
nevyhnutelné, ba dokonce absolutně rozhodující, abych se inkarnoval do 
lidského života, stal se člověkem, prožil lidský život tak jako lidé a abych v Sobě 
obrátil lidskou přirozenost procesem zvláštní procedury, kterou vaše lidská 
mysl nemůže pochopit, zabránil jejímu překroucení a deformaci a učinil ji 
správnou, přirozenou a pořádnou, abych ji mohl použít k účelu, pro který jsem 
ji získal. 

Takže, jak se toto všechno týká tvé otázky Mé manifestace Mému Stvoření i 
jinde v nekonečných variacích, způsobech a stylech? 

Vlastnění tohoto typu lidského těla a příslušné lidské přirozenosti, v jejich 
očištěné a osvobozené kondici, procesu a stavu, Mně umožňuje objevovat se 
fyzickým a hmatatelným módem, způsobem a stylem, týkajícím se každé jedné 
úrovně, v Mém Stvoření i jinde. Takové objevení se vychází z pozice toho 
elementu obsaženého v tom těle, který byl extrahován z příslušného světa a 
jeho obyvatel. 

Tento proces, Petře, a to, jak se odehrává a jak se v tomto procesu využívá 
lidské tělo a jeho přirozenost, je pro omezenou lidskou mysl velmi těžké 
pojmout nebo pochopit. V této konkrétní době nemůže být o tom nic více 
řečeno. 

Peter: Rozumím. Intuitivně však tento proces chápu celkem dobře. A nyní má 
druhá otázka. Týká se něčeho, co jsem slyšel začátkem prosince 1998. Jak víš, 
v té době jsem byl pověřen absolvovat nějaké semináře, vyžadované zákonem 
za účelem prodloužení mé odborné licence ve státu Kalifornie. Téma toho 
semináře bylo „Jak začlenit duchovnost do psychoterapie“, nebo z našeho 
hlediska „pseudoduchovnost“. Většina z toho se týkala cvičení jógy a 
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podobných metod indické pseudoduchovnosti a toho, co učí. Křesťanskou a 
islámskou pseudoduchovnost přednášející vzpomněli pouze okrajově. V jednom 
okamžiku během toho semináře se jeden z přednášejících s velkým nadšením 
zmínil, že v San Francisku se organizuje konference, které se zúčastní 
představitelé všech existujících náboženství na planetě Nula. Účelem té 
konference je nevšímat si všech existujících rozdílů mezi nimi, ale namísto toho 
najít, stanovit a prosazovat společné ideje, koncepty a jmenovatele, které ve 
všech existují. Jinými slovy, sjednotit účel a cíl, kvůli kterému byly vytvořeny. 
Máš nějaký komentář k této konkrétní události? 

Pán Ježíš Kristus: Jsem rád, že jsi položil tuto otázku. Není náhoda, že se tento 
typ konference organizuje v této konkrétní době. Hodí se k posunu, který je 
v procesu nastávání. Jak dobře víš, vždy, když je iniciován nějaký posun z pozice 
pozitivního stavu (a pro tvou informaci, jen a pouze z pozice pozitivního stavu 
může být takový posun iniciován - negativní stav nechce měnit nic), členové 
negativního stavu musí přijít s nějakým modelem protiopatření, aby se chránili 
před pozitivním vlivem, který ten posun na ně přenáší. Samozřejmě, jak víš, 
Petře, takový vliv nepociťují jako pozitivní, ale jako velmi bolestivou a 
znepokojivou událost. 

Kvůli faktu, že pseudofilosofie a pseudoduchovnost negativního stavu je 
založena na rozdílech, rozporech a protikladech, a kvůli faktu, že vždy, když 
dojde k posunu v pozitivním stavu a když vnese svůj vliv do stavu negativního, 
odhaluje nepříznivé poměry v negativním stavu, jeho členové musí přijít 
s něčím, co by je úspěšně chránilo před vlivem toho posunu. V tomto časovém 
bodě si nakonec uvědomili, že problém, který v tomto ohledu mají, spočívá 
v jejich odlišnostech, protikladech a neslučitelných názorech, přesvědčení, 
dogmatech a principech, na kterých je založen jejich životní styl a 
pseudoduchovnost. Poprvé tedy velmi jasně zjistili, že jediný způsob, jak 
bojovat proti dopadu těchto posunů, proti pozitivnímu stavu a jeho agentům 
všeobecně, je to, že se sejdou a udělají něco se strukturou a dynamikou svého 
uspořádání. 

Na vaší planetě se tato situace projevuje v pokusu všech existujících 
náboženských a spiritualistických trendů vytvořit jakési sjednocení jejich 
příslušných systémů spíše pomocí toho, co mají společné, než pomocí toho, 
v čem se liší. Toto úsilí je z jejich strany a na vaší planetě už nějakou dobu 
v činnosti. Předpokládá se, že dosažením tohoto by byli schopni úspěšněji 
vyhrát svůj případ s pozitivním stavem. A protože jde čistě o duchovní 
záležitost, využívají pro tento účel náboženství a jejich příslušné sekty, stejně 
jako i různá pseudoduchovní hnutí. Mohu tě ubezpečit, Petře, a všechny, kteří 
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čtou tato slova, že toto je jedním z nejdůležitějších prostředků negativního 
stavu na úplné pseudovítězství na vaší planetě. 

Takže, co se bude dít, nebo co už se děje? Především, aby se pro všechna tato 
náboženství vytvořil nějaký společný základ za účelem jejich pseudosjednocení, 
budou potřebovat - a už tak činí - předefinovat pojímání Mé Pravé Přirozenosti 
a všech Mých Slov v Mém Starém i v Mém Novém zjevení. Jak víš, Petře, 
hlavním kamenem úrazu pro většinu těch náboženství jsem Já a to, Kdo 
skutečně jsem. Málokteré, pokud vůbec některé, uznává Mou Božskost. Mají 
problémy s přijetím faktu, že jsem buď pravý a jediný Bůh, nebo jednorozený 
Syn Boží - čemuž věří většina křesťanů (i když v současnosti ne všichni věří, že je 
tomu tak). Kvůli tomu musí přijít s nějakým kompromisem ohledně této 
záležitosti, prohlašujíce, že ano, skutečně jsem existoval, ale buď jsem byl 
obyčejný, osvícený člověk, nebo prorok srovnatelný s Mohamedem 
v islámském náboženství. Nyní můžeš na takovém typu kompromisu postavit 
skutečné sjednocení. Zároveň však tento kompromis úplně zničí jakékoliv zdání 
čehokoliv duchovního, protože je totálně a úplně falešný. Když něco postavíš na 
lžích, založíš čistě negativní životní styl, který neobsahuje ani jediné zrnko 
čehokoli z pozitivního stavu. Vytvořením takového kompromisu se dosáhne 
úplného pseudovítězství na vaší planetě. 

Dalším kompromisem, o který usilují tato náboženství a všechny jejich příslušné 
sekty a pseudoduchovní trendy, je uznání nebo přijetí faktu, že vše, co je 
napsáno například v evangeliích nebo v Novém zjevení - ve většině tohoto 
písemného materiálu - nebylo ode Mne, ale přidali to tam Moji učedníci, nebo 
v případě Mého Nového zjevení jeho současný transmiter Petr. Ó, ano, 
samozřejmě, ve své snaze dělat kompromisy uznají, že jsem něco z toho 
skutečně řekl, ale většinu z toho jsem neřekl. Všiml sis, jak byla tato koncepce 
přednedávnem propagována v článku časopisu Time? Slova, která jsem údajně 
neřekl, dali do závorek, a ty, které jsem údajně skutečně řekl, dali mimo 
závorky. Pokud důkladně analyzuješ a porovnáš slova, která jsem podle nich 
řekl, s těmi, která jsem neřekl, všimneš si, že nejdůležitější a duchovně 
nejpůsobivější slova jsou dána do závorek, a ty, která jsou nejméně důležitá a 
téměř bezvýznamná, jsou mimo ně. Takže, co jsem to vlastně říkal? Nic nějak 
revolučně důležitého či významného. Nedokazuje to, že nejsem Bůh nebo 
jednorozený Syn Boží? A budou dělat kompromisy v mnoha jiných podobných 
záležitostech, aby mohli dosáhnout svého cíle v tomto ohledu. 

Vidíš z tohoto vysvětlení, jak se negativní stav zahušťuje a soustřeďuje se na své 
pseudovítězství na této planetě? Je skoro tam. 

Peter: Ano, jasně. Jak zapadají pseudotvůrci a jejich přisluhovači, a renegáti a 
jejich přisluhovači do všech těch pseudosnah? 
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Pán Ježíš Kristus: V podstatě jsou to renegáti a jejich přisluhovači, kteří jsou 
nejintenzivněji zapleteni do toho úsilí. Kromě toho, co bylo o tom právě řečeno 
výše, je tu další stránka tohoto úsilí. Týká se záboru některých oblastí planety 
Nula renegáty (jak to bylo naznačeno v jednom z předcházejících Dialogů). 
Účelem jejich pseudosjednocení v tomto ohledu není jen přinesení jejich 
pseudovítězství, ale i likvidace moci pseudotvůrců a převzetí od nich nejen této 
planety, ale i celé zóny vymístění a všech pekel. Protože jednou z hlavních bašt 
pseudotvůrců byla vždy náboženství a jejich široká pseudorozmanitost, renegáti 
si vybírají za cíl tato náboženství, pokoušejíce se skrze proces pseudosjednocení 
a kompromisu v jejich hlavních dogmatech tuto pseudorozmanitost eliminovat. 

Pseudotvůrci nemají na tomto samotném procesu žádný zájem, protože, za 
prvé, podle jejich názoru je to nejlepší možný způsob, jak držet lidi v temnotě, 
co se týká pravdy, a za druhé, potřebují vědecky experimentovat se všemi 
modalitami rozmanitých, neslučitelných náboženských názorů, dogmat, idejí a 
filosofií, aby zjistili, zda je nějaké specifické náboženství nebo sekta nebo 
duchovní trend, které by jim dali správné odpovědi na jejich nejzákladnější 
otázku: zda by mohl být vytvořen životní styl, založený na takovém náboženství 
nebo čemkoli v tomto ohledu, který by vedl k přijetí té statistické nulové 
hypotézy, tvrdící, že neexistuje žádná Absolutní Pravda, a proto je vše relativní 
a dočasné, umožňujíce život bez Pána Ježíše Krista a Jeho/Jejích Duchovních 
Principů, nebo s falešnými bohy - s nimi - a s jejich pseudoduchovními principy. 

Jestliže by renegáti mohli uspět ve svém úsilí v tomto ohledu, podkopali by 
jeden z nejsilnějších nástrojů pseudotvůrců na dosažení jejich cíle. V tom 
případě by tito nikdy nemohli dostat správné odpovědi na svou otázku. Stali by 
se tak úplně nemohoucími, lehkým objektem okupace renegátů. Pokud by se to 
stalo, negativní stav by nemohl být eliminován, protože by nemohly být získány 
odpovědi na životně důležité otázky. A samozřejmě, Petře, přesně toto je cílem 
renegátů - navěky zajistit pod svým panstvím a vládou negativní stav. 

Vidíš, Petře, v době Mého Prvního příchodu na vaši planetu pseudotvůrci už 
experimentovali s pseudosjednocením a založili pseudosjednocené duchovní 
hnutí za účelem studia jeho vývoje, aby zjistili, jestli lze z takové snahy získat 
odpovědi na jejich otázky. Jak víš, tenkrát existovaly jen dva hlavní náboženské 
směry. Jedním byl takzvaný nežidovský/pohanský typ pseudoduchovnosti, 
odrážející se ve všech těch národech, které tehdy existovaly v mnoha skupinách 
a komunitách, druhý byl založen uprostřed židovského národa, zakořeněný 
v Mojžíšových Zákonech. 

Jestliže však důkladně analyzuješ dogmata těch náboženství, jasně uvidíš, že 
byla založena na jednom sjednocujícím principu - přesně definovaných 
rituálech a obětech zvířat, a někdy dokonce i lidí. Po chvilkovém studování 
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těchto zavedených pseudosjednocených procedur bylo tedy pseudotvůrcům 
jasné, že ať z hlediska svého vědeckého a logického přístupu dospějí 
k jakémukoliv výsledku, tento se stane cyklickým, nevedoucím nikam. Na něm 
založená nulová hypotéza by nemohla být ani přijata, ani odmítnuta. 

Kvůli cykličnosti svých závěrů se pseudotvůrci ocitli ve slepé uličce. V tento 
moment potřebovali něco nového a odlišného. Jak si vzpomínáš z Mého 
Nového zjevení, byl to tento časový bod jejich experimentování, ve kterém 
přišli na myšlenku navrátit se v čase před okamžik, kdy bylo stvořeno Mé 
Stvoření, aby se přiblížili k celému subjektu i objektu své otázky z úplně jiného 
úhlu. Z hlediska duchovních a fyzikálních zákonů jsem takovou cestu nemohl 
dovolit, protože by způsobila takovou pohromu v časoprostorovém a 
podmínkově-stavovém kontinuu, že by to anulovalo všechny možnosti pro 
uskutečnění jakéhokoli tvořivého úsilí - navždy, do věčnosti. Kvůli všem těm, 
kteří už byli stvořeni, stejně jako i kvůli samotným pseudotvůrcům a jejich 
možnému spasení, bylo nutné zabránit uskutečnění této cesty. 

Mé narození na planetu Nula bylo preventivním prostředkem proti tomu, aby 
se to vůbec někdy stalo. Důvod, proč to bylo na tuto planetu a do lidského 
života, byl ten, že jen z té pozice jsem mohl dosáhnout Svého cíle bez toho, 
abych kvůli Mému Absolutnímu Stavu a Kondici v tomto procesu někoho či 
něco zničil. Lidský život Mně dal možnost udělat to z relativní kondice, 
té kondice, ze které pseudotvůrci uskutečnili veškeré své experimentování, a 
v té kondici, ve které byli samotní pseudotvůrci. Jak si pamatuješ, platná, 
účinná a trvalá změna v takové kondici se může odehrát jen z jejího vlastního 
stavu. Žádný jiný stav by na ni neměl vliv. Jednoduše by selhal. 

Pseudotvůrci byli tedy uzamčeni na velmi dlouhou dobu z hlediska vašeho 
planetárního času. Zatím vládcové pekel, kteří nastoupili po pseudotvůrcích a 
kteří se nyní nazývají renegáti, pokračovali ve svém úsilí nastolit vládu 
negativního stavu na planetě Nula i jinde. Jedna taková snaha vedla k dalším 
odklonům, rozkolům, rozporům a frakcím v různých náboženských systémech 
na planetě Nula i jinde v zóně vymístění. Jak víš, Petře, po Mém odchodu z vaší 
planety Moji učedníci, a hlavně Pavel, založili mimo existujících náboženství 
(zejména buddhismu a hinduismu) takzvané křesťanské náboženství. Později 
bylo založeno islámské náboženství. Avšak krátce na to, co byla založena, 
negativní stav uspěl v jejich překroucení, takže všechno pozitivní a dobré v nich 
postupně rozleptal, aby v nich v současnosti už nic z toho nezůstalo. 

Když byli pseudotvůrci propuštěni ze svého vězení, byli, takříkajíc, téměř 
šokováni z jejich důvtipu, když zjistili, kolik nových náboženství, sekt a 
spiritualistických směrů se objevilo na planetě Nula. Ještě více byli šokováni, 
když si uvědomili, že se právě přenáší Mé Nové zjevení, které poprvé v dějinách 



92 
 

lidstva zjevilo všechna tato fakta, stejně jako i tajemství jejich vlastní práce a to, 
co udělali s lidmi. Rozhodli se tedy velmi bedlivě pozorovat a sledovat 
následující dvě paralely. První, rozhodli se sledovat vývoj všech těch početných 
náboženství a jejich různých sekt a směrů, aby viděli, zda budou na základě 
některého z nich schopni založit životní styl, který by vedl k odpovědím na jejich 
otázky; druhá, když objevili existenci Mého Nového zjevení, jeho Doplnění a 
nyní těchto Dialogů, a život těch, kteří je čtou a dodržují jejich principy a kteří 
se tak velmi liší od všech ostatních, rozhodli se, že zjistí, zda představují 
pravdivé odpovědi na jejich otázky, nebo ne. 

Tyto momentální snahy pseudotvůrce povedou k nesporným závěrům, že žádný 
z pozorovaných a studovaných náboženských systémů nebude schopen náležitě 
zodpovědět jejich otázky, protože jejich metody, závěry a životní styl, který 
vedou, jsou cyklické, nevedoucí nikam; a na druhou stranu, že studium, 
pozorování a spolupráce s těmi, kteří čtou a praktikují Mé Nové zjevení, jeho 
Doplnění a to, co do této chvíle obsahují a co bude v následujících dnech, 
měsících a snad dokonce letech oznámeno v těchto Dialozích, je přivede 
k nevyhnutelným závěrům, že obsahují všechny odpovědi na jejich otázky 
v absolutním smyslu. Ve své vědecké mysli tedy nulovou hypotézu zavrhnou. 
Nadšeně přijmou fakt, že jedinou Absolutní Pravdou je Pán Ježíš Kristus a 
Jeho/Její Duchovní Principy, ze Kterého/Které pochází a je umožněn veškerý 
život. 

Mezitím se budou zabývat renegáty, když je dostanou do pozice uznání 
bláznivosti jejich snah a úsilí a postupně je přesvědčí, aby se vzdali svého 
postavení a přidali se k pseudotvůrcům při budování mostu pro konverzi do 
pozitivního stavu. Tehdy se konec negativního stavu stane věčnou realitou. 

Peter: Děkuji Ti mnohokrát za toto důkladné vysvětlení. Myslím, že odložím 
položení své třetí otázky na dvanáctý Dialog. 

Pán Ježíš Kristus: To je moudré rozhodnutí. Nyní jdi a oddechni si, Petře. Děkuji 
ti za snahu zaznamenat tyto rozhovory a šířit je mezi těmi, kteří o ně žádají 
nebo kteří se nemohou dočkat, až je dostanou. 
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Dialog 12 

6. ledna 1999 

 

Peter: Víš, je zajímavé všimnout si, jak to funguje. Včera večer jsem dostal e-
mail od jednoho z našich lidí na Slovensku, který přišel s některými svými 
obavami ohledně údajného chování nějaké další osoby ze slovenské skupiny 
čtenářů a praktikujících Tvého Nového zjevení, který však prosí i o objasnění 
používání homeopatických prostředků při léčbě fyzických problémů a používání 
podobných netradičních, alternativních (alternativních k tradiční medicíně) 
přístupů k léčbě. Potom, dnes časně ráno, když jsem zapnul svůj počítač a 
zkontroloval svůj e-mail, našel jsem Rosemariinu zprávu, pokládající stejnou 
otázku. Reagovala na čtení našeho Dialogu 11. Ve slovenském e-mailu byla 
vznesena otázka i o možném duchovním nebezpečí praktikování numerologie, 
věštění z dlaně, astrologie a podobných metod, které se tak hojně praktikují a 
kterým tak hojně věří mnoho lidí na této planetě. Můžeš nám poskytnout 
nějaké vysvětlení a komentář ohledně těchto dvou záležitostí? 

Pán Ježíš Kristus: Rád, Petře. Vezměme si je jednu po druhé. Nejprve budeme 
diskutovat o záležitosti homeopatie a jiných alternativních prostředků léčby 
fyzických chorob a problémů (jako je např. akupunktura, hypnóza, 
chiropraktika, bylinky, vitamíny a minerály atd.) a potom se budeme věnovat 
duchovně nebezpečné záležitosti - využívání spiritistického věštění 
prostřednictvím jakýchkoliv prostředků či metod. 

Jakákoliv léčba alternativní k tradiční medicínské léčbě je ve všeobecném 
smyslu z duchovního hlediska neutrální. Není ani pozitivní, ani negativní. 
Neutralita jejích podmínek se anuluje na základě účelu, na jaký je 
předepisována nebo využívána; a na základě postoje jedince, který vyhledává 
takovou alternativní léčbu. Problém začíná jen při pokusu zevšeobecnit její 
využití, tvrdíce, že je buď léčbou na všechny choroby nebo že je její využití 
aplikovatelné na všechny bez rozdílu. Nebezpečnějším problémem, ukrývajícím 
se za takovými metodami, je jejich pseudoduchovní pozadí. O tom budeme 
hovořit za chvíli.  

Ve všeobecnosti neexistuje žádný rozdíl mezi přístupem tradiční medicíny a 
přístupem alternativní medicíny. Oba dva přístupy předepisují určitý druh léčby 
buď pomocí nějakých léků, nebo pomocí nějakých jiných procedur. Oba dva 
jsou z vnějšku do vnějšku. Buď účinkují, nebo ne. A nikdo neví, proč v některých 
případech účinkují a v jiných ne. A v některých případech vás jejich aplikace 
a/nebo užívání může zabít. Vezmi si například úplně běžnou a užitečnou léčbu 
pomocí antibiotik. Pro některé lidi může být prostředkem záchrany života. U 
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jiných, kteří jsou na tyto alergičtí, mohou vyvolat velmi prudké reakce, které 
mohou vést k fyzické smrti. To samé se může stát a stává se s homeopatiky 
nebo při užívání bylinek, vitamínů a minerálů. V některých případech krásně 
zaberou, v některých neudělají nic, jsou neškodné, a v dalších případech mohou 
být škodlivé. 

Takže, jak vidíš z těchto faktů, neexistuje žádný jednoduchý závěr, který by nám 
přinesl útěchu, prohlašuje, že jedna metoda je lepší než druhá nebo že některé 
metody mohou používat všichni bez rozdílu, protože by dosáhly nebo by jim 
poskytly úplně stejné výsledky. Co ti tento závěr říká? Jednoduchá odpověď na 
tuto otázku spočívá v duchovním faktu, že to, co je náležité, správné, užitečné a 
prospěšné pro jednoho jedince, může, ale i nemusí být nutně náležité, správné, 
užitečné a prospěšné pro jiného. A v některých případech to, co může být pro 
jednu osobu prostředkem záchrany života, pro jinou osobu může být smrtelné. 

Proč je to tak? A tu přichází nejdůležitější duchovní faktor, který žádná z těchto 
metod nebere v úvahu - osobní, individualizované a jedinečné volby, které 
každý jedinec v tomto ohledu vykonal, ať už před vstupem do pseudoživota na 
této planetě, nebo během svých svobodných rozhodnutí v průběhu života na ní. 
Kolik toho víte nebo můžete vědět o všech těch myriádách důvodů, kvůli 
kterým je každý v situaci, v jež je v každém zlomku časového okamžiku? Co je 
to, co předurčuje každého jedince k tomu, aby zažil to či ono a aby tak dobře 
reagoval na jeden přístup a aby při jiném naprosto selhal nebo aby ho nějaký 
další dokonce zabil? 

Odpovědi na všechny takové otázky navazují na účel a úlohu každého jedince, 
týkajících se jeho/její účasti v lidském životě na planetě Nula. Jak víš, takový 
účel a úloha jsou známy pouze Mně a do určité míry duchovní mysli jedince. 
Kvůli tomuto důležitému duchovnímu faktoru nemůže nikdy v lidském životě 
ani nikde jinde ohledně této záležitosti existovat nic, co by bylo účinně 
aplikovatelné a použitelné na všechny, na vyřešení jakéhokoliv z jejich 
problémů, ať by byly jakékoliv. 

Kvůli tomuto faktoru je duchovně nesmírně nevhodné, ba dokonce nebezpečné 
pokoušet se neustále přesvědčovat jiné lidi, aby brali homeopatické léky nebo 
aby podstoupili nějaký jiný typ léčebné metody (jako např. akupunkturu, 
chiropraktika, hypnózu, biofeedback, bylinky, vitamíny a minerály, či jakýkoliv 
jiný tradiční lék a/nebo proceduru atd.) jen proto, že to účinkuje u vás nebo u 
někoho jiného, jak to naznačuje údajné chování toho slovenského džentlmena. 
Takto jednat je duchovní arogancí. Tím se sami vystavujete silám negativního 
stavu, abyste se stali jejich terčem. Samozřejmě, než učiníme jakékoliv konečné 
závěry o tom, zda obvinění ohledně toho slovenského džentlmena mají nějakou 
objektivní skutkovou podstatu, bylo by rozumné vyslechnout si i jeho verzi 
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tohoto příběhu. Avšak takové věci se mohou stát dokonce i mezi vámi. Z toho 
důvodu si tuto záležitost proberme v rámci - co když se to stane? 

V tomto ohledu je zodpovědností každého jedince, aby prostřednictvím své 
intuice nebo osobních pocitů určil, kterou léčebnou metodu by bylo nejlépe 
použít pro každý jednotlivý problém, který by mohl mít. Pro vás, jako agenty 
Mého pozitivního stavu, je rozumné jakýmikoliv prostředky nebo způsoby, 
které jsou vám k dispozici, vejít do svého nitra, nebo se jednoduše spolehnout 
na svou intuici, abyste rozhodli ze Mě ve vás, zda by některá z těchto metod 
byla aplikovatelná, účinná a užitečná pro vás osobně. Nebuďte však překvapeni, 
kdyby vám v některých případech bylo naznačeno, že žádná z těch metod, či už 
tradiční, nebo alternativní, nebude účinná. V takovém případě jsou v tom 
zapojeny nějaké další duchovní faktory, které si od vás vyžadují, abyste prošli 
celým procesem zakoušení svého rozpoložení, dokud neskončí - bez jakéhokoli 
vnějšího zásahu. 

Peter: A co duchovní léčebné prostředky? Nebo to, co se nazývá ‚léčba hmoty 
myslí‘? 

Pán Ježíš Kristus: Jsem rád, že jsi položil tuto otázku, Petře. V jednom časovém 
bodě byly takové metody uskutečnitelné a vhodné. Jak však víš, se všemi těmi 
posuny v duchovním klimatu, které proběhly do tohoto dne, se všechno 
změnilo. Ani na chvíli nezapomínej, co ti bylo před časem řečeno (3. Doplnění 
v Korolariích...), že všechny metody a praktiky lidí úplně a totálně převzaly síly 
negativního stavu. Existuje důležitý důvod, proč jsem dovolil toto převzetí. 
Dovol Mi, abych tuto situaci ilustroval na příkladu ze tvé vlastní zkušenosti, 
Petře. Jak víš, před několika lety, během vývoje principů duchovní hypnózy a 
později principů duchovní autohypnózy - jak se to odráží v tvých knihách - jsi byl 
schopen tuto metodu velmi účinně na sobě aplikovat. Během mnoha let 
praktikování ovládání své mysli jsi byl schopen okamžitě zastavit jakékoli 
krvácení svých řezných ran, zbavit se během pár minut jakýchkoli symptomů 
začínající rýmy či chřipky, chránit se před jakýmkoli spálením pokožky, když ses 
opaloval při teplotách překračujících 37°C, byl jsi toho schopen využít za mnoha 
jiných podobných okolností. Ale v jednom časovém bodě sis během přenosu 
Nového zjevení Pána Ježíše Krista náhle všiml, že tvé metody ovládání už víc 
nefungují. Dlouhou dobu jsi nemohl přijít na to, proč se ti to děje. Z počátku jsi 
nezjistil, že na planetě Nula dochází k postupnému procesu převzetí všech 
metod a praktik silami negativního stavu a že by to proto vedlo k nebezpečí, že 
by přenos Nového zjevení mohl být kontaminován. 

V tomto okamžiku jsi tedy dostal radu, abys přešel na typické vnější prostředky 
řešení těchto typů problémů, zejména na užívání vitamínů a minerálů. Dokonce 
jsi vyzkoušel všemožné bylinky, ale ve tvém případě nezabraly. Tato rada a 
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potřeba řídit se jí odrážela posun na vaší planetě od vnitřních, duchovních 
prostředků ke vnějším, fyzickým prostředkům. Nebo, na vyšší úrovni chápání, 
odrážela proces přesunu boje z duchovní a intermediální domény na planetu 
Nula a do zóny vymístění. Jinými slovy, vše se přesunulo do vnějšku. Z tohoto 
důvodu začalo být náležité a správné využívat při řešení vnějších problémů 
vnější prostředky. Za těchto okolností duchovní prostředky už víc nemohly 
účinkovat, zejména ne u tebe a u některých dalších agentů pozitivního stavu. 

Jiným příběhem jsou agenti negativního stavu a samotní lidé. Kvůli faktu, že 
všechny metody a praktiky v tomto ohledu převzaly síly negativního stavu, 
v současnosti takové metody a praktiky využívají k tomu, aby podlomili, svedli a 
ovlivnili lidi na této planetě. A tu přichází duchovní nebezpečí použití těchto 
metod, stejně jako i alternativních medicínských přístupů během léčby, 
obzvláště co se týká agentů Mého pozitivního stavu, i všech ostatních na vaší 
planetě. Síly negativního stavu využívají tyto metody a praktiky na to, aby k nim 
připojily různé pseudospiritualistické filosofie, ideje a praktiky, které se 
pokoušejí, v mnoha případech velmi úspěšně, vnutit všem těm, kteří využívají 
takové prostředky na léčbu. V pozadí toho je následující logika: Pokud ty 
metody a praktiky účinkují, pokud homeopatická medicína, vitamíny, minerály, 
chiropraktika, hypnóza, akupunktura, akupresura, jóga a všechny ostatní 
podobné metody tak dobře účinkují, potom to, co prohlašují ve svých filosofiích 
a náboženstvích nebo duchovních prohlášeních, musí být také správné a 
pravdivé. Jinak by jimi navrhované léčebné metody neúčinkovaly. 

Na základě tohoto faktoru mnoho lidí na vaší planetě konvertovalo k jejich 
pseudoduchovní věci a stalo se jejich nadšenými následovníky. Padli tedy do 
pasti silám negativního stavu, kterou jim tyto nastavily takovým vhodným a 
přesvědčivým způsobem. Je nějaký lepší způsob, jak někoho přesvědčit o 
správnosti své pseudoduchovní věci, než že poskytnete prostředky na účinné 
řešení jejich fyzických problémů? U agentů Mého pozitivního stavu může 
použití takových metod a praktik - jestliže nejsou opatrní a jestliže jejich použití 
nepotvrdím a neodsouhlasím skrze jejich intuitivní rozlišení - velmi lehce otevřít 
dveře silám negativního stavu a způsobit mnoho velmi vážných duchovních a 
jiných problémů. Není lehké vyhnout se upadnutí do jejich pasti, pokud máte 
takový přesvědčivý důkaz, že jejich přístup může tak dobře účinkovat. 

Nezapomínej, prosím, že síly negativního stavu převzaly metody a praktiky, 
které využíval pozitivní stav. Toto je důvod, proč jsou účinné. Na druhou stranu, 
kvůli tomuto faktoru musel i pozitivní stav změnit své vlastní procedury v tomto 
ohledu tak, že přešel na čistě individualizovaný a zosobněný přístup, který je 
úplně a kompletně mimo dosah sil negativního stavu. Toto je důvod, proč bylo 
výše zdůrazněno, že je na každém jedinci, aby pomocí svého intuitivního 
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rozlišení určil, která metoda nebo praktika by byla pro něho/ni prospěšná. Pro 
vás všechny, Mé agenty, je toto náležitá duchovní cesta. 

Z tohoto důvodu pokoušet se neustále přesvědčovat jiné nebo jim dokonce 
vnucovat, aby používali něco, co je u vás velmi účinné, co však může, ale i 
nemusí, být vhodné a užitečné pro jiné, je velmi nebezpečná věc. Kdybyste to 
dělali, jak to naznačuje údajné chování džentlmena na Slovensku, nahrávali 
byste negativnímu stavu. Důsledky takového chování by mohly být velmi 
nepříjemné. Lehce byste se mohli stát propagátory metod a praktik negativního 
stavu. V tom případě byste se stali jejich otroky, vzdalujíce se principům Mého 
Nového zjevení. Uvědomte si toto obrovské nebezpečí a vyvarujte se ho! 

Existuje však další věc, proč duchovní prostředky už více u některých Mých 
agentů neúčinkují, jestliže se použijí na léčbu fyzických chorob a/nebo 
problémů; nebo proč někteří z vás nejsou schopni zakusit formální stav 
niternosti a být si vědomi Mé přítomnost v sobě, i přítomnosti členů své 
duchovní rodiny. Tento faktor souvisí s ilustrací a demonstrací vašeho osobního 
života ve vaší pozici jako Mých agentů. 

Současné duchovní klima a poměry si ve vztahu k současnému posunu vyžadují 
vaši úplnou a kompletní nezávislost na jakýchkoli faktorech vnucování, ať už 
zevnitř, nebo z venku. Zejména faktor vnucování je z hlediska negativního stavu 
problém. Je lehké věřit v něco, co je obsaženo v Mém Novém zjevení, v jeho 
Doplněních a nyní v těchto Dialozích, pokud Mě můžete vidět, slyšet, hovořit se 
Mnou a/nebo se členy své duchovní rodiny; a pokud jste ve svém životě mohli 
uskutečnit mnoho věcí založených na vašich zkušenostech s takovými 
metodami. 

Síly negativního stavu říkají: „Proč některým Svým agentům zcela neodřízneš 
schopnost vcházet do nitra nebo komunikovat s Tebou, nebo účinně využívat 
jakékoli Tvé metody pro řešení jejich problémů, ať jsou jakékoliv. Podívejme se, 
zda pouze čtením a aplikováním principů Tvého Nového zjevení - bez jakékoli 
podpory pomocí Tvých vizuálních nebo jakýchkoli jiných vstupů, nebo bez 
jakékoliv účinné odezvy během aplikace Tvých duchovních metod - budou 
nadále Tvými loajálními a věrnými služebníky; uvidíme, zda to nevzdají s Tvým 
Novým zjevením a se vším, co je v něm napsáno.“ Síly negativního stavu vám 
zároveň poskytnou své vlastní metody a praktiky, které mohou být velmi účinné 
při řešení čehokoliv, co musíte řešit. A říkají: „Nyní uvidíme, co nebo kdo je 
účinnější, zda čtení a praktikování Tvého Nového zjevení bez jakéhokoli 
zjevného dopadu a viditelné a okamžité odezvy nebo podpory od Tebe a Tvého 
pozitivního stavu, nebo použití našich metod a praktik, které mohou mít 
okamžitý účinek a dopad na jejich životy. Uvidíme, dokdy potrvá za těchto 
okolností jejich loajalita k Tobě a ke Tvému Novému zjevení.“ 
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Toto je pro vás všechny, Mé agenty spojené s Mým Novým zjevením, 
rozhodující záležitost: Souhlas ilustrovat a demonstrovat - na základě své 
vlastní svobodné vůle, volby a rozhodnutí - silám negativního stavu svou 
schopnost, ochotu, odhodlání a pevné předsevzetí nepodlehnout velkému 
pokušení a půvabům negativního stavu za žádných okolností; bez ohledu na to, 
zda máte, nebo nemáte pomocí nějakých prostředků či způsobů nějaký kontakt 
nebo vstupní informace ode Mne ve svém stavu niternosti; a že jste úplně 
spokojeni, šťastni a plní radosti, spoléhajíce se jednoduše na logiku a krásu 
toho, co je obsaženo v Mém Novém zjevení, v jeho Doplněních a v těchto 
Dialozích; a vaše odhodlání a ochotu žít v souladu s jeho principy, bez ohledu na 
nějaké vnější výhody a/nebo odměny; konajíce tak nebo jsouce takovými 
výlučně kvůli samotným principům, protože je správné a náležité takto konat. 
Dělajíce toto a jsouce takovými, budujete nejkrásnější, nejtrvalejší a nejpevnější 
základ, na kterém se uskuteční konverze všech agentů a přívrženců negativního 
stavu do pozitivního stavu a na Mou stranu. Toto činit je nejkrásnější a nejvíce 
povznášející věc. 

Peter: A co obvinění, že se dotyčná osoba vrátila zpět ke svým starým 
praktikám numerologie a věštění z dlaní? Toto nás přivádí k otázce nějakých 
možných duchovních hodnot takových praktik. 

Pán Ježíš Kristus: Především, hned na úvod odpovědi na tuto otázku: 
V takových praktikách neexistuje žádná skutečná duchovní hodnota. Mají 
charakter negativního stavu. A nejenže v nich neexistuje žádná duchovní 
hodnota, ale mohou být velmi nebezpečné. Věštit lidem z dlaní, dělat závěry o 
jejich přirozenosti, charakteru, osobnosti a/nebo o jejich budoucnosti, 
sestavovat horoskopy, vykládat jim karty nebo taroty, praktikovat numerologii 
či jakékoli jiné podobné metody, tak obdivované a uctívané silami negativního 
stavu i mnoha lidmi, znamená plést se do Mé Božské Prozřetelnosti, do jejich 
svobodné vůle a volby, do jejich osudu, úlohy a poslání a vnucovat jim něco, co 
neměli vědět nebo mít nebo čím neměli být. Tyto metody jsou jedním 
z oblíbených nástrojů v rukou sil negativního stavu s cílem pokusit se upravit 
nebo změnit osud lidí, kteří takové věštění vyhledávají; aby jim vnutily svůj 
vlastní plán, jak by měl život takové osoby pokračovat, učině/učiníc ho/ji 
nakonec svým vlastním otrokem, který vykonává jejich příkazy. 

V takovém případě se stane to, že síly negativního stavu jsou v některých 
případech schopny chytit takovou osobu do své pasti tím, že zařídí, aby se věci 
odehrály přesně tak, jak byly předpovězeny. Jsou též schopny vyčíst příhody 
z minulosti takové osoby, učině/učiníc na něho/ni takový dojem, že začne věřit 
všemu, co mu/jí je při takovém věštění naznačováno. Jen co jim začne věřit, 
jeho/její budoucí skutky budou určovány ne jeho/její vlastní svobodnou volbou 
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nebo původní dohodou, ale předpovězenými a tedy očekávanými událostmi. 
On/ona se stane svým vlastním sebenaplňujícím se proroctvím. Pokud je 
vzhledem k těmto faktům něco pravdy na tom, co je ti popisováno ze 
Slovenska, Petře, nebo jestliže někdo z vás, kdekoliv, ještě stále praktikuje tyto 
druhy metod, nebo nechává jiné, aby mu věštili, potom vůbec, ale vůbec 
nepochopil principy Mého Nového zjevení. V tom případě byste nebyli vedeni 
Mou Božskou Prozřetelností nebo vašim vlastním nitrem nebo vaší vlastní 
svobodnou volbou a vůlí, ale někým nebo něčím jiným z vnějšku, způsobem a 
cestou nevyhnutelnosti a osudu. V tom případě jste podlehli negativnímu stavu. 
Ztratili jste vaši důvěru a víru ve Mě a v Mou schopnost vést vás pomocí 
svobodné volby a pomocí událostí naší vzájemné dohody. 

Před všeobecným zpřístupněním Nového zjevení Pána Ježíše Krista (ve všech 
jeho zdrojích) byla, samozřejmě, situace trochu jiná. Takové metody a praktiky 
se tolerovaly a byl dovolen jejich rozkvět. Tenkrát to některým lidem dávalo 
kousek vědomí existence duchovní reality, které v jejich mysli chybělo. 
Poskytovalo jim to tedy ubezpečení, že život se neomezuje jen na to, co jim 
prezentuje věda nebo slepá víra příslušných náboženských systémů, ale že 
existuje hmatatelný důkaz něčeho, co přesahuje vše, co jim nabízejí tradiční 
zdroje poznání. Toto je důvod, Petře, proč ti bylo umožněno, abys ty metody 
studoval a abys je velmi účinně a úspěšně využíval. Jen co se však tobě i všem 
ostatním zpřístupnilo Mé Nové zjevení, velmi rychle ti bylo zřejmé, že takové 
metody a praktiky nejsou více udržitelné, protože se staly doménou 
negativního stavu, skrze které zasahuje do skutků Mé Božské Prozřetelnosti. 
Přesně v tom samém okamžiku jsi je odvrhl ze svého života, aby ses k nim už 
nikdy více nevrátil. Dosloužily svému účelu a naplnily svůj užitek. 

Peter: Opět Ti velmi děkuji za Tvůj vstup a vysvětlení těchto záležitostí. 
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Dialog 13 

7. ledna 1999 

 

Peter: Než přejdu k některým svým otázkám, rád bych se Tě zeptal, zda nemáš 
něco, co bys dodal k obsahu předcházejících Dialogů. 

Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře, mám a děkuji ti, že jsi Mi poskytl příležitost tak 
učinit. Nicméně, než však budeme pokračovat, abych učinil nějaký potřebný 
komentář, nejdříve bych ti chtěl připomenout, jaké je dnes datum. Dnes je 
datum tvého narození. Jsi na planetě Nula 65 let. A rád bych využil tuto 
příležitost, abych ti vyjádřil Svou osobní vděčnost, poděkování a ocenění za to, 
že jsi do dnešního dne vydržel na této planetě, navzdory všemu nepokoji, 
utrpení, soužení a nebezpečí, které jsi tu během svého života prožíval. 

Víš, Petře, to, co se stalo včera, v předvečer dne tvých narozenin, není náhoda. 
Byl jsi ohromně překvapen, když jsi otevřel pohlednici k narozeninám od tvé 
sestry Věry a její dcery - tvé neteře, našel jsi dost dlouhý článek od významné 
osobnosti české kultury Karla Pecha, nazvaný ‚Hledám Petra Francucha‘. Pán 
Pech, který má 83 let a který byl významným producentem, režisérem a 
účinkujícím v mnoha televizních pořadech v bývalém Československu, se tě 
pokouší najít. V tomto článku si vzpomíná na vaše setkání někdy v roce 1961 
v odlehlém horském středisku, určeném pro významné osoby z oblasti umění. 
Tebe tam vzal na týdenní odpočinek tvůj přítel, operní zpěvák Jan Mařík. V té 
době jsi byl fyzicky velmi nemocen. Pro tebe to bylo dočasné uvolnění 
z dlouhotrvající hospitalizace. Ty, tvoji přátelé, ba dokonce i tvůj ošetřující 
lékař, všichni jste očekávali, že budeš žít jen pár měsíců, jestli ne pár týdnů. 
Tenkrát jsi vůbec nevěděl, že nejenže přežiješ své utrpení, ale že se dokonce 
přihlásíš na slavnou Univerzitu Karlovu a dostaneš doktorát z psychologie, 
psychopatologie a historie filosofie, stav se klinickým psychologem, že utečeš 
z Československa přes Rakousko do Západního Německa a požádáš o udělení 
politického azylu na velvyslanectví Spojených států ve Frankfurtu, přicestuje 
potom do této země, a navzdory práci jako klinický psycholog v různých 
nemocnicích, věznicích a zařízeních pro duševně choré, s pomatenými 
kriminálníky, alkoholiky a narkomany, se staneš transmiterem Mého Nového 
zjevení, obsaženého ve tvých jedenácti knihách a nyní v těchto Dialozích, které 
lze považovat za tvou dvanáctou knihu. 

Ve svém článku se pán Pech pustil do popisu - velmi působivým a podrobným 
stylem - utrpení, které jsi přežil během tvého života v Sovětském Svazu, jak mu 
to ve tvé přítomnosti popsal tvůj přítel Jan Mařík. Panu Pechovi jsi byl 
představen jako filosof, který dostal svůj ‚diplom‘ v sovětském koncentračním 
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táboře, který jsi považoval za svoji skutečnou univerzitu života. Samozřejmě, 
protože má 83 let a protože se zmiňované setkání odehrálo před 38 lety, 
vzpomínky pana Pecha na ty události jsou trochu zkreslené, útržkovité a 
nepřesné. O to však nejde. Jde o všeobecnou představu toho, co se tenkrát 
stalo a proč je to uvedeno do tvé pozornosti v této konkrétní době. Aby tě tedy 
vyzkoušel, zda jsi skutečný filosof, nebo ne, protože jsi tenkrát neměl žádné 
formální vzdělání, požádal tě, abys mu vysvětlil rozdíl mezi Aristotelovou a 
Platonovou filosofií. Podle něho jsi mu dal půlhodinovou přednášku na dané 
téma, které zaznamenal na magnetofonový pásek. (Umíš si představit typ 
magnetofonů, které tenkrát existovaly?) Ty si na tuto konkrétní přednášku 
nevzpomínáš, ale pro tvou informaci, skutečně se odehrála a pán Pech má 
skutečně pásku s tvou plodnou přednáškou. 

Peter: Vidíš, toto je skutečný problém. Jak mám vědět, maje 65 let, zda má 
vlastní vzpomínka na všechno, co se událo v mém životě, není výplodem 
fantazie nebo zkreslením? 

Pán Ježíš Kristus: Nevíš. Ale toto byl vždy tvůj problém. Toto je důvod, proč jsi 
velmi zřídka chtěl hovořit o podrobnostech tvého života nebo o datech, kdy se 
co událo a jak dlouho to trvalo, protože sis nikdy nebyl jistý, zda to, co lidem o 
sobě povíš, je pravda, výplod fantazie nebo zkreslení. Téměř se stydíš, a přivádí 
tě do rozpaků, když máš hovořit o sobě. Tvým problémem, Petře, bylo vždy to, 
že ses podceňoval, znevažoval, potíral a značně snižoval důležitost svých 
životních událostí. A přece, všechny jsou integrální součástí Mého Nového 
zjevení, odrážejíce příběh někoho, kdo byl neustále pronásledován, často na 
pokraji smrti, často omezován, často zoufalý, deprimovaný, v mizérii a trpící, 
neustále sledovaný a pronásledovaný neslavnou sovětskou KGB a později 
československou STB, a kdo zažil podobné nepříjemné zážitky, kdo však 
navzdory tomu všemu a mnohému jinému přece jen uspěl, pokud jde o 
zpřístupnění Mého Nového zjevení na planetě Nula i jinde. Uvědomuješ si 
důležitost toho všeho? Neuvědomuješ. Je však čas, aby sis uvědomil. 
Nezapomínej, že tvůj život v Sovětském Svazu - od konce roku 1945, kdy jsi měl 
12 let, do roku 1957, kdy ti bylo umožněno opustit tuto zemi a připojit se ke své 
rodině v Praze, v Československu - byly roky vězení, i když bez skutečného 
věznění v různých sovětských věznicích a koncentračních táborech, ke kterému 
došlo poněkud později. Byly to nejtemnější, nejkrutější, nejbídnější roky tvého 
života. A pán Pech ti dokonce i se všemi těmi zkresleními v datech a detailech 
těch událostí pomáhá přehodnotit tvůj život, podívat se na něj z nové 
perspektivy a významu, z hlediska současného monumentálního posunu, který 
právě teď prožíváš. 
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Pan Pech vynakládal po všechny ty roky tak mnoho energie a úsilí, aby tě našel. 
A když měl úspěch, pokorně tě prosí, abys mu zavolal, abys mu dal vědět, že jsi 
stále naživu a že se máš dobře. Velmi se obával toho, jelikož má 83 let, že se mu 
nepodaří tě najít. Nemyslíš tedy, že by bylo jednoduše otázkou zdvořilosti, abys 
zdvihl svůj telefon a zavolal mu, navzdory skutečnosti, že se to zdráháš udělat? 
Obáváš se, že bude v českých a slovenských časopisech o tobě publikovat další 
článek nebo že tě uvede v televizi, nebo něco takového. Nuže, vždy můžeš říci 
‚ne‘, jak chceš. Je to tvé výsadní právo. 

Peter: Promiň Mi, máš naprostou pravdu. Ještě i nyní jsem v rozpacích, že 
hovoříš o mně a ne o nějakých důležitých záležitostech duchovní povahy, 
užitečných pro všechny. 

Pán Ježíš Kristus: Nemyslíš ale, že vyprávění o tobě je součástí vyprávění o 
důležitých duchovních záležitostech, které by mohly být takovým či onakým 
způsobem užitečné pro všechny ty, kteří by měli výsadu číst tyto Dialogy? 

Peter: O.K. Vzdávám se. Byl bych ale rád, kdybychom se vrátili zpět a věnovali 
se záležitostem, které máš na mysli - pokud Ti to nevadí. 

Pán Ježíš Kristus: Výborně, Petře. Jsi neoblomný, co se týká diskuse o tématech 
ze tvého osobního života.  Abychom ale pokračovali v tomto Dialogu. Jak jsem 
uvedl na začátku, skutečně mám nějaké komentáře ohledně určitých idejí, 
které ti byly oznámeny v Dialogu 10 a Dialogu 12. Začněme záležitostmi Dialogu 
12 a následně se pak věnujme záležitostem Dialogu 10. 

V tomto okamžiku jsi přerušil náš rozhovor a zatelefonoval panu Pechovi. Vidíš, 
co se přihodilo? Slyšel jsi už někdy, aby byl někdo tak naplněn štěstím, rozkoší, 
radostí a potěšením, že slyší tvůj hlas a že může s tebou hovořit, aby začal 
doslovně plakat? A ty jsi chtěl zabránit, aby měl takový zážitek. Pověz Mi, Petře, 
není pravdou, že vždy, když je příležitost, jednou z vašich povinností a 
zodpovědností jako agentů Mého pozitivního stavu je to, abyste vnesli do 
životů lidí nějakou radost, rozkoš, potěšení a štěstí - byť i jen na chvíli, je jedno, 
kdo to je nebo co reprezentuje nebo jakými prostředky to pro něho/ni můžeš 
učinit? Koneckonců, na vaší planetě je dost utrpení, bídy, zármutku, zmatku a 
všech ostatních podobných nepřízní osudu, bez toho, abyste k nim přispívali. 
Vždy, když můžete přetrhnout nebo přerušit takové nepřízně osudu a přinést 
sluneční svit vašeho pozitivního duchovního Já, je jedno jak, kdy nebo za jakých 
okolností, udělejte to. Tím, že tak učiníte, vnášíte do jejich života v tento jediný 
krásný okamžik přirozenost Mého pozitivního stavu. Jinými slovy, vnášíte do 
jejich života Mě jako jediný zdroj štěstí, potěšení, rozkoše, radosti a všech 
ostatních slastí, které jsou ve Mně obsaženy v absolutním smyslu. 
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Peter: Ano, po mém telefonickém rozhovoru s panem Pechem to vidím jasně. A 
pokorně Tě prosím o odpuštění za mou nechuť a zarputilost v tomto ohledu. 
Prosím Tě také o pomoc při odstranění mé averze vůči rozhovorům po 
telefonu. 

Pán Ježíš Kristus: Rád ti odpustím a pomohu. A teď zmíněné záležitosti: Jen 
stručná připomínka ohledně léčby lidských chorob jakýmikoli metodami - 
tradičními, konvenčními alternativními nebo nekonvenčními. Toto je 
připomínka: Pokud se ve vašem životě rozhodnete aplikovat jakoukoliv metodu 
- kdykoli je to potřebné - jestliže tím získáte dobré výsledky, kvůli tomu ty 
výsledky pocházejí z pozitivního stavu; tedy v konečném smyslu je to výsledek 
Mého zásahu. Používám také vnější prostředky, aby způsobily vaše uzdravení. 
Nezapomínej, že pracuji mnoha rozdílnými způsoby, využívaje mnohé rozdílné 
metody na dosažení Svých cílů v procesu léčby lidí a na jejich pomoc vždy, když 
Mě poprosí o pomoc. Takže všechny ty metody a všichni ti odborníci, jakož i 
neodborníci, kteří využívají své příslušné metody, ať je to kdokoli, ať jsou jakkoli 
pseudoduchovní nebo neduchovní, ať jsou dobří, nebo zlí, na základě vaší 
definice toho, co je dobré a co zlé, ti všichni mohou být nástrojem v Mých 
rukou na dosažení takových cílů. Takže ani nepřeceňujte, ani nepodceňujte 
takové metody. Jako vždy, mějte svou mysl otevřenou. 

Jestliže na takové metody pohlížíte tímto náležitým duchovním způsobem, 
jestliže je využíváte se Mnou v mysli, žádajíce, abych je ovlivnil a abych do nich 
vstoupil, aby byly ve svých léčebných vlastnostech účinné, anulujete jakékoliv 
duchovní nebezpečí, že budete kontaminováni, znečištěni nebo ovlivněni 
jakýmikoliv negativními pseudoduchovními filosofiemi nebo úplnými 
nefilosofiemi, které se za nimi skrývají.  

Peter: A co s dobrými výsledky takových metod buď u agentů negativního 
stavu, nebo u lidí, kteří následují různé pseudoduchovní směry propagované 
jejich praktikami? 

Pán Ježíš Kristus: Výsledky této povahy jsou ještě stále na základě Mého 
dovolení. Je to dopad Mého Milosrdenství a Odpuštění, které jsou neustále 
vyzařovány do celého jsoucna a bytí i pseudojsoucna a pseudobytí. 
Nezapomínej na následující důležitý fakt: Neustálým vyzařováním Mého 
Milosrdenství a Odpuštění je každý a vše udržováno naživu a funkčním. Jestliže 
by tyto chyběly nebo jestliže by ze Mě přestaly vyzařovat, ani jediná sentientní 
entita a ani jedno příslušné prostředí, ve kterém přebývají sentientní entity, ať 
by to bylo kdekoli a v jakémkoli čase, by nemohly ve své činnosti pokračovat ani 
vteřinu. Důvod tohoto faktu lze najít v povaze struktury a dynamiky všech 
sentientních entit. To pramení a závisí na jejich relativní kondici. Kvůli jejich 
relativnosti je život všech sentientních entit - nezáleží na tom, kde nebo kdy, 
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nezáleží na tom, zda tento faktor uznávají, nebo ne - plně závislý na Mém 
Absolutním Jsoucnu a Absolutním Bytí. Ve stavu jejich relativity velmi často 
neuznávají tento fakt. To platí zejména ohledně mnoha lidí a ohledně všech 
v peklech a v zóně vymístění. Objektivně řečeno, život každého závisí na uznání 
této Absolutní Pravdy. Pokud je tomu tak, potom by měl každý, kdo nepřizná 
nebo neakceptuje tuto pravdu, okamžitě zahynout. Před tímto strašným 
osudem je ale chrání nepřetržitě a neustále vyzařující sféra Mého 
všezahrnujícího Milosrdenství, Odpuštění a zejména Mého Absolutního 
Soucitu. Žijí dál. 

Velmi často čerpají pozitivní odezvu během aplikace různých metod léčby z této 
Mé sféry negativní agenti a lidé, kteří neuznávají tento fakt. Protože si však tuto 
pozitivní odezvu nezvnitřní nebo ji ve většině případů přisuzují nesprávnému 
zdroji, nemá trvalý a věčný účinek, jak je tomu v případě těch, kteří uznají tento 
fakt a přisoudí ji Mne. V takovém případě buď během jejich života v negativním 
stavu, respektive na planetě Nula, nebo po přesáhnutí jejich současného stavu 
a/nebo místa, duchovně souvztažné faktory, které vůbec způsobily jakýkoliv 
takový stav nebo problém, vzplanou v nejvyšší možné míře. Budou se jimi 
muset i tak zabývat - bez ohledu na cokoli. Dává to odpověď na tvou otázku, 
Petře? 

Peter: Ano, úplně. Děkuji Ti moc. 

Pán Ježíš Kristus: V tom případě pokračujme. Druhou záležitostí, kterou je 
naléhavě potřeba vysvětlit, jsou vážné obavy, které jsi rozvířil ohledně 
některých prohlášení v Dialogu 10. Tyto obavy jsou následující: Co se stane, 
pokud někteří čtenáři tohoto konkrétního Dialogu zjistí, že oni jsou ti, kteří mají 
problémy s dodržováním svých slibů atd., jak je to detailně popsáno v Dialogu 
10? Mohou být tímto prohlášením dotčeni. V důsledku toho by mohli 
zatrpknout a přestat s tebou komunikovat. Toto jsou obavy, které máš. Jsou 
tyto obavy oprávněné? 

Když si opětovně pozorně přečteš Dialog 10, jeho sdělení v tomto směru jsou 
učiněna nanejvýš laskavým, moudrým, taktním a soucitným způsobem. Jsou 
učiněna za jediným účelem - uvést tyto typy problémů do jejich pozornosti, aby 
dostali příležitost pracovat na nich a něco s nimi udělat, protože jsou 
neslučitelné s přirozeností pozitivního stavu nebo s tím, že dotyční jsou Mými 
agenty, spojeni s Mým Novým zjevením. Toto je velmi důležitá záležitost, Petře. 
Nezapomínej, v jaké době žiješ. Je to doba ohromných změn a posunů. Každý, a 
obzvláště vy, spojeni s Mým Novým zjevením, si musíte vytvořit zvláštní pozici, 
která určí, kdo jste, proč jste takoví, jací jste a kde se nacházíte na cestě 
duchovního pokroku a manifestace života pozitivního stavu během žití 
uprostřed negativního stavu. V mnoha aspektech vašeho života se musí učinit 
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konečné rozhodnutí. Musí se pevně prokázat opětovné potvrzení a opětovný 
důkaz vaší loajálnosti a preferencí. Pokud jste s touto úlohou pozadu, 
potřebujete to doběhnout.  

Připomínka v Dialogu 10 je, takříkajíc, téměř poslední zoufalou příležitostí 
napravit během života na této planetě své způsoby, učinit nutné nápravy ve 
způsobu svého chování a postoje, stanovit si své priority, uspořádat si 
myšlenky, pocity, přání, úmysly a motivace, podívat se na sebe a učinit konečné 
rozhodnutí, kterou cestou chcete jít, a uznat, že jste jedinečnými jedinci přede 
Mnou. Přesně takovým chováním se odlišujete od těch, kteří neuznávají své 
chyby nebo své negativní způsoby, ať se tyto projevují jakýmkoliv způsobem 
nebo v jakýchkoli aspektech jejich životů. Toto odlišení je během současného 
posunu velmi rozhodujícím faktorem. V určitém smyslu ho lze porovnat 
s Paschou ve Starém Egyptě. Když udeří ‚Velké soužení‘ - pseudovítězství na 
vaší planetě - ti, kteří ho budou iniciovat a kteří vykonají ten úder, poznají, že 
jste agenty Mého pozitivního stavu, a obejdou vás. 

Vezma do úvahy tyto důležité faktory, duchovně by bylo velmi nebezpečné a 
nevhodné, aby se v Dialogu 10 dělaly nějaké změny nebo aby se z něho něco 
vypustilo kvůli usmíření těch, kdo by si mohli myslet, že hovoří o nich - i kdyby 
se tak učinilo kvůli těm některým, kteří by mohli být v té pozici, a kvůli nikomu 
jinému. Pokud by je to urazilo, nuže, je to jejich volba a rozhodnutí reagovat 
takovým negativním a nevhodným způsobem. Pokud tě zavrhnou a nebudou se 
s tebou chtít dále stýkat, koho ve skutečnosti zavrhují? Tebe? Nebo Mne a Má 
Slova, které jsem vyslovil v odpovědi na tvou otázku? Chceš jim vzít možnost 
odmítnout Mě a Má Slova? Nemají právo a výsadu udělat to? Nebo jim chceš 
odepřít největší možnou příležitost napravit jejich způsoby a být vděčnými a 
poděkovat Mně i tobě za to, že se tyto záležitosti dostaly do jejich pozornosti? 
Jak víš, že připomínka v Dialogu 10 není jejich poslední šancí, dokud jsou na 
této planetě, aby se změnili a aby se stali Mými loajálními a věrnými služebníky 
a tvými nejlepšími možnými přáteli a zastánci?  

Na okamžik však předpokládejme, že se urazí a přestanou s tebou komunikovat 
nebo přestanou být součástí tvého života v souladu s principy Mého Nového 
zjevení. Takové rozhodnutí by jen znamenalo, že si už splnili svůj závazek a 
dohodu v tomto ohledu a že by jejich setrvání s Mým Novým zjevením a 
s tebou dále nebylo prospěšné, žádoucí, užitečné nebo duchovně vhodné. 
V tomto časovém bodě by to tedy mohlo dokonce vytvořit určitý stupeň 
nebezpečí jak pro ně, tak i pro tvůj fyzický a duchovní život. Nezapomínej, 
prosím, že dokonce i když odpadnou, jak bys to vnímal ty, bylo by to jen 
dočasně - do konce negativního stavu, nebo ještě dřív. Koneckonců, vzpomínáš 
si, co ti bylo naznačeno v 15. Doplnění? Nikdo není nikdy ztracen, dokonce ani 
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pseudotvůrci a jejich renegáti. A jak bys věděl, že jejich takzvané odpadnutí 
není potřebné z nějakých jejich vlastních důležitých duchovních důvodů? Nebo 
zda Dialog 10 není prostředkem, pomocí kterého se aktivuje to takzvané 
odpadnutí? Chápeš, co myslím? 

Peter: Velmi jasně. Děkuji Ti za tuto připomínku. Ještě jednu otázku se 
potřebuji zeptat. Položil ji Thomas Oudal, který žije v Texasu. Ptal se: Jak je 
záležitost Tvého Milosrdenství a Odpuštění uplatnitelná na ty v peklech, kteří se 
neobracejí k Tobě ve Tvé Nové Přirozenosti jako na Pána Ježíše Krista, což je 
požadavkem spasení z pekel, jak to naznačuje Tvé Nové zjevení, ale kteří se 
obracejí na nějakého boha, prosíce ho o milosrdenství a odpuštění? 

Pán Ježíš Kristus: Jak si pamatuješ z Mého Nového zjevení, potom, co bylo 
transmitováno, po celých peklech byla založena vysunutá stanoviště, která byla 
obsazena Mými agenty, speciálně trénovanými a vybavenými přesně pro ten 
účel. Vždy, když se někdo obrátí na boha, prosíce ho o milosrdenství a 
odpuštění, v tom okamžiku se mu/jí zjeví člen posádky z Mého vysunutého 
stanoviště a informuje ho/ji o Mé Nové Přirozenosti a o tom, jak jim to může 
pomoci získat Mé Milosrdenství a Odpuštění a dostat je ven z jejich příslušného 
pekla. Jak vidíš, každému v peklech byly poskytnuty všechny nutné prostředky, 
aby dostal/a příležitost pro takovou konverzi. 

Peter: Děkuji Ti velice moc. Je ještě něco, co bys chtěl dnes prodiskutovat? 

Pán Ježíš Kristus: Ne, Petře, pro dnešek to stačí. Můžeme v našich dialozích 
pokračovat buď zítra, pokud to bude uskutečnitelné, nebo další den. Budeš 
vědět kdy. Přece jen, musíš se postarat o nějaké jiné věci a potřebuješ napsat 
dopis panu Pechovi, jak jsi mu slíbil ve svém telefonickém rozhovoru. Takže, 
zatím ti přeji příjemný den. 
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Dialog 14 

8. ledna 1999 

 

Peter: Už nějakou dobu přemýšlím nad účinností trestu a odplaty jako 
prostředků na zabránění zločinného nebo jakéhokoliv jiného zlého, špatného a 
nevhodného chování. Smím Tě poprosit, abys dál rozvedl toto téma? 
Koneckonců, pokud řekněme nějaká negativní osoba uvítá trest, bolest, odplatu 
či cokoli v tomto ohledu, protože je to pro něho/ni příjemný zážitek, a dokonce 
je vědomě, nebo nevědomě vyhledává, jaký smysl má v takových případech 
jejich aplikace? Na druhou stranu, co by bylo skutečně účinné, pokud jde o 
změnu takového typu škodlivého chování? 

Pán Ježíš Kristus: Toto je velmi dobrá otázka, Petře. Promluvme si o tom trochu 
hlouběji, než jsme udělali předtím. Vezmi do úvahy tyto faktory: Odkdy trest, 
odplata a podobné metody skutečně někoho změnily? Nejenže nikoho 
nezmění, ale každý s takovou negativní povahou se stane ještě negativnějším, 
zavilejším, jedovatějším, plným pomsty, vražedných pohnutek, zuřivosti a 
podobných negativních emocí a myšlenek. Ó, ano, aby se vyhnul/a trestu 
a/nebo vězení, pokud žije v lidském životě (v tomto okamžiku nehovoříme o 
takové situaci v peklech), může předstírat, že se změnil/a a že se vzdal/a svého 
zločinného nebo negativního chování. Nezapomínej ale ani na okamžik, že 
trest, odplata a podobné metody jsou úplně a kompletně donucovací. Kvůli 
tomu nedojde k žádné vnitřní změně, kde se to počítá a kde to účinně vyvolává 
změnu chování. Vezmi si například chování zneužívaného dítěte. Ze své vlastní 
klinické praxe, z početných případů, kterými ses zabýval během mnoha let 
práce v oblasti duševního zdraví, jsi velmi jasně viděl, že zneužívaný se stává 
zneužívajícím. Toto je klinický fakt, zaznamenaný ve všech vašich učebnicích 
psychiatrie. Proč je tomu tak? Protože pokud jste fyzicky, duševně či jakýmkoli 
jiným způsobem zneužíváni, nemáte v této věci jinou možnost než si to zvnitřnit 
a ztotožnit se s takovým druhem chování. V tom případě dospějete 
k nevyhnutelnému závěru, že takovýto způsob jednání s lidmi je v lidském 
životě normálním stavem. Problémem tohoto druhu znevažujícího zacházení je 
to, že zavírá dveře k jakýmkoli jiným aspektům mysli zneužívané osoby, 
dostávajíce ho/ji do pozice, ve které nemá žádnou jinou volbu, než buď 
duševně onemocnět, získajíce některý typ narušení osobnosti, nebo poruchu 
rozkladu osobnosti, či psychózy nebo, jak se to děje ve většině případů, stát se 
sám/sama zneužívajícím. 

Z těchto a z mnoha jiných faktů můžeš jasně vidět, že trest a odplata nemají 
žádnou pozitivní duchovní hodnotu a jsou využívány pouze v negativním stavu, 
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aby lidi učinili ještě negativnějšími. A také, že trest a odplata jsou vrozené 
struktuře a dynamice negativního stavu, aby zabránili objevení jiných způsobů 
zbavování se negativního chování, které by mohli být skutečně trvale účinné. 
Důvodem tohoto faktu je to, že trest a odplata jsou uvalovány z vnějšku do 
vnějšku. Nic z vnitřní povahy není zapojeno do toho procesu. Jedinou metodou, 
která může v tomto případě být účinná, je metoda iniciovaná v niternosti 
výlučně vnitřními prostředky. Naneštěstí, ve své typické lidské mysli 
požadujete, očekáváte a chcete, aby lidé byli potrestáni za vše, co vám nebo 
jiným udělali. 

Co jsou to ale vnitřní prostředky? Vezměme si někoho v peklech, kdo zažívá 
trest, bolest, utrpení, odplatu a podobné emoce jako příjemné a žádoucí. 
Takové metody by v té osobě zjevně nezpůsobily žádné změny. A nejen to, ale 
taková osoby by se stala ještě negativnější, horší a úskočnější, aby si zasloužila 
více ‚odměny‘. Co tedy dělat s takovou osobou? Co mám Já nebo Moji agenti 
k dispozici, co by bylo účinné, pokud jde o změnu chování takové osoby? 
V našem případě není aplikovatelný žádný trest, žádná odplata ani žádné jiné 
donucovací metody, protože nemají charakter pozitivního stavu. Jak bylo 
zdůrazněno výše, všechny jsou vnějšími metodami, které nefungují. Co tedy 
uděláme v tomto případě? Jak budeme k němu přistupovat? 

Toto je velmi rozhodující otázka, protože vede k úplně jasnému náznaku toho, 
jak může být natrvalo eliminován negativní stav. Zjevně ho nelze eliminovat 
neustálým trestáním lidí, protože se to stane cyklickým, nevedoucí nikam nebo 
vedoucí k většímu stupni negativity. Logicky řečeno, když je něco negativní, 
použitím negativních prostředků na odstranění toho učiníte to ještě 
negativnějším - namísto toho, abyste to eliminovali. 

Představ si, pokud můžeš, následující scénář: Nějaká osoba je v jednom z pekel 
za spáchání nejstrašnější, nejodpornější, nejohavnější a nejopovrženíhodnější 
vraždy. V tomto časovém bodě není ohledně svého strašného činu schopna 
pocítit žádné výčitky svědomí či lítost. Ať je jakkoliv potrestána, vnitřně nic 
necítí, jen navenek, protože to přichází z vnějšku, v tomto případě od někoho 
jiného. Možná pociťuje něco navenek, ale takové pocity jsou přechodné a 
nezávazné, protože co nevidět zmizí. V tom případě se vrátí ke svému 
předchozímu chování. Avšak, uveď ho/ji do situace té osoby, kterou tak 
strašným způsobem zavraždil/a. Nechej ho/ji, aby do nejmenších podrobností 
prožil/a proces svého vraždění či čehokoliv ne ze svého vlastního Já, ale tak, jak 
to prožila zavražděná osoba. Uveď ho/ji do niternosti té osoby a nechej ho/ji, 
aby prožil/a všechny kroky všeho toho, co se stalo a co cítila dotyčná osoba 
v každém okamžiku tohoto procesu, majíce zážitek veškerého děsu a hrůzy 
toho procesu. Přesně v tom samém okamžiku, současně a souběžně, otevři v té 
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osobě zvláštní oblast, která byla do toho momentu úplně a kompletně 
uzamčena a nepřístupna a která je v Mém Novém zjevení označována jako 
schopnost volit a měnit se, ve které je plnost Mé přítomnosti. 

Vrozenou a neoddělitelnou součástí té schopnosti je schopnost pocítit soucit, 
výčitky svědomí, žal a lítost a všechny ostatní pozitivní pocity. V tom okamžiku 
je dotyčná osoba schopna pocítit takovou strašnou hanbu a bídu, že chce 
skutečně zemřít, protože nyní ví, že si zaslouží podobný, nebo horší osud, než 
vnutila zavražděné osobě. Jak prožívá takové zážitky, je zasvěcována do pojetí 
Mého Bezpodmínečného Milosrdenství, Odpuštění a Soucitu a je jí řečeno, že 
jsou jí také k dispozici. Její negativní aspekty jsou postupně odstraňovány a 
původní pozitivní (5% nebo méně) se víc a více otevírají do té míry, že v jednom 
okamžiku nastane v nitru té osoby úplná a totální změna identity. V tomto 
momentě stará, negativní, zlá, opovrženíhodná osoba skutečně zemře a zrodí 
se osoba nová, pozitivní, laskavá a milující. 

Jestliže důkladně analyzuješ tento proces nebo to, jak se v takovém případě 
dosáhla změna, všimneš si, že té osobě nebylo nic vnuceno z vnějšku. Nebyl 
použitý žádný trest, ani odplata a ani žádné jiné trestné prostředky. Namísto 
toho byla ta osoba z důvodu spravedlivosti uvedena do niternosti 
zavražděné/ho, aby se mu/jí ukázalo, jaké je to prožít takový druh zážitku. Za 
takových podmínek, za současného a souběžného otevření dveří k jeho/její 
schopnosti volit a měnit se, je uvedena do stavu odlišné volby, která mu/ji do 
toho okamžiku nebyla k dispozici, kvůli jeho/jejímu uzavření a ztotožnění se 
s povahou negativního stavu. Jen co je schopna pocítit výčitky svědomí, hanbu, 
rozpaky a potřebu kát se, stává se způsobilou pro Mé Bezpodmínečné 
Milosrdenství, Odpuštění a Soucit. Tím, že o ně poprosí - a v tomto novém 
stavu je schopna si uvědomit, že na základě vlastní svobodné vůle a volby může 
a smí o ně poprosit - jsou ji přisouzeny a přivlastněny a stávají se základem, na 
kterém je budována jeho/její nová osobnost a život v čistě pozitivním smyslu. 

Já a Moji agenti využíváme tyto a podobné metody konverze do pozitivního 
stavu. V lidském životě je situace poněkud jiná. Nezapomínej, že lidský život je 
ztělesněním života v největším zevnějšku největšího zevnějšku. Proto nejsou 
během žití na planetě Nula a během ilustrace a demonstrace povahy takového 
pseudoživota u nikoho vnitřní metody na zabránění negativního chování, ať by 
byly jakékoliv, v jejich případě aplikovatelné. Jejich pozice si ještě stále vyžaduje 
vnější prostředky trestu a odplaty, jak jsou vylíčeny v jejich trestně-právním 
systému, protože v tomto časovém bodě nemají nic jiného k dispozici. 

Měj ale na paměti, že tak jak jsou dočasné a pomíjivé způsoby jejich života, 
taktéž jsou dočasné a pomíjivé i způsoby jejich vnějšího trestu a odplaty. 
Nemají trvalý dopad na jejich niternost, kde se to počítá. U nich nedojde 
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k vůbec žádné skutečné, stálé a trvalé změně. Z toho důvodu, jediná změna, 
kterou mohou ve svém případě v tomto ohledu zažít, je změna pod vlivem 
duchovních faktorů, které jsou jim k dispozici v Mém Novém zjevení a v jeho 
Doplněních a nyní v těchto Dialozích. Mohou a umí je číst vnějšími prostředky a 
pokud se rozhodnou aplikovat je ve svém životě, na základě té volby jim otevřu 
jejich niternost, spouštěje ze samotné jejich niternosti proces změny a 
transformace všech aspektů jejich osobnosti. Završení tohoto procesu se 
uskuteční po jejich odchodu z vaší planety. Důvod, proč tento proces nemůže 
být dokončen pokud žijí na planetě Nula, je ten, že v sobě a s sebou nosí typicky 
lidskou přirozenost, která na základě faktoru ilustrace a demonstrace krajního 
zevnějšku brání završení toho procesu. 

Ve všech ostatních případech jsou jakékoliv změny, ke kterým dojde na planetě 
Nula za jakýchkoli jiných okolností, po příchodu do duchovního světa 
anulovány, protože mají jen vnější charakter. Když už jsou tam, musí projít výše 
popsaným procesem. 

Co musíte velmi jasně pochopit, Petře, a všichni, kdo čtete tato slova, je to, že 
v současnosti probíhající posun - který ovlivňuje všechny úrovně Mého 
multivesmíru, stejně jako i všechno a všechny mimo něj - si vyžaduje a 
naznačuje, že jediné účinné a trvalé pozitivní změny, které by mohly mít věčnou 
platnost, mohou v jakémkoliv člověku nebo agentovi negativního stavu, 
nacházejícím se na planetě Nula, nastat pouze na základě čtení, přijetí a 
praktikování Mého Nového zjevení a všech jeho dodatků - jak jsou 
zaznamenány v jeho Doplněních a v těchto Dialozích. 

Všechno ostatní, jakékoli jiné metody nebo prostředky, jakákoli 
pseudoduchovní hnutí v současnosti existující na vaší planetě v takovém 
hojném počtu, bez ohledu na to, jak pěkně vypadají a znějí; bez ohledu na to, 
jak se zdají být pozitivní a dobré; bez ohledu na to, kolik toho mohou 
dosáhnout nebo kolik zázraků vyrobí; bez ohledu na to, jak hluboké se zdají být 
atd., mají jen vnější povahu. Jejich dopad je jen přechodné a dočasné povahy. 
Nejsou schopny vyvolat žádné trvalé a věčně platné změny a/nebo 
transformaci. Jejich vliv se vytratí v momentě, kdy jejich následovníci přijdou do 
duchovního světa. Nejsou schopny nastolit žádné vnitřní změny. Důvod tohoto 
tvrzení je ve faktu, že tyto metody a prostředky jsou založeny buď na zkreslení 
pravé duchovní reality, nebo to jsou vyložené lži. Nemůžete dost dobře 
vybudovat něco stálého a trvalého na něčem, co nemá žádný základ v pravé 
realitě. Pokud v nitru neobsahujete žádnou pravdu, ale jen zkreslení a lži, 
nemůže se ve vás odehrát žádná skutečná změna, protože budujete na něčem, 
co samo o sobě a jako takové nemá žádnou realitu. Je to iluze, která se 
rozpadne okamžitě po uvědomění si faktu, že byla zkreslená a/nebo falešná. 
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Jak víš, žádné v současnosti existující náboženství a jejich početné odvozeniny, 
žádné pseudoduchovní trendy, existující bok po boku na vaší planetě, neznají, 
nechápou nebo nevnímají skutečnou pravdu. Žádné z nich si neuvědomuje 
skutečné důvody existence negativního stavu a lidského života. Nemají žádnou, 
nebo mají jen malou představu o tom, jak, proč, kde, za jakých okolností nebo 
za jakým účelem byl iniciován a je a existuje negativní stav a lidský život (z 
našeho hlediska pseudoje a pseudoexistuje). Jejich vysvětlení všech těchto 
nanejvýš důležitých existenčních jevů jsou úplně mimo, nemajíce žádné kořeny 
ve skutečné realitě. Jistě, od té doby, co bylo transmitováno Mé Nové zjevení, 
kdy došlo poprvé k naléhavým prosbám o zodpovězení takových otázek, kdy se 
kvůli jeho dostupnosti a vlivu jeho koncepty zaznamenaly v multivesmírném 
vědomí, náhle - bez vědomého uvědomění si jich - začali mnozí hovořit o faktu, 
že lidé byli stvořeni (v našich pojmech - zfabrikováni) nějakými mimozemskými 
bytostmi. Co však vědí o pseudotvůrcích, o Mé Nové Přirozenosti, o tom, proč 
byly dovoleny takové věci, jaký je výsledek toho všeho, a o podobných 
důležitých záležitostech? Buď nic, nebo jejich poznání je totálním zkreslením či 
totální lží. 

Protože takové náležité, vhodné a pravdivé poznání je obsaženo jen v úplnosti 
Mého současného Nového zjevení, je zřejmé, že jen z této úplnosti smí a může 
kdokoliv z lidské rasy nebo agentů negativního stavu iniciovat nějaké trvalé, 
stálé a věčné změny, které vyvrcholí jeho/její úplnou transformací po 
jeho/jejím odchodu z planety Nula a po příchodu do duchovního světa. 

Pokud jde o agenty pozitivního stavu a o vás, kteří jste spojeni s Mým Novým 
zjevením, v tomto ohledu je situace jiná. U těch z vás, kteří mají takové poznání 
a kteří praktikují jeho principy ve svém životě, se nepřetržitě děje přeměna a 
transformace pozůstatků aspektů vaší lidské přirozenosti. Jste udržováni ve své 
pravé a původní přirozenosti, pramenící přímo ze Mne, a jste doplňováni o 
nové informace. Jste mimo negativní stav a mimo typický lidský život. I když jste 
neustále škodlivě ovlivňováni lidskou přirozeností, která je vám na základě vaší 
svobodné volby a dohody se Mnou vnucena, na základě aplikace principů Mého 
Nového zjevení ve vašem životě vám tato lidská přirozenost není připsána 
a/nebo přivlastněna. Ve vaší niternosti, kde se to počítá, se neujme. Po vašem 
příchodu do duchovního světa zmizí.  

Ostatní Moji agenti na planetě Nula. kteří nevědí o existenci Mého Nového 
zjevení, jsou skrytě ovlivňováni jeho dostupností a jsou chráněni před chycením 
se do nástrah života, který je tak typický pro lidskou přirozenost. Intuitivně 
vědí, co je pro ně náležité a správné dělat a jak žít jejich životy v souladu 
s Mými principy. Proto po jejich příchodu do duchovního světa přijmou Mé 
Nové zjevení s velkou radostí, potěšením, rozkoší, štěstím a euforií. 



112 
 

Vraťme se ale k záležitosti trestu a odplaty. Z toho, co bylo jasně naznačeno 
výše, tyto pojmy, tak jak je vnímají, chápou a používají síly negativního stavu a 
lidé všeobecně, nejenže jsou v pozitivním stavu nepředstavitelné, ale ani tam 
nikomu nepřijdou na mysl. Namísto nich tam máte sféru a atmosféru 
bezpodmínečného milosrdenství, odpuštění, soucitu a empatie, které neustále 
vyzařují do celého jsoucna a bytí. Avšak v okamžiku, kdy vstoupí do sféry a 
atmosféry negativního stavu, změní se na své opaky: nemilosrdnost, 
neúprosnost, krutost, odmítání, pomstu a odplatu - podle principu ‚oko za oko, 
zub za zub‘. Zároveň ty, kteří potřebují trest a odplatu v typickém lidském 
smyslu - aby byli nuceni trpět za své zločiny, či za cokoliv! - pozitivní sféra a 
atmosféra milosrdenství, odpuštění, soucitu a empatie uvede do podmínek, ve 
kterých prožívají přesně to samé utrpení a trápení, které jakýmkoliv způsobem 
či stylem uvalili na jiné. Protože to utrpení a trápení nyní prožívají ne ze své 
vlastní pozice, stavu nebo rozpoložení (to by byla radost!), ale z pozice či stavu 
té druhé osoby, viník v tomto případě skutečně prožívá trest a odplatu v typické 
lidském smyslu - a ne jako příjemnou událost. 

Toto uspořádání podléhá nevyhnutelné spravedlivosti, kterou je třeba vykonat 
vždy, když je někým pácháno něco zlého, škodlivého a negativního. Po 
podstoupení takového trestu a odplaty to současně dotyčného viníka uvede do 
pozice volby buď změnit, nebo nezměnit své chování, postoj a negativní životní 
styl. Rozhodnutí změnit je způsobí otevření dveří k jeho/její schopnosti změnit 
se a volit si, majíce za následek pocit výčitek svědomí, žalu a lítosti, a zároveň 
mu/jí to umožní, aby pocítil/a skutečný dopad milosrdenství, odpuštění, soucitu 
a empatie, které do něho/ní vyzařují. Na základě tohoto faktoru ho/ji to vyjme 
z negativního stavu. Rozhodnutí nezměnit je tu osobu umístí do hlubšího pekla, 
kde pokračuje ve svém negativním chování, procházejíc tím samým cyklem, jak 
byl popsán výše, dokud si neuvědomí marnost takového životního stylu a 
následně neučiní správnou volbu. 

Peter: Když hovoříme o trestu, smím Tě poprosit, abys trochu objasnil náležitý 
význam Tvého vlastního chování během Tvého života na planetě Nula, když jsi 
vyhnal z chrámu všechny ty, kteří kupovali a prodávali a když jsi převrhl stoly 
směnárníků a lavice těch, co prodávali holuby? 

Pán Ježíš Kristus: Jistě, Petře. Jak víš, v době Mé inkarnace na planetě Nula 
negativní stav převládal nad pozitivním stavem. Pseudotvůrci a jejich 
přisluhovači plně ovládali a kontrolovali jak planetu Nula, tak i celou zónu 
vymístění. Chrám nebo dům modlitby v té době souvztažil s třetí úrovní 
duchovního světa v pozitivním stavu. Dovol Mi vysvětlit to: Jak víš, každý svět, 
je jedno v jaké dimenzi, má své tři vlastní úrovně. Nejniternější neboli duchovní 
dimenze toho světa tvoří jeho první úroveň; vnitřní/duševní dimenze toho 
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světa tvoří jeho druhou úroveň; a vnější/fyzická dimenze toho světa tvoří třetí 
úroveň. Tyto úrovně můžeš nazvat také stupni každého příslušného světa. 
Zmíněný chrám nebo dům modlitby v té době souvztažil s třetí úrovní 
duchovního světa. V té době se modlitby formálně vyžadovaly jen na té úrovni, 
kvůli její tak trochu externí pozici vzhledem k příslušné druhé a první úrovni. To, 
že v něm probíhal obchod - prodej a nákup věcí - znamená, že třetí nebo vnější 
úroveň nebo stupeň duchovního světa byla napadena silami negativního stavu. 
Prodej holubů znamená pokus pseudotvůrců zkorumpovat a získat si obyvatele 
té úrovně nebo toho stupně, aby se k nim přidali v jejich úsilí přikročit k invazi 
do druhé úrovně, a z té úrovně k invazi do první úrovně. To, že jsem je vyhodil a 
že jsem převrátil jejich stoly a lavice, vyjadřuje duchovní válku, která na té 
úrovni probíhala, skončíce vyhozením sil negativního stavu z té úrovně a jejich 
zatlačení zpět do intermediálního světa nebo do světa duchů; a uvězněním 
pseudotvůrců. Všechny tyto události se odehrály v té době a týkají se jen toho 
období a duchovní situace, která tehdy existovala. 

Peter: Velmi Ti děkuji za toto vysvětlení a za všechno, co jsi mně v tomto 
Dialogu oznámil. 

Pán Ježíš Kristus: Rádo se stalo, Petře. Je Mi vždy potěšením. A nyní bych 
doporučoval, abychom pro dnešek skončili. Prosím tě, jdi a něco si dej. Tvé tělo 
potřebuje potravu. Přeji ti příjemný den. 
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Dialog 15 

10. ledna 1999 

 

Peter: Dobré ráno, můj Pane Ježíši Kriste a všichni přítomní. 

Pán Ježíš Kristus: Dobré ráno, Petře. A ano, dnes jsou zde přítomni mnozí - jako 
vždy, když spolu hovoříme.  

Peter: Než přejdu k mé otázce, rád bych se Tě zeptal, jestli Si přeješ nějaké 
komentáře ohledně čehokoli, co chceš. 

Pán Ježíš Kristus: Děkuji ti, Petře, že jsi Mi přenechal slovo. Rád bych učinil 
nějaké komentáře týkající se tvé včerejší konverzace s Heather Oudal 
z Rochesteru v Minnesotě a s Danem Barbou z New Yorku. První komentář je o 
e-mailu, který ti nedávno poslal Dan. Byla to internetová zpráva o nějaké 
britské církevní organizaci v Anglii, která Mě vylíčila jako nějakého 
revolucionáře, vykresleného do podoby a obrazu marxisty „Che“ Guevary. Ta 
církev to přirovnání udělala proto, aby do své farnosti přitáhla ze své příslušné 
komunity více lidí. 

Umíš si Mě představit takového, plného horlivých vražedných pohnutek, zkázy, 
spalující nenávisti, intolerance a farizejství při ospravedlňování takových 
pseudorevolučních teroristických činů, jaké páchal Guevara a podobní takzvaní 
revolucionáři? Vykreslování Mě takovým způsobem je integrální součástí onoho 
kompromisu, o kterém jsme hovořili minule a o který se pokoušejí všechny 
existující náboženské systémy na vaší planetě, aby ze Mě udělaly někoho, čím 
nejsem a nikdy nebudu. 

Když se na tento pokus podíváš z duchovního hlediska, všimneš si, že takový 
kompromis, pokud ho přijme většina věřících, je povede k tomu, aby věřili ne 
ve Mne a v Moji pravou Přirozenost, ale v někoho jiného, kdo ve skutečnosti 
neexistuje. Přesně toto je záměr, kvůli kterému dochází k takovým pokusům a 
snahám - přesvědčit lidi o někom nebo o něčem, kdo/co v pravé realitě jsoucna 
a bytí neexistuje. Tato událost v určitém smyslu jen navenek potvrzuje 
pravdivost našeho rozhovoru v tomto ohledu. 

Téma včerejšího rozhovoru s Danem se týkalo webové stránky na internetu, 
vytvořenou jistou významnou osobou ve vědecké komunitě, která čtenáře 
informuje o jeho financování - svými mnoha miliony dolarů - příprav na návrat a 
uvítací večírek pro stvořitele lidí. Samozřejmě, nenazývá je pseudotvůrci, 
protože si vědomě neuvědomuje pozadí celého procesu genetické manipulace 
a inženýrství, které podnikli během fabrikace lidské rasy. Dovol Mi, abych kvůli 
opětovnému připomenutí uvedl do tvé pozornosti fakt, že před publikací knihy 
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Základy lidské duchovnosti, která poprvé v lidských dějinách zjevila informace 
o pseudotvůrcích a o tom, jak zfabrikovali lidskou rasu, nikdo o takových 
pojmech vůbec nehovořil. Do té doby byl každý, nebo téměř každý přesvědčen, 
že lidi buď stvořil Bůh, nebo že byli výsledkem evolučního vývoje z nějakého 
kosmického guláše, který náhodou vyprodukoval život, jenž vyvrcholil 
objevením se lidí.  

Když byl obsah té knihy zaregistrován v multivesmírném vědomí a když 
následující knihy Mého Nového zjevení dále a podrobněji rozpracovaly tuto 
záležitost, tyto informace se zpřístupnily lidskému povědomí a odtud prosákly 
do jejich zatemnělého vědomí. Najednou na veřejnost ohledně toho začalo 
proudit velké množství zpráv a informací všech forem a podob. 

Samozřejmě, tak jako vždy, informace takové povahy, stejně jako jakýkoliv 
podobný druh informací, vstoupily do vědomého uvědomění lidí úplně 
zkresleným a překrouceným způsobem. Předpokládá se, že lidi vytvořila nějaká 
mimozemská rasa a že se vrátí zpět, aby se představila svým výtvorům. 

Jak z tohoto chápání zmíněné záležitosti vidíš, duchovní aspekty a původ těchto 
událostí jsou úplně a totálně ignorovány nebo odsouvány bokem jako zbytečný 
odpad. Co ti to říká? Říká ti to, že negativní stav se zmocnil idejí Nového zjevení 
- což se jasně předvídalo a před čímž se varovalo v knihách Mého Nového 
zjevení, že se to přesně tak stane - a překroutil jich takovým způsobem, aby 
vyhovovaly jeho potřebám zničit v lidské mysli ohledně této situace jakékoliv 
duchovní povědomí. A nejen to, ale i aby prohlásil a aby přesvědčil mnoho lidí, 
že neexistovaly žádné duchovní faktory, které hrály nejpodstatnější a 
nejvýznamnější roli v procesu fabrikace lidské rasy a v tom, proč jsem dovolil 
realizaci takového aktu, jež vedl k aktivaci negativního stavu. Kromě toho, 
negativní stav může nyní říct: „Vidíte, lidé, neexistoval žádný Bůh, nebo Ježíš 
Kristus, či jakékoli jiné Božstvo, které vás stvořilo. Byli jste stvořeni námi, 
přírodními, externími, materialistickými a fyzickými prostředky, bez zapojení 
jakékoli duchovnosti. A když to chcete vědět, Ježíš Kristus je ve skutečnosti 
jedním z nás, a ne nějaký Bůh či Boží Syn.“ A právě o tom to všechno je. Dovol 
ale, abych ti pověděl něco jiného o takových prohlášeních a zprávách, které jste 
četli nebo slyšeli na internetu nebo v kterémkoliv jiném médiu. I když je hezké 
mít takové vnější potvrzení pravosti a pravdivosti obsahu Mého Nového 
zjevení; a že se takové události budou odehrávat tak, jak se předvídalo a jak se 
varovalo v knihách Mého Nového zjevení, nicméně byste neměli být překvapeni 
žádným z nich. A nejen to, ale nikdy byste neměli opírat své přijetí pravdivosti 
Mého Nového zjevení a ověřování jeho idejí, myšlenek, pojmů, principů a zásad 
o takové vnější, smyslové a komercializované prostředky. Taková potřeba má 
typicky lidský charakter. Jako agenti Mého pozitivního stavu se máte takovému 
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přístupu vyhnout. Namísto toho se vám doporučuje opírat své ověřování 
pravdivosti o svou osobní, individualizovanou a soukromou intuici, o čistou 
logiku a logický základ jeho sdělení a idejí, vidíce, cítíce a uznávajíce, že je to 
skutečně tak. Takto to činí sentientní entity všude v pozitivním stavu. 
Reprezentujte tedy, prosím, na vaší planetě přístup používaný pozitivním 
stavem. 

Peter: Děkuji Ti za tuto připomínku. 

Pán Ježíš Kristus: Rádo se stalo, Petře. A nyní bych rád učinil nějaké komentáře 
ohledně tvého včerejšího rozhovoru s Heather. Zeptala se tě, zda jsem ti 
poskytl nějaké zjevení ohledně struktury pozitivního stavu. Podobné otázky 
položili někteří další v minulosti, zejména Dan. Nuže, je čas, abychom tuto 
otázku vyřešili. Struktura pozitivního stavu je velmi dynamická. Co ti toto 
sdělení naznačuje? Že jeho struktura není nějaká stacionární, fixní, jednotvárná, 
neměnná či nehybná. Je neustále doplňována o nové. Každý posun způsobuje 
na každé křižovatce svého objevení se hluboké strukturální změny v uspořádání 
celého pozitivního stavu. V tomto bodě jeho struktura přesáhne vše, co bylo 
v přirozenosti a struktuře pozitivního stavu obsaženo předtím. Kvůli této 
okolnosti by bylo obtížné poskytnout vám přesnou představu o tom, jaké to je 
v pozitivním stavu. V širším a všeobecném smyslu můžete odvodit jakési 
vzdálené chápání jeho struktury ze struktury negativního stavu, ve kterém 
momentálně sídlíte.  

Jak víš, původně, v době aktivace negativního stavu, vycházela jeho struktura ze 
struktury pozitivního stavu. Na základě analýzy té struktury ji pseudotvůrci 
přebudovali takovým způsobem, aby vše v negativním stavu bylo v přesném 
protikladu k tomu, jaké to je v pozitivním stavu. 

Takže v tom smyslu, a jen v tom smyslu, struktura pozitivního stavu neobsahuje 
nic, co prožíváte v negativním stavu nebo na planetě Nula. Kvůli tomu nemáte 
ve svém zkušenostním vnímání reality žádný základ, který by vám byť i jen 
vzdáleně umožnil zjistit něco o struktuře pozitivního stavu. Ta je tak neobyčejná 
a úžasná, že ani ve vašich nejdivočejších snech vás ohledně ní nemůže 
napadnout absolutně žádná představa. 

Tato záležitost má i další stránku. Jeden z důvodů, proč nejste schopni pochopit 
pravou strukturu pozitivního stavu a jeho dynamiku, je vaše typická lidská 
přirozenost, která vám brání v té schopnosti. Nezapomínej, že pseudotvůrci 
vložili do vaší mysli, mozku a nervové soustavy zvláštní typ genetického kódu, 
který vám brání v chápání a pojetí pravé struktury pozitivního stavu. Zapamatuj 
si, prosím, že kdybyste měli poznat tu strukturu, negativní stav by neměl 
žádnou šanci příliš dlouho přežít. V tom případě by otázka o životě beze Mne a 
Mých duchovních principů nemohla být nikdy zodpovězena. Na druhou stranu, 
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kdybych vám měl za současně existujících lidských podmínek zjevit, jaká je 
skutečná struktura Mého pozitivního stavu, plné uvědomění a dopad toho 
poznání by byl tak obrovský, že většina z vás by to nemohla přežít. Spáchali 
byste existenciální sebevraždu. Kdybyste porovnali to, co máte nebo v čem 
žijete nyní, s tím, co má struktura pozitivního stavu, váš život na planetě Nula 
by se stal úplně nesnesitelným a nemožným. Takové poznání by vám v tuto 
chvíli nebylo prospěšné - bez ohledu na to, co si myslíte. Je to pro vaši vlastní 
ochranu. Musíte být trochu trpěliví - dokud neodejdete z planety Nula, ne 
dříve. A nyní, Petře, můžeš pokračovat položením tvých vlastních otázek. 

Peter: Děkuji Ti za Tvé komentáře. Má první otázka má dvě části. Dovol, abych 
do Tvé pozornosti uvedl její první část. Jaká je pravda a skutečnost ohledně 
lidských takzvaných zážitků blízké smrti (NDE - near death experience, pozn. 
překl.) a s tím souvisejících záležitostí? Všechno, co tvrdí někteří lidé ve svých 
knihách, které napsali o takových zážitcích nebo co jsem já osobně slyšel od 
jednoho z mých spolupracovníků, který sám prošel zážitkem blízké smrti, se zdá 
být v rozporu s tím, co o tom hovoříš Ty, tedy že je to zosobněná a 
individualizovaná událost a že v tomto ohledu nejsou možná žádná 
zevšeobecnění. Přesto všichni popisují téměř identické zážitky blízké smrti. 
Kolik pravdy je na takových tvrzeních? 

Pán Ježíš Kristus: Především, my zde nehovoříme o skutečné smrti, odkud není 
možný návrat. Není náhodou, že se tyto události nazývají zážitky „blízké smrti“. 
V tomto smyslu si tedy můžeš být jist, že nikdo, kdo zažil skutečnou smrt za 
bodem, odkud není návratu, nepřišel zpět a nepodal něco o tom, jak a co se 
stalo po jeho/její skutečné a faktické smrti. Dovol mi, abych vysvětlil, co se 
vlastně v takových případech děje. Když někdo klinicky zemře, ta osoba vstoupí 
do první fáze procesu oddělování svého ducha a duše od svého těla. V této 
první fázi, předtím, než dojde k úplnému oddělení a kdy stále existuje nějaké 
spojení s tělem, je návrat do fyzického těla možný. Během této fáze mohou 
někteří lidé, ale ne všichni, mít určitý druh zážitku, který se všem, jež jsou do 
něho zapojeni, zdá být stejný, nebo velmi podobný. Musíš pochopit, že existuje 
hranice mezi oblastí, kterou lze nazvat předvstupní oblastí do jiného života, a 
skutečným vstupem do jiného života. Mezi těmito dvěma oblastmi je tunel, 
nebo podobné místo, nebo čekací oblast, ve které je během pobytu jedinec 
vyzván k tomu, aby se vrátil, nebo aby pokračoval ve své cestě na druhou 
stranu. Struktura této oblasti je taková, že je vybudována z osobních očekávání 
ohledně toho, co a jak by se mělo po smrti stát. 

V této fázi událostí je lidem dovoleno zažít v tomto ohledu jejich očekávání, aby 
jim byla poskytnuta útěcha a aby se zbavili jakýchkoli možných obav a pocitů 
úzkosti, ke kterým mají během ní sklon. Tato očekávání jsou založena ve většině 
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případů na tom, co se o tom dozvěděli buď od svých příslušných náboženství, 
nebo co četli v knihách, které popisují takové zážitky, nebo s čím přišli sami 
ohledně této záležitosti. Takže, když vstoupíte do této oblasti, váš mozek uvolní 
uložené očekávání o tom, jak by se to v této fázi mělo prožívat a váš duch a 
duše vám je pro vlastní pohodu a pohodlí poskytnou. Pokud očekáváte, že 
uvidíte světlo na konci tunelu nebo zářivé postavy či dokonce někoho, kdo 
vypadá jako Já, hovoříce vám, abyste šli zpět, budete mít takový zážitek. 
V tomto ohledu se vaše očekávání naplní. A nezapomínej, prosím, že zde 
nehovoříme jen o vědomých očekáváních, ale i, a to je nejdůležitější, o 
nevědomých očekáváních. Taková očekávání jsou zaznamenána v paměťových 
bankách nevědomé mysli, která se v této fázi otevře. Během této první fáze se 
nevědomá mysl úplně otevře a uvolní vše, co bylo uloženo v její oblasti 
očekávání ohledně toho, jaké by to mělo být nebo jak by se to mělo stát. 

Měj ale na paměti, že ne všechny takové zážitky jsou příjemné. Lidé obyčejně 
hovoří a píší jen o takzvaných pozitivních, příjemných a transformujících 
zážitcích. O negativních zážitcích příliš často neuslyšíš, pokud vůbec. Kdo by 
chtěl, abys věděl, že měl během toho velmi nepříjemný prožitek? Na druhou 
stranu, neexistuje žádná vzpomínka na nic, co se během toho stalo. Máš tu 
tedy nejméně tři možné scénáře a vzpomínky: pozitivní, negativní a komatózní, 
během kterého se nic nezapamatuje a neprožije. Jak vysvětlíš tyto nápadné 
odlišnosti? Pomocí výše uvedeného principu očekávání nebo sebenaplňujících 
se proroctví - pokud to tak chceš nazvat. Vezměme si například negativní 
zážitky, o kterých neuslyšíš příliš často, případně vůbec. Kolik knih se o nich 
napsalo? Téměř žádná. Co ti to tedy říká? 

Vezmi si například někoho, kdo byl vychován v katolické církvi a kdo, protože se 
ztotožnil a přijal do svého života dogmata té církve, věří v pekelný trest 
v doslovném pekelném ohni a kdo je plný viny za skutečné, nebo údajně hříšné 
věci, které spáchal během svého života na planetě Nula. Co myslíš, jaký druh 
prožitku bude mít tato osoba v té předvstupní oblasti po své klinické smrti? 
Úplně hrozný; plný temnoty, s démonickými a odpornými tvářemi; na konci 
tunelu hořící, neutichající oheň se smažícími se a křičícími hříšníky, vydávajícími 
nejstrašnější výkřiky a pokoušející se ho/ji s těmito démony vtáhnout do toho 
ohně. Tento druh negativního zážitku se velmi často přihodí přívržencům 
katolické církve a některým dalším s podobnými doktrínami. Jen si vzpomeň: Co 
vidíš v jejich kostelech, když do nich vejdeš? Jaký druh obrazů věší nebo malují 
na jejich stěny? 

Na jednu stranu, jsou tam ty milé obrazy s anděli a jejich verzí Ježíše Krista 
s Marií, matkou Boží, dominující a vyzařující světlo a jas; na druhou stranu, 
obrazy Posledního soudu se všemi těmi odpornými, mizernými, nehodnými, 
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zkaženými a odmítnutými hříšníky, vtahovanými těmi odpornými, hrozně 
vypadajícími a bizarními démonickými postavami, s ďáblem a Satanem v čele, 
do pekel, do jejich věčného doslovného ohně. Tyto typy obrazů vidíš od svého 
ranného dětství až po samotnou chvíli, kdy máš zážitek blízké smrti. Nebo jak jsi 
je viděl třeba, řekněme, jen jednou, nebo několikrát, když tě tvoji rodiče vzali 
do kostela, nebo když ses šel podívat během tvých cest jako turista na všechny 
ty pompézní kostely, které jsou plné takových obrazů, tyto jsou schopny 
zapůsobit na tvou vědomou i nevědomou mysl do té míry, že v tobě aktivují 
cokoliv, co si myslíš, že si zasloužíš prožít během tvého případného zážitku 
blízké smrti. Pokud si tedy myslíš, že si kvůli tvé vině z jakýchkoliv důvodů 
zasloužíš prožít trest, mohu tě ubezpečit, že tvůj zážitek během toho bude 
velmi nepříjemný. A naopak: Pokud si myslíš, že se nemáš čeho obávat, budeš 
ho mít velmi příjemný. Nicméně, pokud ti nezáleží na žádném z těchto způsobů, 
pokud na tebe nezapůsobily žádné takové příběhy, popisy, řeči, knihy či obrazy, 
nezažiješ nic. 

Dovol Mi, abych ti nepřímo ilustroval tuto situaci pomocí zážitku, který jsi měl, 
Petře, před pár měsíci se svou bývalou klientkou. I když toto není zážitek blízký 
smrti, ale skutečné umírání, může to být užitečné, pokud jde o náležitější 
pochopení tohoto pojmu. Abychom zachovali důvěrnost tohoto případu, 
pojmenujme ji Nancy. Nancy umírala na rakovinu s metastázemi, které se 
rozšířily do celého těla a všech tělesných orgánů. A nikdo nechápal, dokonce 
ani její lékař, proč a jak se drží při životě. Jednoho dne ti zavolala a prosila tě, 
abys ji přišel navštívit, abys ji uvedl do hypnotického transu za účelem lepšího 
zvládnutí její strašné bolesti. Třebaže jsi už tenkrát praxi v této oblasti 
nevykonával, ze soucitu ses jí rozhodl pomoci. Když jsi přišel do nemocnice, kde 
byla připoutána na lůžko, uviděl jsi strašný obraz utrpení a strhané tělo a na 
první pohled jsi věděl, že neexistuje způsob, jakým by mohla příliš dlouho 
přežít. Uvedl jsi ji tedy do transu a umožnil ji zažít Mou přítomnost a přítomnost 
některých členů její duchovní rodiny. Tehdy jsem Ti skrze ni pověděl úplně jasný 
fakt, že do dvou měsíců, nebo dříve, bude muset čelit nevyhnutelné smrti 
svého těla. 

Po této tvé první návštěvě byla propuštěna z nemocnice domů, protože 
v nemocnici pro ni nemohli už více absolutně nic udělat. Na její prosbu jsi ji 
krátce před její skutečnou fyzickou smrtí třikrát, nebo čtyřikrát navštívil u ní 
doma. Osobně ses divil, co ji drží při životě nebo proč tak zoufale lpí na tomto 
životě, pokud v ní není nic, co by ji mohlo udržovat naživu. V jednom okamžiku 
tvé práce s ní se ti v transu přiznala, že je absolutně naplněna hrůzou z umírání 
a z toho, že bude mrtvá. Takže, jsa skvělým klinickým lékařem, což jsi vždy byl, 
Petře, začal jsi s ní zkoumat, proč se tak bojí zemřít. Velmi zdráhavě a s velkou 
hanbou, pocitem viny a rozpaky se nakonec přiznala, že před mnoha lety, když 
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byla vdaná, měla jednorázovou sexuální aféru s nějakým mužem. A nyní, po 
všech těch letech, co nosila všechnu tu vinu v sobě, jsouc takzvanou dobrou 
katoličkou, se bála, že bude muset jít do pekla a že si bude odpykávat věčný 
trest v ohni pekelném za své jednorázové cizoložství. Co myslíš, Petře, jaký druh 
zážitku blízké smrti by měla Nancy? 

Peter: Samozřejmě, že negativní. 

Pán Ježíš Kristus: Přesně tak, Petře. Kvůli faktu, že očekávala, že bude navěky 
potrestána za své takzvané cizoložství, její očekávání by se během jejího pobytu 
v té předvstupní oblasti staly skutečností. Naštěstí pro ni měla tebe, abys ji 
pomohl poprosit Mě o milosrdenství a odpuštění – jako by bylo co odpouštět 
v tomto konkrétním případě; a kvůli tomu skutku pocítila, jak jí je dávám a byla 
též schopna odpustit si vše, co udělala nebo co si myslela, že udělala. Potom, o 
dva dny později, v pokoji zemřela. 

Peter: Co však s takzvanými pozitivními zážitky této povahy, které mají za 
následek údajné hluboké změny a transformace po návratu dotyčných jedinců? 
Mají nějaké trvalé důsledky? 

Pán Ježíš Kristus: To se tvrdí nejen při pozitivních zážitcích, ale i při negativních. 
Lidi tak vystraší a naplní hrůzou, že pod vlivem takových negativních zážitků 
přestanou konat zlé a negativní věci a stanou se ve společnosti velmi 
charitativními, zejména vůči své příslušné církvi. Katolická církev například 
miluje a podporuje takové negativní zážitky, protože dotyčné osobě potvrzují 
správnost církevní doktríny ohledně věčného trestu v hořících peklech. Zároveň 
z té osoby činí věrného a loajálního člena té církve nebo kterékoliv charity nebo 
organizace, ke které patří. Má taková konverze, změna či přeměna ze 
skutečného duchovního hlediska nějaký trvalý účinek? Podívej se na tuto situaci 
takto: Za jakých podmínek se tyto změny nebo cokoliv odehrávají? Za 
podmínek vnucení prostřednictvím svých vlastních očekávání. Zážitek takové 
povahy přichází z vnějšku. Byl tomu jedinci vnucen na základě nevyhnutelnosti 
toho zážitku, což mu/jí v této záležitosti nedalo žádnou jinou volbu než se 
změnit.  

Jak víš z Mého Nového zjevení, jakákoliv změna nebo přeměna nebo cokoliv, co 
se stane za podmínek vnucení, nátlaku, zázračného zážitku, hrozby věčného 
trestu nebo podobných vnucujících faktorů - ať už dobrých, nebo zlých, ať už 
příjemných, nebo děsivých - se v jedincově niternosti, kde se to počítá, neujme. 
Kvůli tomu budou muset takoví jedinci po příchodu do duchovního světa - tedy 
potom, co skutečně zemřou na základě překročení čáry, za kterou už víc není 
možný žádný návrat do tohoto světa - ještě stále projít procesem učinění 
konečné volby. 
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Peter: Proč je tedy dovoleno, aby se stávaly takové zážitky? 

Pán Ježíš Kristus: Nuže, Petře, podívej se na to takto: Co jim říká takový druh 
zážitku? Že v životě je toho více než to, co vědí o lidském životě. Jinými slovy, je 
to připomínkou, že život není omezen na to, co o něm vědí nebo o čem vlastně 
je celý lidský život, ale že existuje něco víc a ještě více skutečné, než je jejich 
lidský život. Je to jakýsi první hmatatelný úvod do duchovní reality života, ať už 
v pozitivním smyslu, nebo v negativním smyslu. A i když takové zážitky nejsou 
duchovně závazné, protože jsou na základě vnucení, přesto však mohou být 
využity jako jakési memento, když přijdou do normálního duchovního světa. 
Mohou sloužit jako užitečný úvod do reality toho druhého a odlišného života, o 
kterém měli velmi málo, nebo o kterém neměli žádné náležité informace. 
Nezapomínej, Petře, že předvstupní oblast do druhého života - kde se nacházejí 
během zážitku blízké smrti - je skutečná a že tam skutečně vidíš některé věci, 
které jsou znázorněním forem a vzhledu skutečných věcí, i když trochu 
zkresleným způsobem, zkresleným na základě činitele vnucených očekávání. To, 
co vidí, má souvztažný protějšek v pravé realitě ostatních světů. 

Abych byl přesnější, jimi promítnutá očekávání způsobí, že se realita toho světa 
jeví takovým způsobem, který jim může být důvěrně známý buď v pozitivním, 
nebo negativním smyslu. Jsou jako dočasné orientační body, ke kterým se 
mohou uchýlit a mít určité zdání rozpoznání toho, co zažili a poznali nebo co se 
naučili během jejich života na planetě Nula. Jinak by jim nic nedávalo smysl. 
Proto, ať je jejich vnímání té reality jakkoli zkreslené a pokřivené, je to stále 
cenná zkušenost, protože jim poskytuje jistotu, že jsou naživu a že to stále mají 
jaksi v rukou - ať si to vědomě uvědomují, nebo ne. Zároveň, když se vrátí zpět, 
je ten zážitek využíván jako neustálá připomínka toho, že lidský život není 
jediným faktorem, který je platný a hmatatelný, a že je toho mnohem více, než 
jim umí nebo může poskytnout, více, než se dozvědí nebo pocítí svými vnějšími 
smyslovými orgány nebo co jim říká jejich věda nebo co se o něm naučili 
z jakýchkoliv jiných zdrojů. V této okolnosti, a pouze v této okolnosti, je nějaká 
hodnota zážitku blízkého smrti. Nepřikládejte mu víc než to a nesedněte mu na 
lep. 

Peter: Velmi si cením Tvého vysvětlení. A nyní druhá část mé otázky. Jak víš, 
Heather, Dan a já, a někteří další, jsme zvědaví na to, zda by někomu z nás bylo 
dovoleno, zejména těm, kteří jsou si tak blízcí, kteří se milují, kteří mají velmi 
pevné pouto a podobně, komunikovat nebo být vědomě ve vzájemném 
kontaktu poté, kdy kdokoliv z nás bude odvolán do duchovního světa. 

Pán Ježíš Kristus: Promiň nám, že se smějeme, Petře. Všichni jsme se smáli 
s tebou, když jsi kladl druhou část své otázky. Důvod toho, že jsme se smáli, byl 
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ten, že jsme věděli o této vaší zvědavosti po celý čas, kdy vám to přišlo na mysl. 
Víme o vaší horlivosti mít takové kontakty a spojení. 

Nuže, podívej se na to takto, Heather, Dane, Petře a kdokoliv další, kdo se o 
tuto záležitost zajímá: Ať jste si v jakékoliv formě vašeho vztahu jakkoliv blízcí, 
co víte o tom, co bylo zvoleno a dohodnuto mezi Mnou a každým z vás 
individuálně a osobně? 

Do jaké míry můžete zjistit, zda pokračování takového vztahu po vaší pracovní 
cestě na planetě Nula je uskutečnitelné, vhodné nebo potřebné? 

Co víte o tom, do jaké míry váš vztah - ať byl jakkoliv blízký, ať byl jakkoliv 
krásný, ať byl jakkoliv příkladný - vyčerpal svou užitečnost, posloužil svému 
účelu, dal příklad, který potřeboval dát; a jak tedy víte, zda by jeho pokračování 
po odchodu z planety Nula bylo stále pro vás a pro všechny užitečné a 
prospěšné? Mohlo by to být tak, nebo by to mohlo být úplně jinak. 

Kvůli faktu úplné individualizace a zosobnění tohoto činitele, a protože je to 
mezi Mnou a každým jedním z vás, odpovědí na tuto otázku je to, že 
v některých případech by to mohlo být dovoleno a v některých případech by to 
dovoleno nebylo. Všechno závisí na charakteru vašeho poslání, úloze a potřebě 
mít takové spojení. 

Takže, kvůli tomu by bylo ve vašem zájmu rozumné, abyste nic neočekávali, 
abyste si vzájemně neslibovali, že pokud půjdete první do duchovního světa, 
určitě se vzájemně zkontaktujete. 

Nemáte ani ponětí o tom, čím musíte projít nebo co se vám stane nebo jak moc 
budete zaneprázdněni nebo v jakém budete stavu, který vám může, ale i 
nemusí dát možnost vytvořit takové kontakty. Takže, jednoduše řečeno, vždy 
mějte svou mysl otevřenou pro jakoukoliv možnost v tomto ohledu. 

Abyste pokorně přijali jakýkoliv výsledek ohledně této záležitosti; abyste se 
spolehli na Mé rozhodnutí a na Mou Vůli ohledně každého z vás; abyste uznali, 
že jen Já vím v absolutním smyslu, co je pro vás nejlepší ve všech situacích, 
stavech a podmínkách vašeho života - toto je to, co udělá moudrý agent Mého 
pozitivního stavu. V této chvíli nelze nic víc o této záležitosti sdělit. A nyní bych 
navrhoval, abychom pro dnešní den skončili. 

Peter: Velice Ti děkuji za toto vysvětlení. 
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Dialog 16 

11. ledna 1999 

 

Peter: Nuže, dnes ráno nás opustili naši přátelé ze Slovenska, Marko a Michal. 
Byla to plodná a milá návštěva. Než položím své otázky, rád bych se Tě zeptal, 
zda nemáš něco, co bys dodal, nebo zda si nepřeješ učinit nějaké komentáře 
ohledně něčeho, o čem se domníváš, že je to potřeba uvést do naší pozornosti. 

Pán Ježíš Kristus: Děkuji ti, Petře. A ano, byla to dobrá a plodná návštěva. Velmi 
milí mladí muži, oddaní Mně a Mému Novému zjevení. 

Dnes ráno se Mé komentáře týkají tvého vlastního stavu mysli, Petře, ve vztahu 
k důsledkům těchto Dialogů. Jaksi se bojíš, jsi téměř plný úzkosti, zda tyto 
Dialogy budou, nebo nebudou přijaty čtenáři, kvůli tomu, jaké jsou. V tomto 
časovém bodě je čte, nebo bude číst více jak 30 lidí. A nemáš ani tušení, kolik 
dalších je bude číst po jejich překladu do španělštiny, ruštiny, češtiny a 
slovenštiny. Znepokojuješ se, že pár čtenářů možná odmítne jejich obsah, 
tvrdíce, že tě podvádí někdo, kdo se vydává za Mě - pravého Pána Ježíše Krista, 
kdo Jím/Jí však ve skutečnosti není. 

Předpokládejme, Petře, že bude pár čtenářů, kteří dospějí k takovému závěru. 
A nejen to, ale předpokládejme, že v důsledku toho čtení se rozhodnou 
odmítnout celý obsah všech ostatních knih Mého Nového zjevení, přijímajíce, 
podporujíce a praktikujíce zpočátku na chvíli jeho principy. Co myslíš, co by 
znamenalo takové škodlivé rozhodnutí z jejich strany? Jednoduše by to 
znamenalo, že by si splnili závazek, který do toho momentu vůči Mému 
Novému zjevení měli a že nyní potřebují začít dělat něco jiného nebo se zapojit 
v něčem jiném, což je také nedílnou součástí jejich poslání. Pokud se takové 
věci stanou, znamená to, že tyto Dialogy jsou prostředkem, pomocí kterého 
bylo takové odmítnutí aktivováno. 

Nezapomínej ani na minutu, co znamená současný probíhající posun. Jedním 
z jeho důležitých aspektů je dostat všechny do pozice, stavu, kondice a místa, 
které potřebují zaujmout a ve kterých se potřebují angažovat, pokud jde o 
určité důležité činnosti, potřebné pro toto konkrétní období. Pokud si takové 
aktivity od nich vyžadují, aby dočasně odmítli tyto Dialogy, a možná dokonce 
Mé Nové zjevení jako celek, potom dělají přesně to, co mají dělat. Takže tyto 
Dialogy v jejich případě posloužili velmi dobrému účelu. 

Na druhou stranu, nepřehlédni pozitivní zpětnou vazbu, kterou jsi do tohoto 
okamžiku získal od některých čtenářů těchto Dialogů. Byli Mně i tobě hluboce 
povděční, vděční a uznalí za zpřístupnění jim těchto Dialogů. A jak to vyjádřil 
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jeden ze čtenářů, nesmírně mu pomohly dostat se zpět na správnou kolej, ze 
které se dočasně odvrátil. 

Vidíš, Petře, toto je jedna z nejdůležitějších funkcí těchto Dialogů; pomoci 
mnohým z vás dostat se zpět na správnou kolej; poskytnout podporu a 
povzbuzení všem Mým agentům spojených s Mým Novým zjevením; posilnit 
každého odhodlání pokračovat o něco déle ve svém poslání a pověření, které 
ode Mne má - dokud se všechno ohledně negativního stavu nenaplní a nezavrší 
a nezačne se nový život v plnosti pozitivního stavu; a uvést do souladu a na 
patřičné místo všechny faktory, které jsou nápomocny při tomto 
nejvýznamnějším úkolu. Vědomě nemáš ani ponětí, co s sebou současný posun 
skutečně přináší. 

Peter: Máš pravdu. Na této úrovni nemám ani ponětí, mimo toho, že jaksi 
intuitivně vím, že je velmi významný a důležitý, možná jeden z nejdůležitějších, 
k nimž došlo až do tohoto okamžiku. 

Pán Ježíš Kristus: Je to tak, Petře. A nyní můžeš položit své otázky. 

Peter: Když už hovoříme o intuici: Jak víš, včera večer jsem dostal e-mail od 
pána ze Slovenska, ve kterém pokládá zajímavou otázku, týkající se záležitosti 
intuice. Ptá se, zda je pro čtenáře Nového zjevení možné, aby s Tebou vedl 
rozhovor bez toho, aniž by měl rozvinutou intuici (‚jemný hlas v nitru‘) a bez 
toho, aniž by měl jakýkoliv jiný přístup k získání informací jakéhokoliv druhu. 
Kupodivu, takovou otázku, zvláště o intuici, položilo v minulosti několik dalších 
čtenářů Tvého Nového zjevení. Ta otázka nebyla nikdy náležitě zodpovězena 
nebo, abych byl přesnější, jak si vzpomínám, nikdy nebyla správně položena. 
Napravuji tedy toto nedopatření a pokládám Ti tuto otázku teď: Za prvé, jak 
definuješ intuici? Co je přesně intuice? A za druhé, existuje v současnosti, za 
současně existujících podmínek, kromě intuice nějaký jiný způsob, jak s Tebou 
komunikovat? 

Pán Ježíš Kristus: Důvod, proč tato otázka nebyla doposud správně položena je 
ten, že až doteď nebyl vhodný čas na její zodpovězení. Jak víš, Petře, všechno 
má svůj vlastní čas a místo nebo stav a podmínky. Otázka, kterou pokládá pan 
Beneš ze Slovenska, naznačuje dvě věci: První, že je čas prodiskutovat tuto 
záležitost; druhá, tobě osobně naznačuje posun, Petře. Jak víš, ve druhé 
polovině prosince se pan Beneš zeptal, zda by bylo správné a vhodné položit ti 
nějaké otázky všeobecného významu, a ne osobní povahy. Jeho otázka na tebe 
byla náznakem, že je čas, abys opět aktivoval tu část tvého poslání ode Mne, 
která si vyžaduje zodpovídání takového typu otázek prostřednictvím těchto 
Dialogů. Samozřejmě, v té době jsi ve své mysli neměl celkem jasno, jakou 
formu budou mít ty odpovědi na otázky takové povahy. Odpověděl jsi mu, že by 
měl počkat, dokud neodejdeš do penze. Takže, odešel jsi do penze a nyní 
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pracuješ na plný úvazek pro Mne a pro Mé agenty, spojené s Mým Novým 
zjevením, nacházejícími se nejen na planetě Nula, ale i jinde. Nemysli si ani na 
vteřinu, že tyto Dialogy jsou omezeny jen na těch pár čtenářů, kteří jsou na vaší 
planetě. Byl bys překvapen, kdybys zjistil, kolik a kdo jiný je ještě čte nebo 
poslouchá během našich rozhovorů. 

Vraťme se ale k otázce položené panem Benešem a jinými v minulosti. Zdá se, 
že někteří lidé uvažují o intuici jako o něčem hmatatelném, sídlícím někde ve 
vašem mozku, vnitřnostech nebo v srdci, nebo jako by se někde ve vás nacházel 
nějaký malý otvor, šeptající do vašeho vnitřního ucha a hovořící k vám při 
odpovědi na vaše dotazy, co dělat a jak to dělat. Takový způsob pojímání 
intuice je úplně zcestný. Z duchovního hlediska lze intuici definovat jako stav a 
proces mysli jedince, který rozlišuje, zjišťuje, rozumí, chápe a vnímá události a 
jevy, ke kterým dochází ve vnitřním i vnějším světě, bez potřeby analyzovat, 
racionálně zvažovat nebo hledat důkaz o tom, zda to tak je, nebo není. Jinými 
slovy, intuice je stav vnitřního poznání, bez jakýchkoli vnějších důkazů, že něco 
je, nebo není správné, že něco je, nebo není vhodné a že někdo myslí upřímně, 
nebo ne. Externěji a více vědecky lze intuici definovat jako náhlý, nečekaný 
náhled do toho, jak co nejúčinněji a nejsprávněji vyřešit nějaký problém nebo 
najít řešení naléhavého záměru, který je třeba realizovat kvůli náležitému, 
účinnému a správnému fungování, nebo jak dostat správné odpovědi na své 
otázky.  

Jak z obou těchto definic intuice vidíš, vždy je to něco, co přichází z nitra, a ne 
z venku. Je to stav niternosti, který vyzařuje všechny odpovědi na vaše otázky 
z Mé přítomnosti a dává podnět, aby se uskutečnily všechny velké vědecké i 
jiné typy objevů. Dokonce i z hlediska všeobecné vědecké úvahy a z hlediska 
typického lidského chápání této záležitosti je zřejmé, že všechno pravé poznání 
pochází z jedincova nitra, a ne z vnějšku. Až na to, že tento fakt nechtějí přiznat. 

Tato funkce intuice, stejně jako i schopnost intuitivně tušit, pramení z Mé 
přítomnosti ve schopnosti každého volit a měnit se. Já jsem jediným zdrojem 
jejího výskytu, manifestace a funkce. Toto je důvod, proč se ve všech knihách 
Mého Nového zjevení tak velmi a tak často zdůrazňuje, že každý by se měl 
spoléhat na svou vlastní intuici. Spoléhání se na svou vlastní intuici v tomto 
kontextu znamená spoléhání se na Mne ve vás. Protože jsem přítomen 
v každého schopnosti volit a měnit se - jinak by nikdo nebyl schopen přežít ani 
zlomek vteřiny - každý má potenciální schopnost intuitivně tušit. To, jak moc, 
nebo jak málo je někdo schopen využít její vlastnosti ve svém životě a to, co 
umí nabídnout svému nositeli, je určeno stupněm, hloubkou a rozsahem, stejně 
jako i vnímáním, rozlišováním a správnou aplikací intuitivního rozlišování. 
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Byla to intuice, která se kvůli této konkrétní funkci stala jedním z hlavních terčů 
negativního stavu. Síly negativního stavu vložily všechny druhy bloků a bariér 
do lidské genetické struktury, do lidské mysli a kolem ní, s cílem nesmírně jim 
ztížit, aby v sobě aktivovali dar intuice. V podstatě je to pokus odstavit je ode 
Mne nebo od přístupu ke Mně. Jak víš, v současnosti, za nesmírné kondenzace 
negativního stavu, většina lidí ztratila schopnost intuitivního rozlišování. Ve 
skutečnosti ji neztratili úplně, ale pod sliby sil negativního stavu se od ní 
odvrátili pryč. Namísto ní poslouchají někoho jiného či něco jiné, ve většině 
případů to, co jim povídá negativní stav.  

Naproti tomu, vy, Moji agenti spojení s Novým zjevením, jste byli pod jeho 
vlivem schopni aktivovat tento dar ještě víc než předtím. Jste schopni využívat 
ho neustále. Pokud jde o odpověď na otázku pana Beneše, dovol Mi, abych 
ilustroval skutky intuice na následujícím příkladu: Když čteš Mé Nové zjevení, 
jeho Doplnění a tyto Dialogy a když přemýšlíš o jejich obsahu a principech, 
s jistotou víš, cítíš, takříkajíc, ve svých vnitřnostech, že to, co se v nich tvrdí, je 
bez jakýchkoliv pochybností pravdivé a správné a že obsahují Mé Pravé Slovo. 
Netoužíš, nepotřebuješ, nežádáš, nechceš a neočekáváš nebo nevyhledáváš 
žádné vnější, hmatatelné nebo přesvědčivé důkazy, zda to, co je v nich 
obsaženo, je pravda, nebo lež. Jednoduše víš, že je to pravda. A pokud se ti 
z takového či onakého důvodu takové důkazy na základě vnějších událostí či 
prostředků naskytnou, jak se to předvídalo nebo na co se upozorňovalo v Mém 
Novém zjevení, jednoduše je přijmeš s vědomím, že i kdybys je neměl 
k dispozici, ani trochu by to nezměnilo nic na tvém postoji a na přijetí principů 
obsažených v Mém Novém zjevení. 

Je tedy úplně zřejmé, že pokud někdo čte a přijímá Mé Nové zjevení, taková 
osoba, včetně pana Beneše, má velmi dobře rozvinutou intuici. Jinak by ho 
nebyla schopna přijmout nebo praktikovat. Přijetí a praktikování principů Mého 
Nového zjevení vždy přichází ode Mne, z nitra každého, kdo jej čte. Kvůli 
tomuto faktu je zřejmé, že taková osoba se Mnou komunikuje vždy, kdykoliv 
čte, zvažuje, přemýšlí a praktikuje to, co učím v Mém Novém zjevení, 
s vrozeným poznáním, že je správné takto konat, protože obsahuje Mou 
Božskou Pravdu z Božské Moudrosti Mé Božské Bezpodmínečné Lásky. 

Na základě toho, že dotyční činí, co bylo právě uvedeno výše, jsou neustále 
inspirováni ohledně poznání, rozpoznání, vnímání, pociťování a konání toho, co 
je pro něho/ni správné činit v jejich vlastním individualizovaném a zosobněném 
životě. V tomto ohledu není třeba nebo se nevyžaduje - pokud tu nebyla 
původní dohoda mezi Mnou a tím případným jedincem - aby měl/a ohledně Mě 
nějakou zázračnou vizi; osobní objevení se před jeho/jejím zrakem, abych mu/jí 
pověděl, co dělat a jak to dělat, nebo dávajíce mu/jí autoritativním a působivým 
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hlasem očekávané odpovědi na jeho/její otázky. Jen negativní stav má rád 
takové fantastické kompozice.  

Pokud tedy někdo souhlasil s tím, že přijme ode Mne na planetě Nula poslání, 
přičemž také souhlasil, že během něho nebude mít ohledně Mne takové přímé, 
vizuální či jakékoliv jiné hmatatelné zážitky, to potom znamená, že souhlasil i 
s tím, že bude všem všude ilustrovat a demonstrovat svou oddanost a loajalitu 
vůči Mně bez jakéhokoliv takového přímého vstupu ode Mne. Ta osoba 
souhlasila, že se bude spoléhat výlučně na Mé Nové zjevení tak, že dospěje 
k jeho přijetí čistě racionálními a logickými prostředky, a ne díky jakési zázračné 
konverzi nebo pohádkovému zážitku, který mu/jí poskytne absolutní jistotu, že 
komunikuje se Mnou. Z hlediska negativního stavu by to bylo příliš jednoduché. 

Abych ale zas a znovu zopakoval, měj na paměti, že každý, kdo čte, přijímá a 
praktikuje Mé Nové zjevení, na základě těchto faktorů neustále se Mnou 
komunikuje. Jediným důvodem tohoto nepopiratelného faktu je to, že jsem ve 
Svém Novém zjevení neustále a nepřetržitě přítomen. Proto, jestliže si někdo 
myslí, jestliže se domnívá nebo jestliže cítí, že ke Mně nemá přímý přístup, aby 
získal nějaké potřebné nebo nutné informace, musí si zapamatovat následující 
fakt: jediným způsobem, jak si může být jistý ohledně čehokoli ve svém životě, 
je neustálé ověřování veškerého svého chování, skutků, rozhodnutí, myšlenek, 
pocitů, emocí, úmyslů, motivací, chtění, vztahů, angažování, podnikání, 
povinností, odhodlání či čehokoliv, co má, podle obsahu Mého Nového zjevení 
jako celku a podle všech jeho principů, pravidel, idejí, konceptů a zákonů. 
Jestliže někdy zjistí nějakou nesrovnalost ve svém způsobu života, jak bylo 
právě nastíněno výše, pokud jde o požadavky Mého Nového zjevení, potom 
mu/jí jeho/její intuice říká, že se nedrží cesty, se kterou souhlasil/a ve svém 
životě na této planetě. Jinými slovy, říká mu/jí, že přestal/a se Mnou 
komunikovat. Naproti tomu, jestliže po překontrolování všeho ve svém životě 
pomocí Mého Nového zjevení zjistí plnou shodu s ním a jestliže se v jeho/jejím 
životě všechno potvrdí, jeho/její intuice mu/jí říká, že neustále se Mnou 
komunikuje. V tom případě bude vědět, co dělat, jak to dělat, proč se věci 
odehrávají tak, jak se odehrávají, a správně zjistí všechny ostatní věci, které 
jsou pro něho/ni zajímavé a důležité. 

Vezmi si například sdělení pana Beneše, že po Novém roku on, stejně jako i 
všichni spojení s Mým Novým zjevením v jeho městě Žilině na Slovensku, 
pociťoval nebo vnímal větší míru obtíží, těžkostí, depresivnější stavy a 
melancholii. A pokračuje dál položením otázky, zda ty stavy mysli nemají něco 
do činění s nějakým vývojem na planetě Nula a s Mými plány v tomto ohledu. 
Co to tobě a/nebo jemu říká? Intuice panu Benešovi říká, že ano, něco se 
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skutečně děje s touto planetou, a ano, nějak se to týká Mých plánů ohledně 
osudu planety Nula a všeho ostatního. 

Intuice pana Beneše odráží velmi silnou kondenzaci negativního stavu v jeho 
oblasti, jakož i všude jinde na planetě Nula a v celé zóně vymístění. Co myslíš, 
jak se projevuje taková silná kondenzace (zhušťování, akumulace - pozn. překl.) 
negativního stavu? Mimo jiné v životě lidí, kteří si uvědomují tato fakta pomocí 
své intuice, i když je velmi často nedokáží uchopit, obrazně řečeno; projevuje se 
zintenzivněním negativních pocitů, myšlenek, stavů a podmínek; skličujícím, 
depresivním a melancholickým hloubáním; zdánlivou bezmocností, beznadějí a 
zoufalstvím; a podobnými, velmi negativními pocity a zážitky. 

Koneckonců, co očekáváš od povahy negativního stavu? Nějaké poklepání po 
rameni, s odměnou ve formě bohatství, štěstí a spokojenosti? Ano, někteří 
z jeho vlastních agentů a lidských otroků budou během této silné kondenzace 
dočasně odměněni takovými věcmi a dary. Neočekávej ale, že se to stane Mým 
agentům. Kvůli jejich intuitivnímu uvědomování si současných poměrů v říši 
negativního stavu a na této planetě budou odrážet opak toho, co prožívají 
agenti negativního stavu a lidští otroci. 

Abyste se však nechytili do pasti silně se zhušťujícího úsilí negativního stavu, 
pro vás, Mé agenty, je vhodné dívat se na celou situaci jiným způsobem. Jestliže 
pociťujete depresi, obtíže, beznaděj, bezmocnost, melancholii a zoufalství, 
umožňujete negativnímu stavu, aby do vás pronikl. Koneckonců, všechny 
takové pocity, emoce, myšlenky a stavy mají negativní původ. Jsou 
z negativního stavu. Umožnit jim, aby se vás zmocnily, v podstatě znamená 
umožnit negativnímu stavu, aby vás ovlivňoval a aby vás ovládal. 

V takovém případě vám agenti negativního stavu, a zejména renegáti poví: 
„Aha, vidíš, ty nejsi dobrý/á, jsi slaboch, jsi zbabělec, nejsi lepší než kterýkoliv 
jiný náš lidský otrok. Co je u tebe jiné? Absolutně nic! A ty chceš, abychom byli 
jako ty? Ale běž, člověče, neříkej nám, že takový je ten tvůj drahocenný 
pozitivní stav. Proč bychom měli vůbec někdy uvažovat o představě nebo o 
myšlence, že budeme konvertovat do pozitivního stavu, jestliže ty jsi takový/á? 
Jestliže ty jsi pravý a příkladný reprezentant pozitivního stavu, nechceme s ním 
mít nic společného - nikdy. My jsme šťastni v našem negativním stavu. 
Koneckonců, on je negativní jen z vašeho ubohého hlediska, a ne z našeho. Váš 
pozitivní stav je negativní, jestliže vám umožňuje prožívat takové zlé, nešťastné 
a negativní pocity a stavy.“ 

Jak tedy z tohoto možného scénáře vidíte, pokud dovolíte, abyste podlehli 
takovým negativním pocitům a stavům, pokud jste příliš zahloubáni do 
negativního stavu a do toho, co způsobuje, jste velmi slabými představiteli 
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Mého pozitivního stavu. Nedáváte dobrý příklad toho, jaké je to být Mým 
agentem. 

Kvůli těmto faktorům se vám doporučuje, abyste se soustředili na Mě, na 
pozitivní aspekty vašeho života, na vaše chápání skutečného významu všech 
těchto událostí, ke kterým dochází během současného posunu i jindy. Zeptejte 
se, prosím, sami sebe, kolik z vás na planetě Nula má výsadu být součástí Mého 
Nového zjevení, vlastnit pravé poznání pseudoreality negativního stavu a všeho 
ostatního, co se týká lidského života a vašeho poslání a úlohy v roli Mých 
představitelů na planetě Nula. Uvědomění si těchto důležitých skutečností by 
mělo účinně anulovat jakékoli takové negativní pocity a stavy. Soustřeďte se na 
to, a ne na negativitu negativního stavu. Každý ví, že negativní stav je negativní. 
Vy si s ním nepotřebujete špinit svůj život. Namísto toho otevřete svou mysl a 
srdce Mému Novému zjevení, Mně a Mému pozitivnímu stavu, který ve vás 
sídlí. Zabývání se negativním stavem a umožnění mu, aby vám vnutil takové 
negativní pocity a stavy, vám může účinně znemožňovat prožívání Mé 
přítomnosti ve vás. V tom případě byste mohli být skutečně odřezáni od 
prožívání čehokoliv pozitivního, obsaženého v Mé Nové Přirozenosti. Pokud by 
se to mělo stát, ztratili byste také přístup ke své intuici. Musím povídat víc o 
této záležitosti? 

Peter: Ne, Pane, je to úplně jasné. 

Pán Ježíš Kristus: Velmi dobře, Petře, v tom případě bych doporučoval, 
abychom tu přestali a abychom pokračovali buď zítra, nebo kdykoliv budeš mít 
chuť. 

Peter: Děkuji Ti velmi za tuto velkou příležitost Ti sloužit. 

Pán Ježíš Kristus: Rádo se stalo, Petře. Příjemné odpoledne. 
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Dialog 17 

12. ledna 1999 

 

Peter: Během mé časné ranní meditativní procházky přišlo opět na přetřes 
umírání, smrt a zážitek blízké smrti. Znamená to, že bys chtěl poskytnout nějaké 
bližší objasnění této záležitosti? Na mysl mi přišli nějaké další otázky ohledně 
této záležitosti a některých výroků Bible, které se jí týkají, stejně jako 
zkušenosti Swedenborga v tomto ohledu. Měli bychom se zaměřit na ně 
v tomto Dialogu? 

Pán Ježíš Kristus: Rozhodně, Petře, určitě. Otázka, kterou máš na mysli, se týká 
možných existujících nesrovnalostí mezi všeobecnými rysy procesu smrti a 
následného vzkříšení, a mezi Mým prohlášením o zosobnění a individualizaci 
tohoto procesu. 

V tomto ohledu musíš rozlišovat mezi třemi faktory. První se týká způsobu nebo 
stylu, jakým kdo zemře na vaší planetě. Individualizovaný a zosobněný faktor se 
nejvíc projevuje v tomto způsobu nebo stylu. To, jak a jakým způsobem lidé 
zemřou, závisí na dohodě mezi Mnou a nimi. Jak víš, někteří lidé zemřou na 
stáří, někteří během dlouhotrvající fyzické nemoci, někteří při nějakém neštěstí, 
jako je autonehoda, letecká havárie, zemětřesení, požár, vražda, zastřelení, 
války, poprava, a mnoha podobnými způsoby. Dalším bodem v tomto prvním 
individualizovaném a zosobněném faktoru je jedinečný zážitek, který každý 
prožívá během umírání. Neexistuje ani jedna osoba, která by měla během 
tohoto stejný subjektivní a niterný zážitek jako kterákoliv jiná osoba. Důvodem 
této části diskutovaného faktoru je to, že každý jedinec manifestuje během 
umírání jedinečné zkušenosti, které jsou zaznamenány v Univerzalitě 
povšechnosti neboli Strážci věčnosti (jezero ohně a síry - pozn. překl.), za 
účelem poučení každého ze všech nuancí toho procesu, a co to znamená nebo 
jaké to je mít takové zkušenosti. 

Toto prohlášení musíte chápat tak, že proces umírání a smrti je pro ty 
obyvatele pozitivního stavu a Stvoření všeobecně, kteří se nikdy neinkarnovali 
na vaši planetu, neznámým faktorem. Jak vidíš, umírání a smrt jsou vynálezem 
negativního stavu. Takový fenomén neexistuje nikde. Specifičnost, jedinečnost 
a všechny nejnepatrnější podrobnosti procesu umírání a smrti odrážejí velmi 
důležitý faktor života v negativním stavu. Kvůli skutečnosti, že přirozenost 
negativního stavu se musí projevit v téměř nekonečných variacích, způsobech a 
stylech, a protože je ve své manifestaci a aktualizaci taktéž individualizovaná a 
zosobněná, bylo nutné dovolit tento jedinečný, neobvyklý, neopakovatelný a 
nenapodobitelný způsob, jakým lidé prožívají proces umírání a smrti samotné. 
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Tím způsobem se neustále manifestuje a poskytuje pro poučení všech v celém 
jsoucnu a bytí důležitý aspekt pravé přirozenosti negativního stavu. 

Výše se říká, že přirozenost negativního stavu se musí manifestovat v téměř 
nekonečných variacích, způsobech a stylech. Slovo ‚téměř‘ naznačuje fakt, že 
negativní stav je relativní, pomíjivý, dočasný a spějící k zániku. Nemá možnost 
pokračovat navěky. Avšak, v procesu manifestace všech aspektů své povahy si 
vyžaduje postupné odhalení všech rysů jeho odporné tváře. Jak bylo uvedeno 
v Mém Novém zjevení, náhlé odhalení veškeré jeho přirozenosti by způsobilo 
nesnesitelné a nepřekonatelné zatížení všech ve jsoucnu a bytí. Kvůli jejich 
relativnímu stavu by nemohli absorbovat celou zkušenost toho, co to znamená 
být negativní, zlí a žít ve zkresleních a nepravdách. V takovém případě by 
přestali existovat. Toto je důvod, proč ilustrace a demonstrace všeho ohledně 
přirozenosti negativního stavu trvá ve vašem planetárním čase tak dlouho, 
téměř miliony let. 

Druhý faktor této záležitosti se týká procesu vzkříšení někoho, kdo právě 
zemřel. Je to tento proces, ve kterém lze najít některé společné rysy. Tyto 
společné rysy se týkají výlučně skutečnosti, že vzkříšení znamená infúzi nového 
života. Kvůli faktu, že život vždy vzniká ze Zdroje Absolutního Života - ze Mě, 
z Pána Ježíše Krista, jsem to Já, kdo křísí lidi buď osobně, nebo prostřednictvím 
speciálně určené skupiny andělů, které jsem Já osobně školil a určil, aby 
poskytovali takové důležité služby. Jak víš, proces vzkříšení je procesem 
pozitivního stavu. Jen v pozitivním stavu a jen prostřednictvím pozitivního stavu 
se může objevit a plně manifestovat a uskutečnit pravý život. 

Přesně zde se však podobnosti tohoto činitele končí. Prožívání, vnímání, 
pociťování, myšlenky, dojem a všechny ostatní faktory toho procesu jsou vždy 
jedinečné, individualizované a zosobněné. Neexistují dvě stejné zkušenosti 
v tomto ohledu. 

Třetí faktor této záležitosti se týká toho, co se stane po završení vzkříšení. Toto 
je faktor, který má nejméně společných věcí. Existuje tak mnoho možností a 
druhů prožitků, že by bylo marné pokoušet se je všechny popsat. Každý jedinec 
v tomto ohledu prožívá svůj vlastní, velmi osobní a jedinečný zážitek. Toto je 
stavem jeho osobního Posledního soudu. Jeho výsledky určují výběry a 
následné umístění příslušného jedince do jeho/jejího vlastního stavu a kondice. 

Peter: A co Swedenborgův popis procesu umírání a vzkříšení, jakož i popis 
způsobu života po tomto procesu? Je ještě stále platný? 

Pán Ježíš Kristus: Jak víš, Petře, Swedenborg byl uveden do stavu zdánlivé 
smrti, se zachovanou schopností vědomě pozorovat a zaznamenávat ten 
zážitek. Andělé, kteří na něm ten proces vykonávali, byli nuceni domnívat se, že 
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skutečně zemřel. Tento proces sám o sobě, jak ho zažil a popsal sám 
Swedenborg, je dobrým přiblížením toho, co se v některých případech, ale ne 
ve všech, během toho odehrává. V současnosti, se všemi těmi ohromnými a 
fundamentálními změnami, mohou být věci velmi odlišné. V tomto ohledu tedy 
také nemůžeme dělat žádná zevšeobecnění. Avšak to, co zakusil Swedenborg, 
je ve shodě s tím, co bylo o této záležitosti řečeno výše - že Já jsem 
Jediný/Jediná, buď osobně, nebo prostřednictvím Mých speciálních typů 
andělů, Kdo vykonává akt vzkříšení. V jeho případě to učinili Moji andělé. 
Swedenborgův popis se v podstatě týká procesu zesouladění dechu jedincových 
plic, úderu jeho srdce a vědomí jeho mozku s oblastí a atmosférou 
intermediálního světa nebo toho, co nazýval světem duchů. Neber slova ‚plíce‘, 
‚srdce‘ a ‚mozek‘ doslovně. To nejsou fyzické entity, které vnímáte a chápete 
prostřednictvím vašeho fyzického pojímání – jako kdyby byly fyzické povahy - 
které se nacházejí ve vašem těle. Jsou duchovními souvztažnostmi něčeho ve 
světě duchů, co se přibližuje tomu, co je vám známo jako fyzické plíce, srdce a 
mozek.   

To, co se děje potom, se však v porovnání s jeho popisem značně změnilo. Ve 
skutečnosti nic není takové, jaké to bývalo za jeho časů. Naproti tomu, jestliže 
důkladně analyzuješ životní styl toho světa, jak ho popsal Swedenborg nebo 
jaký skutečně byl v době, kdy ho popisoval, všimneš si zajímavé paralely mezi 
tím, co se tam dělo tehdy, a tím, co se tam děje během takzvaného zážitku 
blízké smrti - jak ho popsali někteří lidé. V obou případech je to stav očekávání. 
Ze svých osobních očekávání si vybudovali životní styl a své vlastní osobní 
prostředí, shodné se svými očekáváními, věříce, že žijí ve skutečném světě a že 
žádná jiná existence není možná nebo představitelná, jedině ta, kterou jim 
poskytly jejich očekávání. 

V době Swedenborga měl svět duchů nebo to, co se nyní nazývá intermediální 
svět, tuto funkci - umožnit lidem, aby manifestovali a prožili způsob a styl života 
v souladu se svými očekáváními. Jak víš, po jejich vlastním Posledním soudu, 
kterého svědkem byl Swedenborg, se povaha toho světa úplně změnila. Už tam 
nikdo více nemůže žít v souladu se svými lidskými očekáváními. Faktor 
očekávání byl přesunut do předvstupní oblasti, jak je to vnímáno a projevováno 
v zážitku blízké smrti. Jediným rozdílem je to, že zatímco v době Swedenborga 
mohl život v očekáváních trvat mnohá staletí (do Swedenborgových dob), 
v předvstupní oblasti je velmi krátký, trvající jen do okamžiku, kdy osoba, která 
právě zemřela, překročí čáru, za kterou už není možný návrat.  

Jak víš, Petře, nikomu není známo, co se za tou čarou děje nebo odehrává. 
Důvod, proč nebylo nikdy nikomu dovoleno, aby se vrátil po překročení té čáry 
zpět, spočívá ve faktu absolutně individualizovaných a zosobněných zážitků, 
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kterými každý prochází. Jestliže by se měl někdo po jejím překročení vrátit a 
popsat zážitky, které se tam odehrály, lidi by to negativně podmiňovalo, aby 
očekávali stejný druh zážitků nebo událostí. Vnucovali by svá očekávání tomu 
procesu, bráníce skutkům Mé Božské Prozřetelnosti, které se týkají jejich 
budoucího osudu; a bránili by zjevení toho, kdo jsou a proč vůbec byli v lidském 
životě na planetě Nula, účinně a zbytečně prodlužujíce své umístění v nimi 
naposledy zvoleném stavu a kondici. Existují určité další rozhodující a nanejvýš 
důležité důvody, proč není možný takový návrat po překročení té čáry. Jsou 
však absolutní povahy, kterou vám nelze zjevit kvůli vašemu relativnímu stavu. 
Žádná relativní mysl by nemohla plně pochopit, proč je tomu tak. 

Jak víš, Petře, jednou z nejdůležitějších a nejrozhodnějších činností, která se 
odehrává potom, co jedinec překročí onu čáru, odkud není návratu, je nanejvýš 
nutné objevení své pravé přirozenosti, zbavené všech vnucujících faktorů, které 
byly získány během života na planetě Nula a na základě žití takzvaného lidského 
života. Všechny role, masky, vrstvy vazeb, nesprávné identity, nesprávná 
sebepojetí, nesprávná sebevnímání, nesprávná sebepřijetí a nesprávná chápání 
a podobné nevhodné a neskutečné faktory ohledně sebe samého/samé musí 
být odstraněny a eliminovány, aby bylo možné opět získat, správně 
manifestovat a uvést do pozice dalších důležitých voleb původní přirozenost, 
jak jsem ji stvořil Já nebo jak ji zfabrikovaly síly negativního stavu před inkarnací 
na planetu Nula, je jedno, o který případ se jedná. Taková práce může 
z hlediska vašeho planetárního pojímání času kvůli své složitosti a důležitosti 
trvat dlouho. Délka této práce závisí na stupni a rozsahu, v jakém se kdo 
ztotožnil se všemi těmi rolemi a jinými vnucenými faktory lidského života. Čím 
větší a silnější ztotožnění, tím intenzivnější práci je třeba vykonat a tím déle 
trvá. A naopak: čím menší a slabší ztotožnění, tím méně práce je třeba vykonat 
a tím rychleji se dokončí.  

V tomto bodě jedincova stavu po smrti je mu/jí dána volba podstoupit tento 
důležitý a rozhodující proces buď v Nové škole - tato volba naznačuje připojení 
se k pozitivnímu stavu - nebo někde jinde (v tomto ohledu by bylo lepší použít 
slova ‚v nějakém jiném stavu‘, abychom se vyhnuli časoprostorové konotaci 
jeho významu). V takovém případě by bylo zatím volbou dočasné připojení 
k negativnímu stavu v některém z jeho pekel. 

U agentů Mého pozitivního stavu inkarnovaných na planetě Nula, kteří během 
své pracovní cesty na ní nejsou otevřeně spojeni s Mým Novým zjevením, je 
situace trochu jiná. K trochu jinému procesu dojde i u těch Mých agentů na 
planetě Nula, kteří jsou otevřeně spojeni s Mým Novým zjevením. 

V případě těch agentů pozitivního stavu, kteří nejsou otevřeně spojeni s Mým 
Novým zjevením, se musí nejdříve vytvořit jejich otevřené spojení. Z té pozice, 
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ze získaného poznání jeho obsahu a jeho principů, se pomocí toho poznání a 
těch principů oddělí a odstraní veškerá kontaminace, znečištění, jedy a všechno 
ostatní lidské povahy, co se na ně nalepilo během jejich pseudoživota na 
planetě Nula a co si s sebou přinesli do duchovního světa. Odhalí se jejich 
původní vzpomínky, pravé totožnosti a dohody, které měli se Mnou, a oni se 
připojí k domovské základně, ze které pocházejí a ze které se inkarnovali na 
planetu Nula. 

Ti z vás, kteří jsou otevřeně spojeni s Mým Novým zjevením a kteří mají výsadu 
vlastnit všechno poznání ohledně těchto záležitostí a ohledně všeho ostatního 
obsaženého v Mém Novém zjevení, jsou uvedeni do pozice, ve které jsou 
dekontaminováni od všeho typicky lidského. Vaše paměť je otevřena všemu 
ostatnímu, o čem jste neměli žádné vědomé uvědomění, jako je například vaše 
pravá totožnost, přirozenost světa, ze kterého jste se inkarnovali na planetu 
Nula, a podobné důležité záležitosti. Během toho se určí, do jaké míry byl váš 
život na planetě Nula shodný s tím, co jste věděli a co jste si uvědomovali, a do 
jaké míry jste dodržovali principy Mého Nového zjevení během své pracovní 
cesty na vaší planetě. 

Celkem vzato, ti z vás, kteří jsou otevřeně spojeni s Mým Novým zjevením, mají 
značně kratší periodu přechodu a završení tohoto důležitého procesu než 
všichni ostatní. V některých případech může tento proces trvat jen pár hodin 
nebo pár dní, v závislosti na stupni a rozsahu vašeho ztotožnění s vazbami a 
lpění na vazbách, které jste si s sebou přinesli z planety Nula nebo v závislosti 
na tom, jak se vám líbilo bytí ve vašem lidském životě. Líbí se někomu z vás bytí 
ve vašem lidském životě? To je otázka! Vesele se smějeme - všichni. 

Když hovoříme o smíchu. Někteří senzibilní jedinci by však mohli ve svém 
typickém lidském postoji vnímat náš smích jako něco nevhodného, dokonce 
útočného. V pozitivním stavu smích znamená vždy radost, rozkoš, potěšení, 
štěstí, povznesení a podobné velmi pozitivně tím vyjadřované emoce. Nikdy 
neznamená posmívání se někomu nebo něčemu nebo snižování někoho nebo 
zesměšňování někoho. Takové negativní emoce jsou všem v pozitivním stavu 
neznámé. To nikomu vůbec ani nepřijde na mysl. 

Vraťme se ale ke zkušenostem Mých agentů spojených s Mým Novým zjevením 
potom, co jsou vzkříšeni. Jak bylo uvedeno při mnoha příležitostech, mnohé 
věci, které platí u většiny jedinců, velmi často u vás, kteří jste spojeni s Mým 
Novým zjevením, neplatí. U vás to může být velmi odlišné. Nikdy nepodceňujte, 
co víte, co máte k dispozici a jaká je vaše pozice na planetě Nula. Nezáleží na 
tom, jak se navenek podobáte všem ostatním, nezáleží na tom, jaký máte na 
sebe názor z pozice vašeho vnějšího sebevnímání, nezáleží na tom, jakou pozici 
zastáváte v lidském životě, nezáleží na tom, jak důležití, nebo nedůležití se 



135 
 

zdáte být ostatním lidem, či dokonce vám samotným, kvůli vašemu spojení 
s Mým Novým zjevením, jestliže ve svém životě praktikujete jeho principy, 
zákony, ideje a koncepce kvůli nim samotným, bez očekávání nějaké odměny, 
jste schopni obejít spoustu věcí, kterými byste jinak nevyhnutelně museli projít. 
Takže nikdy nezevšeobecňujte nebo nepoužívejte nebo neočekávejte, že se 
vám stane něco, co se může stát a co se snad stane ostatním v tomto ohledu. 
Něco z toho se může tak stát, a něco z toho se může stát úplně jiným, dokonce 
nečekaným způsobem.  

Potom, co prožijete proces vzkříšení a to, co bylo popsáno z hlediska vašeho 
případu jako Mých agentů spojených s Mým Novým zjevením, v tomto bodě 
učiníte rozhodnutí a volbu, zda by bylo pro někoho z vás prospěšné nebo 
užitečné, aby se stal členem nějaké duchovní rodiny. Ti z vás, kteří jsou silně 
spojeni prostřednictvím lásky, náklonnosti, hlubokého přátelství a podobných 
důležitých činitelů a, samozřejmě, což je nejdůležitější, prostřednictvím Mého 
Nového zjevení a kteří Mně sloužili na planetě Nula v rolích, které ilustrují a 
demonstrují život v souladu s principy Nového zjevení, se stanou členy 
duchovní rodiny té osoby, která zůstala na planetě Nula. 

Je logické a prozíravé předpokládat, že takové spojení, které existovalo na 
planetě Nula mezi některými z vás, asi potřebuje trvat dál i potom, co bude 
jeden z vás odvolán, aby se udržela linie práce, která se vykonávala z pozice 
planety Nula a která musí pokračovat z odlišného úhlu, na odlišném základě, 
s odlišným obsahem, zahrnujíce aktivní účastníky z obou směrů současně - 
z duchovního světa, a zároveň z planety Nula. Vzpomeňte si, co jsem vám řekl 
v jednom z Doplnění v Korolariích...? Při procesu eliminace negativního stavu 
budete pomáhat i z této pozice - z druhé strany. Jak si myslíte, že se takové 
pomoci dosáhne? Mezi mnoha jinými věcmi, děje se to po vašem odvolání tak, 
že se stanete členy duchovní rodiny toho, kdo po vás zůstal. 

Když jsme o této záležitosti hovořili na konci Dialogu 15, k celému jsoucnu a 
bytí i pseudojsoucnu a pseudobytí, jakož i k celému lidstvu jsme hovořili skrze 
jejich nevědomé uvědomění. Proto bylo velmi důležité, aby se o tom povědělo 
to, co bylo řečeno v tomto Dialogu, aby se všem všude oznámila myšlenka, že 
nemají očekávat, že se věci odehrají takovým způsobem, jak by jejich uložené 
očekávání vyžadovalo, že se stane. Naplnění takových očekávání by bylo pro 
všechny duchovně velmi nebezpečné. Tato prohlášení, jakož i všechna ostatní - 
a toto opakujeme znovu! - by se nikdy neměla brát osobně ani by se neměla 
aplikovat na něčí osobní situaci. V osobní konotaci mohou, ale i nemusí být 
taková. Naproti tomu, když hovoříme speciálně o Mých agentech na planetě 
Nula spojených s Mým Novým zjevením, jejich situace může být úplně jiná, 
kvůli jejich specifickým volbám a úlohám. Nezapomínejte na důležitý fakt: Proč 
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se pseudotvůrci vzdali svého úmyslu zničit planetu Nula? Především a hlavně 
kvůli vám, Mým agentům spojených s Mým Novým zjevením. Jasně si všimli, že 
něco bylo u vás úplně jiné, cosi, co se nehodilo k jejich představě o tom, jací by 
měli být typičtí lidé. Vidíte tedy, že vy nejste typičtí lidé. Proto se na vás mnohé 
věci nevztahují. V tomto okamžiku bych navrhoval, abychom v tomto tématu 
pokračovali zítra - pokud to bude možné a uskutečnitelné. 

Peter: Ano, s radostí, můžeme pokračovat zítra. Děkuji Ti velmi za tyto 
informace. 

Pán Ježíš Kristus: Rádo se stalo, Petře, jako vždy. Takže zítra. 
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Dialog 18 

13. ledna 1999 

 

Peter: Jsme připraveni pokračovat v diskusi o včerejším tématu, obsaženém 
v Dialogu 17? 

Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře, jsme. 

Peter: V tom případě, když už hovoříme o komunikaci se zesnulými jakýmkoliv 
způsobem či stylem, mohl by ses podrobněji zmínit o fenoménu médií na 
seancích takzvaných spiritistů, kdy se používá médium, skrze které lze údajně 
hovořit se zesnulými? Co se děje během těchto seancí? 

Pán Ježíš Kristus: Dovol Mi, než přímo odpovím na tvou otázku, abych zašel 
trochu do historické perspektivy ohledně duchů a komunikace s nimi z vaší 
lidské pozice. 

Jak víš, Petře, před Mým Prvním příchodem na planetu Nula nebylo pro bytosti 
z duchovního světa - jak z pozitivní strany, tak z negativní strany - nic 
neobvyklého objevit se nebo chodit po vaší planetě. V té době je byli mnozí lidé 
schopni vidět a hovořit s nimi, kdykoli vznikla potřeba. Příčinu tohoto 
fenoménu lze najít v pozici, ve které se tehdy lidstvo nacházelo. Planetu Nula 
ovládali pseudotvůrci a jejich přisluhovači. Pseudotvůrci měli plný přístup i do 
pozitivního stavu a, samozřejmě, aby se věci uvedly do rovnováhy, obyvatelé 
pozitivního stavu měli plný přístup na planetu Nula i jinde do zóny vymístění. 
Faktor toho přístupu byl založen na podmínce nevyhnutelnosti, a ne na 
svobodné volbě pro lidi. Kvůli tomuto faktoru mohl každý ovlivňovat a také 
ovlivňoval jejich životní styl. Po nějakou dobu jsem tuto lidskou situaci dovolil, 
aby se celému Stvoření zobrazilo, jaký by byl život, kdyby nebyl založen na 
svobodné volbě, ale na vnucování a nevyhnutelnosti. Byl to, samozřejmě, 
strašný život. V procesu ilustrování jiných typů životů, předtím, než plnost 
pozitivního stavu může být aktivována a uvedena do pohybu, úplně prvním 
způsobem života, který je aktivován, je život vnucení, nevyhnutelnosti a žádné 
svobody volby. Druhý typ života, který se aktivuje a uvede do pohybu po 
završení této fáze manifestace, je život, ve kterém je negativní stav zvolen ze 
svobodné volby, a ne vnucením. 

Jak víš, Petře, Můj První příchod na planetu Nula ohlásil konec prvního typu 
ilustrace a začátek druhého typu. V průběhu prvního typu života muselo být 
kvůli jeho vnucující povaze dovoleno objevování se bytostí z obou stran, aby 
uplatňovaly vliv na lidské chování a na jejich životní styl. Z toho důvodu mohli 
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lidé nejen vidět, slyšet a interagovat s takovými bytostmi, ale mnozí z nich byli 
vážně posednuti démony. 

Tato záležitost má ale i další stránku. Aby byl umožněn takový fenomén, jako je 
vidění, slyšení a komunikace s bytostmi z jiných dimenzí, propojení mozku a 
lidské nervové soustavy bylo trochu jiné, než je tomu teď. Tenkrát lidský mozek 
nebyl tak vyvinutý jako nyní. Takzvaná šedá kůra mozková, sídlo racionality, 
logiky a intelektu, byla omezena co do rozsahu i funkce. Lépe řečeno, určité 
oblasti lidského mozku nebyly plně aktivovány - ty, které se týkaly funkce šedé 
kůry. Naproti tomu, plně byly aktivovány ty oblasti mozku, které lidem 
umožňovali mít takové zkušenosti. Toto je důvod, proč bylo tak snadné 
ovlivňovat lidi pomocí bytostí, které byly schopny manipulovat perceptivní a 
receptivní schopnosti jejich mozku. Životní styl vnucení a nevyhnutelnosti si 
vyžadoval takové uspořádání. Během Mého Prvního příchodu na planetu Nula 
jsem v lidské neurofyziologické formě inicioval posun postupným uzavíráním 
těch oblastí jejich mozku, pomocí a prostřednictvím kterých jim mohly být 
vnuceny věci v rozporu s jejich svobodou volby. Musíš pochopit, Petře, a 
všichni, kdo čtete tato slova, že všechny tyto aktivity a snahy, vše, co je tu 
popsáno, se uskutečňuje přeskupením duchovních souvztažností, které přímo 
souvisí s funkcí mozku, o níž hovoříme. Nedělá se to nějakým chirurgickým 
nebo jiným fyzickým postupem. Dělá se to duchovními prostředky, které mají 
dopad a vliv na příslušné oblasti mozku a nervové soustavy. Jinými slovy, 
uzavřením jedné oblasti mozku a otevřením nějakých jiných. Vzhledem k tomu, 
že tento proces probíhá z bezčasového a bezprostorového kontinua, když se 
aplikuje na planetu Nula, podléhá zákonům časoprostoru, které řídí události 
v lidském životě. Kvůli této okolnosti jsou tyto změny postupné, pomalé a 
vyžadují čas. 

Proto dopad toho uzavření nenastal, takříkajíc, přes noc. Ve vašem čase trvalo 
mnoho let, než byl ten proces dokončen. Kvůli tomu byli někteří lidé schopni 
iniciovat takovou komunikaci s duchy z jiných dimenzí dokonce i po tomto 
úplném uzavření.  Jak plynul čas, výskyt takové komunikace byl zřídkavější a 
zřídkavější, až dokud nenastal úplný zákaz kontaktů tohoto typu. Jen velmi 
málo lidí mělo dovoleno mít nadále určité zdání takových kontaktů. V tomto 
časovém bodě mohou jen těžké duševní choroby otevřít ony dotyčné oblasti a, 
samozřejmě, malé děti mohou mít stále takovou schopnost vidět a slyšet věci 
v jiných dimenzích, dokud se nepodřídí požadavkům své kultury a dokud plně 
nerozvinou své mozkové funkce. Důvodem, proč bylo zakázáno udržovat takové 
kontakty nebo být posedlý démony, jak tomu bylo před Mým Prvním 
příchodem, byla skutečnost zrušení vnucujících činitelů a nevyhnutelnosti a 
založení životního stylu na základě svobodné volby. Nemůžete mít dost dobře 
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takovou svobodu, pokud jste ovlivňováni entitami, které vás daleko převyšují ve 
všech aspektech vašeho života. 

Jakmile byla vytvořena a zavedena plná kondice toho nového životního stylu a 
jakmile byla pro poučení všech plně manifestována snaha volit si pomocí 
svobodné vůle a volby, došlo k dalšímu posunu. Povaha toho posunu - který se 
začal během vyvíjení principů tvé duchovní hypnózy, Petře - si vyžadovala 
opětovné otevření dveří do jiných dimenzí, aby se některým lidem dostala do 
povědomí existence jiných realit a jejich spojení s nimi. Tenkrát se uskutečnil 
první kontakt v tomto ohledu (konec sedmdesátých let 20. století). Všimni si 
však, prosím, rozdílu mezi bývalým způsobem kontaktu a tím, který jsi vyvinul a 
zavedl ty, Petře, samozřejmě s Mým požehnáním. Zatímco v prvním případě se 
takové kontakty ve většině případů uskutečnily prostřednictvím výslovného 
vnucení - zejména v případech posednutí - v tvém přístupu k této věci byla tato 
procedura založena na prosbě k vaší pravé Duchovní mysli - ve které byla Má 
přítomnost - aby vám dovolila a aby vytvořila vhodnost, potřebu a přiměřenost 
takových kontaktů a komunikace. Zároveň byly takové komunikace a kontakty 
omezeny jen na členy vlastní pravé duchovní rodiny, kteří vždy působili z pozice 
svobodné volby dotyčného, a žádných vnucení. Aby se zajistilo, že jste 
v kontaktu s nimi, a s nikým jiným, byly za tímto účelem vyvinuty propracované 
bezpečnostní prověrky. 

Hlavním důvodem, i když ne jediným, proč bylo nutné opětovně otevřít dveře 
pro přístup do jiných dimenzí, spočíval v charakteru samotného posunu, který 
se tenkrát odehrával. Tento posun byl zaměřen na vytvoření podmínek pro 
přípravu na završení Mé Nové Přirozenosti; na propuštění pseudotvůrců a na 
jejich návrat na planetu Nula; na kondenzaci negativního stavu, aby mohl 
dočasně vyhrál na vaší planetě; a na přípravu závěrečné fáze Mého Druhého 
příchodu. Bylo to také pro postupné opětovné uvedení vybraných lidí do reality 
duchovního světa - kterou ztratili; stejně jako pro aktivaci Mých agentů na vaší 
planetě, kteří by byli spojeni s Mým Novým zjevením, které bylo v procesu 
přenosu jeho úplně prvních částí; stejně jako pro aktivaci ostatních Mých 
agentů, aby se v nich aktivovalo povědomí pověření a poslání, které dostali ode 
Mne před inkarnací na planetu Nula - být mostem a překladatelem v obou 
směrech, z pozitivního stavu a do pozitivního stavu a jinde, a z vaší planety a na 
vaši planetu. Zřejmě, dokud si neuvědomujete nebo dokud zkušenostně 
nevnímáte, že takové světy a jejich sentientní entity vůbec existují a jsou s vámi 
ve spojení, nemůžete být dost dobře mostem nebo překladatelem k nim nebo 
od nich. Mějte ale na paměti, prosím, že taková otevření se nevztahují pouze na 
Mé agenty, zda už jsou, nebo nejsou spojeni s Mým Novým zjevením, ale i na 
agenty negativního stavu a jejich poskoky, kteří byli opětovně probuzeni ze 
svého dřímajícího stavu a znovu aktivováni provádět práci a pověření, které 
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přijali od vládců svých příslušných pekel. Toto úsilí je integrální součástí hutné 
kondenzace negativního stavu. 

V tomto bodě můžeme uzavřít naši krátkou odbočku do historie této záležitosti 
a vrátit se ke tvé otázce, Petře. Jak víš, záležitost s médii a jejich kontaktem se 
zesnulými či s kýmkoliv byla vždy velmi kontroverzní. Značně se praktikovala 
před Mým Prvním příchodem. Jak víš, v izraelském národě to bylo zakázáno a 
lidé toho národa, kteří to praktikovali, byli popraveni. Důvodem, proč byl v té 
době v Izraeli zaveden tak tvrdý trest, byl faktor reprezentace, kterou měl Izrael 
té doby. Byl to jediný národ, který měl Mé Slovo. Bylo nutné stanovit porovnání 
mezi někým, kdo se spoléhá výhradně na Mé Slovo, a někým, kdo se spoléhá na 
vnucení duchů. 

Jak víš z příběhu úplně prvního krále Izraele - Saula, Saul nejprve zničil nebo 
zabil všechna taková média i věštce, a potom, když měl vážné problémy, 
vyhledal jednoho, který se ukrýval v podzemí, aby tento vyvolal jeho učitele a 
duchovního vůdce - Samuela. Podívej se ale na směr, ze kterého se Samuel 
zjevil ženě - médiu. Bylo to zezdola, zespodu země, což znamená z negativního 
stavu. Jasně řekl Saulovi, že se v ten stejný den se svými syny k němu přidá 
v peklech za všechny jejich zlé skutky a za to, co učinili izraelskému národu. 
Směr, ze kterého se takzvaný Samuel zjevil, jasně naznačuje, že duchové, kteří 
se během seancí zjevují a kteří hovoří a přebírají roli zesnulých, jsou ve většině 
případů negativní. 

Toto je důvod, proč nebylo nikdy rozumné účastnit se takových seancí s médii. 
Dostává vás to do nebezpečí, že budete poslouchat negativní duchy, 
zamaskované za někoho, koho jste milovali a o koho jste stáli. Tak byste mohli 
být svedeni a mohli byste se stát svým vlastním sebenaplňujícím proroctvím 
tím, že nasloucháte tomu, co vám říkají, namísto toho, abyste naslouchali své 
vlastní intuici a zdravému rozumu. Opět, toto je vnucující, zneužívající a 
odebírající vám svobodnou volbu. A nejen to, ale taková komunikace zavírá 
dveře ke Mně a ke členům vaší pravé duchovní rodiny. Když se rozhodnete mít 
kontakt skrze nějaké médium a požádáte o radu někoho, o kom si myslíte, že je 
například vaším milovaným zesnulým, tímto činem otevíráte dveře silám 
negativního stavu. Ony okamžitě a s velkým potěšením převezmou řízení a 
poskytnou vám všemožné přesvědčivé a ‚nádherné‘ zážitky a věrohodné 
předpovědi založené na tom, že vám ověřitelným způsobem povyprávějí 
události z vaší vlastní minulosti, a tak velmi účinně nahradí Mě a všechny členy 
vaší duchovní rodiny svou vlastní posádkou, která bude jednat, chovat se a 
vypadat jako Já a členové vaší pravé duchovní rodiny. Nezapomínejte, že jsou 
to velmi kvalifikovaní herci a hráči rolí. Jen co se stane něco takového, stáváte 
se otroky jejich příkazů. Ztratíte svou cestu z působnosti pozitivního stavu. 
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Vidíš tedy, proč je duchovně velmi nebezpečné kontaktovat se pomocí 
takových prostředků? 

Když porovnáš tento druh zkušeností s těmi, které se vyskytují v zážitcích blízké 
smrti, během seancí nedochází k žádné fyzické manifestaci nebo materializaci. 
V zážitcích blízké smrti se dotyčná osoba vrátí zpět do svého vlastního fyzického 
těla a žije v něm dál, dokud skutečně nezemře. Během seance je použita úplně 
jiná metoda. Médium se ponoří do hlubokého spontánního hypnotického 
transu. V tomto stavu se otevřou dveře do jiné dimenze, zatímco se současně 
uzavře uvědomění si vnějšího vědomého světa. V momentě, když se to stane a 
když se vyvolá požadovaný duch, aby se projevil, ten duch vnikne do vědomí a 
do mozku média a je schopen komunikovat s tazatelem. Pomocí takových 
prostředků není možná žádná fyzická materializace. Není to tedy tak, jako by se 
tazateli zjevil ten duch ve fyzickém těle, nebo vstal z mrtvých. On/ona se musí 
spoléhat na médium, aby slyšel/a duchovu odpověď na své otázky s využitím 
hlasivek a artikulace média. 

Takže tento, jakož i všechny ostatní zážitky této povahy jen potvrzují fakt, že 
nikdo se nedokáže nebo se nemůže vrátit zpět po překročení této hranice, za 
níž už není návratu. To samé platí i o vašem způsobu komunikace se Mnou a se 
členy vaší duchovní rodiny. Ve vašem formálním i neformálním stavu niternosti 
jsou někteří z vás schopni komunikovat s námi pomocí vizuálních a sluchových 
prostředků. Protože je taková komunikace přímá, bez použití média, a 
odehrává se individualizovaným a zosobněným způsobem z vašich myslí do 
našich myslí, bez použití obecných metod nebo praktik, tak běžných pro 
negativní stav, obchází vědomí negativních nebo zlých duchů a vytváří velký 
stupeň pravděpodobnosti, že jste v kontaktu se správným zdrojem. Záležitost 
pravděpodobnosti je spojena s úmysly, motivací a účelem, kvůli kterému 
přistupujete ke svému kontaktu a komunikaci s námi. Čím méně kontaminace 
prostřednictvím vašich lidských očekávání, toužebných přání, sobeckých 
důvodů a nevhodných požadavků, tím větší je pravděpodobnost, že jste na 
správné koleji - v kontaktu a komunikaci s námi. A samozřejmě naopak. Čím je 
toho víc, tím je větší pravděpodobnost, že buď nezískáte žádnou odpověď či 
pocit náležitého kontaktu, nebo se stanete terčem sil negativního stavu, které 
do vás mohou dočasně vniknout - pokud se nevzchopíte - a vyvolat ve vás 
všemožné pochybnosti, nejistotu a různé jiné typické lidské problémy. 

Peter: Když už hovoříme o smrti, umírání a komunikaci se zesnulými, rád bych 
Tě poprosil o komentáře k jednomu ze Tvých prohlášení, zaznamenaných 
v evangeliích podle Matouše 24:40-41: ‚Tehdy budou dva na poli; jeden bude 
vzat a druhý zanechán. Dvě budou mlít mlýnským kamenem; jedna bude vzata 
a druhá zanechána.‘ A k prohlášení apoštola Pavla, zaznamenanému v jeho 
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první epištole Tesalonickým 4:13-18, zejména ve verši 17: ‚My živí budeme 
spolu s nimi (tzn. s mrtvými, kteří budou tehdy vzkříšeni - moje interpretace) 
uchváceni do oblak vstříc Pánu; potom už budeme s Pánem navždycky.‘ Pokud 
správně chápu Pavlovo prohlášení, on, jako většina křesťanů Pavlova typu, věřil, 
že všichni, kteří doposud zemřeli, budou stále mrtví, a že všichni mrtví budou 
vzkříšeni jen v době Tvého Druhého příchodu. Takže, pokud někdo z nás bude 
ještě živý na této planetě v čase Tvého Druhého příchodu, nezažije fyzickou 
smrt, ale dojde k jakési přeměně našich fyzických těl a připojíme se k Tobě a ke 
všem těm pozitivní přirozenosti, kteří budou tehdy vzkříšeni, v nějaké 
atmosféře atd. Mají tato prohlášení nějaký význam? 

Pán Ježíš Kristus: Dovol Mi věnovat se nejdříve záležitosti Mého vlastního 
prohlášení, které jsem učinil během Mého pobytu na vaší planetě. Jak víš, 
Petře, vždy, když jsem hovořil k zástupu nebo k Mým učedníkům, nebo 
k někomu jinému, nehovořil jsem jen k nim, ale také, a to je nejdůležitější, ke 
všem ostatním světům, dimenzím, paralelním realitám a jejich příslušným 
pseudoprotějškům v zóně vymístění. Především, v doslovném smyslu to 
prohlášení znamenalo situaci, která měla nastat s obyvateli Jeruzaléma potom, 
co Mě odmítli jako Mesiáše a co jsem byl ukřižován. 

Jak víš, Mým odmítnutím a ukřižováním přivodili na sebe vnější trest a odplatu. 
Byla to forma navštívení, které mělo za následek obléhání Jeruzaléma římskou 
armádou, jež trvalo dlouhou dobu a jež skončilo úplným zničením Jeruzaléma a 
jeho slavného chrámu. Následkem toho obléhání většina jeho obyvatel 
zahynula. Ale některé z nich, z těch, kteří Mě a Mé principy přijali, jsem ukryl, a 
v jistém smyslu zmizeli před zraky a z vědomí ostatních – jako by vůbec 
neexistovali. Toto znamenala ta slova ve svém doslovném smyslu. 

Jak ale víš, Má prohlášení byla míněna i v čistě duchovním smyslu, v souvislosti 
s událostmi čistě duchovní povahy a v souvislosti s budoucím osudem 
intermediálního světa (světa duchů), kde se lidé shromažďovali formujíce své 
vlastní společnosti, které se ne příliš lišily od těch, které měli během jejich 
života na planetě Nula. Během Posledního soudu, když tam skončila lidská éra, 
ti lidé, kteří měli pozitivní sklony a povahu, byli krátce před Posledním soudem 
vyzvednuti ze svých pozic a stavů, zanechajíce ostatní za sebou. Jednoduše 
z toho světa zmizeli a byli umístěni jinde (do Staré školy, která byla tehdy 
Novou). Ti, kteří byli po vytržení ostatních zanecháni, potom čelili důsledkům 
svých zlých a negativních skutků a byli uvrženi do jednoho z pekel. Toto 
znamená uvedené prohlášení. Bylo pro tehdejší dobu a pro tehdejší události. 
Jejich současný význam se týká více toho, co bylo uvedeno v jednom 
z předcházejících Dialogů. Bylo tam uvedeno, že těsně před završením úplného 
pseudovítězství negativního stavu na vaší planetě - před Velkým soužením - 
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kdybyste v tom čase ještě stále byli na vaší planetě, ti, kteří spustí a realizují 
jeho vznik, vás obejdou. Bude to, jako byste neexistovali. Tomu prohlášení by 
se neměl připisovat žádný jiný význam.  

Pokud jde o Pavlovo prohlášení, chyboval ve dvou ohledech: Za prvé, jeho 
předpoklad, že mrtví budou mrtví až do Mého Druhého příchodu, jako by spali, 
a pak se probudí ze svého spánku, je úplně nesprávný. Pavel, stejně jako i jeho 
početní následovníci v křesťanském světě přehlédli, co jsem o tom řekl: ‚Já jsem 
vzkříšení a život. Ten, kdo věří ve Mne, bude žít i kdyby zemřel. A ten, kdo žije a 
věří ve Mne, nikdy nezemře.‘ Samozřejmě, zde jsem hovořil o duchovním životě 
a duchovní smrti. Zároveň jsem ale naznačil, že nic takového jako skutečná smrt 
neexistuje, takže každý, kdo fyzicky zemře, je zakrátko vzkříšen a žije dál buď 
v pravém životě pozitivního stavu, nebo v pseudoživotě negativního stavu, 
nazvaném skutečná smrt. 

Za druhé, Pavlův předpoklad, že těla těch, kdo zde budou v čase Mého Druhého 
příchodu, podstoupí jakýsi druh transfigurace, je také nesprávný. Relativní tělo 
z relativních prvků v relativní bytosti nemůže být transfigurováno, protože se 
musí podřídit zákonům své vlastní přirozenosti rozkladu. Taková transfigurace 
je možná jen z původního stavu Absolutna, kdy Absolutno zahalí Sebe Samo do 
toho relativního, a infúzí Sebe Sama do toho relativního odmítne stav jeho 
přirozeného rozkladu - jak se to stalo s Mým fyzickým tělem. Proces této 
povahy nelze pochopit vaší relativní lidskou myslí. Této záležitosti se však 
můžeme věnovat někdy jindy, jestliže to bude potřebné a uskutečnitelné. 

Peter: Děkuji Ti moc za Tvé vysvětlení. Měli bychom pro dnešek skončit? 

Pán Ježíš Kristus: Ano, bylo by to rozumné. Můžeme pokračovat zítra, jestli 
budeš mít chuť a jestli si tvou pozornost nebudou vyžadovat nějaké jiné věci. 
Zatím ti přeji příjemné odpoledne. 
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Dialog 19 

14. ledna 1999 

 

Peter: Proč mám pocit, že jsme ještě nedokončili naši diskusi o záležitosti 
křesťanské koncepce vytržení a o tom, co se stane bezprostředně po jedincově 
smrti, vycházeje z Pavlových výroků ve verších citovaných na konci Dialogu 18? 

Pán Ježíš Kristus: Proto, Petře, jelikož tyto záležitosti je třeba více objasnit. 
Vezměme si nejprve záležitost Pavlova prohlášení i prohlášení jeho loajálních 
křesťanských následovníků, že všichni, kteří zemřou, zůstanou mrtví až do 
Mého Druhého příchodu – jako by usnuli, a Já je potom probudím, aby se ke 
Mně připojili při Mém objevení se na doslovných oblacích ve vzduchu. Jestliže 
vezmeš do úvahy axiomatický fakt, bezpodmínečně přijímaný Pavlem i jeho 
následovníky, že Já jsem jediný zdroj života, protože Já jsem život Sám v Sobě, 
Sám o Sobě, Sám od Sebe a Sám ze Sebe, a že veškerý život vzniká ze Mne, a že 
bez Mého Absolutního Života - který nepřetržitě vyzařuje do všech, drže je na 
živu - by nikdo nemohl přežít ani na zlomek vteřiny, potom jsou Pavlovy závěry 
v tomto ohledu úplně nelogické a nedávají žádný smysl. 

Jedním z hlavních problémů, které Pavel měl, což bylo také jeho pádem, bylo 
to, že vůbec neměl ponětí o charakteru duchovních souvztažností nebo o tom, 
co je to vlastně pravý duchovní život. Z jeho prohlášení o této a mnoha jiných 
záležitostech je jasné, že v protikladu ke všem ostatním prohlášením, která 
udělal, předpokládal, že duch a duše lidského těla jsou jaksi závislé na tom těle, 
a ne naopak - že život těla závisí na duchu a jeho duši. Když tedy tělo zemře, co 
se stane s tím duchem a duší? Jsou umístěni do nějakého limba nebo kamkoliv, 
kde jsou udržováni v pozastavení životních funkcí, dokud neuskutečním Svůj 
Druhý příchod? Takový předpoklad by znamenal, že i Já jsem mrtvý nebo 
v jakémsi pozastavení životních funkcí. V jednom časovém bodě se ve Mně 
něco pohne a Já se probudím a zčistajasna se rozhodnu začít Svůj Druhý 
příchod. Proč bych i Já měl být považován za mrtvého, nebo hluboce 
dřímajícího či spícího, kdyby Pavlovo nelogické prohlášení mělo být pravdivé? 
Protože pokud přiznáte, že Já jsem život a že život všech je ze Mne a že Já jsem 
v tom životě, potom z toho logicky vyplývá, že vždy, když někdo zemře, 
ztrativše svůj život, zemřu i Já, protože Já jsem ten život v něm/ní. Samozřejmě, 
kdyby to bylo možné, celé jsoucno a bytí i pseudojsoucno a pseudobytí a 
všechny jejich příslušné entity by také přestaly být a existovat. 

Naproti tomu, jestliže jsou duch a duše příslušného jedince uvedeny až do 
Mého Druhého příchodu do jakéhosi pozastavení životních funkcí, život všech 
by byl také v takovém stavu, kvůli faktoru, že Já jsem život jejich ducha a duše. 
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Na chvíli ale předpokládejme, že je něco takového možné. Dokážeš si představit 
to strašné mrhání životodárné energie, spící někde s pozastavenými životními 
funkcemi nebo v totální nečinnosti, jsouc nevyužita na nic produktivního, 
užitečného a plodného? Taková situace je naprosto nemožná. Můj život je 
v každém a ve všem nepřetržitě a neustále aktivní, dynamický, progresivní a 
neustále naživu, ve stavu plné bdělosti a tvořivých činů uvnitř každého ducha a 
duše. Jen fyzické tělo lidí a některých dalších tvorů spí a/nebo umírá, protože 
nemá žádný život samostatně nebo samo o sobě. V tomto ohledu je tedy 
Pavlův předpoklad a předpoklad některých jeho křesťanských následovníků 
úplně mylný. Duch a duše všech, potom, co jejich lidské fyzické tělo zemře, žijí 
navěky dál v aktivním, plně funkčním stavu a modalitě, s plným zachováním si 
svého ‚já jsem‘ a s plným vědomým uvědoměním si toho, že jsou naživu. Druhý 
předpoklad, založený na této okolnosti, předpoklad, že vaše fyzické tělo bude 
v čase Mého Druhého příchodu transfigurováno - jestliže budete v té době ještě 
stále žít na planetě Nula - v procesu, kteří někteří křesťané nazývají ‚vytržení‘, je 
také mylný. 

Znovu, Pavel byl v tomto ohledu příliš doslovný, přehlížeje duchovní okolnosti 
tohoto procesu a to, s čím souvztaží. I když si uvědomoval, že mimo fyzického 
těla, které je vytvořeno ze hmoty, existují jiné druhy těl, přesto však 
předpokládal, že toto hmotné tělo by mohlo být plně zapojeno do procesu 
vytržení a zároveň zůstat naživu. Samozřejmě, jak víš z principů vaší 
elementární fyziky, takové tělo by nemohlo přežít ve vesmíru, nikde tam 
nahoře, ve vzduchu, v oblacích, bez nějakých ochranných zařízení. Pavel ale 
předpokládal, že se v tom těle odehrává nějaký transformační proces, učiníc ho 
imunním vůči rozkladu a rozpadu. A podle něho by to nastalo okamžitě. 

Jestliže by taková věc byla možná, potom by lidské tělo, které jsem měl Já a 
které jsem s Sebou vzal po Svém vzkříšení, mohlo být také okamžitě 
přeměněno a proces jeho přeměny na nesmrtelnou entitu by netrval téměř 
dvacet století. Jak vidíš z tohoto momentu, žádný z fyzických zákonů nemůže 
být porušen. Kvůli své povaze je fyzické tělo podřízeno zákonům 
časoprostorového kontinua. Toto je důvod, proč Moje Nová Přirozenost nebyla 
vytvořena, takříkajíc, přes noc a proč podle vašeho vnímání času trvalo 
dosažení tohoto cíle dlouhou dobu. V bezprostorovém a bezčasovém stavu je, 
samozřejmě, faktor času úplně irelevantní. Kdyby bylo možné, aby relativní 
lidské fyzické tělo podstoupilo takovou transfiguraci a změnu, jak se to stalo 
Mému fyzickému tělu z pozice Mého Absolutního Stavu, Kondice a Procesu, 
završení takového procesu by muselo trvat staletí, přesně jak to trvalo Mně. 
V tom případě by se to nemohlo stát okamžitě, jak předpokládal Pavel. 
Samozřejmě, pro relativní lidské tělo, které odívá relativní lidskou bytost, nic 
takového není možné. Slovo ‚relativní‘ samo o sobě znamená dočasnost jeho 
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stavu. Proto lidské fyzické tělo nemůže navěky sloužit tomu účelu pro svého 
ducha a duši. Poté, jakmile poslouží svému účelu, je odloženo bokem - jinými 
slovy zemře - a příslušný duch a jeho duše získají jiný typ vnějšího těla, 
přizpůsobeného podmínkám a stavu, ve kterých potom budou pobývat. 

Předpokládejme tedy, co by se mohlo stát vašemu tělu, kdyby někdo z vás, 
Mých agentů, byl na planetě Nula buď ještě v době, kdy bude negativní stav 
v úplném pseudovítězném postavení, nebo v době konečné fáze Mého 
Druhého příchodu? Mohlo by se stát několik věcí: buď byste fyzicky zemřeli 
z takzvaných přirozených příčin, nebo byste v tom těle žili dál, dokud se 
nezavrší vaše poslání; nebo byste byli uvedeni do zvláštní pozice, během které 
by vaše fyzické tělo bylo odloženo bokem a bylo by pro vás vytvořeno nové 
tělo, odpovídající potřebám vašeho nového pověření a poslání. Pro vaší lidskou 
mysl není možné v této konkrétní době pochopit proces, ke kterému dochází, 
aby se dosáhlo toto vytvoření. V tomto ohledu existují nějaké další možnosti, 
ale ty mají absolutní povahu a pro vás není možné je pochopit. Některé aspekty 
toho budete schopni pochopit potom, až budete mimo váš lidský život. Kvůli 
tomu nelze v tomto okamžiku o této záležitosti povědět nic víc. Proto bychom 
měli toto téma pro tentokrát uzavřít. 

Peter: Děkuji Ti velmi za toto vysvětlení. Jak víš, minulou noc byl v mém 
telefonickém rozhovoru s Danem a Olgou nastolen zajímavý problém. Týkal se 
opuštěných dětí v Rusku a v ruských sirotčincích, jakož i podmínek dětí v Africe, 
Jižní Americe a v některých zemích Asie a jejich nepředstavitelně zlá situace a 
utrpení. Otázka zní, proč je dovolen takový fenomén u dětí? 

Pán Ježíš Kristus: Především, je velmi dobrým znamením, že máte soucit s jejich 
postavením. Jedním z důvodů, proč jsou takové strašné podmínky u dětí 
tolerovány, je to, aby to v lidech vyvolalo pocity soucitu. Prožívání takových 
pocitů má pozitivní konotaci. Proto to bude mít spásnou kvalitu při Posledním 
soudu lidí a při určování jejich duchovního stavu a povahy. Způsob, jakým máte 
chápat toto prohlášení, spočívá ve faktu samotné lidské přirozenosti. Pokud 
důkladně analyzuješ skutečnou lidskou přirozenost, dospěješ 
k nevyhnutelnému závěru, že lidé, ponechaní sami sobě, bez jakýchkoli vnějších 
postrkování a příkladů, nejsou schopni zažít žádné pozitivní emoce. 
Koneckonců, jsou v zevnějšku zevnějška. Kromě toho, byli zfabrikováni 
takovýmto způsobem, aby samostatně, sami od sebe a sami o sobě nebyli 
schopni mít takové pozitivní emoce. Kvůli faktu, že se lidé nacházejí v této 
mizerné pozici, na to, aby jim bylo umožněno mít takové pozitivní pocity, jsou 
jim dány vnější příklady, které fungují jako spouštěcí, nebo lépe řečeno 
indukční zařízení pro takové emoce a pocity. Jinak by nemohli zakusit nic 
pozitivního. V tom případě by museli navěky zahynout. Takový výsledek 
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lidského osudu a údělu by byl pro Moji Absolutně Milosrdnou, Odpouštějící a 
Soucitnou Přirozenost nepředstavitelný. S některými sentientními entitami byla 
tedy učiněna dohoda, že se budou inkarnovat na planetu Nula za účelem prožití 
takových strašných zážitků - strašných z vašeho typicky lidského hlediska - aby 
lidem umožnily mít takové pozitivní emoce. V minulosti, do 1. července 1988, 
přicházeli takový dobrovolníci jak z pozitivního, tak i z negativního stavu. 
V současnosti, zejména po tomto datu, se inkarnují na planetu Nula jen 
z negativního stavu. 

Toto je jeden důležitý aspekt takového dovolení. Existuje několik dalších 
aspektů, stejně důležitých, nebo dokonce důležitějších, než je tento první. 
Nezapomínej, že tyto děti jsou dětmi jen z vašeho lidského hlediska. Z našeho 
hlediska nejsou děti. Jejich duch a duše jsou úplně dospělé, polapené v lidském 
těle, mozku a nervové soustavě. Proto jsou plně zodpovědné a povinné skládat 
účty za své volby, které v tomto ohledu učinily. Také nezapomínej, jaké rodiče a 
jaké prostředí si vybraly k inkarnaci na planetu Nula. Ve většině případů jsou to 
děti prostitutek, alkoholiků a narkomanů, psychopatů, duševně nemocných a 
podobných jedinců, s nepřekonatelnými fyzickými, duševními, ekonomickými a 
jinými druhy problémů, které mají velmi malé, pokud vůbec nějaké, výčitky 
svědomí, pocity viny, ohledy nebo porozumění pro kohokoliv a cokoliv. Toto 
platí zejména ohledně dětí v Rusku a v některých jiných zemích. Naproti tomu, 
africké děti a děti v některých zemích Latinské Ameriky nejsou až tak sužovány 
problémem opuštěnosti, ale hlavně občanskými válkami, povstáním, hladem, 
bídnou ekonomikou, špatným hospodařením, žalostným fyzickým a duševním 
zdravím, mizernými zásobami v obchodech a podobnými vnějšími činiteli. 

V tomto okamžiku se můžeš zeptat: Proč se samy uvádějí do takového 
hrozného stavu nebo proč se chtějí inkarnovat na planetu Nula k takovým 
rodičům? Především, vzpomínáš si, co bylo řečeno v Mém Novém zjevení o 
inkarnaci do lidského života? Každý, kdo se inkarnuje na planetu Nula, se bez 
výjimky či výhrady inkarnuje s problémy, získanými ve speciálním 
intermediálním světě jako příprava na takovou inkarnaci, a zároveň se každý 
inkarnuje do problémů spočívajících v samotné přirozenosti lidského života. 
Takže, jaké máte poznatky o typech problémů, které si s sebou přinesly, a 
hlavně o tom, co udělaly a jak to udělaly, aby získaly takové problémy, aby si 
zasloužily být inkarnovány do takové drsné a bídné pozice a/nebo situace? Jak 
víte, zda jejich volba být inkarnovány do takového života neměla za cíl spásu 
a/nebo sklízení důsledků jejich předešlých skutků, kterými nabyly své příslušné 
problémy nebo cokoliv? Nebo že neměly nějaké jiné velmi důležité duchovní 
důvody, které by mohly být nad vaše chápání a rozum? Myslíš, že bych 
toleroval nebo dovolil, aby se stalo něco takového rázu, kdyby to nemělo 
sloužit nějakému velmi dobrému účelu nebo kdyby tito jedinci neměli na sebe 



148 
 

vzít důležité pověření zobrazit ten specifický aspekt přirozenosti negativního 
stavu a lidského života? Jasně, že ne. 

Jestliže tedy vezmeš do úvahy tyto, ale i mnohé další faktory, dotyčné děti 
možná nejsou až tak nevinné, jak vypadají nebo jak si myslíš, že jsou. Jedním 
negativním aspektem této situace s dětmi je to, že některé takzvané křesťanské 
charity a jiné podobné organizace ji využívají na to, aby vás finančně zapojili do 
svého úsilí zachránit tyto děti před jejich kritickou situací. A přestože některé z 
těchto organizací dělají dobrou práci v tomto ohledu, není neobvyklé, že 
v některých případech podstatná část vašich peněz jde do jejich vlastní kapsy 
pod záminkou režijních nákladů. Jak dobře víš, v lidském životě může být 
všechno využito, takříkajíc, na obohacení své vlastní kapsy. A jaký lepší způsob 
na to existuje než pomocí lidské bídy a utrpení a ve jménu Božím? Kolik úsilí 
takové povahy obohatilo vůdce a ostatní členy takových organizací? Jsou mistři 
ve hře na vaše pocity viny. Pamatuj si, prosím, že vina je velmi negativní emoce. 
Skočit na to může znamenat, že hrajete přímo do rukou negativního stavu. 

Jen se podívej na ty početné reklamní šoty, které jsou uváděny ve vašich 
televizních obrazovkách ohledně utrpení a bídy dětí ve vašem světě! Účelově 
ukazují nejpostiženější děti, aby ve vás vyvolaly pocity viny, hanbu a rozpaky, že 
si žijete takovým pohodlným a příjemným životem - v porovnání s jejich 
bídnými podmínkami. Téměř vás nutí vytáhnout vaši šekovou knížku a vypsat 
šek na značnou peněžní částku. Takovým způsobem si zmírňujete své vlastní 
pocity viny a ostatní nepříjemné emoce, týkající se této situace s dětmi. 
Napadlo tě vůbec někdy, že bys tím mohl někomu nebo něčemu zabránit 
v prožitku, který potřebuje z nějakých nesmírně důležitých důvodů zakusit 
dotyčné dítě, a že to byl zvolený osud, aby se ilustrovalo cosi, z čeho může mít 
v konečném výsledku takových voleb prospěch každý? Vzpomínáš si na radu, 
která vám byla dána v 15. Doplnění v Korolariích..., že se potřebujete naučit 
dívat se za scénu, a ne na scénu, protože pravda ohledně všeho, co se děje 
v lidském životě, je za ní, a ne na ní? Kdyby ses mohl na chvíli podívat za scénu, 
získal bys nejkrásnější ponaučení týkající se důvodů těchto druhů zážitků 
s dětmi - stejně jako i všech ostatních a všeho ostatního - a týkající se také 
výsledků všech těchto událostí a toho, jak zapadají do Mého Velkého plánu 
spasení všech z pařátů negativního stavu a zamezení tomu, aby se takové věci 
opět někdy přihodily. 

Nuže, tato situace s utrpením dětí a všechny podobné nepříznivé situace, které 
se nepřetržitě odehrávají na vaší planetě, vedou mnohé lidi k tvrzení, že Já se 
buď o nic nezajímám nebo jsem krutý, trestající a bezohledný Bůh nebo že 
vůbec neexistuji. Některé z nich takový druh nespravedlnosti - podle jejich 
názoru - natolik frustruje, že se bouří proti bezmocnosti, neschopnosti a/nebo 
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neochotě různých společenských a politických systémů něco s tím udělat a 
stávají se podněcovateli a/nebo podporovateli různých revolucí, převratů, 
terorismu a podobných akcí, vedoucích velmi často ke svržení existujících 
vládních systémů. Potom si vytvoří svou vlastní odrůdu společenských, právních 
a politických systémů, které nejsou o nic lepší, pokud ne ještě horší, než ty 
svržené.  

Problém tedy přetrvává bez ohledu na jejich snahu zabránit tomu nebo to 
odstranit. Příčinou pokračování je to, že nejsou schopni vidět důvody za scénou, 
kvůli kterým je dovoleno, aby se takové utrpení a bída vyskytovaly a zvěčňovaly 
v lidském životě. Neuvědomují si nespočetné množství voleb, které je třeba 
vykonat, aby se vyčerpal užitek, kvůli kterému bylo vůbec povoleno, aby se 
negativní stav uskutečnil - se všemi těmi zvrácenostmi, úchylkami, utrpením a 
odpornými protivenstvími. Strašné postavení dětí na vaší planetě je 
příspěvkovým činitelem v tomto ohledu. A i když je pro vás jakkoliv těžké vidět 
jejich utrpení a bídu nebo si je uvědomovat, nicméně slouží to svému 
konečnému pozitivnímu účelu a děje se to na základě předešlé dohody a na 
základě jejich vlastní svobodné vůle a volby. Na druhou stranu, dívaje se na 
celou situaci utrpení dětí objektivním způsobem a z typického lidského 
hlediska, proč se lidé tak rozmnožují? Kdo je nutí mít tolik dětí, pokud nejsou 
schopni postarat se o ně a zodpovídat za jejich výchovu? Toto platí zejména o 
zemích, kde jsou potraviny vzácností, kde jsou hlad a všemožné epidemie 
součástí každodenního života, kde jsou ubohé hygienické a ostatní 
enviromentální podmínky, kde je velmi špatný základní fyzický zdravotní stav a 
kde existuje přelidnění vymykající se kontrole. Mít děti za takových 
nepříznivých okolností, na to neexistuje žádné ospravedlnění. Existují všemožné 
prostředky na regulaci porodnosti, které jsou k dispozici, aby se vyhnulo takové 
nezbytnosti. Tento faktor, samozřejmě, nebere do úvahy duchovní důvod a 
potřebu dění se těchto věcí. Ať se tedy nikdo nerozčiluje ohledně toho, proč, 
nač a jak dlouho bude tato situace na planetě Nula nadále taková. 

Peter: Děkuji Ti mnohokrát za toto vysvětlení. I když je velmi těžké a bolestivé 
přijmout kritickou situaci dětí na této planetě a uvědomovat si jejich utrpení, 
alespoň něco z toho, nebo ta část, která je nám dostupná, dává mně osobně 
s Tvým vysvětlením dokonalý smysl. Mám další otázku, která je tak trochu 
mimo kontext momentálně probíhajícího rozhovoru. Položil ji Michael M. 
z Massachusetts. Po přečtení jednoho z našich Dialogů, který se věnoval 
záležitosti modliteb za jiné, by rád věděl, zda-li jsou ta samá pravidla 
aplikovatelná na zvyklosti, které mají někteří nábožensky založení lidé (zejména 
katolíci), žádajíce své starší - nejprve, když je potkají, a potom, když se loučí - o 
‚la bendicion‘ (Boží požehnání), přičemž ti jim odpoví ‚Dios te bendiga‘ nebo 
‚Bůh ti žehnej!‘. Jak je to vhodné z pohledu zmíněného Dialogu? 
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Pán Ježíš Kristus: I když na první pohled, z typického lidského a objektivního 
hlediska, není na takové prosbě nic špatného, z duchovního hlediska nemá 
odpověď na ni žádnou skutečnou hodnotu, stejně, jako když si někdo kýchne a 
vy mu/jí řeknete ‚pozdrav Pánbůh!‘. Jsou to prázdné návyky, bezvýznamné 
lidské tradice a zvyky zvěčňované po staletí. Jsou z vnějšku do vnějšku. Kvůli 
tomu se v niternosti nikoho, kde se to počítá, nemohou ujmout. Děti by se měly 
učit samy žádat o Mé požehnání. Já nepotřebuji žádné zprostředkovatele, 
abych jim a vám všem mohl dát Své požehnání. Jsem přítomen v niternosti 
každého a odtud i ve všem ostatním, z čeho jedinec sestává. Díky této 
přítomnosti má se Mnou každý přímou komunikaci. Skrze toto spojení může 
každý, samozřejmě, požádat o Mé požehnání. Kdyby se ale někdo rozhodl, že to 
učiní zprostředkovaně, buď přes nějakého staršího, nebo přes duchovního, 
skutečnost, že se prosí z vnějšku, zavírá dveře k jeho/její niternosti a brání mu/jí 
v aktivaci náležité odezvy. Faktor zprostředkování porušuje základní zákon 
Stvoření - že vše postupuje z nitra navenek. Nemůžete být v nitru někoho 
jiného. Vzhledem k tomu druhému jste vždy v jeho/jejím zevnějšku (mimo 
něho/ni). Jak můžete z této pozice iniciovat něco užitečného? Takže, 
odpovídajíc na otázku Michaela M., ano, to, co vám bylo oznámeno v Dialogu o 
modlitbě, se plně týká záležitosti, kterou vznesl. Takže, takovým věcem by se 
mělo vyhnout, aby se nebránilo schopnosti a ochotě té bytosti stát se 
zodpovědnou za svůj vlastní život a za přijetí Mého požehnání. 

Peter: Děkuji Ti moc za Tvou odpověď. Je to pro dnešek vše? 

Pán Ježíš Kristus: Ano. Je Mi potěšením ti odpovídat. Přeji ti velmi příjemné 
odpoledne, Petře. 
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Dialog 20 

16. ledna 1999 

 

Peter: Než přejdeme k některým obavám, které mám v důsledku dopisu, který 
jsem dostal včera, chtěl bych se Tě zeptat, zda je něco, co bys chtěl objasnit 
ohledně Dialogu 19, nebo ohledně něčeho jiného? 

Pán Ježíš Kristus: Děkuji ti, Petře. A ano, chtěl bych něco dodatečně objasnit 
ohledně záležitosti dětství a dospělosti z hlediska jejich pojetí jak na planetě 
Nula, tak i v pozitivním stavu. V tom Dialogu bylo naznačeno, že z hlediska 
vnímání pozitivního stavu děti nejsou dětmi, relativně řečeno, ale že jsou 
dospělé. Tento výrok musíš chápat následujícím způsobem: V momentě, kdy 
příslušný duch a jeho duše vstoupí do zvoleného plodu v matčině lůnu, tímto 
faktorem, potlačením všech vědomých vzpomínek na své předešlé zážitky a 
poznání, se sami omezí na jeho vývojová stádia. A nejen to, podřídí se 
požadavkům pseudozákonů lidské přirozenosti, které si od nich vyžadují, aby 
byli plně závislí na fyzickém vývoji lidského mozku, nervové soustavy a 
fyzického těla všeobecně. Jinými slovy, fyzické tělo, mozek a nervová soustava 
jsou jedinými nástroji, pomocí a prostřednictvím kterých se příslušný duch a 
jeho duše smí a mohou na planetě Nula projevovat. Kvůli tomu jsou jejich 
projevy úplně závislé na konceptech získaných rozvíjením mozku dítěte 
ze zevnějšku. Externí události, které jsou zvenčí neustále vnucovány vjemovým, 
výrazovým a projevovým schopnostem mozku dítěte, slouží pro ducha a jeho 
duši jako aktivační prostředky, aby postupně a pomalu pronikali ven a 
projevovali se v životě dítěte. Tedy, pokud je mozek a nervová soustava dítěte 
v procesu vývoje, duch a jeho duše nejsou v tomto smyslu schopni fungovat 
v jejich největší možné míře. Jsou přizpůsobeni a závisí na procesu růstu a 
dozrávání mozku, nervové soustavy a ostatních fyzických orgánů. 

Dalším aspektem této záležitosti je otázka věku a stárnutí. Jak víš, Petře, 
v pozitivním stavu není žádný věk a stárnutí. Ve skutečnosti nikde a v žádném 
čase neexistuje žádný věk nebo stárnutí samo o sobě. Činitel věku a stárnutí je 
typický pro lidský život, a pouze pro lidský život, během pobytu lidí na planetě 
Nula. Týká se pouze lidského života, jeho orgánů, mozku a nervové soustavy. 
Pro toto uspořádání existují dva důvody. První, je to výsledek Mého 
Milosrdenství a Soucitu, aby se ohraničilo utrpení, omezení, restrikce a bída, ve 
kterých je zakotven lidský život. Toto bylo podle dřívější dohody, než bylo 
uděleno povolení, aby se aktivoval negativní stav. Druhý, úplná přirozenost 
negativního stavu je odhalována v postupných přírůstcích, což trvá mnohá, 
mnohá tisíciletí. Jeden jedinec může manifestovat jeho přirozenost jen 
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omezeným způsobem, ohraničeným na jeho/její zvolený aspekt pro tuto 
manifestaci. Kvůli jeho hrubé relativitě, omezením a restrikcím může lidské tělo 
vzít na sebe jen tolik, kolik bylo dohodnuto, ne víc. Jak se projevuje a pokračuje 
proces zvolených aspektů negativního stavu - nebo nějakých jiných aspektů, což 
se týká agentů pozitivního stavu - jeho účinek na fyzické tělo je zničující. 
Následkem toho tělo stárne a opotřebovává se. Jinými slovy, stárne a následně 
podléhá tomuto procesu nebo umírá. Duch a jeho duše jsou ale vůči tomuto 
procesu imunní a věk nebo stárnutí nepociťují. To je důvod, proč bylo řečeno, 
že děti jsou dětmi jen z hlediska vašeho lidského života, ne však z hlediska 
pozitivního stavu, nebo jakéhokoliv jiného stavu. 

Duch a duše příslušného dítě však ovlivňují vývoj mozku, nervové soustavy i 
fyzického těla všeobecně, aby je dostali do souladu se zvoleným a dohodnutým 
pověřením. Takže, není úplně nebo zcela pravda, že jen vnější události a 
výchova jsou rozhodujícími faktory toho, jak se budou vyvíjet chování a postoj 
dítěte a jak se budou projevovat během jeho/jejího dospívání a v dospělosti. 
Pravdou je, že si duch a duše dítěte od samého prvního okamžiku početí 
vybírají takový typ rodičů, prostředí a všechny ostatní zkušenostní činitele, 
které přispívají k vývoji dítěte, jež jsou v úplném souladu se zvoleným osudem. 
Jinými slovy, duch a duše příslušného dítěte uvedou to dítě do různých 
podmínek, situací a zkušeností, vedoucích k vytvoření životního stylu, který by 
umožnil, aby se uskutečnily všechny jejich volby - ať už v pozitivním, nebo 
negativním smyslu. Toto je jeden z hlavních důvodů, proč jsem uvedl 
v předcházejícím Dialogu, že děti nejsou tak nevinné, jak se zdají být nebo jak si 
vy o nich myslíte.    

Důvody utrpení dětí na vaší planetě se ve stejné míře i stejným způsobem týkají 
i takzvaných bezdomovců a duševně nemocných lidí. Potřeba poskytovat jim 
určitou pomoc a útěchu, jestliže vám vaše intuice říká, abyste tak udělali, 
pochází z výše zmíněné záležitosti soucitu. Kvůli tomu je vhodné, abyste jim 
pomohli jakýmikoliv dostupnými prostředky. Buďte ale v takových případech 
velmi opatrní a velmi důkladně prozkoumejte vaši touhu a potřebu pomoci jim, 
aby nepramenila z vašich vlastních pocitů viny nebo z nějaké jiné postranní 
motivace. Nezapomínejte také, že pomáhání jim může někdy zabránit ve 
splnění jejich vlastního poslání, nebo že vaše pomoc je využita pro nevhodné 
účely (např. k nákupu alkoholu, cigaret nebo podobného negativního zboží). 
V tomto bodě můžeš pokračovat věnováním se tvým obavám, Petře. 

Peter: Jak víš, včera jsem dostal dopis od jednoho čtenáře našich Dialogů. 
Abych zachoval diskrétnost pisatele dopisu, nebudu uvádět jméno té osoby. 

Pán Ježíš Kristus: Samozřejmě, Petře. Je vhodné to učinit. 
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Peter: I když se zmíněný dopis věnuje některým důležitým záležitostem, 
kterými je třeba se zabývat, a je v něm vyjádřeno upřímné poděkování za 
přijímání Dialogů, současně drsně kritizuje anglickou gramatiku a údajnou 
nepozornost editora, když nedělá vhodné, nebo dělá nevhodné korekce. 

Pán Ježíš Kristus: Jak víš, Petře, jedním z hlavních důvodů, kvůli kterým jsou 
tyto Dialogy zaznamenávány a rozšiřovány dalším vybraným, je to, aby v nich 
vyvolaly touhu klást otázky multivesmírného významu. Kdykoliv jsou takové 
otázky kladeny, je do toho zapojen činitel včasnosti. To znamená, že 
multivesmír je připraven přijmout odpovědi na takové otázky nebo že musí být 
zodpovězeny v této konkrétní době. Jak bylo uvedeno předtím, je tvým 
pověřením ode Mne poskytovat takové odpovědi ve formě těchto Dialogů. 

A nyní, abychom se věnovali otázkám nastoleným ve zmíněném dopisu. 
Především slovo ‚drsné‘ je trochu moc drsné. I když to tak zní, jeho autor to tak 
nemyslel. Autor toho dopisu je vděčný a velmi oceňuje, že je dostává. 
Nezapomínej na svůj vlastní komplex méněcennosti, který máš, pokud jde o 
anglický jazyk. Tvým rodným jazykem není angličtina. Proto jakákoli kritika 
ohledně tvé psané nebo mluvené angličtiny v tobě vyvolává odpor, hanbu a 
rozpaky. Obáváš se, že čtenáři tvých knih a těchto Dialogů odmítnou jejich 
obsah kvůli početným porušením pravidel anglické gramatiky. Co myslíš, proč 
bylo nutné vybrat někoho, jako jsi ty, jehož rodným jazykem není angličtina, 
aby transmitoval Mé Nové zjevení? Některé z těchto důvodů byly naznačeny 
v Mém Úvodu k Novému zjevení Pána Ježíše Krista: Aby se prolomila strnulá a 
překážející gramatická pravidla jakéhokoliv jazyka, aby se správně tlumočily a 
vyjádřily ideje, které by jinak byly těmi pravidly omezovány. Vzpomeň si přece, 
prosím tě, co bylo velmi jasně uvedeno v Doplnění 15 Korolarií..., že 
v pozitivním stavu není Nové zjevení Pána Ježíše Krista v písemné, knižní formě, 
ale jeví se jako krásná idea, která je neustále obnovována, regenerována a 
doplňována o nové. Na vaší planetě, stejně jako i v jiných oblastech, musí být 
v této době přítomno v písemné formě, ve formě knihy. Vy a někteří další 
nemáte žádné jiné prostředky k dispozici. 

Jedním z důvodů situace s tvou angličtinou, Petře, je nasměrování pozornosti 
případného čtenáře na samotné ideje a principy obsažené a vyjádřené v Mém 
Novém zjevení. V určitém smyslu je to testem motivace a úmyslu, s jakým se 
přistupuje k takovému čtení. Když se někdo ponoří do analýzy gramatické 
formy, jak je napsáno, nebo do toho, jak moc či málo obsahuje pomlček nebo 
čárek nebo typografických chyb nebo čehokoliv, namísto toho, aby se 
soustředil na jeho krásné ideje, jak to dělají v pozitivním stavu; a jestliže kvůli 
tomu s odporem odmítne ideje a principy, které jsou v něm obsaženy, je 
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celkem možné a představitelné, že úmysl a motivace příslušného čtenáře, se 
kterými přistupuje ke svému čtení, nejsou náležité. 

Naproti tomu, pamatuješ si, co se stalo potom, když jsi dokončil psaní Nového 
zjevení Pána Ježíše Krista? Několik lidí ho editovalo. Tenkrát jsi byl ohromen, 
když jsi viděl, že editoři, každý odborník na anglickou gramatiku, měli rozdílné 
představy o tom, jak by měla být vyjádřena slova, věty nebo interpunkce. Ke 
tvému překvapení by velmi často jeden editor zrušil opravy udělané nějakými 
jinými editory. Celkem vzato, ani jeden z nich nedospěl se žádným jiným 
k nějaké pevné shodě. Byl jsi tedy téměř zhnusen složitostí a divokou džunglí 
interpretací anglického jazyka, kterou ti nabídli. To samé se děje při editování 
těchto Dialogů. Z toho důvodu jsi správně cítil, že by bylo o moc lepší nechat 
věci tak, jak jsi je původně napsal, i když přesně nedodržují pravidla anglické 
gramatiky, a omezit opravy jen na jasné typografické chyby a snad na slovosled, 
vždy, když nějaká věta zní příliš neanglicky, pokud to tak můžeme říct. Teď tu 
hovoříme ve všeobecném smyslu. To neznamená, že pisatel toho dopisu je 
v této situaci. To jen znamená, že pisatel se příliš zbytečně věnuje formálnosti 
výrazů v těchto Dialozích. Doposud si na to žádný další čtenář nestěžoval. Právě 
naopak: Většina z nich je naplněna radostí, že konečně dostala k dispozici něco 
takové jako Dialogy. Opět, jde o načasování. 

Na druhou stranu, Petře, nezapomeň se zmínit o obsahu tvého včerejšího časně 
ranního telefonického rozhovoru, který jsi měl před doručením výše zmíněného 
dopisu. Hovořil jsi s naší spolupracovnicí, pomocnicí, podporovatelkou a jedním 
z nejoddanějších jedinců v naší věci, s Ludmilou Savelieva v Moskvě, v Rusku. 
Co ti pověděla? Nejdříve ti vyjádřila hluboké poděkování, vděčnost a ocenění za 
to, že dostává tyto Dialogy, a za to, jak prospěšný a povznášející byl pro ni jejich 
obsah. Jak víš, je odborníkem na anglickou gramatiku, ani slůvkem se ale 
nezmínila o tom, kolik čárek, pomlček nebo typografických chyb obsahovaly. 
Správně se soustředila na jejich ideje a na to, co obsahují. Ale hlavně, řekla ti 
velmi důležitou věc. Během tvého zaznamenávání našich prvních několika 
Dialogů (1-8), bez toho, aniž by od tebe věděla, jaký druh otázek jsi pokládal 
nebo jaký druh odpovědí jsi ode Mne dostával, Ludmila Mi pokládala ve svém 
vlastním stavu niternosti stejný typ otázek. Po přečtení našich Dialogů si 
uvědomila překvapující fakt, že odpovědi na ně, které dostala přímo ode Mě, 
doslovně odpovídaly těm, které jsi zaznamenal v našich Dialozích, Petře. Toto je 
krásným potvrzením pravdivosti obsahu našich Dialogů. Tuto zkušenost jsem 
poskytl speciálně ve tvém vlastním zájmu, Petře, pro tvé vlastní potvrzení. 
Velmi často se obáváš, že to, co přijímáš, není ode Mne. 

Peter: Ano, obávám se. A i tak, někdy jsou tyto pochybnosti mučivé. Nechci být 
v pozici matení někoho tím, že mu/jí říkám nebo tvrdím, že něco přichází od 
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Tebe, zatímco to přichází z představ mého vlastního bláznivého srdce a mysli. 
Nechci se ocitnout v pozici falešného proroka, jak mě už nazvaly některé 
náboženské skupiny. 

Pán Ježíš Kristus: Chápu. Je prozíravé neustále se Mnou ověřovat celý obsah 
tohoto písemného materiálu. Současně ale, nestaň se terčem negativního stavu 
na základě přílišného pochybování o tom, kdo jsi a jaké je tvé poslání a 
pověření ode Mne v tomto ohledu. Tím, že tak velmi pochybuješ, negativní stav 
je schopen ti znemožňovat tvou produktivní práci v Mých službách, někdy dny, 
týdny, a dokonce i měsíce. Nedělej silám negativního stavu takovou radost. 

Peter: Udělám, co bude v mých silách. Výše jsi uvedl, že písemná nebo knižní 
forma Nového zjevení Pána Ježíše Krista je potřebná někde jinde, kromě lidí na 
planetě Nula. Něco takového bylo uvedeno i v Doplnění 15. Lze dostat nějaké 
vysvětlení ohledně tohoto sdělení? 

Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře. Existují paralelní světy a fyzické dimenze, které se 
blíží podmínkám lidského života jak v pozitivním, tak i v negativním smyslu. 
Pamatuješ si z Mého Nového zjevení zmínku o procesu, kterým pseudotvůrci 
aktivovali negativní stav? Bylo tam uvedeno, že v tom procesu experimentovali 
s fabrikací různých sentientních i nesentientních životních forem, které byly 
buď příliš pozitivní, nebo příliš negativní pro jejich vlastní vědecký záměr, dokud 
jejich úsilí nevyvrcholilo zfabrikováním lidí. Ty sentientní životní formy se svými 
nesentientními protějšky nemohly být zničeny. Byly umístěny v různých částech 
vesmíru, v případě příliš pozitivních; a v pseudovesmíru nebo v zóně vymístění, 
v případě příliš negativních. Obývají a rozvíjejí se na různých planetách a 
slunečních soustavách jejich příslušných galaxií nebo pseudogalaxií. Protože 
tyto entity byly zfabrikovány z různých externích prostředků a z genetického 
materiálu, který zdůrazňoval potřebu externího vstupu, je jejich potřeba 
písemného materiálu zřejmá. 

Existuje ale další duchovní, jakož i vědecký faktor, který si vyžadoval takové 
uspořádání. Při každém vědeckém projektu je do experimentu zařazeno několik 
paralelních skupin, které by měly stejná pravidla získávání poznání, ale 
s rozdílnými podmínkami. Toto uspořádání je potřeba pro porovnání. Jedné 
skupině, pozitivní, která zalidnila různé planety v pravém vesmíru, je poskytnut 
písemný materiál proto, aby se určilo, do jaké míry jsou její členové v porovnání 
s lidmi schopni bez jakéhokoliv zkreslení nebo nepochopení pojmout a použít 
to, co je obsaženo v písemném materiálu. Druhé skupině, negativní, která 
zalidnila různé planety v pseudovesmíru proto, aby se určilo, jak daleko mohou 
zajít její členové v porovnání s lidmi v úplném zkreslení, překroucení a zkažení 
toho, co je obsaženo v písemném materiálu. Tento projekt dá pseudotvůrcům i 
ostatním jasnou odpověď na jejich otázku ohledně záležitosti objektivního 
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ověření platnosti jakéhokoli poznání, získaného takovými neobvyklými 
externími prostředky. 

Peter: Děkuji Ti velmi za toto vysvětlení. A nyní bych se chtěl věnovat některým 
záležitostem obsažených v dopisu, který jsem včera dostal. Především, jak 
reaguješ na to, že v tom dopisu nejsi osloven jako Pán Ježíš Kristus, ale jako 
TLJC (The Lord Jesus Christ – pozn. překl.)? 

Pán Ježíš Kristus: Nuže, Petře, je to porušením důležitých duchovních 
souvztažností, kterým odpovídá plné vyjádření Mého Jména nebo každého 
z Mých Jmen toho seskupení - Pán Ježíš Kristus. TLJC nesouvztaží s ničím. Nemá 
žádný význam ani smysl. Takové zkratky by se nikdy neměly používat, obzvláště 
pokud jde o Mé Jméno, rovněž pokud jde o nějaké jiné duchovní pojmy nebo 
jména. TLJC není schopno aktivovat nejdůležitější cestu pro navázání účinné 
komunikace se Mnou. I když je použito v písemném materiálu, odstraňuje 
důležitý duchovní význam, kterým je naplněno Mé Jméno. Vymaže význam a 
dopad Mého Jména na toho, kdo ho píše, jakož i na toho, kdo ho čte. 

Peter: Pochopil jsem. Vždycky mi vadily jakékoliv druhy zkratek. Jak víš, trvalo 
mi několik let, než jsem si zapamatoval, co znamenají v mém profesionálním 
zaměstnání. Předpokládám, že tohle bylo jedním z důvodů mé nešikovnosti 
v tomto ohledu. 

Pán Ježíš Kristus: Určitě, Petře. Tento příklad jen potvrzuje, že tvá pozice a 
zkušenosti měly vždy nějaký důležitý duchovní význam, spojený takovým či 
jiným způsobem s tím, že jsi transmiterem Mého Nového zjevení.  

Peter: Další záležitost zdůrazněná v tomto dopisu je záležitost Vánoc a způsob 
jejich oslav na této planetě. Pisatel zmíněného dopisu se ptá na platnost data, 
pokud jde o Tvé fyzické narození. Tento dopis také odráží pisatelův odpor vůči 
pohanské konotaci toho data a všech rituálů spojených s jeho oslavou. 

Pán Ježíš Kristus: Důvodem toho, že bylo to datum uvedeno v jednom z našich 
Dialogů, je zrušení jeho negativní konotace, kterou má současná forma oslav. Je 
skutečně odporné vidět, na co ji změnily síly negativního stavu. Jak vidíš, 
vynaložily všemožné úsilí, aby co nejvíce eliminovaly pravý význam Vánoc. A 
uspěly v tomto ohledu. Tyto se změnily na zkomercionalizovanou, nesmyslnou 
akci utrácení peněz a nakupování dárků, aby se udržela v chodu vaše 
ekonomika a abyste udělali dětem a některým dospělým radost. Vánoce tedy 
ztratily svůj pravý duchovní význam. Nezapomínej na důležitý duchovní fakt, že 
kvůli takové hrubé devalvaci významu Vánoc se tato roční doba stala také 
nanejvýš zničujícím problémem pro mnoho lidí, kteří nejsou schopni splnit to, 
co pokládají za svou závaznou povinnost - z jakýchkoliv důvodů. Toto je důvod, 
proč máte během svátků jeden z největších počtů sebevražd.  
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Kromě toho, že to slouží ke zrušení negativní konotace Vánoc, naše zmínka o 
tomto odráží záležitost načasování. V tom, proč byl na oslavu Mého narození a 
získání Mé Nové Přirozenosti zvolen tento konkrétní datum, je velmi důležitá 
duchovní souvztažnost. Nezáleží na tom, zda jsem se narodil 25. prosince, nebo 
7. ledna, nebo v některý jiný den. To, na čem záleží je skutečnost, že jsem se 
vůbec narodil do lidského života a že jsem získal Svou Novou Přirozenost. Při 
promítání tohoto faktoru do lidského života bylo nutné zvolit období, které by 
bylo nejblíže k souvztažné příbuznosti duchovní situace, která existovala v době 
Mého narození a získání Mé Nové Přirozenosti. Uvažte tento faktor: Konec 
prosince a začátek ledna jsou na severní polokouli, kde jsem se rozhodl narodit, 
nejtemnějšími, nejchladnějšími a nesmrtelnějšími měsíci. Denní světlo je 
nejkratší. Noci jsou nejdelší. Příroda je pustá, téměř mrtvá. S jakým stavem to 
souvztaží, duchovně řečeno? S devastací a nedostatkem jakéhokoli náležitého 
duchovního života. Taková byla situace na planetě Nula v době Mého narození. 
Ve skutečnosti, mezi mnoha jinými věcmi, podnítila Mé narození na vaší 
planetě. Podobná situace existovala v době, když jsem dokončil získání Své 
Nové Přirozenosti. V té době negativní stav dokončil své úsilí převzetí vedení 
planety Nula. Začal se proces jeho kondenzace. Všechny energie byly přesunuty 
z nastolení jeho dominance na této planetě i jinde k jeho zhušťování v zoufalém 
pokusu a snaze zničit pozitivní stav.  

Toto je důvod, proč má konec prosince a začátek ledna důležitý duchovní 
význam ve vztahu ke Mně osobně a proč by měl být kromě každodenní 
vzpomínky výslovně připomínán - jak to naznačuje a navrhuje autor toho 
dopisu. Ať pisatel toho dopisu vezme tento faktor do úvahy a ať nepřehlíží 
duchovní souvztažnost těchto příslušných dat. 

Peter: Další bod, který vznesl pisatel toho dopisu, se zabývá výrokem, že 
‚Skutečná Absolutní Pravda musí být pravdou v absolutním smyslu‘. Pisatel si 
myslí, že tohle je cyklická polemika. 

Pán Ježíš Kristus: Pisatel zapomíná na paradoxní dokazování, používané v logice 
a v procesu uvažování, kdykoliv je třeba dokázat určitý bod. Je to filosofická 
konstrukce. V tomto případě je toto tvrzení učiněno proto, aby anulovalo 
pseudologiku pseudotvůrců ve tvrzení, že neexistuje žádná Absolutní Pravda. 
Z jejich pohledu i z pohledu jejich vědeckých přisluhovačů na planetě Nula i 
jinde existují pouze relativní pravdy. Paradox tohoto falešného předpokladu je 
následující: Jestliže neexistuje žádná absolutní pravda, ale jen relativní pravda, 
potom je absolutní pravdou, že neexistuje žádná absolutní pravda. Proto je vše 
relativní. Aby se anulovala tato lež, je nutné prohlásit, že Skutečná Absolutní 
Pravda musí být pravdou v absolutním smyslu, protože jejich takzvaná 
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absolutní pravda je lež. Jinak byste museli přiznat, že existují dvě Absolutní 
Pravdy. Taková existence by se vzájemně vylučovala. 

Peter: Pisatel toho dopisu si myslí, že škatulkuješ, když jsi prohlásil, že ‚o 
médiích je známo, že jsou notoricky zkreslená, nesprávná či dokonce 
nepravdivá‘. 

Pán Ježíš Kristus: Fakta je nutno uvádět tak, jak jsou, protože jsou to fakta. To 
není otázkou posuzování nebo odsuzování, ale reflexí situace, která existuje na 
vaší planetě. Vaše média hrají nanejvýš důležitou roli při propagování podvodů 
negativního stavu. Ano, jejich rolí a posláním je to, aby to dělaly, tento fakt je 
však třeba uvést, abyste se nechytili do jejich pasti. U některých z vás existuje 
tendence přijímat bezvýhradně všechno, co vám oznamují. V tom případě byste 
ve svém životě přijímali zkreslení a/nebo falešnosti. V důsledku toho byste se 
stali terčem negativního stavu. Taková prohlášení jsou míněna jako preventivní 
opatření. 

Peter: Další záležitost, vznesená v tom dopisu, je záležitost sexuality. Autor je 
znepokojen, že jsi zkušenost pravého sexuálního vztahu omezil na proces bytí 
penisu ve vagíně, vyloučiv duchovní aspekt z jakéhokoliv jiného způsobu 
pohlavního zapojení. 

Pán Ježíš Kristus: Pisatel toho dopisu přehlédl duchovní souvztažnost této, 
jakož i mnoha jiných záležitostí. Jak bylo uvedeno předtím, a toto je 
připomínkou, penis ve vagíně - ve! - souvztaží se stavem niternosti nebo bytím 
uvnitř. Všechno poznání se vždy získává ze stavu nitra. Jelikož všeobecně je 
sexualita jedním z nejdůležitějších nástrojů na získávání takového poznání, stav 
penisu ve vagíně odráží tento důležitý faktor. Nuže, toto neznamená, že 
všechny ostatní způsoby pohlavního zapojení, ke kterým dochází mezi dvěma 
souhlasícími dospělými, nejsou cenné nebo duchovně povznášející - pokud se 
k nim přistupuje s pozitivním a dobrým úmyslem. Všechny ostatní způsoby 
takového poměru však mají odlišný význam a smysl. 

Zprostředkované prohlášení o pohlavním styku znamená jen to, že například 
orální sex nebo jakýkoliv jiný typ pohlavního zapojení nelze z duchovního 
hlediska považovat za pravý pohlavní styk, který by byl schopen aktivovat stejný 
význam nebo se stát stejným druhem zkušeností nebo poznání jako pohlavní 
styk prostřednictvím penisu nacházejícího se ve vagíně. Klíčovým slovem je zde 
‚vevnitř‘. Žádným jiným způsobem pohlavního zapojení nejste uvnitř nebo v 
nitru. Tyto jiné způsoby mají úplně jinou konotaci a význam a aktivují úplně jiné 
duchovní souvztažnosti. 

Impotentní muži, ženy bez orgasmu, muži neschopní ejakulace, umělé 
implantáty a podobné faktory odrážejí vážné duchovní, duševní, psychologické 
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a fyzické problémy. Z takových či jiných důležitých duchovních důvodů bylo 
v těchto případech volbou nedopřát si potěšení mít takové zážitky, aby se tím 
pro poučení všech zobrazilo a ukázalo, co se stane, jestliže se někdo sám/sama 
uvede do pozice nemít takové zkušenosti. Toto je ilustrací dalšího aspektu 
přirozenosti negativního stavu a lidského života. 

Avšak v případě agentů pozitivního stavu mohou platit některé výjimky z tohoto 
pravidla. V jejich případě jde o to, co promítají do svých sexuálních praktik - ať 
jsou nebo mohou být jakékoliv. A také, do jaké míry Mi umožňují podílet se na 
jejich pohlavním zapojení pomocí jakýchkoliv způsobů nebo stylů a, 
samozřejmě, za jakým účelem. Toto je rozhodující rozdíl. Nebylo by tedy dobré, 
abyste v tomto ohledu tento typ zevšeobecnění aplikovali na agenty pozitivního 
stavu. Vaše osobní a individualizované sexuální praktiky by měly být mezi Mnou 
a vámi dvěma, kteří jste v nich zapojeni. Vždy se Mě zeptejte, jakýmikoliv vám 
dostupnými prostředky, zejména prostřednictvím vaší individuální intuice, co 
by bylo pro vás v tomto ohledu nejlepší. Tak nemůžete nikdy udělat chybu. 

Peter: Děkuji Ti velice za Tvé vysvětlení všech těchto záležitostí. Je ještě něco, 
na co by bylo potřeba se dnes zeptat? 

Pán Ježíš Kristus: Rádo se stalo. Ne, Petře, měli bychom to pro dnešek zabalit. 
Přeji ti velmi příjemné odpoledne.  
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Dialog 21 

17. ledna 1999 

 

Peter: Osobně dnes nemám žádné speciální otázky. Rosemarie má všeobecnou 
otázku ohledně domácích mazlíčků a zvířat, a Dr. Ardyth Noremová má otázku 
ohledně posunů energie všeobecně a ohledně jejich účinku na lidská těla/mysli 
a na agenty pozitivního stavu. Myslím, že otázka Dr. Noremové byla do určité 
míry zodpovězena v Dialogu 16. Než ale odpovíš na tyto otázky, chtěl bys 
komentovat něco jiného nebo objasnit něco více ohledně některých záležitostí, 
o kterých jsme doposud diskutovali? 

Pán Ježíš Kristus: Nuže, Petře, nemáš dojem, že bychom se měli věnovat 
nejdříve některým dalším záležitostem vznesených autorem dopisu, o obsahu 
kterého jsme diskutovali včera? 

Peter: V tom případě Mi dovol, abych je objasnil. Autor toho dopisu hovoří 
něco o rukopisu autora Kosmický oceán a Svatá stolice. Z dopisu je zřejmé, že 
se předpokládá, že jsem ten rukopis četl nebo že jsem s ním obeznámen. Abych 
Ti řekl pravdu, nemám ani ponětí, o čem hovoří autor dopisu. Slyšel jsem o tom 
poprvé. Jediný rukopis, který jsem četl, byl první, který ten autor napsal před 
několika lety a který vyprávěl o nějakém texaském kazateli a o tom, jak 
konvertoval do pozitivního stavu vlivem Tvého Nového zjevení. Vraťme se ale 
k dalším záležitostem vznesených v tomto dopise. První otázka se týká 
možného pohlavního styku s negativními entitami., které někoho pohlavně 
znásilní ve snu, nebo v nějaké vizi, nebo v podobné situaci. Mohlo by se to stát 
příjemným zážitkem, který by mohl přivést tu negativní entitu k tomu, aby 
konvertovala do pozitivního stavu? Tato záležitost se týká pojmů použitých 
v démonologii – ‚incubus a succubus‘. Incubus se týká zlého ducha, který 
údajně sestupuje na spící ženy a má s nimi pohlavní styk. Na druhou stranu, 
succubus je údajně démon v ženské podobě, který má mít pohlavní styk se 
spícími muži. 

Druhá záležitost se týká termínu ‚běžní lidé‘. Autor dopisu neví, v jaké konotaci 
je používán. Autor se domnívá, že slovo ‚běžní‘ v sobě nese určitý nádech 
předsudku. Třetí záležitost nebo otázka se týká mariánského dogmatu. Autor se 
ptá, co je to mariánské dogma. A konečně, když někoho nazýváme ‚spiritistické 
médium‘, jak je nazýváš Ty? Doufám, že jsem obsáhl všechny záležitosti 
vznesené v tomto dopisu. Takže, Máš slovo, jestli to tak mohu říct. 

Pán Ježíš Kristus: Můžeš, Petře, jistěže můžeš. Nuže, začněme se sexuální 
otázkou a potom přejděme k ostatním záležitostem. Potom se můžeme 
věnovat otázkám Rosemarie a Ardyth. 
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Jak víš, Petře, sexuální otázky jsou jedny z nejcitlivějších, nejnepochopenějších, 
nejhůře interpretovaných, nejdezinformovanějších a nejnevhodněji 
praktikovaných věcí v lidských dějinách a v dějinách zóny vymístění. Použiji vaši 
obraznou řeč: Je to nabitá zbraň, sud plný střelného prachu připravený každou 
minutu explodovat. Bez ohledu na to, jak moc vysvětluješ nebo vykládáš otázku 
sexuality, nikdy to neuspokojí všechny. Vždy to v mnohých vyvolá, takříkajíc, 
zlou krev, zuřivost a mnohé jiné negativní emoce - pokud by tvá interpretace a 
nabízené vysvětlení sexuality odporovaly jejich vlastnímu chápání, přijatému 
pod vlivem jakéhokoli systému víry, na kterém lpějí nebo ve který věří. 

Je téměř marné diskutovat o této záležitosti, protože ta samá věc, která může 
být jedné osobě příjemná, může někoho jiného odpuzovat. A může ho to 
odpuzovat do té míry, že taková případná osoba odmítne celé Mé Nové zjevení 
- jak se to stalo v minulosti při několika příležitostech. Pojďme ale k věci. Existují 
skutečně takoví zlí duchové nebo démoni jako incubus a succubus, jako 
nezávislé entity specializující se na sexuální svádění mužů a žen během jejich 
spánku? Je něco takové možné? A pokud si nějakou náhodou uvědomujete, že 
se takové pohlavní znásilnění odehrává ve vašich snech, měli byste se poddat 
takovému zážitku, učinivše ho příjemným, což by té entitě mohlo pomoci 
konvertovat do pozitivního stavu? Samy o sobě žádné takové entity jako 
incubus a succubus neexistují. 

Nezapomínejte ale na jednu důležitou věc. Sexualita je jedním 
z nejoblíbenějších a nejvyužívanějších nástrojů v rukou negativního stavu na 
ovlivňování, svádění, korumpování, zavádění, matení, překrucování, blokování 
a ničení lidí a všech ostatních v jejich doméně, jakož i jejich náležitého pojímání 
a praktikování sexuality a náležitého chápaní duchovnosti a všeho týkajícího se 
života všeobecně i konkrétně. Proto existuje skupina zlých duchů a/nebo 
démonů, kteří se specializují na sexuální záležitosti, aby lidem i ostatním vnutili 
přijetí života a přirozenosti negativního stavu. Tuto skupinu lze nazvat incubus a 
succubus - jak chcete. 

Otázkou je, samozřejmě, co byste měli dělat, pokud k vám jeden ze členů této 
skupiny přijde ve vašich snech a pokusí se vás pohlavně znásilnit - jak se to stalo 
autorovi toho dopisu. Postup, který popsal autor, je dobrý. Okamžitě se obraťte 
na Mne, zahrnujíce tu entitu Mou a vaší láskou, soucitem, milosrdenstvím a 
odpuštěním, zeptavše se jí zároveň na úmysl a důvod, kvůli kterému s vámi 
navázala styk. Je to s negativním úmyslem, jak to bylo popsáno výše? Je to past, 
aby vás dostala do negativního stavu pod záminkou velkého potěšení 
z pohlavního styku? Nebo se to využívá k tomu, aby ta entita dostala příležitost 
konvertovat do pozitivního stavu? Nezapomínejte, že někteří členové toho 
kontingentu chtějí skutečně konvertovat do pozitivního stavu, v souladu se 
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všeobecnou výzvou ke konverzi, poskytovanou v peklech prostřednictvím Mých 
předsunutých stanovišť. Musíte pochopit, že jelikož tito členové působí jen 
skrze sexualitu - je to jejich jediný nástroj - neznají žádný jiný způsob, jak s vámi 
za tím účelem navázat kontakt, jedině pomocí vnucení vám pohlavního styku 
během vašich živých snů, když spíte. Bylo by tedy vaší povinností a 
zodpovědností určit, jaký faktor je na místě během této události. 

Pokud se však jedná o navázání styku s úmyslem zničit vás a bránit vám, abyste 
sloužili Mně a Mému pozitivnímu stavu všeobecně, vaší povinností je v tomto 
ohledu zbavit se té entity v Mém Jménu. Než to ale uděláte, máte té entitě 
vysvětlit práva a výsady, které má ode Mne, a nabídnout jí možnost volby 
konvertovat do pozitivního stavu. Pokud ta entita souhlasí s konverzí, pak je 
poslána do příslušné oblasti, kde bude o ni postaráno. Pokud ne, pošlete ji zpět, 
odkud přišla. Pamatujte si, že žádná entita, ať se jeví jakkoli silná, nemá na vás 
žádný vliv, ani vám nemůže nic vnutit, pokud jí to nedovolíte svým špatným 
postojem, nevhodným chováním, negativní touhou nebo nějakým jiným 
faktorem, pramenícím z vašich sobeckých potřeb. Jen takové negativní 
charakteristické rysy jsou schopny otevřít dveře vlivu negativního stavu, přes 
které takové zlé entity mohou do vás vejít, způsobující vám všemožné 
problémy nebo znásilňující vás pohlavně. 

Radí se vám tedy, abyste vždy prozkoumali stav své mysli a své touhy, chování, 
postoj nebo cokoli, abyste určili příčinu potenciální, či skutečné možnosti mít 
takové zkušenosti. Když už hovoříme o sexualitě, zmiňme se letmo o otázce, 
kterou nevznesl autor toho dopisu. Jeho autor se ptal na lidi, kteří z jakýchkoli 
důvodů a/nebo kvůli jakýmkoli problémům nemají žádnou možnost mít 
pohlavní styk zřejmým způsobem - penis ve vagíně. Co ale lidé, kteří se 
rozhodnou nikdy nemít žádné sexuální zkušenosti? Vezměte si například kněze, 
mnichy a jeptišky katolického i jiných náboženství, kteří mají na základě dogmat 
jejich příslušných náboženství zakázán jakýkoliv sex. Nebo lidé, jež zvláště a 
vědomě učinili nějaký slavnostní slib nebo přísahu, že se po zbytek svého 
lidského života vyhnou sexuálním zkušenostem. Tito lidé ze své vlastní 
svobodné vůle a volby vědomě dobrovolně souhlasili s tím, že si zvolí takový 
restriktivní typ života. Mají své vlastní soukromé a osobní důvody, proč učinili 
takovou volbu. Někdy se taková volba učiní s pozitivními a dobrými úmysly - 
z jejich pohledu, pomoci světu a lidstvu strávením celého svého života 
v meditacích a modlitbách. Z hlediska předtím popsané užitečnosti jsou takové 
modlitby zbytečné a marné, nikam nevedoucí. Jaké je to mrhání pozitivní a 
tvořivou energií, která by se mohla využít na mnohem lepší věci! Další si zvolí 
takový stav proto, protože věří, že sex je hříšný, obscénní, nečistý, bezbožný a 
nechutný akt, tolerovaný jen kvůli plození a jen v rámci manželských svazků. A 
protože podle jejich názoru život bez sexu vede po fyzické smrti k mnohem 
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snadnějšímu přijetí do nebeské blaženosti, myslí si, že vstoupením do takového 
bezpohlavního života budou mít nárok získat vstupenku, která je umístí do 
mnohem vyšší pozice v nebeské hierarchii než kohokoliv jiného. To je, 
samozřejmě, duchovní arogance. 

Takže, co myslíš, co se stane takovým lidem po příchodu do duchovního světa? 
Jak víš, kvůli své oběti v tomto ohledu očekávají, že budou odměněni nějakou 
velmi neobvyklou a vyvýšenou pozicí v nebi. K jejich největšímu překvapení se 
ocitnou ve velmi podivné situaci. Volbou bezpohlavního života během žití na 
planetě Nula vypudili ze svého ducha a duše jakoukoliv toleranci vůči 
čemukoliv, co se byť i jen vzdáleně týká sexuality. Takže když pocítí nebeskou 
atmosféru, zjistí, že je absolutně nesnesitelná a dusivá, z jednoduchého 
důvodu, že nebeská atmosféra je nabita čistě pozitivní sexuální energií. Na 
základě jimi přijatého postoje a životního stylu se taková atmosféra stává pro 
ně jedovatou.  

Co tedy dělat s takovými lidmi? Jak víš, Petře, Swedenborg byl první, kdo si 
všiml této situace s takovými lidmi. V jeho době byla pro ty kněze, mnichy, 
jeptišky a podobné lidi, kteří si zvolili ten stav - protože v čistotě svého srdce 
věřili v pravdivost doktrín jejich příslušného náboženství nebo církví; a kteří 
neměli žádnou jinou, skrytou agendu nebo postranní motivaci v tomto ohledu - 
vytvořena speciální oblast, oddělená od pozitivního, respektive negativního 
stavu a byla v ní navozena zvláštní atmosféra, kterou by mohli bez jakýchkoliv 
těžkostí dýchat. Ostatní, se skrytými agendami a s negativní, postranní motivací 
a úmyslem, když zjistili, že nebe je nabito čistě sexuální energií, se tak rozzlobili 
a rozzuřili, že prokleli Boha a rozhodli se jít do jednoho z pekel, kde přebývali 
podobně smýšlející tvorové. 

Samozřejmě, jak víš, Petře, od Swedenborgových dob došlo v duchovním světě 
k mnoha změnám. Zmíněná oblast byla zrušena. Namísto ní bylo v Nové škole 
vytvořeno zvláštní oddělení, které se specializuje na věci tohoto typu lidí, kteří 
si zvolili bezpohlavní život s pozitivním a dobrým úmyslem, bez jakýchkoliv 
postranních pohnutek. Neumíš si vůbec představit, Petře, to úsilí, 
nepřekonatelné těžkosti, složité a zdlouhavé procedury, duchovní genetickou 
přestavbu a podobné prostředky, které je třeba použít v jejich případě, aby se 
zvrátil jejich prokletý stav. Ostatní, kteří odmítnou vstoupit do Nové školy, se 
rozhodnou jít do jednoho z pekel, kde jsou postupně a pomalu zasvěcováni do 
určité podoby sexuálního života, i když negativní. V některých ohledech je lepší 
mít sexuální poměr jakýmkoliv způsobem a jakýmikoli prostředky, pokud to 
nikomu neublíží, než mít na základě své vlastní svobodné volby a touhy 
bezpohlavní život. 
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Abychom tuto záležitost uzavřeli, dovol Mi, abych ti pověděl nebo připomněl, 
že nic není víc individualizované a víc zosobněné než sexualita a to, jak se 
praktikuje v každého vlastním soukromém a intimním životě. V případě vás, 
Mých agentů, je to ještě výraznější. Proto je to v konečném důsledku mezi 
Mnou a vámi. Radí se vám tedy, abyste se osobně obraceli ke Mně a ptali se 
Mě, jak by se měl praktikovat, prožívat a manifestovat sexuální život ve vašem 
vlastním soukromém životě. V tomto ohledu nelze dát žádná všeobecná 
pravidla, která by byla aplikovatelná na všechny stejným způsobem. Z toho 
důvodu bych upřednostnil, kdyby se více nepokládaly dotazy ohledně sexuality 
ve všeobecném smyslu, ale kdyby byly na Mě směrovány přímo během vaší 
vlastní soukromé a intimní komunikace se Mnou nebo prostřednictvím vaší 
vlastní intuice, nebo jakýmkoliv jiným způsobem, který máte k dispozici 
v případě, že necítíte či nevnímáte takovou komunikaci. 

Peter: Děkuji Ti velmi za toto vysvětlení. Doufám, že to autor toho dopisu, jakož 
i všichni ostatní, co to budou číst, učiní. 

Pán Ježíš Kristus: I Já doufám. Nepočítej ale s tím. Je to jako otevření plechovky 
s červy, jak vy říkáte, nebo jako otevření Pandořiny skříňky. A nyní pokračujme 
dalšími záležitostmi vznesenými v tom dopisu. 

Termín ‚běžní lidé‘ není použit ve stejném smyslu, jak to vnímá autor dopisu. 
Použití slova ‚předsudek‘ ve vztahu ke Mně znamená nesprávné pochopení 
charakteru Mé Absolutní Přirozenosti, která neobsahuje žádné lidské negativní 
typy emocí nebo postojů. Autor promítá typicky lidské chápání tohoto termínu 
na Mne. Běžní lidé jsou ti na planetě Nula i jinde v zóně vymístění, kteří mají 
velmi malý zájem o hlubší duchovní, životní nebo podobné záležitosti a kteří se 
zabývají svými každodenními věcmi a činnostmi bez zamýšlení se nad jakýmikoli 
příčinnými faktory čehokoli, co se odehrává v jejich každodenním životě. 
Jednoduše jim to nepřijde na mysl. Nezabývají se žádnými takovými otázkami 
nebo záležitostmi. Ty jednoduše obejdou jejich uvědomění. A když zaslechnou 
něco takového ve svém kostele nebo kdekoliv jinde, všechno, co v tom ohledu 
uslyší, jim vejde jedním uchem dovnitř a druhým ven bez toho, aby to vzbudilo 
nějaký zájem nebo touhu dál o tom přemýšlet. Pokud se porozhlédneš kolem 
sebe, zjistíš, že většina lidí zapadá do této všeobecnosti. Odtud tedy běžní lidé. 
Liší se od těch, kteří jsou mimo tuto všeobecnost, jako například Moji agenti a 
někteří další, kteří se zajímají o takové záležitosti. 

Termín ‚mariánské dogma‘ vymyslela katolická církev. Je to pseudoduchovní 
pojem, který požaduje, aby Marie byla dána na stejnou pozici, pokud ne vyšší, 
jako Já, její údajný Syn. To znamená, že i Marie by měla být považována za 
vykupitele, spasitele a prostředníka lidstva ve vztahu k Mému Bohu-Otci 
společně se Mnou. Je to ohavnost katolické církve. Termín ‚spiritistické 
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médium‘ používají lidé. V pojímání pozitivního stavu tento výraz nemá žádnou 
cenu, protože předpokládá vidění nebo cítění něčeho pomocí své intuice nebo 
náhledu do svého vlastního univerzálního vědomí, aktivovaného přítomností 
někoho nebo něčeho jiného a ve většině případů pod vlivem negativního stavu. 
Z toho důvodu má tento termín negativní konotaci. Kvůli tomu nemůže být 
použit ve stavu pozitivním. Namísto toho jsou tak nazýváni lidé, kteří jsou 
vnímaví na vstupní informace vycházející z emocí, proseb, přání, očekávání a 
projekcí druhých, nebo z jejich majetku nebo předmětů, a kteří se z nich 
pokoušejí odvozovat minulé, současné nebo budoucí události, týkající se každé 
jednotlivé osoby, která se obrací na takového senzitivního člověka. Potřeba 
poznat tyto události také pramení z negativního stavu.  

Peter: Myslím, že jsme vyčerpali odpovědi na otázky vznesené v tom dopisu. To 
byl dopis! 

Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře. Nezapomínej ale, a to opakuji, že jednou 
z důležitých funkcí těchto Dialogů je to, aby vyvolaly ve svých čtenářích potřebu 
klást otázky, které by mohly mít multivesmírný význam. Důvod této potřeby lze 
najít ve faktoru včasnosti, uvedeném předtím, a ve faktu, že jakékoliv poznání o 
čemkoliv, co pochází z Absolutního Zdroje - ze Mne, vám může být oznamováno 
jen v určitých, přesně definovaných přírůstcích. Nezapomínej také na faktor 
pozice každého příslušného jedince. Z jeho/její pozice jsou kladeny ty otázky, 
které lze položit jen a pouze z jeho/její pozice a z pozice té oblasti vesmíru - 
jeho/její duchovní domovské základny - ze které se inkarnoval/a na planetu 
Nula. Tento faktor je velmi důležitý a je třeba vzít ho do úvahy - když chceš 
vědět, proč tolik otázek. 

Peter: Ano, jasně Tě chápu. Měli bychom nyní pokračovat odpověďmi na otázky 
položené Rosemarií a Ardyth? 

Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře, můžeme pokračovat nimi. Podívejme se krátce na 
záležitost domácích mazlíčků a zdomácnělých zvířat, a pocit lásky a soucitu, 
které v lidech vyvolávají. U domácích mazlíčků lze otázku soucitu a lásky 
uplatnit podobným způsobem jako u opuštěných dětí. Toto je jedna 
z pozitivních funkcí takových domácích zvířat. Nicméně, je toho víc než jen to. 
Jak víš, většina domácích mazlíčků, i když ne všichni, jako například kočky a psi, 
jsou negativními duchovními souvztažnostmi. Reprezentují fakt, že aby 
existoval a vzkvétal negativní stav, někdo ho musí milovat a starat se o něj. 
Jinak by negativní stav nikdy nemohl dospět do své škodlivé plodné zralosti. 
Takže lidé, kteří milují a starají se o své domácí mazlíčky, představují tento 
faktor. Jak z této skutečnosti vidíš, je to smíšenina pozitivní a negativní 
konotace, tak typická pro lidskou přirozenost. Problém s vlastněním domácích 
mazlíčků není v jejich vlastnění, ale v některých lidských nerozumných a 
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škodlivých vazbách, které si lidé vytvoří ke svým mazlíčkům, dokonce do té 
míry, že je učiní výlučnými dědici své pozůstalosti. V tomto smyslu se domácí 
zvířátka stávají idoly ovládajícími jejich životní energii, do kterých vkládají smysl 
svého života. V tomto případě se celý váš život točí okolo vašich mazlíčků, jako 
by v životě neexistovalo nic důležitější než to. Jakmile dospějete do tohoto 
bodu, padnete do pařátů negativního stavu. Kvůli tomuto nebezpečí byste měli 
být velmi obezřetní ohledně toho, za jakým účelem, s jakými úmysly nebo proč 
u sebe držíte domácí mazlíčky. Opět, jako vždy, zeptejte se Mě, zda by bylo ve 
vašem konkrétním případě dobré mít je doma. Dokonce i v takových otázkách 
je to záležitost zosobnění a individualizace, bez jakéhokoliv zevšeobecnění. 

A nakonec, v odpovědi na otázku Ardyth: Jak víš, povaha současného posunu 
představuje, mezi mnoha jinými významnými věcmi, významnou distribuci 
energie, která se zejména na planetě Nula podílí na konečné kondenzaci 
negativního stavu. Agenti Mého pozitivního stavu, nacházející se na planetě 
Nula, to mohou pociťovat jako vyčerpání jejich osobní pozitivní energie, o 
kterou se dohodli podělit, nebo kterou se za tím účelem dohodli uvolnit 
negativnímu stavu - v konečném důsledku ale pozitivnímu stavu, protože čím 
více se zhušťuje negativní stav, tím blíže je ke svému konci a eliminaci. Někteří 
senzitivní jedinci mezi Mými agenty, zejména ti, kteří se rozhodli zrcadlit různé 
jevy prostřednictvím svých tělesných a/nebo smyslových funkcí, cítí, že tento 
proces oslabuje jejich fyzické, mentální a smyslové funkce. Výsledkem této 
situace je jejich dočasný stav fyzické a duševní únavy - v některých případech 
dokonce zoufalství. Aby se zabránilo tomu, aby to trvalo příliš dlouho, 
doporučovalo by se jim, aby se soustředili na Mou přítomnost v nich a doplnili 
si svou ztracenou energii z Absolutní Energie, která neustále vyzařuje ze Mne. 
Jediné, co potřebují udělat, je poprosit. Je neustále k dispozici. Jde opět o to 
samé, co bylo naznačeno v Dialogu 16. Jestliže se příliš nebo dlouho zabýváte 
negativním stavem, tento zvyšuje svůj negativní vliv na vás a jeho přítomnost 
cítíte v mnohem větší míře, než by to bylo v jiném případě. Abyste se vyhnuli 
takové potenciální možnosti, zaměřte se místo toho na Mne a na pozitivní 
aspekty svého poslání, které máte ode Mne. 

Peter: Velmi Ti děkuji, že jsi nám poskytl tato vysvětlení a objasnění. Je pro 
dnešek ještě něco dalšího? 

Pán Ježíš Kristus: Rádo se stalo, Petře, jako vždy. A ne, to by mělo být pro 
dnešek všechno. Přeji ti příjemné odpoledne. 
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Dialog 22 

18. ledna 1999 

 

Peter: Než začneme s mými vlastními otázkami - ne že bych pro dnešek nějaké 
měl - rád bych se Tě zeptal, zda bys chtěl dnes ráno učinit nějaké komentáře, 
vysvětlení nebo cokoli vůbec. 

Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře, chtěl. Existuje několik záležitostí, které potřebují 
další objasnění a vysvětlení. Opět jde o včasnost. Je potřeba blíže objasnit 
určité věci, protože bylo pro to vytvořeno vhodné klima a podmínky. A také 
proto, protože tyto záležitosti musí být předkládány a upřesňovány 
v progresivních krocích, aby se odrážel vývoj a realizace právě odehrávajícího 
posunu. Jak se tento posun víc a více projevuje, je potřeba detailněji 
objasňovat, vysvětlovat, upřesňovat a diskutovat o jeho různých aspektech. Ve 
smyslu duchovních souvztažností se tyto potřeby projevují v otázkách a 
odpovědích, které reflektují povahu tohoto posunu, a v jejich postupném 
zaznamenávání. 

Abych to tedy zjednodušil, tak jak tento proces postupuje od jedné úrovně 
k druhé a od jednoho kroku k druhému, takové jsou i tyto Dialogy a to, co 
obsahují. Právě nyní odehrávající se posun má trochu odlišnou konotaci než 
všechny předchozí. Zatímco během předcházejících posunů zde vždy existoval 
určitý pocit jejich začátku a konce a začátku působení jejich pravidel, realizace a 
účinku, současný posun má progresivní a kontinuální povahu, bez očekávání 
jeho brzkého konce. Máme zde současné objevování se a paralelní manifestaci 
povahy tohoto posunu a toho, co s sebou přináší. Tato situace jaksi obchází 
zákon příčiny a následku, tedy, že nejdříve je zde nějaká příčina a potom je tu 
dodatečný následek. V našem případě, při tomto posunu, se příčina i následek 
neprojevují postupně, ale paralelně, synchronně a simultánně. Takže, tak jak 
tento posun postupuje dál a dopředu, takový je i jeho dopad, vliv a vláda - bez 
toho, aby v každém okamžiku objevení se tohoto dopadu, vlivu a vlády nastalo 
období čekání. Skutečně se dostaví, ale bez toho čekacího období. Ale 
v momentě, kdy potřebujeme uvést do vaší pozornosti nějaké další vysvětlení 
ohledně diskutovaných záležitostí, je nutno podřídit se sekvenčním 
požadavkům lidské přirozenosti, kvůli její neschopnosti vnímat a chápat věci 
synchronním, paralelním a simultánním způsobem. Proto potřeba objasnění v 
krocích. 

Jako první je třeba stručně vysvětlit termín ‚běžní lidé‘. Způsob, jakým byla 
uvedena jeho definice v předcházejícím Dialogu, by mohl vyvolat v některých 
čtenářích nesprávný dojem, že běžní lidé by mohli být méně hodnotní, méně 
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potřební nebo méně důležití ve schématu manifestace přirozenosti negativního 
stavu. Důvod, proč někdo souhlasí s inkarnací do života takzvané všednosti, je 
zobrazení přirozenosti a charakteru života bez jakéhokoliv konkrétního zájmu o 
hlubší duchovní záležitosti a podobné důležité faktory života všeobecně. Jinými 
slovy, otázkou je, jaký by byl život, kdyby neměl vůbec obsahovat, respektive 
kdyby obsahoval jen velmi okrajový nebo povrchní zájem o záležitosti, které se 
skutečně počítají a které jsou nejdůležitějšími faktory jakéhokoliv života? Je 
takový život možný? A pokud je, byl by ho někdo schopen zažít delší dobu bez 
jakéhokoliv podnětu či zájmu o takové záležitosti? To, co se zde ilustruje, je 
další důležitý aspekt přirozenosti negativního stavu, jakož i některé aspekty 
přirozenosti lidského života. Je to zobrazením a demonstrací života nudy, 
marnosti, nesmyslnosti, bezvýznamnosti a jiných podobných negativních 
faktorů, nepředstavitelných v pozitivním stavu. Je to jednoznačná demonstrace 
toho, co se stane nebo jaký bude výsledek, pokud život nemá žádný řádný 
duchovní základ, žádný hlubší smysl, ale namísto toho je zakořeněn 
v povrchnosti, v zabývání se vnějšími událostmi, bez jakéhokoliv, nebo s velmi 
malým uvědoměním si vnitřních, interních a niterných faktorů života a jejich 
duchovního původu a souvztažností. 

Takže při určování hodnoty běžných lidí si musíte uvědomit, že na základě 
souhlasu projevovat a demonstrovat tento typ života poskytují velmi důležité a 
cenné služby celému Stvoření, přispívajíce velmi rozhodujícími informacemi do 
zásobárny multivesmírného poznání. Bylo by tedy velmi nevhodné podceňovat 
jejich roli nebo dívat se na ně povýšeně. 

Druhé vysvětlení se týká záležitosti gramatické struktury nebo formálního 
vyjadřování idejí, zaznamenaných v Mém Novém zjevení a v těchto Dialozích. 
Hlavním důvodem, i když ne jediným, zvolení si někoho takového, jako jsi ty, 
Petře, za jejich transmitera, bylo paralelizovat způsob, jakým se věci prezentují 
obyvatelům pozitivního stavu. Jak víš, v pozitivním stavu neboli pravém světě 
duchů se jim všechno prezentuje jako ideje. Aby se čtenáři Mého Nového 
zjevení cvičili v tom, jak se soustředit na ideje a ne na vnější formu jejich 
vyjadřování nebo na to, jak jsou napsány, bylo a je někdy nutné porušit 
gramatická pravidla vyjadřování takových idejí. Hledáte ideje, a tím se uvádíte 
do souladu s pozitivním stavem. Tento soulad vytváří linku přímé komunikace 
s duchovním světem, umožňujíce vám, abyste byli v přímém kontaktu jak se 
Mnou, tak i se členy své duchovní rodiny, i s ostatními obyvateli pozitivního 
stavu. Tento způsob spojení vám umožňuje, abyste byli mosty a překladateli 
v obou směrech. 

Naproti tomu, pokud zabřednete do formálního, externího vyjadřování těch 
idejí, jejich správný význam vám může uniknout a kvůli tomu nemůže být 
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navázána komunikace. Zůstáváte ve vnějšku. Neosvojili jste si žádný pravý 
duchovní význam. Tato situace má další nevýhodu. Pokud se někdo soustředí 
na vnější formu vyjadřování idejí a věcí, po příchodu do duchovního světa má 
obrovské problémy s pochopením toho, co se mu/jí prezentuje nebo co se od 
něho/ní požaduje. Takový jedinec v tom případě potřebuje podstoupit trochu 
delší trénink a dekontaminaci od návyku a navázání se na takový způsob 
externalizace. Tím, že se učíte vnímat Mé Nové zjevení a tyto Dialogy, které se 
stávají jeho neoddělitelnou součástí, spíše jako duchovní ideje než jako 
gramatické konstrukce, si tedy zvykáte na způsob a styl života v pozitivním 
stavu a v Mém Stvoření všeobecně. Takovým způsobem se vyhnete mrhání 
časem, úsilím a energií na proces dekontaminace a přeškolení ohledně tohoto 
způsobu a stylu. Nepodceňujte tento proces a nebuďte rozčileni, když se 
setkáte s nějakými gramatickými problémy v těchto záznamech. 

Když hovoříme o náklonnostech, návycích a závislostech, toto nás přivádí ke 
třetí záležitosti, která potřebuje objasnění - k záležitosti vazeb. 

Záležitost vazeb k něčemu se netýká jen domácích mazlíčků, cetek a podobných 
drobností. Člověk může být připoután k mnoha věcem, včetně gramatiky a 
různých denních rituálů. Může se ale upnout i na vztah. Silné vazby se mohou 
stát nebezpečnými návyky, nebo dokonce závislostmi. V jednom časovém bodě 
se můžete ocitnout v situaci, kdy se život bez nich stane nesnesitelným, ba 
dokonce nemožným. Když to dospěje do tohoto bodu, situace s vlastními 
vazbami se stane duchovně velmi nebezpečnou. Vezměme si například silnou 
vazbu na svého psa, nebo kočku, nebo jakékoliv jiné zvíře. Jestliže se ta vazba 
stupňuje do takové míry, že zjistíte, že sami sobě říkáte ‚nemohu bez své kočky, 
nebo psa žít‘, vaše připoutanost se zvnitřnila, zakotvila do struktury vaší 
osobnosti a stává se integrální součástí vaší sebeidentity. A tu přichází duchovní 
nebezpečí té situace z hlediska vašeho života po vašem odchodu z planety Nula. 
Všechny takové vazby si berete s sebou. Když přijdete do duchovního světa, 
vašim úplně prvním impulsem bude vyhledat objekt vašich vazeb. Koneckonců, 
zvnitřnili jste si okolnost, že bez nich nemůžete žít. Máte tedy okamžitou 
tendenci vytvořit si jejich souvztažné faktory, abyste pokračovali ve svém životě 
připoutanosti. Jak víte, každá vazba má své souvztažné reprezentace 
v duchovním světě. Vyhledáte si stav a pozici, kde se manifestují takové 
souvztažné reprezentace vašich náklonností. Představte si, prosím, že se 
upnete na nějakého psa, nebo kočku. Jelikož jejich souvztažné reprezentace lze 
najít pouze v peklech, nejvíce by vás to táhlo směrem do příslušného pekla, kde 
se manifestují nebo sídlí. 

Toto platí, naneštěstí, i když je někdo v podstatě pozitivní povahy nebo je 
agentem pozitivního stavu. Tato situace ilustruje možnou past, kterou vám 
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nastavily síly negativního stavu pomocí takových vazeb, aby vás dostaly do 
jednoho ze svých pekel, aby vás mohly týrat nebo strhnout na svou stranu, 
zatímco hledáte objekt svých náklonností v jednom z jejich pekel. 

Vezměme si ale další příklad, nebezpečnější, kterého důsledky mohou 
přetrvávat dlouhou dobu, způsobujíce množství zbytečného utrpení a bolesti. 
Vezměte si například někoho, kdo je agentem pozitivního stavu a během života 
na planetě Nula má sexuální nebo manželský poměr s nějakým agentem 
negativního stavu. V průběhu takového manželského, sexuálního nebo hluboce 
přátelského vztahu se vytvoří velmi silné pouto, vazba a vzájemná závislost do 
té míry, že se to stane symbiotickým a návykovým. V podstatě se stanou téměř 
jedním. V tom případě se vytvoří situace, ve které oba partneři v tom vztahu si 
zvnitřní a ztotožní se se svým symbiotickým vztahem do té míry, že prohlásí, že 
nemohou jeden bez druhého žít. 

Předpokládejme, že agent negativního stavu zemře první, následovaný 
agentem pozitivního stavu. Co myslíte, že se bude dít? První věcí agenta 
pozitivního stavu po příchodu do duchovního světa bude přání, aby našel 
objekt své náklonnosti a symbiotického vztahu. Koneckonců, nemůže bez svého 
partnera žít. Aspoň si to myslí. Jelikož je však jeho/její partner v jednom z pekel, 
neboť byl agentem negativního stavu, agenta pozitivního stavu to velmi silně 
táhne za svým partnerem. Síly negativního stavu opět nastražily past 
prostřednictvím svého agenta, aby agenta pozitivního stavu zkorumpovaly 
nebo dostaly do jednoho ze svých pekel, kde s ním/s ní mohou dělat všemožné 
nepředstavitelné věci s cílem udělat z něho/z ní svého otroka a následovníka. 

Mohu vás ujistit, že dostat se z pekel trvá takovému případnému agentovi 
v takové situaci, v porovnání s někým, kdo tam hledá své zvířecí vazby, 
mnohem déle a je mnohem bolestivější. Co musíte ohledně tohoto konkrétního 
příkladu pochopit, je to, že agent pozitivního stavu, který je v takovém 
symbiotickém vztahu s agentem negativního stavu, se rozhodne jít do 
příslušného pekla, kde je jeho/její partner, nejen kvůli závislosti na svém 
partnerovi, ale i kvůli vrozené přirozenosti agenta pozitivního stavu, která je 
zakořeněna v milosrdenství, odpuštění a soucitu. Půjde do pekla, aby zachránil 
svého partnera a vyvedl ho/jí z pekel ven. Vůbec neví, co ho/ji tam bude čekat. 

Jak z těchto příkladů vidíte, na základě takových náklonností, návyků a závislostí 
může být situace velmi komplikovaná. Na heroinu závislý jedinec bude 
například v samém prvním okamžiku příchodu do duchovního světa hledat 
zásobovací zdroj, který může utišit jeho/její žádostivost. To samé konzument 
nikotinových výrobků i piják silné kávy, alkoholu nebo jakýchkoliv jiných 
návykových látek. Takový je každý, kdo něčemu propadl. Abstinenční příznaky 
jsou v případě takových návykových látek v tom světě mnohem horší než na 
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planetě Nula, kvůli duchovním souvztažnostem takových chemických látek a 
jejich negativním duchovním kořenům. 

Proč je to tak, že takové silné náklonnosti, návyky a závislosti, pokud se zvnitřní 
do té míry, že se stanou integrální složkou jedincova sebeztotožnění, jsou 
duchovně tak nebezpečné? Uvažujme toto: Když se upnete, když si zvyknete 
nebo když přilnete k někomu nebo něčemu, stanete se na tom závislí. Všechny 
vaše myšlenky, pocity, emoce, chování, postoj, motivace, úmysly a všechny 
ostatní aspekty vašich duševních schopností se budou točit okolo vašich vazeb. 
(Vzpomínáte si, co se s vámi děje, když se do někoho zamilujete?) Nebudete 
schopni bez nich žít. Váš život bez nich se stane nesmírně nepříjemným. 
Stanete se skutečně v největší možné míře svým vlastním sebenaplňujícím se 
proroctvím, zakořeněným ve vašem prohlášení ‚nemohu bez tebe žít‘. 
V takovém případě se vaše nezávislost, vaše pravá individualita, osobnost a 
sebeidentita roztříští a nahradí se něčím uměle vám vnuceným z vnějšku. 
V okamžiku, kdy se to stane, úplně se otevřou dveře do pekel a do vás pronikne 
houf negativních a zlých duchů, kteří se živí takovými stavy. Postupně a pomalu, 
bez toho, aniž byste si to uvědomili, převezmou váš život a z pozice negativního 
stavu budou ovládat všechny jeho aspekty. V tom případě byste ztratili svou 
svobodu a nezávislost. A kdyby se toto stalo ve vašem životě skutečností, 
ztratili byste přímý kontakt se Mnou a s pravou duchovní realitou. Stali byste se 
otrokem sil negativního stavu. 

Jedním z důvodů, proč vám bylo ve 20. kapitole Nového zjevení Pána Ježíše 
Krista naznačeno, abyste se v co největší možné míře vyhýbali sexuálnímu nebo 
jinému poměru s někým, kdo není stejné duchovní orientace jako vy nebo kdo 
nepřijímá Mé Nové zjevení jako Mé Pravé Slovo, bylo to, aby vám byla 
poskytnuta preventivní volba nebo abyste byli uchráněni před rozvíjením 
takových typů vazeb a symbiotických vztahů, které by vás mohly zavést do 
pasti, skončivše způsobem popsaným výše. Nikdy byste neměli podceňovat sílu, 
moc, pseudokreativitu a rafinovanost sil negativního stavu, které jsou velmi 
vynalézavé při nastražování všemožných pastí agentům pozitivního stavu na 
planetě Nula, aby je odklonily od jejich poslání a pověření a aby je po jejich 
odvolání z vaší planety přemluvily do jednoho ze svých pekel.  

Toto varování se stalo obzvláště aktuálním a akutním během procesu 
současného posunu. Kondenzace negativního stavu se stává víc a více hustější, 
stejně i jeho účinnost při umožňování toho, aby jejich pasti na vás efektivněji 
zabíraly, zejména a obzvláště prostřednictvím vašich náklonností, návyků, 
závislostí a podobných faktorů. Duchovní válka pokračuje a zbraně negativního 
stavu se stávají rafinovanějšími a účinnějšími ve svých útočných vlastnostech. 
Toto je umožněno kvůli tomu, aby se vyvolalo pseudovítězství negativního 
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stavu na vaší planetě i jinde. Jestliže ale budete opatrní a vezmete si k srdci tato 
varování a spolehnete se na Mne a na Mé Nové zjevení, budete chráněni před 
chycením se do takových pastí. Z toho důvodu bych vám všem pokorně radil, 
abyste důkladně prozkoumali své vazby, rutinní postupy, návyky, závislosti 
nebo cokoliv, co byste v tom ohledu mohli mít, abyste určili jejich povahu (jak 
jsou negativní - pokud vůbec!) a jak a do jaké míry se u vás ujaly, nebo až do 
bodu úplné závislosti na nich, abyste se jich mohli zbavit. Takovým způsobem 
se vyhnete tomu, abyste se chytili do pastí negativního stavu. 

Peter: Velmi si cením Tvého varování. Jak víš, lidskou tendencí je vytvářet si 
všechny druhy vazeb, rozvíjet všemožné zvyky a stát se závislým na mnohých 
věcech. Existuje ale něco takové jako dobré a pozitivní vazby a návyky? 

Pán Ježíš Kristus: Nuže, to záleží na tom, o co se jedná. Dobrým návykem je, 
například, číst Mé Nové zjevení každý den, meditovat, komunikovat se Mnou i 
se členy své duchovní rodiny nebo cvičit, abyste udržovali své fyzické tělo ve 
zdravé kondici a aby váš duch a duše mohli naplno, bez zábran nebo bez 
omezení projevovat své funkce. Jaký je účel takových vazeb a návyků? Být lepší 
lidskou bytostí, mnohem více duchovní, fyzicky a duševně zdravou, pozitivní, 
milující, moudrou, zdatnou, schopnou, užitečnou, plodnou a víc a více jako Já a 
Mně podobnou, relativní k Mé Absolutní Kondici a Přirozenosti. Účel je zde 
pozitivní, a když je pozitivní, pramení z niternosti nebo z pozitivního stavu či 
v konečném důsledku ze Mne. Jejich povahy v pravé realitě nejsou skutečnými 
vazbami, návyky nebo závislostmi, ale řádným a zákonným udržováním vašeho 
života ve zdravé kondici uprostřed nemocného, šíleného a zdraví škodlivého 
negativního stavu, abyste se vyhnuli kontaminaci, znečištění a otrávení jeho 
atmosférou a prostředím. Vidíš rozdíl? 

Ty druhé typy silných vazeb, které byly jmenovány výše, mají negativní původ, 
protože nemají žádnou pozitivní konotaci a jsou jen externí povahy. Nevedou 
vás k vašemu nitru. Nebo pokud ano, jak je to se zakázanými mysl 
pozměňujícími drogami, je to falešné nitro neboli pseudonitro, kde sídlí nebo je 
zakořeněn negativní stav. Slabší aspekty takových vazeb jsou buď neutrální, 
nebo mají určitou pozitivní konotaci při aktivaci schopností lidí pocítit soucit 
atd. - například vlastněním psů a koček, ale bez jakýchkoliv hlubších vazeb nebo 
zvnitřnění. 

A nakonec bych pro dnešek rád stručně komentoval jeden aspekt tvého 
včerejšího telefonického rozhovoru s Danem. Týká se přímo Mé Nové 
Přirozenosti a toho, jak se v průběhu věků přizpůsobuje nebo mění během 
vývoje lidstva. Ačkoliv je pro vás nemožné porozumět, pochopit nebo 
obsáhnout úplnou povahu toho procesu, protože se to děje v Absolutním Stavu 
a Kondici, a z Absolutního Stavu a Kondice, tento proces musíte pojímat 
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následovně: Jakékoliv změny vůbec, které se stanou kdekoliv, a nejen během 
vývoje lidstva, jsou výsledkem Mé Absolutní Změny. Toto je absolutně 
dynamický proces. Jak víš, v každém okamžiku nebo stavu pokroku není nikdy 
nic stejné. Tato situace odráží změny v Absolutním, které se následně přenáší 
do relativního. V důsledku uvolňování těch změn z Absolutního do relativního 
se to relativní následně také mění. Abych byl tedy přesnější: V lidské historii 
existoval pokrok od ranných nejasných věků, k věku temna a středověku, 
k renesanci, k průmyslové revoluci, k současným vyspělým technologickým 
úspěchům atd. 

Všechna tato stádia obsahují hluboké duchovní souvztažnosti a odrážejí nebo 
jsou výsledky uvolňování nějakých nových informací z Mé Absolutní 
Přirozenosti, které ovlivňují všechny, včetně těch v negativním stavu a na vaší 
planetě. Bez toho, abych je ze Sebe uvolnil, nikde by nemohly nastat vůbec 
žádné změny či pokrok. Zároveň, simultánně a synchronně s těmito změnami 
v Mé Přirozenosti se přizpůsobuji vjemovým, smyslovým a výrazovým 
schopnostem všech sentientních entit, lidí a Mých agentů na planetě Nula, a 
také tobě osobně, Petře, jako transmiterovi Mého Nového zjevení, a navazuji 
vztah s nimi všemi a s vámi všemi z této nové úrovně výsledků a změn. Proto 
vidíš tak zřetelně, jaký mám k vám na každé křižovatce takových změn odlišný 
vztah, nebo jak vám jiným způsobem oznamuji Mé Slovo. 

Současná situace a posun odrážejí další stupeň změn, s následnou potřebou 
přizpůsobit Sebe i vás současnému způsobu oznamování Mých informací a 
komunikace s vámi, odrážejícímu se v této jednotlivé formě - ve formě těchto 
Dialogů. Vše to má hluboký duchovní význam. Vidíš, Petře, jaký ohromný 
význam mají všechny tyto věci, odrážejíce progresivní změny ve struktuře 
jsoucna a bytí i pseudojsoucna a pseudobytí? 

Peter: Ano, Pane, velmi jasně. A velice moc Ti děkuji za toto vysvětlení. Je ještě 
něco, co bys chtěl dnes objasnit? 

Pán Ježíš Kristus: Ne, Petře, pro dnešek to stačí. Jdi a odpočiň si. Tvé fyzické 
tělo je trochu unaveno. Přeji ti velmi příjemné odpoledne. 
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Dialog 23 

19. ledna 1999 

 

Peter: Dnes ráno mám na srdci dvě záležitosti. Rád bych je uvedl do Tvé 
pozornosti a Ty rozhodni, zda by bylo užitečné nebo zda je aktuální o tom 
diskutovat - pokud jde o tyto dvě záležitosti. První záležitost se týká starostí, 
znepokojení a obav ohledně toho, co se stane s lidstvem při poruše počítačů 
v roce 2000. Uvědomuji si, že by si tato otázka mohla vyžadovat předpověď 
budoucnosti, a proto by nemuselo být vhodné ji pokládat.  Druhou záležitost 
předložila Dr. Ardyth Noremová. Týká se naší spolupráce s pseudotvůrci a do 
jaké míry je ještě stále potřebná nebo jakým způsobem by měla pokračovat, 
pokud vůbec. Tak tady to je. 

Pán Ježíš Kristus: Je dobře známou skutečností, že lidská přirozenost má ve 
svém programování sklon zabývat se budoucími událostmi, a zejména soudným 
dnem a/nebo tématy o konci světa. Jen se podívej na dějiny lidstva. Od úplně 
prvního uvědomění si, že lidský život není nepřetržitý fenomén, ale že natrvalo 
skončí někde v nějakém bodě svého jsoucna a bytí, byly učiněny myriády 
pokusů předpovídat možná data takového konce a různých událostí soudného 
dne. Dokonce i Moji vlastní učedníci po Mém odchodu z vaší planety 
nepřetržitě varovali své následovníky o blízkém, ve skutečnosti o velmi blízkém 
konci tohoto světa a o Mém Druhém příchodu, který navazuje na tento konec. 
Někteří z nich vlastně věřili, že se to stane během jejich života. 

Kdykoliv se na obloze objevilo nějaké znamení, jako například komety, nebo 
byly zaregistrovány nějaké jiné neobvyklé astronomické a/nebo astrologické 
jevy, nebo kdykoliv došlo k nějaké katastrofě, vypukla válka, propukla zničující 
epidemie, hladomor nebo podobné události, lidstvo hovořilo o konci světa. A 
nejen to, ale vypočítávalo data, kdy se to stane. Na konci prvního tisíciletí 
lidstvo očekávalo, že konec světa nastane v okamžiku začátku roku 1000. A 
přece se žádná z těchto předpovědí nikdy nevyplnila. Jistě, vždy existovaly 
nějaké lokální události, dokonce velké světové války a různé rozsáhlé 
katastrofy, které skončily smrtí mnoha milionů lidí. Nikdy ale neměly za 
následek konec světa, jak ho pojímala apokalyptická proroctví. 

Minimálně dvě věci jsou nesprávně při takových předpovědích. První, přehlížejí 
se duchovní faktory takových možných jevů a vývoj v jiných světech, ne z vaší 
dimenze. Protože lidé nemají žádný, nebo mají jen nesmírně omezený přístup 
k událostem v jiných světech, předpokládají, že všechno, co tato proroctví 
předpovídají, se týká především a výlučně osudu lidstva a této planety. Ale 
protože všechny události takového multivesmírného významu jsou 
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doprovázeny nějakými vnějšími znameními - v důsledku jejich duchovních 
souvztažností, ovlivňujíce vnější projevy takových událostí - mylně je aplikují na 
svůj vlastní osud a výsledek. Toto je jeden z důvodů, proč se všechna taková 
přesná data blížícího se soudného dne nikdy nevyplní, nebo se vyplní jen velmi 
omezeným, lokálním a bezvýznamným způsobem, nikdy nekončíce 
předpovídaným výsledkem. Vezmi si například objevení nejničivějších zbraní 
hromadného ničení, jako jsou například nukleární zařízení. Taková situace 
během dějin lidstva nikdy neexistovala. Lidé nikdy neměli ve svém vlastnictví 
tyto typy zbraní, které by mohly během pár minut, pokud ne sekund, zničit 
celou planetu. Kolik předpovědí jsi slyšel o zničení této planety od té doby, co 
začaly být tato zařízení dostupná různým zemím na vaší planetě? Kolikrát ti bylo 
řečeno, že toto je úplně jiná situace, totálně nová situace, a proto nikdo 
nemůže mít ani nejmenší potuchy, ani ve svých nejdivočejších představách, co 
taková nová, nezvyklá dispozice může lidstvu způsobit. ‚Nyní můžeme s jistotou 
konstatovat, že přichází konec světa, protože toto je zcela nová situace.‘ A toto 
bylo řečeno mnohokrát! A přece se nic takového doposud nestalo. 

Jistě, můžeš říct, ‚ještě nikdy se to nestalo, ale může se to stát v blízké, nebo 
vzdálené budoucnosti‘. Samozřejmě, může se to stát! Ale potřebuji ti 
připomínat, co jsem o této záležitosti povídal 11. října 1993, jak jsi to 
zaznamenal na samém konci Doplnění 15 v Korolariích...? Dovol Mi, abych tobě 
a všem čtenářům těchto Dialogů osvěžil paměť a citoval: ‚Na opačné straně této 
mince existuje také možnost, že přechod z planety Nula a skutečné zrušení 
planety Nula a opětovné ustanovení správné hierarchie a pořádku všech prvků 
ve fyzickém, přírodním a nejniternějším se může stát nanejvýš jednoduše a také 
nanejvýš jemně.‘ Jinými slovy, konec vašeho světa nebo, abych byl přesnější, 
ukončení lidské éry i na planetě Nula, tak jako skončila jinde, se může stát bez 
všech těch fantastických a dramatických, neuvěřitelných katastrof, 
kataklyzmatických a apokalyptických událostí, kterými se lidé tak zabývají. 
Nebuďte zklamáni, jestliže to neskončí tak, jak to všichni očekávají. Jak už bylo 
zjeveno skrze Swedenborga a potvrzeno v Mém Novém zjevení, prorocké a 
apokalyptické předpovědi, zaznamenané například v Bibli, se ve většině případů 
netýkají událostí, které se právě dějí, nebo které by se mohly stát v budoucnosti 
na planetě Nula, ale namísto toho se týkají intermediálního světa duchů. Ano, 
důsledky těch událostí, které se v tomto světě odehrávají, skutečně mají 
dozvukový efekt na události na vaší planetě ve formě reakce na tam 
podniknutou akci, ale jejich uplatnění bylo a je omezeno na formu navštívení, 
která mají spíše lokální než celoplanetární odezvu nebo účinek. 

Jak však víš, Petře, ten svět, svět duchů neboli intermediální svět, byl vyčištěn a 
nad všemi jeho obyvateli byl vykonán Poslední soud. První fáze toho soudu byla 
zahájena během Swedenborgova života. Plně byla završena v době, když jsi psal 
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knihu Poselství z nitra, Petře. Poté, a v tom časovém bodě, se vše přesunulo do 
zóny vymístění a na planetu Nula. Pro vás začíná být tato situace zajímavější, 
protože nyní se odehrává nebo bude odehrávat, takříkajíc, na vašem vlastním 
dvoře. Musí se ale odehrát takovým katastrofickým, kataklyzmatickým, 
apokalyptickým nebo podobným způsobem? Ne nevyhnutelně! Může se pro 
vás všechny odehrát vskutku zcela neočekávaným způsobem. Nezapomínej, že 
na scéně jsou pseudotvůrci a že renegáti jsou také na scéně. Výsledek jejich 
občanské války může určit ráz konce typické a specifické lidské éry neboli 
lidského života nebo formu, jakou bude mít konec tohoto světa a celého 
viditelného pseudovesmíru. 

A toto nás přivádí k druhému bodu. Jak bylo uvedeno v jednom z předešlých 
Dialogů, faktor, který se nebere do úvahy, jsou volby, kterým čelí všichni 
zúčastnění. Nezapomínej také na nejdůležitější faktor, faktor zapojení Mých 
agentů na planetě Nula a v zóně vymístění a faktor zapojení všech obyvatel 
v celém pozitivním stavu, ve všech jejich příslušných dimenzích v celém 
multivesmíru. Tento faktor určí, jaký bude v tomto směru výsledek. S jistotou ti 
mohu povědět jedno tajemství: Všichni zúčastnění vynakládají maximální úsilí 
- kromě renegátů a jejich vlastních poskoků a některých dalších menšin - 
realizovat tento konec co nejvíce jemným, pokojným, laskavým, 
harmonickým a pozitivním způsobem.  

Takže, přinese rok 2000 a jeho počítačová porucha úplný kolaps všech lidských 
systémů, jak to předpovídali mnozí, kterým se líbí scénář soudného dne? A 
stane se to skutečně tak, protože lidstvo nezažilo nikdy nic podobného a 
veškerá funkce všech lidských systémů a záležitostí závisí výlučně na počítačích 
a strojích? Kolikrát ale lidé během celých svých dějin čelili něčemu takovému, 
co ještě nikdy předtím nezažili? Tedy stručně, mohlo by se to stát takovým 
způsobem, nebo by se to i nemuselo stát takovým způsobem. Závisí to na všech 
těch volbách, o kterých jsme právě diskutovali výše. Měli byste s tím něco 
udělat, kdyby měl být výsledek takový, jak ho předpověděl scénář soudného 
dne? To zcela závisí na vás a na vaší intuici. Jestliže máte chuť nakupovat 
všemožné zásoby potravin a podobných výrobků a chystat si další podobné 
věci, jestliže vám to dodá pocit většího bezpečí a jistoty, potom si každopádně 
poslužte a udělejte to. Taková opatření nemohou způsobit žádnou škodu. 
Koneckonců, i když se nic nestane tak, jak to někdo předpověděl, nebo se to 
stane jen v omezené a lokální formě, neovlivňujíc příliš chod funkcí 
každodenního normálního života, ještě stále můžete využít připravené 
potraviny pro své každodenní potřeby. Takže volba je vaše, taktéž i důsledky. 

Avšak to, co slyšíte o celé této záležitosti - co vám říkají o ní nebo o tom, že zde 
není dostatek lidí nebo dostatek času, aby se tato počítačová porucha vyřešila - 
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by nemuselo být tak, jak je vám to prezentováno. Bylo by moudré a prozíravé, 
abyste jejich tvrzení nebrali příliš vážně. Nebuďte překvapení, když v nějakém 
bodě zjistíte, že za všemi těmi předpověďmi může být nějaká skrytá agenda. 
Lidé jsou možná kvůli manipulaci jejich životů a chování připravováni na něco, 
co by se nikdy nemohlo stát a ani by se nikdy nestalo. Jak víte, zda celá tato 
situace není nějakým druhem experimentu ve schématu nadvlády negativního 
stavu nad lidstvem, který jsem dovolil z nějakých velmi důležitých duchovních 
důvodů? Takže, nedejte se oklamat žádnými z těchto předpovědí a očekávání, 
ale jako vždy, mějte svou mysl otevřenou a buďte připraveni na všechna možná 
překvapení, spoléhajíce se na Mne a na svou osobní a soukromou intuici. Tyto 
dva faktory vám určí, co dělat, co očekávat a jak postupovat v tomto ohledu. 
Jak vidíš, dokonce i v takové globální a celoplanetární záležitosti je pro vás jako 
Mé agenty všechno individualizováno a zosobněno. Mým přáním a touhou je, 
abyste se cítili jistí, bezpeční, chránění a klidní za každých okolností, nezáleží na 
tom, co se stane, nebo nestane v tomto či v jakémkoli jiném ohledu. 

Na tuto předpověď můžete uplatnit ty samé závěry, jaké byly učiněny v našem 
Dialogu 3 ohledně Třetího fatimského tajemství a předpovědi třetí světové 
války na 4. července 1999. Toto výše uvedené vysvětlení nás přivádí přímo 
k otázce pseudotvůrců, vznesené Ardyth. Jaká je jejich situace a váš současný 
poměr k nim jako Mých agentů? Do jaké míry a v jakém rozsahu je ještě stále 
namístě vaše synergické působení s nimi, jak vám to bylo naznačeno v Doplnění 
20? Jak víš, tato informace vám byla dána před 5 lety vašeho planetárního času 
(abych byl přesný, 25. února 1999 to bude pět let). Od té doby došlo 
k ohromným změnám ve struktuře celého jsoucna a bytí i pseudojsoucna a 
pseudobytí. Nic není tak jisté, jak bylo tehdy. Došlo k úplně jinému rozmístění a 
přemístění duchovních a kosmických energií. Vědomě nemáte ani ponětí, co 
všechny tyto změny znamenají nebo představují. Vaše tehdejší i následná práce 
s pseudotvůrci byla důležitým spolupůsobícím faktorem, umožňujícím 
uskutečnění těchto změn. Avšak kvůli úspěšnému završení vaší práce 
s pseudotvůrci v té konkrétní oblasti - odpovídajíce na jejich otázky ze správné 
strany mostu a překládajíce jim jejich vlastním pochopitelným jazykem a pojmy, 
co se děje na druhé straně mostu, na straně, která se nachází v pozitivním stavu 
- je pro vás nyní nevyhnutelné, abyste přehodnotili svou roli a pozici nejen 
ohledně pseudotvůrců, ale i všech a všeho ostatního. 

Toto je rozhodující faktor. Pro vás všechny je namístě nový začátek. Dostupnost 
těchto Dialogů, tak jak je zaznamenáváš, Petře, lze považovat za zlomový bod, 
za nanejvýš významný milník, předzvěst toho, že se žádá úplně něco odlišného 
od vás všech, ale i od všech ostatních, ať si už tuto skutečnost uvědomují, nebo 
ne. 
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Pokud jde o vaše synergické působení s pseudotvůrci, od této chvíle se zavádí 
nová forma kooperativního úsilí. Jak víš, především díky vaší práci s nimi byli 
schopni přejít na druhou stranu mostu a navázat trvalé komunikační spojení 
s pozitivním stavem. Probíhá v nich proces získávání všech správných odpovědí 
na jejich rozhodující otázky. Kvůli tomu už více nejste potřební v této pozici. 
Namísto toho máte spojit své energie s energiemi pseudotvůrců při pomoci jim 
s porážkou renegátů a jejich poskoků a při vyvolávání konce negativního stavu a 
lidské éry na planetě Nula. 

Renegáti se stali nepředvídatelným činitelem v celé této situaci. Jsou nesmírně 
nevypočitatelní, útoční, arogantní, agresivní, bezohlední, krutí a násilní. Jsou 
pravým ztělesněním negativního stavu. Ve svém postoji reprezentují nejhorší a 
nejkrajnější vyjádření přirozenosti negativního stavu, za kterým už víc nic není 
představitelné nebo se nemůže manifestovat. Jsou, takříkajíc, naprostým 
koncem řady v životě negativního stavu. Ve vašem lidském slovníku neexistují 
žádná slova, která byť i jen vzdáleně by mohla popsat pravou přirozenost 
renegátů. Z toho důvodu skutečně představují něco, co lze považovat za 
konečné vyvrcholení ilustrace a demonstrace veškeré přirozenosti negativního 
stavu, za kterým už neexistuje nic, co by mohlo někomu poskytnout nějaké 
další ponaučení o životě v negativním stavu nebo o životě beze Mne a bez 
Mých pravých duchovních principů. 

Pseudotvůrci si plně uvědomují svou zodpovědnost za potlačení renegátů, 
protože oni byli ti, kteří je učinili způsobilými k tomu, aby se stali tím, čím jsou 
nyní. Abych řekl pravdu, Petře, ani pseudotvůrci nepředpokládali, že se 
z renegátů vyvine něco tak extrémně zlého, navzdory faktu, že oni dali popud 
k tomu, aby se renegáti stali takovými. Pseudotvůrci byli extrémně překvapeni, 
když viděli, jak daleko zašli renegáti ve své zlé povaze od doby jejich uvěznění 
až doteď. Takže, toto vědouce, zaslouženě cítí zodpovědnost za přivodění 
konce dominance renegátů na této planetě a na některých dalších místech. 

Vaší povinností v tomto ohledu je, abyste pseudotvůrcům poskytli energie, 
které máte k dispozici, v jejich úsilí ukončit chaotický a vzpurný životní styl 
renegátů. 

Jaké metody máte společně s pseudotvůrci na to, abyste to udělali? Za prvé, 
vědomě je oslovte s nabídkou, že jim pomůžete jakýmkoli vám dostupným 
způsobem, abyste dosáhli porážky a uvěznění renegátů až do konečné fáze 
Posledního soudu. Za druhé, a to je nejdůležitější, potřebujete přesunout svou 
pozornost, a zejména své uvědomění, z negativních aspektů událostí, které se 
odehrávají všude okolo vás, k tomu pozitivnímu ve vašem nitru. Toto už bylo 
uvedeno v předcházejících Dialozích, i když v trochu jiné souvislosti. Problémem 
neustálého věnování se negativním událostem na této planetě i jinde, jakož i 
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všem těm předpovědím soudného dne, uvedených výše, je skutečnost, že to 
odvádí vás i vaše energie rovnou do negativního stavu. Tímto faktorem 
odvádění ve skutečnosti a nevědomky přispíváte věci renegátů. Nepomáháte 
pseudotvůrcům. 

Uvažuj toto: Jestliže se stále zabýváte ubohostí negativního stavu a lidského 
života a jestliže máte velmi málo času a/nebo energie na cokoli jiné, budete 
takoví unavení, znechucení, deprimovaní, sklíčení, nervózní a zoufalí, že ve vás 
nezůstane nic, co byste dali nebo o co byste se podělili s někým nebo něčím 
jiným. Pamatuj si, prosím, že jednou z nejúčinnějších zbraní renegátů proti vám 
je zaplavovat vás nepředstavitelnou mírou všemožných nepříznivých, ubohých 
a mizerných myšlenek, emocí, pocitů a dojmů, které by úplně vyčerpaly 
veškerou zásobu pozitivní energie, kterou máte ode Mne. Takto jsou schopni 
ovlivňovat vás a dostat se k vám. Věřte Mi, jsou mistři v navozování takových 
zlých a negativních stavů. Měli na to téměř dva tisíce let, aby se cvičili v tomto 
úsilí a aby ohromně zdokonalili své schopnosti konat takto v tomto ohledu. 

Zatímco do tohoto bodu - před nynější změnou pozice renegátů - bylo 
tolerováno a někdy se od některých z vás vyžadovalo, abyste odráželi tyto 
nepříznivé stavy a události negativního stavu a lidského života a tlumočili je a 
překládali do pozitivního stavu, toto se už více od vás nepožaduje. Z toho 
důvodu by nyní měly být všechny vaše snahy a pozitivní energie, které je 
doprovázejí a které máte ode Mne, ve vašem životě přesměrovány, aby byl dán 
důraz na povahu pozitivního stavu ve všech aspektech vašeho chování, postoje, 
myšlenek, vůle, úmyslu, motivace a všech ostatních duchovních, duševních a 
fyzických schopností. 

Renegáti nemohou vystát, když vidí, jak nereagujete na jejich útok pomocí zlých 
a negativních události všude okolo vás. Zuří, když vidí, že nereagujete tak, jak 
chtějí - tak, že byste byli deprimováni, bez motivace, nešťastni, znechuceni, 
frustrováni, podrážděni a bez pozitivních energií. Ale kvůli faktu, že vaše reakce 
je, takříkajíc, z pozitivní strany bariéry, prostřednictvím ryze pozitivních 
prostředků, stávají se totálně neschopnými cokoli s tím udělat. Váš pozitivní 
postoj, zakořeněný ve vaší schopnosti odpouštět, prokazovat milosrdenství a 
soucit, rozumět, být laskaví, ohleduplní a zdvořilí, nedat se oklamat ničím, co 
vidíte nebo zažíváte kolem sebe, a podobné stavy vaší mysli, vysílají renegátům 
jasnou správu, že ať se jakkoliv usilovně nebo jakkoliv dlouho pokoušejí ve 
svém zlověstném úsilí podkopat váš život a hlavně život pozitivního stavu, 
nebudou navěky nikdy úspěšní, za žádnou cenu. 

V jednom časovém bodě si renegáti budou muset uvědomit, že veškeré jejich 
úsilí v tomto ohledu je marné a že takové snahy je nikam nedovedou. Když 
dospějí k tomuto uvědomění, volba, kterou budou činit v tomto bodě, je 
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přivede k rozhodnutí konvertovat do pozitivního stavu. To by byl nadobro a 
navždy konec negativního stavu. Vaše pomoc pseudotvůrcům je zakořeněna 
především v tomto typu postoje, chování a životního stylu. 

Nyní vám neříkám nebo neslibuji, že to bude snadný, hladký a pohodlný úkol 
bez těžkostí. Koneckonců, když kolem sebe neustále vidíte tak mnoho krutostí a 
ohavností negativního stavu, je velmi těžké jimi nebýt ovlivněni a nereagovat 
na ně svými vlastními nepřátelskými pocity. Vidíš zde ale ten problém? Pokud 
takto reagujete, jen krmíte negativní stav, dávajíce renegátům více podnětů, 
aby dále páchali ještě větší krutosti a ohavnosti. 

Takže, dávejte si tedy pozor a zdokonalujte se v přeorientování všech svých 
životních energií na ryze pozitivní stavy své mysli, chování, postoje a 
uvědomění. Jednoduše řečeno, přeorientujte veškeré své energie na Mne. 
Takový úkol není nemožné provést. 

Peter: Nuže, myslím si, že toto je něco, co si všichni můžeme vzít k srdci. 
Mockrát Ti děkuji za všechny Tvé informace. Je dnes ještě něco jiného? 

Pán Ježíš Kristus: Bylo Mi potěšením, Petře. To je pro dnešek vše. Jako vždy, 
přeji ti velmi příjemné odpoledne. 
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Dialog 24 

20. ledna 1999 

 

Peter: Než budu pokračovat se svými vlastními otázkami, je něco, co bys rád 
dodal nebo objasnil ohledně některé záležitosti, o které jsme hovořili včera 
nebo předtím? 

Pán Ježíš Kristus: Děkuji, Petře, že jsi Mi položil tuto otázku. Ano, rád bych něco 
dodal k naší včerejší důležité diskusi o změnách ve vaší roli a pozici. Jak víš, 
během našeho rozhovoru bylo mnohokrát řečeno, že všechno se buď změnilo, 
nebo je v procesu fundamentální změny. Nic není stejné. Tento výrok se plně a 
rozsáhle týká i vaší pozice, role i životního stylu. Zde hovořím především o těch 
z vás, kteří jsou spojeni s Mým Novým zjevením, tedy o těch, kteří ho čtou, 
přijímají a hlavně praktikují ve svém každodenním životě.  

Do tohoto okamžiku, vlastně do dnešního dne, jste byli nazýváni Mými agenty 
neboli agenty Mého pozitivního stavu, nebo agenty našeho pozitivního stavu, 
jak ráda říká Olga Barbová z New Yorku. Označování vás jako Mých agentů bylo 
určitým způsobem paralelní s označováním agentů negativního stavu. V obou 
případech se tedy používalo stejné slovo. Toto označení mělo hlubší duchovní 
souvztažnost a význam. Důvod, proč bylo použito stejné slovo jak pro vás, tak i 
pro ty, kteří přišli z negativního stavu, spočíval ve skutečnosti vašeho umístění a 
pozice na planetě Nula uprostřed vlády negativního stavu. Ve vašem případě je 
to spojeno především s rolí, kterou hrajete do tohoto okamžiku. Jak si 
pamatuješ, vaší rolí bylo v tomto ohledu to, abyste se nacházeli uprostřed 
lidského života, s lidmi a agenty negativního stavu, kteří zpříkladňují život 
negativního stavu, jsouce jeho finálním produktem, a překládali, tlumočili a 
oznamovali všechno z toho života zbytku Stvoření a pozitivnímu stavu 
všeobecně. 

Vaše pozice byla do tohoto okamžiku z negativní strany, jsouce obráceni na 
negativní stranu a jsouce v negativním stavu. Kvůli tomuto faktoru jste byli 
nazýváni agenty pozitivního stavu, pro porovnání s agenty negativního stavu. 
Toto je zmíněný paralelní proces. Jeho význam je odvozen z faktu, že jak vy, tak 
i oni, jste se nacházeli ve stejné pozici - uprostřed lidského života - ale s úplně 
jinou agendou. 

Jak ale bylo uvedeno včera, tato situace se úplně změnila. Jakákoliv taková 
důležitá změna si vyžaduje nové přenastavení duchovních souvztažností a 
změnu jejich formálního vyjádření nebo, lépe řečeno, jejich označení či 
způsobu, jak jste nazýváni. Jak víš, každé tebou nebo kýmkoli jiným použité 
slovo má vždy hlubší duchovní souvztažnost a význam. Vždy obsahuje a odráží 
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funkci, roli a pověření, kterou má jeho nositel. Kvůli této situaci není více pro 
vás vhodné, abyste se nazývali Mými agenty nebo agenty pozitivního stavu. 

Od této chvíle, právě od tohoto okamžiku, se vy, kteří jste neoddělitelně 
spojeni s Mým Novým zjevením a kteří jste zasvětili svůj život přijetí a 
praktikování všech jeho duchovních principů, a jen ti z vás, a nikdo jiný, budete 
nazývat Mými představiteli neboli představiteli Mého pozitivního stavu. Toto 
označení odráží přenastavení vašich rolí, pověření a pozitivních energií. Jste 
přemístěni zpět do pozitivního stavu v tom smyslu, že jste obráceni ve směru 
pozitivního stavu, působíce z pozitivní strany a zobrazujíce život pozitivní strany 
zpět na negativní stranu. Slovo „představitelé“ vyjadřuje vaše nové označení a 
funkci. 

Zatímco během vaší předešlé role agentů jste překládali a tlumočili všechno 
zpět do pozitivního stavu z pozice negativního stavu, ve vaší nové roli, jako 
představitelé, budete překládat a tlumočit všechno zpět negativnímu stavu 
z pozice pozitivního stavu. Druh a způsob této reflexe byl popsán ve včerejším 
Dialogu a čas od času se o něm zmíníme, jak budeme pokračovat v našich 
rozhovorech. Zde je potřebné jen připomenout, že v této nové pozici bude víc 
než kdykoliv předtím kladen důraz na fakt, že od této chvíle budete dělat 
všechno díky Mně, podle Mě, ze Mě, prostřednictvím Mě a pro Mě. Toto platí 
zejména pro vaši práci s pseudotvůrci, pomáhajíce jim zvládat vážnou situaci 
renegátů. Existuje nějaká jiná možná cesta, jak toto a všechno ostatní dělat, než 
díky Mně, podle Mě, prostřednictvím Mě, ze Mě a pro Mě? 

Toto přenastavení a označení by u vás nemělo ani zdaleka vést k nějaké 
tendenci rozvíjet elitářský postoj nebo chování, myslíce, že s tímto novým 
označením jste se jako Moji představitelé stali více zvláštními, hodnotnými, 
potřebnými, záslužnými nebo podobně, než kdokoli jiný. Znamená to jen, že se 
změnila vaše role - a nic jiného. Je dobré čas od času si připomenout, že každý 
hraje ve schématu hraní rolí na scéně lidského života a v životě negativního 
stavu všeobecně takovou důležitou roli jako vy. Důležitost rolí je stejná, jen jsou 
zcela odlišné. Praví představitelé Mého pozitivního stavu se v podstatě na 
základě tohoto nového označení stanou skromnějšími, poníženějšími a více 
mužem/ženou pravé pokory. To je to, co znamená být pravým mužem Božím a 
pravou ženou Boží. 

To je vše, co bych chtěl dnes ráno dodat. Nyní se můžeme věnovat některým 
tvým otázkám, Petře. 

Peter: Během pár minulých let se mnoho čtenářů Tvého Nového zjevení často 
ptalo na některé své životní situace, ve kterých jejich vlastní manželský 
protějšek nebyl zapojen do Nového zjevení, nebo byl výslovně proti němu. 
Otázkou bylo: Co by měli dělat? Jsou dva možné scénáře: Jedním je, když 



183 
 

manželský partner nečte Tvé Nové zjevení a má velmi malý zájem o něj nebo o 
jakékoli další duchovní záležitosti, neodporuje mu ale a nezasahuje do něho, a 
v některých případech je dokonce nadšen, že je jeho/její manželský partner do 
něho zapojen. V takových případech se manželský partner, který je spojen 
s Novým zjevením Pána Ježíše Krista, cítí jaksi nenaplněn, zejména v oblasti 
sexuality, odrážející se v jejích důležitých duchovních aspektech a složkách. To 
může vyvolat smutek z nedostatku něčeho, co je pro příslušného manželského 
partnera nejdůležitější, co mu ale jeho/její druh/družka neposkytuje, protože 
k tomu by mohlo dojít jedině tehdy, kdyby se jeho/její partner ve stejné, nebo 
alespoň v určité míře zapojil do Tvého Nového zjevení a angažoval se v něm. 
Otázkou je, jak je potřebné a uskutečnitelné, aby pokračoval takový manželský 
vztah? 

Druhý scénář je problematičtější: Týká se některých Tvých představitelů (dříve 
Tvých agentů), kteří mohou mít za manželského partnera někoho, kdo je úplně 
zjevně a přesvědčivě agentem negativního stavu a kdo je tak zlý a negativní, že 
manipuluje se svým manželským protějškem prostřednictvím všemožných 
hrozeb, prostřednictvím dětí (ztráta dětí ve prospěch negativního a zlého 
manželského partnera), prostřednictvím finančních činitelů a prostřednictvím 
faktorů společenského postavení a jakýchkoli jiných typů závislostí. Opět, měl 
by takový manželský vztah pokračovat, nebo by měl být ukončen bez ohledu na 
vlastní děti a na jakékoli jiné zřetele? 

Pán Ježíš Kristus: Na tuto otázku neexistuje žádná jednoduchá odpověď, 
zejména ohledně prvního scénáře. V jakémkoli vztahu, nejen manželském, jde 
o to, do jaké míry takový vztah vyčerpal svou užitečnost, posloužil svému účelu 
a není více udržitelný. A nejenže by nebyl udržitelný, ale pokračování v něm by 
bylo duchovně nebezpečné, bráně Mému příslušnému představiteli v jakémkoli 
pokroku, růstu nebo zlepšování se. A toto je pravdou bez ohledu na jakékoli 
vlastní děti. Nezapomínej na fakt, uvedený v našem Dialogu 19, že z nějakých 
jejich vlastních důležitých duchovních důvodů si děti zvolili, že budou v takové 
kritické situaci. Vnitřně od vás očekávají, že opustíte svého manželského 
partnera, pokud je čas a pokud je potřeba to udělat, navzdory tomu, jak moc se 
staví navenek proti takovému rozdělení nebo jak velmi by se zdálo podle jejich 
vnějšího chování, že trpí tímto rozchodem. 

Problémem je zde opět typická lidská neschopnost nahlížet za scénu, namísto 
nahlížení na scénu. Váš lidský úsudek vychází ve většině případů z vašeho 
vnějšího pozorování vnějších reakcí a chování jedinců zapojených do tohoto 
prvního scénáře. Neberete v úvahu niterné volby, vnitřní potřeby, duchovní 
zřetele, niterné dispozice a podobné důležité aspekty, které nakonec určují, co 
je pro všechny zúčastněné nejlepší. Pokud a když je naznačen takový rozchod 
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nebo rozvod, v konečném smyslu je takový krok nejvhodnější pro všechny 
zúčastněné, bez ohledu na to, k jakému trápení a rozruchu dočasně dojde. 
Později jasně uvidíte moudrost takového rozhodnutí. 

Samozřejmě, z vašeho hlediska je nejdůležitější otázkou to, jak zjistit, zda 
jakýkoliv manželský vztah nebo jakýkoliv jiný podobný intimní vztah skutečně 
vyčerpal svou užitečnost, posloužil svému účelu a není více udržitelný, a 
pokračování v něm by mohlo dokonce být nebezpečné pro všechny zúčastněné. 
Pro takové rozhodnutí neexistuje žádné všeobecné pravidlo. Toto je něco, co 
musí rozhodnout každý jedinec, který je momentálně v nějakém vztahu takové 
povahy. Každý jedinec by se měl sám/sama obrátit na Mě, poprosit o inspiraci, 
poučení, nahlédnutí a osvícení ohledně této situace a o získání silného 
intuitivního rozlišování, kvůli učinění nejsprávnějšího a duchovně 
nejvhodnějšího rozhodnutí v tomto ohledu, jakož i v jakémkoli jiném ohledu. 
Každý případ je jiný. Žádný případ nemůže být považován za stejný nebo 
požadující stejné řešení se stejným výsledkem. Co je správné v jednom případě, 
nemuselo by být správné v jiném případě. Toto je důvodem, proč vám nemohu 
poskytnout žádné konkrétnosti na řešení těchto typů situací. V konečném 
důsledku je to mezi Mnou a dotyčnými jedinci. Vždy se řiďte svou intuicí a 
obracejte se na Mne, ptejte se, co je nejlepší pro všechny zúčastněné a jak 
správně zvážit jakýkoliv možný výsledek, aby byla všem zainteresovaným 
způsobena co nejmenší újma a trápení a co nejmenší rozmrzelost, i když je 
někdy nevyhnutelné zažít takové negativní zkušenosti. Pokud toto činíte 
s pozitivním a dobrým úmyslem, ze správných důvodů, protože skutečně chcete 
dělat to, co je náležité, vhodné a správné v zájmu samotného principu, bez 
čehokoli postranního nebo sobeckého, potom vás mohu ujistit, že se nezmýlíte 
a věci se pro všechny zúčastněné skončí nejvhodnějším způsobem - ať by byla 
momentální situace jakákoliv. 

Podívejme se nyní na druhý scénář, ve kterém se zabýváme manželskými 
partnery, kteří jsou fyzicky, mentálně a jinak hrubí, zlí a velmi negativní. Zde 
máme úplně jinou situaci. V takových případech by se mělo především velmi 
důkladně prozkoumat, proč se agent pozitivního stavu (v současnosti řekněme 
představitel pozitivního stavu) zapletl s takovou osobou. Jaké byly motivační 
faktory, podmínky a okolnosti, za kterých byl vytvořen takový škodlivý 
manželský vztah? Neopomíjejte také psychologické faktory syndromu týraných 
žen v případech, kdy je agentem negativního stavu muž. Proč byla vykonána 
volba mít takový srdcervoucí, bolestný a zoufalý vztah? Jaký druh potřeby 
naplňuje? Je zde faktor viny, přinesené do tohoto života následkem něčeho, co 
se stalo před inkarnací na planetu Nula během pobytu v onom zvláštním 
intermediálním světě, nebo byla ta vina získána v období jeho/její výchovy 
jeho/jejími rodiči nebo jinými pro něho/ni významnými osobami? Je toto forma 
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sebepotrestání, aby se ta vina utišila, protože dotyčný jedinec podvědomě cítí, 
že si zaslouží být potrestán tím, že bude v manželském vztahu takové škodlivé 
povahy? Anebo jsou to nějaké čistě duchovní důvody, nezávislé na jakýchkoli 
výše uvedených faktorech? Zvolil si ten jedinec navázání toho vztahu proto, aby 
pro poučení všech zobrazil, co se stane, pokud se nějaký agent pozitivního 
stavu zaplete do manželského vztahu s naprosto jasným agentem negativního 
stavu a spolu se stanou prostředkem, pomocí kterého se narodí určité typy 
dětí? 

Samozřejmě, před příchodem na tento svět vždy existuje vzájemná dohoda, že 
přijdou do styku nejen oni navzájem, ale i s budoucími dětmi, které se narodí 
během jejich manželství na planetě Nula. Někdy jediný možný způsob, jak sem 
může přijít určitá skupina entit z jiných světů, které se rozhodnou inkarnovat na 
planetu Nula, je prostřednictvím společné dohody jednoho agenta pozitivního 
stavu a jednoho agenta negativního stavu, aby zobrazili nějaký zcela odlišný 
aspekt buď pozitivního stavu, pokud ta entita přišla z pozitivní strany (před 1. 
červencem 1988), nebo úplně odlišný aspekt negativního stavu, pokud ta entita 
přišla z negativního stavu (což je v současnosti vždy). Takové specifické 
zobrazení lze dosáhnout jen tehdy, pokud máte manželský nebo sexuální vztah 
mezi těmi dvěma. 

Ve většině situací ale v těchto konkrétních případech vztah takové povahy 
vyčerpá svou užitečnost a naplní svůj účel buď v čase krátce po narození dětí, 
nebo když se do vědomé mysli dotyčného jedince dostaví uvědomění, že ten 
vztah za žádných okolností nebude fungovat. A nejen to, ale že pokračování 
v něm by mohlo být nebezpečné na všech úrovních jeho/jejího života - 
duchovní, duševní, společenské, fyzické nebo jakékoli jiné. Mnoho vražd bylo 
spácháno na základě pokračování takových vztahů. 

Nezapomeň na faktor ponaučení a ilustrace. Jak dlouho trvá získání důležitých 
ponaučení z této situace nebo jak dlouho musí pokračovat ilustrace? 
Předpokládejme, že došlo k volbě pomoci agentovi negativního stavu uvědomit 
si jeho negativitu a dát mu/jí příklad života v souladu s principy pozitivního 
stavu. Avšak, v některých případech, ať se děje, co se děje, agent negativního 
stavu nejenže se nic neučí nebo se nechce nic naučit, ale stává se více 
negativním, zlým a hrubým. Využívá mírnost, laskavost, trpělivost a podobné 
pozitivní vlastnosti svého partnera a manipuluje s ním/s ní pro své sadistické 
potěšení nebo z jakýchkoli jiných negativních důvodů. Když to dospěje do 
tohoto bodu, je zřejmé, že pokračovat v takovém vztahu by bylo marné a jen by 
to podporovalo negativní stav, stávaje/stávajíc se jeho otrokem. A nejen to, ale 
takovým postojem pozitivní partner posiluje zlé a negativní chování svého 
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negativního partnera, což ho/ji připravuje na větší a delší trest a odplatu po 
jeho/jejím návratu tam, odkud přišel/přišla. 

Pokud jde o děti v této situaci, opět, ony souhlasily s jakýmkoli výsledkem 
takového komplikovaného a brutálního vztahu. Kvůli tomu by tedy neměly být 
rozhodujícím faktorem pro setrvání v takovémto vztahu. Velmi často je to pro 
jejich prospěch, pokud je ukončen ve vhodnou dobu. Otálení v tomto ohledu by 
mohlo vést jen k jejich většímu utrpení, jsouce svědky velmi nepříjemného 
vzájemného vztahu. A nejen to, ale velmi často se naučí špatnému chování od 
svého hrubého a zlého rodiče, zvnitřňujíce si takovéto negativní chování. Když 
vyrostou a ožení se/vdají se, bezpochyby budou mít sklon zacházet se svým 
manželským partnerem přesně takovým stejným způsobem, jak se to naučily 
od svých rodičů. Jak tedy vidíš, je to začarovaný kruh zvěčňování přirozenosti 
negativního stavu. Nemusíte podporovat tento druh vztahu nebo v něm 
setrvávat za každou cenu. 

Samozřejmě, jako vždy, potřebujete požádat Mě, abych vám pomohl učinit 
správné rozhodnutí, abyste předčasně neporušili podmínky vaší dohody a 
ilustrace. Ještě jednou, každý případ je jiný a není možné nebo moudré dělat 
jakékoliv zevšeobecnění. Některé vztahy musí zůstat tak, jak jsou, nebo musí 
zůstat tak dlouho, dokud se ho váš partner nerozhodne ukončit. Některé je 
třeba ukončit co možná nejdříve. Jen vaše intuice a spoléhání se na Mou 
přítomnost v ní vás může přivést k nejpotřebnější a nejsprávnější volbě v této 
věci. Z toho důvodu nyní nelze o tom nic víc povědět. 

Peter: Děkuji Ti velmi pěkně za toto vysvětlení. Další otázku položil mlady muž, 
Tvůj následovník a praktikující Tvého Nového zjevení z České republiky. Je 
trochu zmaten tvrzeními Yoganandu, indického swámího, kterého navštívil jeho 
bývalý učitel, jenž před časem zemřel a jenž tomu swámímu popsal život 
v takzvané astrální říši. Učitel, který byl údajně osvícený a poznal Boha, dále 
tvrdil, že někteří lidé se musí reinkarnovat zpět na planetu Nula, aby tak mohli 
zrušit svou karmu a vrátit se zpět do astrálního světa, ze kterého postoupí na 
vyšší úroveň, kde splynou s Bohem. Tento mladý muž nechápe, jak někdo, kdo 
pozná Boha a je osvícený, může něco takového tvrdit. Nějaké připomínky k jeho 
dotazům? 

Pán Ježíš Kristus: Za prvé, mělo by být úplně jasné, že dotyčný učitel byl 
‚osvícený‘ falešným bohem, který mu snad připravil zážitek, jenž by potvrdil 
jeho falešné a zkreslené systémy víry. Za druhé, astrální svět je ta předvstupní 
oblast do skutečného duchovního světa, kde se plní a potvrzují všechna 
jedincova očekávání. Výše uvedené tvrzení bylo učiněno v době, kdy zvláštní 
intermediální svět, kde přišel ten učitel, byl světem očekávání a dočasného 
naplnění jeho tužeb, aby se potvrdily jeho systémy víry. Za třetí, jakýkoliv 
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negativní a zlý duch smí a může přijmout formu z masa a krve - obrazně řečeno 
- kohokoliv, v tomto případě dotyčného učitele, za účelem neustálého krmení 
svých následovníků zkresleninami a falešnostmi, ke kterým se tito hlásí a na 
kterých lpějí. Negativní stav vůbec netouží po tom, aby se kdokoli vzdal svých 
zkreslených a falešných systémů víry. Smí a může připravit všemožné situace a 
podívanou, které se mohou jevit následovníkům těch učitelů takovým 
přesvědčivým způsobem, že jim nepřijde na mysl byť i jen nepatrná 
pochybnost, že to, co jim je řečeno, oznamováno nebo co zažívají nebo co je jim 
ukazováno, není absolutně pravdivé, pravé a autentické. Toto je jedním 
z nejoblíbenějších způsobů negativního stavu, jak zachovat tento proces. 

Abyste se vyhnuli jakékoliv kontaminaci, otravě a znečištění jakýmikoliv 
takovými příběhy, zaznamenanými v mnoha knihách té povahy, každému se 
doporučuje, aby nemarnil čas jejich četbou nebo uvažováním o jejich obsahu. 
Pokud máte výsadu vlastnit Mé Nové zjevení, jaké další knihy té povahy ještě 
potřebujete číst? Pokud není naznačeno, abyste si je přečetli za účelem 
porovnání nebo kvůli odkazu nebo citaci, aby se ilustrovaly jejich lži a zkreslení, 
jenž obsahují v takové hojné míře, doporučuje se vám, abyste se vyhnuli jejich 
četbě. Samozřejmě, jako vždy, volba je na vás. Stejně tak i důsledky. 

Problémem dotyčného mladého muže je, že bezvýhradně naletěl učitelovu 
tvrzení, že byl osvícený a poznal Boha. Ten mladý muž nepochyboval nebo si 
nekladl otázky ohledně pravdivosti toho tvrzení. Způsob, jakým ten mladý muž 
formuloval svůj dotaz v dopisu pro tebe, Petře, velmi jasně naznačuje, že nikdy 
ani na chvíli nepochyboval, že učitel byl pravým mužem pravého Boha. Toto je 
ten problém. Nikdo by nikdy neměl přijmout nic této povahy bez výhrad. Vždy 
je velmi moudré a prozíravé ověřit si taková tvrzení u Mne, prostřednictvím své 
intuice, pomocí principů Mého Nového zjevení, jeho Doplnění a pomocí toho, 
co je oznámeno v těchto Dialozích. Jinak můžete dopadnout tak, že uvěříte 
všemožným zkresleninám a falešnostem. 

Peter: Děkuji Ti velmi za Tvé vysvětlení a odpovědi. Je to pro dnešek všechno? 

Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře, to je vše. Přeji ti velmi příjemné odpoledne. 
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Dialog 25 

21. ledna 1999 

 

Peter: Mohu Tě dnes ráno poprosit, abys blíže upřesnil rozdíly mezi bytím 
agentem pozitivního stavu a bytím představitelem Tvého pozitivního stavu, a 
jaké by měly být rozdíly v chování, když je někdo Tvým představitelem, namísto 
agentem? 

Pán Ježíš Kristus: Rád, Petře. Vidím ve tvé mysli mírný zmatek ohledně 
prohlášení, že když jste byli Moji agenti, byli jste překladateli a tlumočníky 
událostí z negativního stavu do pozitivního stavu a z pozitivního stavu na 
planetu Nula. Avšak nyní, jako Moji představitelé, odrážíte přirozenost 
pozitivního stavu negativnímu stavu. Zmatek pramení z nepochopení záležitosti 
pozice a způsobu, jakým se to dělá. Uvažuješ tak, Petře, že pokud jste jako 
agenti pozitivního stavu překládali a tlumočili i z pozitivního stavu na planetu 
Nula, a nejen z planety Nula do pozitivního stavu, potom neexistuje žádný 
rozdíl mezi tou formou překladu a současnou formou reflexe - formou Mých 
představitelů. Koneckonců, v podstatě děláte to samé - pokud jde o planetu 
Nula. 

V takovém uvažování jsou nesprávné dvě věci: První je záležitost umístění. Je 
úplně jiným příběhem dívat se na věci, chápat jejich význam, zažívat jejich 
účinek, představit si jejich souvislost a pociťovat jejich vliv z pozice pozitivního 
stavu, jsouce uprostřed něho, než když se díváte a zažíváte ty samé věci 
z pozice nacházení se v negativním stavu, jsouce uprostřed něho. Ten pohled je 
úplně jiný. Už sis někdy vyšel na procházku do přírody? Když jsi šel jedním 
směrem, měl jsi zcela jinou perspektivu a dojem ze scenérie, než když jsi šel 
zpět z opačného směru. Ta samá analogie platí i tu. Je pravda, že, jsouce ve vaší 
lidské kůži, bude někdy, nebo dokonce velmi často trochu těžké vědomě si 
uvědomit rozdíly mezi těmito dvěma pozicemi. To by ale byl váš typicky lidský 
pohled. Podíváte-li se na tento faktor z pozice vašich duchovních Já, budete mít 
zcela odlišný dojem a pocit zkušenosti, stejně jako pochopení. Ano, jistě, není 
jednoduché přeskočit z typicky lidské perspektivy na typicky ne-lidskou, pravou 
a realističtější perspektivu. Není to ale ani nemožný úkol. Je to otázkou vašeho 
výcviku, abyste na to nahlíželi tímto způsobem.  

Druhou věcí je to, že kvalita zrcadlení je jiná při překladu a tlumočení z pozice 
lidského života a negativního stavu, a jiná při překladu a tlumočení z pozice 
pozitivního stavu. Nezapomeňte na velmi prostý fakt: Co jste do této chvíle 
překládali a tlumočili pozitivnímu stavu? Přirozenost negativního stavu 
všeobecně, a zvláště lidského života. Obsah a význam byl vždy negativní. 
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Pozitivnímu stavu nemusíte překládat a tlumočit něco, co je pozitivní povahy, 
protože oni to tam už mají. Naproti tomu, co jste překládali a tlumočili na 
planetu Nula z pozitivního stavu? V podstatě jste lidem a jiným na planetě Nula 
i jinde zpřístupňovali pozitivní věci a připravovali jste základ, na kterém budou 
později, až přijde čas, aktivovány v jejich mysli určité faktory, které je povedou 
ke konverzi do pozitivního stavu a ke konečné eliminaci celkového negativního 
stavu. Rozhodujícím slovem je zde ‚zpřístupňovat‘. Od této chvíle mají lidé a jiní 
na planetě Nula i jinde k dispozici vše, co potřebují pro své konečné spasení. 
Vzhledem k tomu, že je to k dispozici ve své úplnosti, už nemusíte být v roli - 
zpřístupňovatelů. Být nadále v této roli by bylo zbytečné, mrháním vašich 
drahocenných energií, které je třeba vložit do něčeho zcela jiného. 

Na druhou stranu, členové pozitivního stavu se do této chvíle, díky vašemu 
úsilí, naučili o přirozenosti negativního stavu a o lidském životě tolik, kolik 
mohli - z vaší pozice a pomocí vašeho překladu a tlumočení. To poučení jim 
umožnilo vytvořit si přímou linku informací, plynoucích k nim z negativního 
stavu a planety Nula, takže, za prvé, už více nepotřebují žádné překladatele a 
tlumočníky v jejich vlastním jazyku mezi vámi; a za druhé, budou se učit o jeho 
přirozenosti z první ruky - ze své vlastní pozice a pomocí svého vlastního 
chápání. 

Toto jste dělali až doteď, jsouce v roli Mých agentů nebo agentů Mého 
pozitivního stavu. 

Podívejme se nyní na to, jak je to pro vás zorganizováno ve vaší nové roli, 
jsouce Mými představiteli neboli představiteli Mého pozitivního stavu. Co je to, 
co zrcadlíte pro planetu Nula a jak to děláte? Především, vaše nová role se 
neomezuje jen na tuto rozhodující reflexi. Jednou z nejdůležitějších činností, na 
které se od této chvíle podílíte, jak bylo uvedeno před několika dny, je 
kombinovat své energie s energiemi pseudotvůrců za účelem porážky renegátů 
a přivedení konce negativního stavu všeobecně a zejména typického lidského 
života. Když hovoříme o pseudotvůrcích a o práci s nimi, hovoříme buď o té 
skupině, která už konvertovala do pozitivního stavu - a jejich počet je značný - 
nebo o těch, kteří jsou, nebo brzy budou v procesu konverze. 
Nejkonzervativnější větev jejich skupiny, i když je také rozhodnuta porazit 
renegáty, je stále v pozici víry, že může dosáhnout svých negativních cílů a 
dostat své odpovědi ze směru relativnosti, který si osvojili. To je, samozřejmě, 
nepřivede nikam. Práce s nimi si vyžaduje opatrnost a Mou ochranu, dělajíce tu 
práci jen podle Mne, prostřednictvím Mě, skrze Mě, ze Mě a pro Mě. 

Vraťme se k vaší roli zrcadlit přirozenost pozitivního stavu z pozice pozitivního 
stavu. Jak víš, členové negativního stavu a většina pravých lidských tvorů, kteří 
se stali jeho agenty, buď nemají ani ponětí o přirozenosti pozitivního stavu, 
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nebo jejich představy o něm jsou úplně zkreslené a falešné. Jak tě může 
napadnout nějaká představa konverze do pozitivního stavu nebo jak můžeš 
vyjádřit touhu tak učinit, pokud jsou tvé ideje o jeho přirozenosti úplně mimo, 
bez sebemenšího zrnka pravdy toho, jaká je přirozenost pozitivního stavu? 
Předpokládejme, že někdo v negativním stavu a/nebo v lidském životě vyjádří 
ochotu zažít život v pozitivním stavu, aby učinil rozhodnutí, zda konvertovat, 
nebo ne, bez toho, aniž by měl náležitou ilustrativní pomoc ohledně jeho 
skutečné přirozenosti. Bez takové pomoci by se případný konvertita musel 
spoléhat na své vlastní představy o jeho přirozenosti. Co myslíš, co se stane 
v procesu získávání takové přirozenosti? Zákeřné a rafinované síly negativního 
stavu takové osobě poskytnou zážitek, který se bude zcela a kompletně 
shodovat s jeho/jejími představami o přirozenosti pozitivního stavu, které jsou, 
samozřejmě, negativní. 

Kvůli faktu, že jsou takové představy zkreslené a/nebo falešné, případný 
konvertita získá úplně nesprávný dojem o životě v pozitivním stavu. Získání 
nesprávných, zkreslených a/nebo falešných dojmů o čemkoli - protože jsou 
zcela nesprávné - ho/ji dostává přímo zpět do negativního stavu. Nyní začne 
případný konvertita hodnotit povahu toho, co považuje za pozitivní stav, co je 
ale ve skutečnosti negativním stavem. Co myslíš, Petře, jaké budou za takovéto 
situace jeho/její závěry o přirozenosti pozitivního stavu? 

Peter: Závěrem bude rozhodně to, že mezi pozitivním a negativním stavem 
neexistuje žádný rozdíl. 

Pán Ježíš Kristus: Přesně tak, Petře. A nejen to, ale řekne si, že pokud mezi 
těmito dvěma stavy neexistuje žádný zjevný rozdíl, potom nač je všechen ten 
rozruch ohledně konvertování do pozitivního stavu? Usoudí, že: ‚Neexistuje 
žádný důvod na mrhání mým časem nebo úsilím na to, abych tak učinil‘. Toto je 
nevyhnutelným závěrem vyplývajícím z takového rafinovaného uspořádání. 

Vaší rolí v tomto ohledu je, abyste dali správné odpovědi na planetě Nula i jinde 
nebo abyste jim poskytli vhodné a správné představy o pravé přirozenosti 
pozitivního stavu tím, že jim ho budete zrcadlit ve své relativní kondici a ve 
svém každodenním chování, z pozice pozitivního stavu a z Mé Absolutní 
Přirozenosti Osobně. Toto je důvodem, proč se od této chvíle nazýváte Moji 
praví představitelé, a proč se už více nenazýváte Moji agenti neboli agenti 
Mého pozitivního stavu. Nelze náležitě a správně zrcadlit tuto přirozenost 
z pozice negativního stavu a z vaší identity typické lidské bytosti. Takové 
zrcadlení by bylo poznamenáno jejich protikladnou přirozeností, vytvářejíce 
v lidech i v ostatních nesprávné dojmy a představy o pravé přirozenosti 
pozitivního stavu. 
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Tudíž, pokud ještě jste na planetě Nula, několik z vás, spojených s Mým Novým 
zjevením, se umísťuje - na základě vaší předešlé dohody a na základě vaší 
vlastní svobodné vůle a volby - doprostřed pozitivního stavu, obracejíce vaši 
tvář směrem z pozitivního stavu k lidskému životu a k negativnímu stavu 
všeobecně, abyste mohli zrcadlit přirozenost pozitivního stavu jejich směrem, 
poskytujíce jim správné představy o jeho přirozenosti. Předtím jste byli otočeni 
k pozitivnímu stavu ze směru negativního stavu a lidského života, jsouce 
uprostřed nich, poskytujíce pozitivnímu stavu správné ideje o povaze 
negativního stavu a o lidské přirozenosti. Jsi schopen zjistit zásadní rozdíl mezi 
těmito dvěma pozicemi a rolemi? 

Peter: Ano, dokážu to jasně. 

Pán Ježíš Kristus: Velmi dobře, Petře. V tom případě se věnujme zodpovězení 
druhé části tvé otázky ohledně rozdílů v chování mezi těmito dvěma rolemi a 
zejména tvých starostí, pokud jde o životní styl, jenž byste měli mít v nové roli 
jako Moji představitelé. 

Uvažuj toto: Když se neustále zabýváte lidským životem na planetě Nula a 
přirozeností negativního stavu všeobecně, když jste se ponořili do všech jejich 
detailů, když musíte projít osobními a soukromými zkušenostmi všech jejich 
zvěrstev a ohavností za účelem jejich přeložení a přetlumočení do pozitivnímu 
stavu, kolik energie ve vás zůstane na všechno ostatní? Velmi málo, nebo nic. 
V tom případě mají pozitivní aspekty vaší pravé přirozenosti, ukrývajíce se za 
vaší lidskou přirozeností, velmi malou šanci vyniknout nebo se prosadit. 

Tato situace byla nezbytná ve vašem životě kvůli vašim rolím jako agentů Mého 
pozitivního stavu. Koneckonců, jak překládáte, tlumočíte nebo ilustrujete něco 
takové? Vyjadřujete to slovy, bez jakéhokoli zkušenostního vstupu na základě 
prožitku toho, takříkajíc, na vlastní kůži? Kdyby to bylo tak, členové pozitivního 
stavu by nechápali, o čem hovoříte, protože váš lidský jazyk není schopen 
prostřednictvím verbalizace něčeho proniknout do jejich oblasti chápání. Vůbec 
nic by nepochopili. Jediný jazyk, kterému rozumí, když jim je oznamováno něco 
z pozice lidského života a z negativního stavu obecně, je jazyk zkušeností 
zrcadlících se ve vašem osobním a soukromém životě. Takto to bylo 
zorganizováno. Jinak by museli být sami v negativním stavu. Co by tedy zůstalo 
z pozitivního stavu? Nic, protože by všichni museli být v negativním stavu. 
V tom případě by teoreticky existoval pouze negativní stav. Samozřejmě, je 
těžké si představit takový život sám o sobě a sám ze sebe, protože dokonce i 
pseudoživot negativního stavu a lidský život, jak velmi dobře víš, Petře, totálně 
a absolutně závisí na jsoucnu a bytí života pozitivního stavu a v konečném 
důsledku na Mém Absolutním Životě. Proto, kdyby se něco takové mělo stát, 
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možnost pseudojsoucna a pseudobytí negativního stavu by byla absolutně 
nulová. 

To je důvod, proč byli vyhledáni dobrovolníci a proč tito souhlasili s inkarnací na 
planetu Nula; aby nebylo vůbec nutné pro kohokoliv dalšího z pozitivního stavu 
mít takové negativní zkušenosti; a aby se zabránilo anihilaci pozitivního stavu 
faktorem nutnosti. Takovými dobrovolníky byli agenti Mého pozitivního stavu. 
Dočasně obětovali svůj pohodlný, produktivní, tvořivý, krásný a radostný život 
v pozitivním stavu, aby se inkarnovali do lidského života a aby všem 
v pozitivním stavu poskytli prostřednictvím zkušenostního módu, svým vlastním 
soukromým a osobním lidským životem poučení o tom, jaké je to být integrální 
součástí lidského života a negativního stavu; a nejen to, ale aby také umožnili 
členům pozitivního stavu připojit se k nim za účelem vybudování trvalé a zcela  
bezpečné linky přímého přístupu k životu na planetě Nula a k lidskému životu, 
aby připravili všechny potřebné podmínky pro jejich trvalé ukončení a eliminaci. 

Jak tedy z výše uvedené rozpravy vidíš, v té pozici byly všechny vaše energie a 
snahy věnovány poskytování informací pozitivnímu stavu pomocí 
zkušenostního módu. Tudíž nejenže vám zůstalo velmi málo času na 
manifestaci jakýchkoli jiných aspektů vaší přirozenosti ve vašem vlastním 
životě, ale velmi často jste si ani nebyli vědomi jejich existence. Jinými slovy, 
někteří z vás ani netušili, že jsou agenty Mého pozitivního stavu. Toto bylo 
nutným opatřením, aby se dala šance lidským aspektům vaší osobnosti plně se 
aktualizovat, realizovat a projevit s výše vzpomínaným záměrem na paměti. 

V tomto časovém bodě se tato část vašich povinností a úkolů naplnila a díky 
vašemu úsilí členové pozitivního stavu úspěšně završili budování přímého 
přístupu ke všemu, co se děje na vaší planetě i v zóně vymístění, bez jakékoliv 
další potřeby vaší mediace; přesněji, když se z vašeho individuálního hlediska a 
vstupu naučili tolik, kolik jen bylo možno o lidském životě a o všem, co se ho 
týká. Takže, už více nejste agenti pozitivního stavu. Namísto toho jste jeho 
představitelé. 

Co to znamená, být takovým představitelem, z hlediska chování a zkušeností? 
V tomto ohledu neexistuje žádná jednoduchá, všezahrnující a na všechny 
aplikovatelná odpověď. Lze vám ale oznámit některé obecné úvahy 
s vysvětlením, že nejsou vyčerpávající nebo jediné možné. 

Především, radí se vám přesunout vaše uvědomění si toho, že jste typickými 
lidmi, na to, že jste také představiteli Mého pozitivního stavu. Vzpomeňte si, 
prosím, že když jste se inkarnovali na planetu Nula, do vaší duchovní, duševní a 
fyzické struktury byl zahrnut speciální typ zapojení, kromě vašeho lidského, 
který je v plném souladu obecně s pozitivním stavem a který je napojen zvlášť 
přímo na Mne. Současně si máte být vědomi faktu, že vaše typická lidská 
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přirozenost je maskou, za kterou je ukryta vaše pravá přirozenost, stvořená 
přímo ze Mne. Kvůli tomu by bylo rozumné, abyste se důrazně vyhnuli 
jakémukoliv dočasnému, či dokonce trvalému ztotožnění se s tou maskou - vaší 
lidskou přirozeností. Vědomě i jinak si důrazně a s odhodláním prohlaste, že ať 
se děje, co se děje, ať se jakkoli cítíte být typickým člověkem se všemi jeho 
negativními a nesnesitelnými charakteristickými rysy, vy nejste takovými. Vaše 
pravá přirozenost je něčím zcela jiným. 

Kdykoli pociťujete znechucení, depresi, mizérii, úzkost, hněv, melancholii, 
vyčerpání, beznaděj, bezmocnost, neuspokojení, nepochopení, osamělost, 
soužení z viny, hanbu nebo velmi špatnou náladu - a není možné, abyste se za 
současně existujících podmínek občas tak necítili - okamžitě, nebo hned, jak je 
to možné, si řekněte, že tyto typy stavů, pocitů, myšlenek nebo čehokoli, 
nejsou vaše nebo nejsou součástí vaší pravé přirozenosti, ale pocházejí z vaší 
masky, které jsou vnucovány povahou samotného negativního stavu a povahou 
té masky. Nezapomínejte, že majíce tu masku a jsouce neustále bez přerušení 
bombardováni takovými pocity, emocemi, myšlenkami a stavy, je nevyhnutelné 
cítit na sobě jejich vliv. Nejde o to, abyste byli zcela osvobozeni od jejich 
občasného zakoušení, ale abyste byli schopni zjistit jejich zdroj a nedovolili jim, 
aby se ujaly, pronikly do vás, znečistily vás nebo otrávily do té míry, že byste se 
chtěli poddat. Jak bylo uvedeno předtím, zaměřte všechny své myšlenky, 
pocity, pozornost, vědomí nebo cokoli, co máte, výslovně na Mne, zejména na 
pozitivní stav a na to, co je za vaší maskou. 

Soustřeďte se na pozitivní vlastnosti svého nadělení - na svou schopnost 
milovat, opatrovat, odpouštět, být milosrdný/á, soucitný/á, empatický/á, 
neodsuzující, trpělivý/á, snášenlivý/á, plný/á naděje, schopný/á se smát, bavit 
se, být plný/á radosti, pozitivní, optimistický/á a na podobné stavy mysli a na 
svou psychiku všeobecně. Vyzařujte tyto stavy okolo sebe a do lidského života a 
jeho negativního stavu. Jakmile vynaložíte nejvyšší úsilí, abyste co možná 
nejvíce vytvářeli takové stavy, znamená to, že jste v pozitivním stavu, přesně 
uprostřed něho, zrcadlíce jeho přirozenost lidskému životu a negativnímu stavu 
všeobecně. Toto znamená, že reprezentujete Mne, Mou Absolutní Přirozenost 
ve vašem relativním stavu, a přirozenost pozitivního stavu obecně. 

Když říkám tyto věci, Petře, letmo ti problesklo myslí, že toto je něco, co není 
lehké uskutečnit nebo realizovat, jsa ve stavu, ve kterém jste na planetě Nula. 

Peter: Mrzí mě to, Pane, máš naprostou pravdu. 

Pán Ježíš Kristus: Pověz Mi, Petře, kdo ví lépe než Já, kdo zažil lidský život a 
negativní stav v peklech v jejich největší plnosti, jak je to opravdu obtížné? 
V žádném případě nechci naznačit, že to bude lehký úkol. Uvažuj ale toto: Bylo 
pro vás všechny snadné po celou tu dobu zakoušet lidský život, negativní stav a 
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všechny jejich ukrutnosti a ohavnosti? A přece jste vydrželi, jste naživu, 
pokračujete ve svém životě, nevzdali jste se. Pokud bylo možné uskutečnit 
tento téměř nemožný čin, kolik více byste byli schopni dosáhnout projevováním 
něčeho, co je více vlastní vaší přirozenosti, než ty jiné věci obsažené ve vaší 
masce? Chápeš Mě? Je to záležitost osobního tréninku v osvojování si tohoto 
nového způsobu. Nezapomínej, že jste zvyklí na staré způsoby, typické lidské 
způsoby, způsoby vaší masky. Být takovým je téměř jako nějaký zlozvyk. Každý 
zlozvyk ale lze zlomit odhodláním, důsledným tréninkem a cvičením, svou 
ochotou chtít reprezentovat Mě a Můj pozitivní stav, a cvičením se v novém 
způsobu myšlení, cítění, reagování a chování. Nestane se to během jednoho 
dne, nebo jednoho týdne, dokonce ani jednoho měsíce. Bude to potřebovat 
čas, mnoho času. Ale lze to udělat a vy to můžete udělat, protože jste byli 
těmito atributy vybaveni tak jako nikdo jiný. Je čas, abyste je aktivovali, uvedli 
je do chodu, využili a manifestovali je ve všech aspektech svého života. 
Nedovolte jim, aby zůstali dřímající, pochované hluboko pod vaší maskou. Tím, 
že vynaložíte nejvyšší úsilí, abyste byli takoví, budete skutečně Mými pravými 
představiteli. Toto je vaše nová role a pověření. 

Peter: Nuže, způsob, jakým jsi prezentoval tato fakta, je téměř poetický. Děkuji 
Ti velmi za tento krásný podnět. Je pro dnešek ještě něco? 

Pán Ježíš Kristus: Já jsem i poeta, Petře. Doporučoval bych tady přestat. Také 
navrhuji, abychom si dali zítra přestávku. Příjemný den, Petře. 
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Dialog 26 

23. ledna 1999 

 

Peter: Včera byl hektický den a poněkud znepokojující ve svém ranním 
výsledku. Máš k němu nebo k něčemu jinému nějaké připomínky? 

Pán Ježíš Kristus: Nuže, tvá mysl byla ponořena do nějakých osobních 
záležitostí, o kterých sis myslel, že jsou už dávno vyřešeny. Nezapomínej, že ve 
tvém konkrétním případě, jelikož jsi neustále sledován nejen členy pozitivního 
stavu, ale i všemi větvemi pseudotvůrců, renegátů a jejich různých skupin, 
určité kohorty negativního stavu činí neustálé pokusy co nejvíce narušit tvůj 
život. To je činěno výslovně za účelem zabránění tomu, abys vykonával tvou 
velmi důležitou práci pro Mne. I když během našich dialogů nemají ani potuchy, 
co se odehrává mezi Mnou a tebou, poté, co si někdo jiný přečte, cos 
zaznamenal, uvědomí si význam a důležitost tvé práce. Byla ti tedy přidělena 
zvláštní skupina sil negativního stavu, aby vyvolala jakýkoliv nepokoj ve tvé 
mysli, který pochází z některých tvých minulých osobních problémů, událostí a 
zážitků. 

Hlavním pokusem je zde vyvolat v tobě stavy hluboké úzkosti a výše zmíněné 
pochybnosti o tvé pozici a roli. Jejich cílem je tvé neustálé pochybování a 
obava, zda to, co zaznamenáváš, skutečně přichází ode Mě, nebo ze tvé vlastní 
fantazie a zda zasílání tohoto materiálu jiným lidem neznamená klamat je 
v Mém Jménu.  

Včera tedy ta skupina využila menšího nedorozumění, aby v tobě navodila stav 
nepokoje a vyvolala tíživé myšlenky a pocity, týkající se tvé role a pověření ode 
Mne. Promiň Mi, ale, jsa v typicky lidské kůži, v jistém smyslu zpochybňuješ 
Mou Moudrost, protože jsem si za transmitera Mého Nového zjevení vybral 
někoho, jako jsi ty, a protože s tebou hovořím formou těchto Dialogů. Síly 
negativního stavu ti šeptají do ucha, že Já bych si nikdy nevybral někoho, jako 
jsi ty, aby byl v tak důležité roli. Koneckonců, ‚podívej‘, říkají, ‚dokonce se 
nemůžeš zbavit svých obav a starostí, a tak snadno se cítíš odmítnutý a nejistý 
sám sebou. Dokonce propadáš panice, když Dan v New Yorku nebo kdokoli jiný, 
kdo čte Dialogy, začne pochybovat o některých tvých sděleních (jako v předtím 
zmíněném dopisu) nebo potřebuje další vysvětlení, jsa sužován svými vlastními 
pochybnostmi nebo nejistotou; a pokládáš si otázku, zda je neklameš. Skutečně 
věříš, že by si Pán Ježíš Kristus vybral někoho tak nejistého, nespolehlivého, 
pochybujícího, bezvýznamného a plného lidských problémů, aby byl v pozici a 
roli, o které si bláznivě myslíš nebo o které předpokládáš, že si v ní ty? Nedělej 
si ze sebe srandu, člověče! Jsi podvodník! Jsi šarlatán! Nejsi nic! Máme plán tvé 
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hry!‘ A podobné myšlenky a slova ti posílá tato dotyčná skupina, Petře. 
Dokonce právě teď jsi ve své mysli velmi jasně zaslechl jejich šepot této povahy. 
Není to jako slyšení hlasů nebo něco takového, nebo způsob, jakým je to 
popsáno ve vašich psychiatrických knihách. Je to spíš jako vědomí, že ti tyto 
věci oznamuje tvé vlastní Já. Takto pracuje ta skupina. 

Je načase, Petře, abys přijal fakt, že tvé pochybování v tomto ohledu a stav tvé 
mysli slouží i pozitivnímu účelu, nezávisle na jeho negativní konotaci. Je to 
preventivní opatření proti podlehnutí arogantnímu a duchovně nebezpečnému 
postoji, že jsi kvůli tvé roli a pozici transmitera Mého Nového zjevení a všemi 
s tím souvisejícími záležitostmi zvláštnější, jedinečnější, důležitější, potřebnější 
nebo hodnotnější než kdokoli jiný. Je to také preventivním opatřením proti 
tomu, aby ses stal jakýmsi guru nebo něčím podobným. V okamžiku, kdybys 
přestal pochybovat o pravdivosti své role a pozice, stal by ses pro síly 
negativního stavu mnohem lepším terčem než jsi nyní. Podlehl bys postoji 
neomylnosti, vlastní výjimečnosti a farizejství, což by oslepilo tvé správné 
vnímání a chápání toho, co ti oznamuji přímo Já. V takovém případě, namísto 
toho, abys tyto ideje přijímal ode Mne, přijímal bys je z negativního stavu - 
samozřejmě, v Mém Jménu. Chápeš Mě, Petře? 

Peter: Ano, Pane, a přijímám potřebu tohoto typu dotazování. Opravdu nechci 
nikoho zavádět nebo klamat, včetně sebe.  

Pán Ježíš Kristus: Vím to, a mohu tě ubezpečit, že kvůli tvému zdravému a 
náležitému postoji v tomto ohledu to může sloužit jako nejjasnější potvrzení, že 
to, co přijímáš a co jsi přijal do tohoto okamžiku, skutečně přichází a přicházelo 
ode Mne - pravého Pána Ježíše Krista. Možná to není dost jasným potvrzením 
nebo možná to není z tvého hlediska nebo z hlediska kteréhokoli čtenáře 
těchto Dialogů žádným potvrzením, ale z hlediska každého v pozitivním stavu je 
to tak. Takže kvůli tomu, kdo jsi a co pro Mě děláš, pokračuj ve svém úsilí dělat 
tak za těchto neobvyklých okolností, kterým jsi vystaven, co je v tvých silách. 
Toto je nevyhnutelné, pokud jsi na planetě Nula v lidském životě. V tomto 
ohledu to pro tebe nebude lehčí. Takto to má být, aby se zachovala integrita 
všech idejí, které prostřednictvím tebe oznamuji. V tomto bodě by bylo pro 
tebe velmi těžké, ne-li nemožné, abys svou lidskou myslí pochopil, proč tvá 
situace v tomto ohledu přispívá k integritě a přesnosti Mých idejí 
oznamovaných prostřednictvím tebe. Stačí říct, že se to týká důležitých 
duchovních faktorů, které jsou nad tvé chápání, pokud žiješ na planetě Nula. 
Kromě toho, uplatňují se některá bezpečnostní opatření. Jakmile by ti byly dány 
k dispozici další duchovní důvody, proč je to tak, silám negativního stavu by to 
poskytlo velmi účinné prostředky na narušení naší společné práce. 
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Peter: Plně a pokorně přijímám tuto potřebu. Jsou nějaké další objasnění nebo 
připomínky, které bys chtěl dnes udělat? 

Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře, a děkuji za zeptání. Rád bych se na okamžik vrátil 
a obšírněji se zmínil o roli (myslím všech, nejen tvou osobní roli, Petře), kterou 
jsem vám určil jako Mým představitelům, už ne jako Mým agentům. Jak si 
pamatuješ z Dialogů 24 a 25, bylo vám doporučeno, abyste spolu 
s pseudotvůrci pracovali na potlačení a omezení renegátů; a současně, a to je 
nejdůležitější, abyste práci realizovali z pozice Mého pozitivního stavu a ze Mne 
osobně. Všechny vaše energie by měly být vynaloženy tímto směrem. Taková 
práce by se měla uskutečnit prostřednictvím vašeho zvláštního duchovního 
postoje ke všem a všemu obecně, a zvláště prostřednictvím způsobu myšlení, 
chtění, cítění a ostatních duševních schopností. 

Abyste toho dosáhli, doporučuje se, abyste co nejvíce eliminovali vaše sklony 
zbytečně se zabývat, trápit se nebo se znepokojovat jakýmikoli politickými, 
ekonomickými, společenskými nebo podobnými událostmi a děním, které se na 
planetě Nula neustále vyskytují. Ano, je náležité a správné je zaregistrovat a 
dokonce o nich krátce diskutovat, ale nezabřednout do nich. Ani v nejmenší 
míře nemrhejte svou energií, abyste cokoli z ní vynakládali na takové zájmy, 
starosti a trápení. Vaše energie by měly být plně věnovány tomu, že jste Mými 
představiteli a co všechno to s sebou přináší ve vašem každodenním životě a 
chování.  

Je zde ale další záležitost ohledně vaší nové role a pozice, o které do této doby 
nebyla zmínka, které ses však letmo dotkl včera ve tvém telefonickém hovoru 
s Danem z New Yorku. Týká se členů Nového vesmíru, jejich role a pozice a vaše 
angažovanost s nimi. Toto bude třetí, velmi důležitý aspekt vaší nové role. 
Členové Nového vesmíru mají velmi významnou, rozhodující a nanejvýš 
důležitou roli v celém procesu práce s vámi, s pseudotvůrci a s celým pozitivním 
stavem při potlačení a porážce renegátů a při eliminaci negativního stavu 
v plném rozsahu, jakož i při ukončení tohoto cyklu času. 

Jak si pamatuješ z krátké diskuse v Korolariích... ohledně poměru členů Nového 
vesmíru k vám, oni reprezentují a ztělesňují Absolutní Novou Přirozenost Pána 
Ježíše Krista a Mou Božskou Lidskost v jejich relativním stavu. Kvůli této 
reprezentaci, faktorem této reprezentace, jsou to jediní praví lidé v čistě 
pozitivní konotaci. Toto prohlášení musíte chápat tak, že jejich ryzí lidskost 
nepochází z lidské přirozenosti, která se manifestuje na planetě Nula - to by 
bylo zbytečné a negativní - ale z Mé Božské Lidské Přirozenosti, která 
neobsahuje nic negativního, zlého nebo škodlivého či typicky lidského 
v negativní konotaci. Zpříkladňováním tohoto druhu lidskosti členové Nového 
vesmíru vytvářejí pro zbytek lidstva velmi důležitou okolnost, aby se osvobodilo 
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od všeho negativního, zlého, zkresleného, nepravdivého a od všech ostatních 
škodlivých stavů, kterými jsou lidé tak hojně zamořeni. Současně připravují 
podmínky pro vás všechny, kdo jste se od této chvíle stali Mými pravými 
představiteli, zatímco fyzicky sídlíte na planetě Nula a zatímco jste, takříkajíc, 
v lidské kůži. Otázkou je, jaká je vaše účast na tomto společném úsilí se členy 
Nového vesmíru? Co máte dělat a jak to máte dělat? 

Především, prostřednictvím své vlastní svobodné vůle a volby se s Mou 
podporou vědomě obraťte na členy Nového vesmíru, kteří jsou každému z vás 
osobně určeni (od tohoto okamžiku je každému z vás určeno několik členů 
Nového vesmíru pro tento důležitý účel!), ať už si vědomě uvědomujete, nebo 
neuvědomujete jejich přítomnost u vás, pomocí své vědomé lidské mysli je 
pozvěte, aby se od tohoto okamžiku podíleli na všech aspektech vašeho života. 
Vyzvěte je, aby spojili své energie s vašimi osobními energiemi nejen za účelem 
velmi důležité práce, kterou je třeba vykonat ohledně výsledku negativního 
stavu a lidského života, ale i za účelem pomoci vám vytvořit životní styl shodný 
s tím, že jste Mými pravými představiteli - jak bylo nastíněno ve dvou 
předchozích Dialozích. 

Ještě jednou použijeme slovo „synergie“. Kombinací těchto dvou zdrojů energií, 
pracujíce ruku v ruce se členy Nového vesmíru, budete schopni jako nikdy 
předtím znásobit své schopnosti manifestovat pravou přirozenost pozitivního 
stavu a její dopad na váš lidský život a na vše ostatní. 

My ale půjdeme o krok dál. Tentokrát nebudete spojovat své energie jen 
s energiemi členů Nového vesmíru, kteří jsou vám za tímto účelem určeni, ale 
úplně současně i s energiemi pseudotvůrců a s energiemi členů Mého 
pozitivního stavu v Mém duchovním světě. Budete zde mít tedy sdružený a 
nesmírně aditivní účinek - vaše energie, energie členů Nového vesmíru, energie 
členů Mého pozitivního stavu a energie pseudotvůrců. Je to sedmicestná 
kombinace: Vy a pseudotvůrci; členové Nového vesmíru a pseudotvůrci; vy a 
členové Mého pozitivního stavu; členové Nového vesmíru a členové Mého 
pozitivního stavu; členové Mého pozitivního stavu a pseudotvůrci; vy a členové 
Nového vesmíru; a kombinace energií všech těchto skupin; a především a nad 
vším tím Já a vy všichni ve všech výše zmíněných kombinacích. Taková situace 
nikdy předtím neexistovala. Já ji připravuji, abych dosáhl velmi důležitý cíl 
Mého Velkého plánu spasení všech, kteří jsou lapeni v pařátech negativního 
stavu. Dává nám to také k dispozici jediné možné prostředky, jak držet pod 
kontrolou, jak potlačit a jak omezit vliv renegátů. 

Problém s renegáty je velmi vážný a přesahuje chápání každého. Jak si 
pamatuješ, před několika lety vašeho času vám bylo naznačeno, že jsem stvořil 
Nový vesmír. Aby tenkrát pseudotvůrci anulovali toto důležité stvoření a 
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vyvážili zónu vymístění, po nějaké době uspěli s fabrikací svého vlastního 
nového pseudovesmíru, se všemi jeho vlastními tvory, paralelně s entitami 
stvořenými Mnou a umístěnými do Mého Nového vesmíru. Nuže, jak víš, Petře, 
renegáti na základě jejich rafinované přirozenosti neustále soupeří 
s pseudotvůrci. S čímkoli doposud pseudotvůrci přišli, renegáti okamžitě 
napodobují vše, co dělají pseudotvůrci. Účelem toho je přesvědčit všechny, ale 
zejména sebe sama, že jsou schopni uskutečnit to samé takovými stejnými 
způsoby a dokonce mnohem lépe, než to dělají pseudotvůrci. 

V tomto úsilí renegáti tedy zkoušejí to nejhorší, aby vymysleli některé své 
vlastní fabrikáty, porovnatelné s fabrikáty nového pseudovesmíru 
pseudotvůrců. Od této chvíle uspěli ve fabrikaci kvazinového pseudovesmíru 
s mnoha monstrózními typy tvorů, které se chystají použít ve své válce proti 
pozitivnímu stavu a pseudotvůrcům. Potřebovali dosáhnout něco takového, 
aby mohli otevřít současně dvě fronty ve válkách, které vedou - jednu frontu 
proti pseudotvůrcům, druhou proti pozitivnímu stavu, a zvláště proti Novému 
vesmíru. Renegáti jsou znepokojeni zejména Novým vesmírem, protože cítí, že 
z tohoto směru přichází největší nebezpečí pro úspěšnou realizaci jejich plánu 
na uchopení moci a vlády na planetě Nula i v celé zóně vymístění. 

Renegáti věří, že pokud dokážou uspět v ovládnutí těchto dvou oblastí, budou 
v lepší pozici při uskutečnění mohutného útoku na síly pozitivního stavu a na 
Mé představitele na planetě Nula. Členové Nového vesmíru však mají ve své 
dispozici něco, co nemůže nikdo vědět ani pochopit, co to je a co je učiní tak 
efektivními a úspěšnými v jejich snaze porazit renegáty. Dokonce ani nyní 
nemůže být charakter této tajné zbraně nebo to, jaká je, odhalen. Renegáti se jí 
velmi obávají a dělají všechno možné, aby napadali a atakovali členy Nového 
vesmíru jakýmkoli pro ně možným způsobem.  

Největším nebezpečím pro renegáty je, samozřejmě, nová aliance, vytvořená ze 
členů Nového vesmíru, členů Mého pozitivního stavu, Mých představitelů na 
planetě Nula a pseudotvůrců, pod Mou přímou záštitou, dohledem, 
předsednictvím a řízením. Toto je něco, co nikdo vůbec nemohl předvídat. 
Pomocí této aliance a tím, jak se realizuje, se pokládá velmi rozhodující a 
důležitý základ nejen pro porážku renegátů, ale i pro konečnou eliminaci 
negativního stavu. Ve své lidské mysli nemáte ani ponětí, jak nesmírně 
významná je tato aliance a jakou roli hraje v Mých Plánech v tomto ohledu. 

Mezitím vám budou aktivity renegátů na planetě Nula stále více 
pochopitelnější. Jsou podněcovateli všemožných válek, jako je ta v bývalé 
Jugoslávii, přičemž srbská frakce je jednou z jejich nejoblíbenějších nástrojů. 
Pochopte ale, prosím, že jednou ze slabin renegátů je jejich neschopnost 
spolupracovat na společné věci. Mají příliš mnoho uchazečů o trůn. Každý 
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uchazeč má své vlastní kohorty a následovníky a ti mezi sebou bojují, kromě 
toho, že bojují s pseudotvůrci a s ostatními. Ale v boji s pseudotvůrci a 
s ostatními jsou schopni sejít se a spojit své síly za tímto účelem. Jejich místní 
potyčky na planetě Nula se manifestují v takových bojích, k jakým došlo mezi 
Srbskem a Bosnou a nyní mezi Srbskem a Kosovem - jsouce všichni jejich 
představiteli. Na vaší planetě je mimo ekonomického zmatku, který 
v posledním období prožíváte, mnoho dalších horkých míst, kde se manifestuje 
jejich vliv a vláda. 

V poslední době si však začali uvědomovat, že pokud nesjednotí své síly a 
nespojí se s kvazitvory, které zfabrikovali ve svém kvazinovém pseudovesmíru, 
nebudou schopni uspět. Vynakládají tedy všemožné úsilí, aby překonali tyto 
rozdíly mezi sebou a aby spojili své síly pro zastavení nově vytvořené aliance. 
Malé skupince jejich sil je určena role neustále podněcovat rušivé události na 
planetě Nula - aby dělali naschvál pseudotvůrcům i lidem - projevujíce se 
v různých událostech na Balkáně, v Iráku, Palestině, Izraeli, Rusku, Asii a na 
mnoha jiných místech vaší planety. 

Popsaná situace ohlašuje pseudovítězství negativního stavu na planetě Nula a 
objevení se pseudotvůrců zde - jejich nejkonzervativnější frakce - během 
kterého budou díky spojeným energiím a alianci schopni ukončit nepořádek 
vytvořený renegáty, uvěznit je a vyhlásit sebe za absolutní vládce a bohy. 
Všichni lidé a ostatní tvorové, kteří budou ještě přítomni na planetě Nula i 
jinde, je přijmou jako své stvořitele a bohy, a tím faktorem vypudí ze svých 
myslí a životů vše skutečně duchovní, pravdivé, autentické a pravé. Toto je 
jedna z možností, jak může negativní stav pseudozvítězit. Samozřejmě, ne 
jediná. 

Důvod, proč se formuje tato aliance, navzdory skutečnosti, že to povede ke 
konečnému pseudovítězství negativního stavu na této planetě, je ve faktu, že to 
bude velmi účinně akcelerovat tento proces, velmi podstatně zkrátí období, 
během něhož bude trvat pseudovítězství negativního stavu. Toto sdělení máte 
chápat tak, že dosažením svého cíle se příslušná skupina pseudotvůrců ocitne 
při hledání konečné odpovědi na svou existenciální otázku ve slepé uličce. Když 
dospějí do tohoto bodu, dostaví se do jejich mysli náhlé uvědomění a 
pochopení, že jejich logika je cyklická a že všechny důkazy, které hledali 
prostřednictvím metod, jež používali během tohoto hledání, nikam nevedou. 
V takovém případě vyvodí nevyhnutelný závěr, že se zcela mýlí ve svém 
předpokladu, že pravý život je možný bez Pána Ježíše Krista a Jeho/Jejích 
duchovních principů. Proto, kvůli tomu, není na základě jejich vlastních 
předpokladů a pseudoduchovních principů možný žádný pravý nebo ryzí život 
pozitivní přirozenosti. Vede to pouze k tomu, o čem vlastně je celý lidský život a 
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život renegátů a jejich absurdností - což není vůbec žádný život. Z toho důvodu 
je jedinou cestou konverze do pozitivního stavu. 

Jak bylo uvedeno předtím, životní styl renegátů je konečným vyjádřením 
přirozenosti negativního stavu, za nímž zůstává už jen velmi málo pro ilustraci, 
demonstraci nebo poučení. V této skutečnosti je zakořeněna spása pro 
samotné renegáty.  Oni jsou ti, kdo svým nepřekonatelně zlým životním stylem 
nakonec přesvědčí zmíněnou skupinu pseudotvůrců, že pravý život není 
v žádném případě možný bez Pána Ježíše Krista a Jeho/Jejích duchovních 
principů.  

Vaše pozice a role jako Mých představitelů je v tomto ohledu velmi rozhodující. 
Tím, že jste integrální součástí této aliance, svým novým životním stylem a 
postojem, prací z pozice pozitivního stavu, soustředěním se na pozitivní aspekty 
své přirozenosti, zdolávajíce její lidské aspekty a umožňujíce Mně, abych byl 
součástí vašeho života, skutečně přispíváte k pozitivnímu výsledku všech těchto 
událostí. 

Peter: Děkuji Ti mnohokrát za tyto informace. Je ještě něco, čemu by ses chtěl 
dnes věnovat? 

Pán Ježíš Kristus: Je Mi potěšením, Petře. Ne, pro tuto chvíli by to mělo stačit. 
Dalším aspektům této záležitosti se můžeme věnovat později. Přeji ti příjemné 
odpoledne. 
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Dialog 27 

24. ledna 1999 

 

Peter: Abych Ti řekl pravdu, první část Dialogu 26 mi trochu dělá starosti. Zdá 
se, že je příliš osobní a soukromá. Je to jako bych obnažoval sebe a své 
problémy. 

Pán Ježíš Kristus: Chápu tvé starosti, Petře. Vezmi ale do úvahy faktor 
důležitosti tvého poslání a pověření, které máš ode Mne. Kvůli nim má všechno, 
co prožíváš a pociťuješ, nějaký multivesmírný význam zrcadlící něco, co je 
zajímavé pro všechny. Toto platí zejména tehdy, když se tvé starosti týkají 
něčeho, co se děje v současnosti během našich dialogů a co se dělo v minulosti 
během transmise Mého Nového zjevení a jeho Korolarií.... Kvůli tomu tedy, 
naneštěstí pro tebe, ale naštěstí pro nás, tvé takzvané soukromé záležitosti 
nemohou být považovány za příliš soukromé. Samozřejmě, jsou určité aspekty 
tvého soukromého života, které nemohou být prodiskutovány s nikým jiným 
než se Mnou. Ty mají ale úplně jiný význam.  

Kromě toho, nepřehlížej možnost, že uvedení tvých osobních starostí, 
pochybností a nejistot do pozornosti všech, pokud jde o tuto záležitost, může 
klidně aktivovat nějaké důležité uvědomění ve čtenářích těchto dialogů, jenž 
může být pro ně v této konkrétní době důležité. Jak vidíš, všechno smí a může 
sloužit dobrému účelu. 

Peter: Tak dobře, Pane, v tom případě bychom měli pokračovat další diskusí o 
včerejším tématu, jak se odráží v druhé části Dialogu 26? 

Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře, měli bychom. Než se ale začneme věnovat 
tomuto tématu, chtěl bych, pokud smím, diskutovat nejdříve o něčem jiném. 
Včera ve tvém e-mailu z České republiky a v následném telefonickém rozhovoru 
s autorem toho e-mailu byla položena otázka ohledně toho, kdo může a kdo 
nemůže dostávat a číst tyto Dialogy. Tato otázka byla vznesena už předtím a 
byly na ni nějaké odpovědi. Na místě je ale její další upřesnění.  

Především, je jasné, že jediní jedinci, kteří by je měli číst, jsou ti, kteří čtou a 
praktikují Mé Nové zjevení a jeho Korolaria.... Žádat případného čtenáře, aby 
splňoval tuto zásadní podmínku, dává logický smysl. Tyto Dialogy jsou 
neoddělitelnou a důležitou součástí, jakož i rozšířením Mého Nového zjevení. 
V jistém smyslu završují významný cyklus jeho přenosu pro současnost. Číst je 
jako první, bez poznání, chápání nebo přijetí předchozích částí Mého Nového 
zjevení by mohlo být pro případného čtenáře nejen nesmyslné, ale i duchovně 
velmi nebezpečné. Toto je tedy první podmínka. 
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Starosti, které byly vyjádřeny v tom e-mailu a které máš i ty, Petře, se však ani 
tak netýkají někoho, kdo by četl tyto Dialogy bez předchozího poznání a přijetí 
ostatních částí Mého Nového zjevení - pravděpodobnost toho je velmi malá - 
jako spíše někoho, kdo má jeho poznání a přijímá jej, jehož životní styl a 
viditelné chování ale nejsou v souladu s jeho principy a požadavky. Podle tvého 
úsudku ti někteří čtenáři připadají divní, snad duševně nestálí, a dokonce 
duševně nemocní; někteří míchají ideje Mého Nového zjevení s idejemi pojetí a 
praktik takzvaného New Age a někteří k němu přistupují nebo ho využívají 
v zájmu některých svých vlastních osobních a postranních důvodů, bez 
jakéhokoliv ohledu na konání věcí kvůli principům samotným. 

Otázkou je, jak byste měli v takových případech postupovat? Vezmi si například 
jedince, kteří hrají, takříkajíc, na obě strany; to znamená, že čtou a obdivují 
Nové zjevení Pána Ježíše Krista, ale současně jsou intenzivně zapojeni 
v praktikách New Age, propagujíce plně jeho věc, a dokonce předávajíce jeho 
produkty jiným. Kolikrát, Petře, přišli k tobě jiní s takovými produkty, kteří čtou 
a tvrdí, že praktikují, co je obsaženo v Mém Novém zjevení? Jedinci takové 
povahy si neuvědomují duchovní nebezpečí, kterému jsou vystaveni na základě 
takové kombinace. Takzvané hnutí New Age bylo reakcí a vzpourou proti 
židovsko-křesťanským náboženstvím a v některých případech proti islámskému 
náboženství a proti jejich prázdným rituálům, externalizaci, doslovným 
výkladům, dogmatismu a restrikcím. Ale ve svých praktikách zašlo toto hnutí do 
ještě většího extrému externalizace, ritualizace a podobných bláznivých a 
prázdných praktik, jež nevedou nikam, jen k pseudoduchovnosti a k plné 
nadvládě negativního stavu v životě jejich následovníků a praktikujících. 

Takže, spojovat něco takového s vnitřními, smysluplnými, živými a čistě 
duchovními idejemi a pojetími Mého Nového zjevení je jako míchat smetanu 
s dehtem. Co se stane, když dáte dehet do smetany? Smetana se stane 
nepoživatelnou a jedovatou pro vaše ústrojí. Na druhou stranu, co se stane, 
když dáte smetanu do dehtu? Dehet pohltí smetanu bez toho, aniž by ho 
nějakým významným způsobem ovlivnila. Ty, Petře, používáš rád analogii 
barelu medu a lžičky dehtu. Jestliže zamícháte tu lžičku dehtu do barelu 
s medem, med se stane nepoužitelným a nepoživatelným. Když ale dáte lžíci 
medu do barelu s dehtem, dehtu se nic nestane. Je stále stejně použitelný jako 
předtím.  

Tato analogie vám říká velmi důležitou věc. Míchání Nového zjevení Pána 
Ježíše Krista s takovým New Age a s dalšími podobnými praktikami povede 
nakonec k deformaci, otrávení a zřeknutí se Mého Nového zjevení. Takový 
jedinec dopadne tak, že bude pod totálním vlivem negativního stavu bez toho, 



204 
 

aniž by si to vůbec uvědomoval, že je tomu tak. Důsledek takového smíchání 
může být velmi nepříjemný. 

Co tedy uděláš s takovými jedinci? Dáš jim číst tyto Dialogy? Chci, abyste si 
velmi jasně uvědomili, že určité věci se změnily dokonce od té doby, kdy byl 
zaznamenán úplně první Dialog. Tato změna se týká některých z vás, kteří už 
více nejsou Mými agenty, ale namísto toho se stávají Mými představiteli. Tato 
změna si vyžaduje rozlišení, změnu pozice a nově stanovenou loajalitu buď 
k Mé věci, nebo k nějaké jiné věci, nebo k někomu jinému. Jestliže to není Má 
věc, potom je to logicky v takové či jiné formě věcí negativního stavu. Současná 
duchovní situace si vyžaduje, aby se rozlišovali ti jedinci, kteří se stanou Mými 
pravými představiteli na planetě Nula a integrální součástí Velké aliance, od 
těch, kteří se rozhodnou zůstat při svém vlastním pojímání toho, o čem vlastně 
je celý duchovní život nebo jaký by měl být. 

Tyto Dialogy budou sloužit velmi dobrému účelu při dosažení takového 
rozlišování. Proto by měly být od této chvíle dány všem, kdo četli a původně 
přijímali Mé Nové zjevení, kdo ale z vašeho pohledu vykazují nějakou odchylku 
od něj nebo se dostali od něho na vedlejší kolej nebo kdo souběžně s ním 
praktikují a propagují ideje New Age nebo jakékoli jiné podobné koncepce. 

V jistém významném smyslu tyto Dialogy poskytnou takovým pochybným 
čtenářům příležitost, důležitou konečnou volbu buď se vzdát svých škodlivých 
praktik bez ohledu na to, jak moc si myslí, že jsou jejich praktiky shodné, nebo 
alespoň neodporují principům Mého Nového zjevení, nebo se úplně 
distancovat od těchto Dialogů. Buď napraví své cesty, nebo odmítnou Mé Nové 
zjevení, upřednostňujíce něco jiné. V obou případech nebo výsledcích by tyto 
Dialogy posloužily svému důležitému účelu. 

Nacházíme se na velmi důležité křižovatce, na rozhodujícím rozcestí a 
v nesmírně významné době. Každý stojí před životně důležitým rozhodnutím a 
volbou ohledně směru, kterým půjde. V tomto časovém bodě musí dojít 
k rozhodnutí a volbě buď se stát Mým pravým představitelem na vaší planetě, 
nebo se přidat k silám, které odporují Velké alianci a Mému nejzazšímu důvodu. 

A toto nás přivádí k záležitosti tématu diskutovaném ve druhé části Dialogu 26. 
Týká se to aktivit různých skupinek zmíněné Velké aliance a renegátů, jakož i 
různých frakcí mezi nimi. 

Do vaší pozornosti je třeba uvést důležité upozornění. Protože jste, takříkajíc, 
ve své lidské kůži a protože stále ještě máte sklon vnímat a hodnotit věci ze své 
vnější lidské pozice, mohl by být učiněn nebezpečný závěr, že cokoliv, co se 
zjevuje v tomto ohledu, zaujme nebo bude zaujímat primárně a výlučně formu 
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vnější manifestace na planetě Nula. Jinými slovy, mohlo by to být vzato 
doslovně a externě, a nikoli duchovně a vnitřně.  

Nejdříve ať je jasně řečeno, že většina událostí tohoto významu - všechny 
aspekty zmíněných válek, všechny aspekty Velké aliance, jakékoli aktivity frakcí 
renegátů nebo cokoli, co máte v tomto ohledu - se primárně a jako celek 
odehrává a uskutečňuje v jiných dimenzích, a ne na planetě Nula. Velmi často 
budete překvapeni, když si uvědomíte, že se toho na této planetě nebo zevně 
ve vašich vlastních osobních životech až tak moc neděje. Důvodem toho je 
skutečnost, že planetě Nula nebyla určena role původně něco konkrétně 
iniciovat, zejména ne něco tak závažné. Všechno se v tomto ohledu odehrává 
v nefyzických dimenzích, kde je použit jiný přístup, než jaký jste si zvykli vidět 
nebo aplikovat na vaší planetě. 

Ano, jistě, některé důležité reakce na akce, odehrávající se jinde, se budou 
manifestovat, a už se manifestují, v událostech probíhajících na planetě Nula a 
v chování, postoji, vztazích, reakcích, životním stylu nebo v čemkoli, co máte, 
jejích obyvatel. Ale hlavní boje, nejdůležitější aspekty diskutovaných záležitostí, 
se odehrávají mimo dosah lidského vědomého uvědomění a vnímání. Jestliže 
byste mohli svým lidským vědomým uvědoměním vnímat velikost a rozsah 
všech souvisejících faktorů, jak se vyvíjejí, jaký druh prostředků a zbraní je 
použit v tomto procesu, kdo je v tom všem zapojen, jaký je skutečný smysl a 
význam toho všeho nebo cokoli jiného ohledně celé této struktury a procedur, 
nemohli byste přežít ani na zlomek vteřiny. Jednoduše řečeno, ve vaší současné 
situaci vaše lidská mysl není ani zdaleka vybavena něčím, pomocí čeho byste 
byli schopni vnímat, chápat nebo zjistit cokoliv, co se děje v těch dimenzích. 

Pro vás jako Mé představitele stačí vědět, že se takové věci dějí a že v tomto 
všem hrajete významnou roli, bez toho, abyste si to vědomě uvědomovali 
nebo, abych použil přesnější slova, bez toho, abyste to vědomě vnímali. Pomocí 
svého vyvinutého intuitivního rozlišování jste schopni vycítit a uvědomovat si, 
že se v těch dimenzích děje nebo odehrává něco nesmírně důležitého, bez 
skutečného, vizuálního nebo jakéhokoliv jiného druhu vnímání, pramenícího 
z vašeho lidského vědomí. Je to pro vaši vlastní ochranu, že nejste schopni 
vnímat celý proces událostí z jiných dimenzí, které souvisejí s diskutovanou 
záležitostí. 

Mohu vás ujistit, že abyste byli úspěšní ve svém osobním příspěvku v této 
důležité věci, není nutné, abyste si svou lidskou vědomou myslí vědomě 
uvědomovali nebo vnímali, co se odehrává ve zmíněných dimenzích. Ale vaše 
druhá část, část, která pochází ode Mne, a ne z vašeho typicky lidského nadání, 
si je plně vědoma všech detailů, které se odehrávají v procesu manifestace 
těchto událostí. 
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Peter: Jsem zvědavý na roli tvorů původně zfabrikovaných pseudotvůrci 
v procesu jejich pseudotvoření nového pseudovesmíru. 

Pán Ježíš Kristus: Jak víš, Petře, ti byli původně zfabrikováni, aby zastavili členy 
Nového vesmíru, které jsem stvořil zvlášť a konkrétně z Mé Nové Přirozenosti. 
Rolí těchto tvorů bylo v té době podkopávat aktivity členů Nového vesmíru 
všemi možnými jim dostupnými prostředky. Toto byl nelehký úkol, protože 
v procesu tvoření členů Nového vesmíru bylo použito něco zcela nového, do 
toho okamžiku nedostupného. Jak by sis tedy při anulování něčeho takového 
počínal, jestliže nové komponenty použité v tomto procesu jsou úplně imunní 
vůči vlivu nebo agresivním vlastnostem jakýchkoliv starých metod nebo zbraní, 
využívaných negativním stavem a pseudotvůrci před jejich uvězněním? 

V procesu Mého tvoření členů Nového vesmíru byla použita zvláštní kombinace 
různých komponentů z Mé Božské Lidskosti a Lidské Božskosti, a z úplnosti Mé 
Absolutní Přirozenosti byl odvozen speciální prvek zvláštní ideje a přenesen na 
příslušné členy. Tato kombinace a podmínky, za jakých byli stvořeni, jim 
poskytuje zvláštní druh imunity vůči všemu, co je negativní stav schopen použít 
ve svém úsilí anulovat aktivity členů Nového vesmíru. 

Jak tedy z tohoto popisu vidíš, pseudotvůrci v té době čelili skutečně 
ohromnému úkolu. Když si však všimli rozdílů, které tehdy existovaly mezi 
Mými agenty na planetě Nula a všemi ostatními, uvědomili si, že by snad mohli 
obejít tyto těžkosti tím, že by přišli s něčím srovnatelným s přirozeností členů 
Nového vesmíru. V procesu fabrikace těchto nových tvorů se tedy rozhodli 
experimentovat s novým materiálem, který jste jim tehdy dali k dispozici vy, 
Moji agenti. V konečném výsledku toho experimentu byli schopni zfabrikovat 
tvory, kteří byli zcela odlišní od všeho a všech, jež byli schopni zfabrikovat před 
svým uvězněním. Toto jim poskytlo určitou možnost, aby byli do jisté míry 
efektivnější v podkopávání činnosti členů Nového vesmíru - alespoň tomu věřili. 

Jak se ale změnila situace pseudotvůrců, tak se změnila i role těchto tvorů. 
Především, během rozdělení pseudotvůrců na tři hlavní skupiny a jejich 
početné podskupiny, byli příslušní tvorové také rozděleni do třech skupin a bylo 
jim určeno pomáhat každé příslušné skupině pseudotvůrců. Takže ve všem, do 
čeho je zapojena příslušná skupina pseudotvůrců, přidělení tvorové jim v té 
konkrétní činnosti pomáhají. 

Jedním z úkolů, který tito tvorové původně měli, byl úkol porovnatelný 
s úkolem členů Nového vesmíru, být připoután k různým lidem a agentům 
negativního stavu na planetě Nula, aby je ‚chránili‘ před vlivem členů Nového 
vesmíru a aby do nich vnášeli nové typy falešností a zkreslení, týkajících se 
chápání Mé Nové Přirozenosti, charakteru Nového vesmíru a přesahující 
přirozenosti pozitivního stavu. 
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Co si musíte uvědomit, Petře a všichni, kdo čtete tato slova, je to, že 
přirozenost pozitivního stavu, jak bylo uvedeno předtím, je v neustálé modalitě 
přesahování jakýchkoliv svých předešlých stavů. Když byli tedy pseudotvůrci 
propuštěni ze svého vězení, byli, takříkajíc, téměř k smrti vyděšeni, když si 
uvědomili, že struktura pozitivního stavu není taková, jaká bývala před jejich 
uzavřením. Ve skutečnosti nebyli schopni rozpoznat nic, co znali. Nic nebylo 
stejné a všechno bylo jiné mimo jakékoliv poznání. 

Při produkování tvorů jejich nového pseudovesmíru potřebovali vzít tento 
faktor do úvahy. Bylo nutné v těch tvorech vytvořit zvláštní předpoklad, který 
by bral do úvahy faktor tohoto přesahování v přirozenosti a životě pozitivního 
stavu. Byly tedy vynalezeny nové typy falešností a zkreslení a byly dány 
příslušným tvorům, s nimiž byly poslány na planetu Nula za účelem připojení se 
k různým obyvatelům, kteří byli pro tento účel konkrétně vybráni. Tito 
obyvatelé by potom takové falešnosti a zkresleniny realizovali ve vnějším životě 
na planetě Nula, účinně anulujíce ve svých myslích vše, co by přicházelo ode 
Mne a z Mého Nového zjevení. A také, aby blokovali aktivity Mých agentů, kteří 
jsou nyní Mými cennými představiteli. 

Ale kvůli zformování zmíněné Velké aliance tito zvláštní tvorové už více nejsou 
v té roli. Nyní podporují své příslušné skupiny pseudotvůrců v jejich válce proti 
renegátům. 

Naneštěstí, tato situace není pro vás v tomto ohledu žádným způsobem 
snadnější. V určitém smyslu by mohla být dokonce trochu těžší - ne že by vám 
to nějak bránilo ve vaší významné práci. Jak si pamatuješ, renegáti ve svém 
bláznivém úsilí imitovat vše, co dělali a co nyní dělají pseudotvůrci, zfabrikovali 
své vlastní kvazitvory. Dali jim přesně ten samý úkol, který předtím měli tvorové 
onoho nového pseudovesmíru. Tímto úkolem je vaše blokování, podkopávání 
vaší práce ve všech jejích aspektech, a zejména maření, jak je jen možné, 
vašeho úsilí spolupracovat se členy Nového vesmíru, kteří vám byli nedávno za 
tímto účelem přiděleni. Jejich metody mohou být v tomto ohledu mnohem 
brutálnější a nesnesitelnější, než proti vám používali tvorové pseudotvůrců. To, 
samozřejmě, vůbec neznamená, že jsou tyto brutálnější metody účinnější než 
ty, které používali ti druzí tvorové. Ve skutečnosti, kvůli mnohem menší 
rafinovanosti renegátů v tomto ohledu, budou tito tvorové ve svém konečném 
úsilí mnohem méně účinní. Nebojte se tedy jejich vlivu na sebe, ať by se jevil 
být jakkoliv zlý. 

Peter: Děkuji Ti velmi pěkně za tyto informace. Je ještě něco, co bys chtěl dnes 
dodat? 

Pán Ježíš Kristus: Ne k tomuto tématu. Pro dnešek jsme v této oblasti diskuse 
skončili. Pro pobavení, na zasmátí a na uvolnění bych se však chtěl se čtenáři 
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podělit o něco, co se stalo před pár dny. Když ses šel brzy ráno jako obyčejně 
svižně projít a zacvičit si, během čehož jsme vedli intenzivní rozhovor, míjel tě 
tvůj soused od vedle, který se také tak brzy prochází a běhá. A jak jste se 
navzájem zdravili, povídá ti, ‚Tady je ten člověk, co má takovou spoustu 
volného času‘, narážeje tím na tvůj odchod do penze. My jsme se na toto 
prohlášení srdečně zasmáli. Všichni, kteří jsme byli tenkrát při tobě, jsme si 
pomysleli, ‚kdyby ten mladý muž věděl, jaký je Petrův volný čas, co za volný čas 
to je nebo co pro nás Petr dělá! Je víc zaneprázdněn, než byl předtím 
v takzvaném ne-volném čase‘. Nuže, to jen pro pobavení. Teď můžeš jít, dej si 
jídlo a udělej další věci, které jsou třeba udělat. Přeji ti velmi příjemný den a 
návštěvu u Alana Jacobse. 

Peter: Děkuji Ti velice. Ano, bylo zábavné slyšet to od mého souseda. V určitém 
smyslu se ale cítím, jako bych se měl skutečně výborně. 

Pán Ježíš Kristus: Samozřejmě, že se máš, Petře. A tak to má být. Takže si to 
užívej a měj se fajn. 
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Dialog 28 

25. ledna 1999 

 

Peter: Než se budu věnovat otázkám, rád bych Ti vyjádřil své osobní 
poděkování, že jsi inspiroval Olgu a Dana Barbovi z New Yorku, Rosemarii 
Fitzpatrick z Astorie a Toma Oudala z Texasu, že mi poskytli taková pěkná, 
povzbudivá slova, když si přečetli Dialog 26, týkající se mých starostí a obav. 

Pán Ježíš Kristus: Vidíš, Petře, jejich reakce nebo odezva jen potvrzuje, co jsem 
ti povídal o tvých osobních problémech a o podělení se o ně s ostatními. Nejsou 
tak osobní, jak si můžeš myslet, a mohou být velmi nápomocny pro ostatní 
čtenáře tím, že v nich vyvolávají pochopení, soucit, přijetí nebo jakékoliv jiné 
pozitivní emoce a myšlenky, které mohou mít. 

Nezapomínej na velmi důležitou nezbytnou podmínku pro jakéhokoliv 
následovníka a praktikujícího Mého Nového zjevení - sdílení. Celá koncepce Mé 
Osobní Potřeby stvořit Mé Stvoření je založena na principu vzájemného sdílení. 
Dělíš se jen o své pozitivní, příjemné a radostné pocity a myšlenky? Velmi často 
mohou tvé nepříznivé stavy mysli pomoci ostatním v chápání jejich vlastních 
osobních životních záležitostí víc než ty příjemné. Koneckonců, komunikace se 
Mnou je vždy příjemná událost. Všichni očekávají, že to tak bude. Nikdy tedy 
nepodceňuj potřebu takového sdílení. 

Dovol mi, abych do tvé pozornosti uvedl jednoho ze členů tvé duchovní rodiny, 
který není lidského původu, ale byl ti určen z místa a stavu, který je daleko 
mimo dosah tvého chápání. Pamatuješ si, co on/ona reprezentuje ve tvém 
stavu niternosti? Cituji: ‚S bezpodmínečnou láskou a rozlišující moudrostí se 
podělit o vše, čím jsem a co mám, se všemi, kteří se chtějí podělit a vzájemně to 
opětovat, bez vnucování čehokoli komukoliv, ale také bez házení perel sviním a 
bez dávání toho, co je svaté, psům.‘ Abych osvěžil tvou paměť, jak ti to bylo 
naznačeno v Mém Novém zjevení, ‚svině‘ duchovně souvztaží s někým, kdo je 
ztotožněn se zly (ďábel a zlý duchové) a ‚psi‘ s někým, kdo je ztotožněn 
s nepravdami (Satan a negativní duchové). Samozřejmě, dělat takové 
přirovnání je v jistém smyslu pro ubohé svině a psi téměř urážka, protože ti 
nemohou být nikdy takoví, jací jsou přisluhovači pekel a jejich lidské protějšky. 
Svině a psi se řídí svými instinkty, a ne svobodou volby, a dělají to, co je pro ně 
náležité a správné, protože být takovými je neoddělitelně obsaženo v jejich 
přirozenosti. Naproti tomu, agenti negativního stavu a jejich lidští přisluhovači 
mají svobodnou volbu a dělají zlé skutky proto, protože je chtějí dělat na 
základě své vlastní svobodné volby, kterou svině a psi nevlastní. 
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Jak tedy vidíš, když se dělíte o něco s těmi, kteří jsou Mými představiteli nebo 
s těmi, kteří jsou podle vašeho intuitivního vnímání vhodní pro takové sdílení, 
plníte si jeden z nejdůležitějších závazků v bytí Mých představitelů, odrážejíce 
nejen pravou přirozenost Mého pozitivního stavu, ale hlavně Mou Absolutní 
Přirozenost, zakořeněnou v takovém sdílení a reciprocitě. Nakonec, jaký je 
smysl života, jakéhokoliv života - sdílet, dávat, přijímat, vzájemně si opětovat a 
dělat to vše bez očekávání něčeho za to; tedy dělat to kvůli samotnému 
principu. Dokonce i negativní stav se rád dělí o své vlastní zla a nepravdy. Jak 
jinak by mohl udržovat svůj vlastní pseudoživot? 

Vašim úkolem, jako Mých pravých představitelů, je ilustrovat a demonstrovat 
tento princip sdílení z pozice Mého pozitivního stavu. Musí to být porovnáváno 
se sdílením něčeho, co je pozitivní a dobré - pocházející z Mé Absolutní Dobré a 
Pozitivní Přirozenosti - a se sdílením něčeho, co nepramení ze Mne, ale 
z relativního negativního stavu a jeho zel a nepravd. 

Peter: Děkuji Ti, Pane, za tuto aktuální připomínku. Takové důležité záležitosti 
mají někdy tendenci vypadnout nám z paměti. Víme o nich, ale nepřemýšlíme o 
nich příliš často. 

Pán Ježíš Kristus: Nuže, Petře, toto je typický stav vaší lidské přirozenosti. Co 
myslíš, proč je vám čas od času nutné připomenout různé záležitosti, opakovat 
mnohokrát ta samá prohlášení, znovu stále a stále připomínat určité důležité 
principy, a mnoho jiných věcí? Nezapomínej, že váš lidský mozek a nervová 
soustava byly specificky a geneticky zapojeny takovým způsobem, aby bylo pro 
vás velmi těžké udržet si ve své vědomé mysli cokoliv, co se týká záležitostí 
tohoto druhu. Jak by se negativní stav jinak mohl uchytit a plně manifestovat 
v lidském životě i jinde? Pověz Mi, Petře, co si lidé tak snadno zapamatují a na 
co jsou schopni okamžitě si vzpomenout? Nebo, co se naučí jako první 
v jakémkoliv cizím jazyce, zatímco snadno zapomenou nějaká jiná slova a věty? 
Kolikrát jsi udiven zjištěním, že si jasně pamatuješ nějaké hloupé, bezvýznamné 
a nesmyslné fráze nebo slova či slova používaná jako nadávky? A poté jsi 
znechucen, že jsi tak snadno zapomněl a nejsi schopen vzpomenout si na něco 
velmi důležité, obsažené například v Bibli nebo v Mém Novém zjevení, nebo 
v něčem jiném, co je velmi významné a důležité. 

Vidíš, Petře, toto je dobrá ilustrace zapojení vašeho mozku negativním stavem, 
abyste si ve většině případů velmi jasně pamatovali jen ty věci, které mají 
negativní povahu, a abyste snadno zapomněli ty, které mají pozitivní konotaci. 
Naučit se něco, co má tuto pozitivní konotaci, si vyžaduje mnohem více úsilí než 
naučit se něco, co má negativní konotaci. 

Toto je jeden z hlavních důvodů, proč je v Mém Novém zjevení, v jeho 
Korolariích... i v těchto Dialozích obsaženo tak mnoho opakování a připomínek. 
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Takže, nestěžuj si, jakmile během našich dialogů zjistíš, že mnoho věcí říkám 
nebo opakuji ještě jednou. Je to velmi nutné a potřebné, aby se obešlo původní 
zapojení vnucené vám přirozeností negativního stavu a lidského života. 

Peter: Dokonale chápu tuto potřebu. Když hovoříme o zapojení, připomíná mi 
to otázku předloženou Danem z New Yorku během našeho telefonického 
hovoru minulou noc. Dochází při změně rolí a pozic Tvých agentů na Tvé 
představitele k nějakému propojení, týkajícího se těchto významných změn? 

Pán Ježíš Kristus: Jak víš, Petře, jakákoliv změna takových rozměrů si vyžaduje 
změnu pozice všeho, co je obsaženo ve vaší přirozenosti i ve fyzickém rámci, 
který s ní souvztaží. Tento proces nemáte chápat tak, že se něco dělá 
chirurgicky - v typickém fyzickém smyslu, ale ve smyslu, že jisté oblasti vaší 
mysli a jejich souvztažná lokalizace ve vašem mozku jsou otevřeny nebo 
aktivovány, a jiné jsou uzavřeny nebo zatlačeny do pozadí vaší mysli. Jak si 
pamatuješ z Korolarií..., ve vašich konkrétních případech byl kromě vašeho 
typicky lidského zapojení k němu přidán odlišný typ zapojení. Tento odlišný typ 
zapojení jsem do vás vložil přímo Já. Podstatná část Mého zapojení ve vás byla 
nečinná nebo potlačená, aby se nejdříve dala příležitost vaší typické lidské 
přirozenosti. Jen jeho malá část byla aktivní, aby vám dala pocit, jaké je to být 
Mými agenty nebo agenty Mého pozitivního stavu. Tato menší oblast fungovala 
i jako ochrana proti tomu, aby vás prostřednictvím vaší typické lidské 
přirozenosti negativní stav úplně nenakazil a nepřevzal nad vámi kontrolu. 

Velmi jasně si musíte zapamatovat, že pokud byste byli odkázáni výlučně na 
vaši lidskou přirozenost, bez toho, abyste měli toto periferní zapojení, přidané 
k vaší lidské přirozenosti, totálně a kompletně byste podlehli negativnímu 
stavu. Převzal by nad vámi vládu bez jakéhokoliv vašeho pomyšlení, že by něco 
jiného bylo možné nebo že byste mohli být jiní. To zapojení, nebo jeho menší 
část, fungovalo pro vás jako neustálá připomínka, že existuje něco jiné, 
pravdivější, skutečnější, lepší, správnější atd., než je to, co máte a co zažíváte ve 
svém typickém lidském životě. Bez takového poznání, nebo alespoň tohoto 
intuitivního pocitu byste nikdy nemohli dospět k tak důležitému závěru. V tom 
případě byste se stali skrz naskrz otroky negativního stavu. 

Výše uvedený popis lze považovat za definici vás jako agentů pozitivního stavu. 
Základní a fundamentální funkcí agentů pozitivního stavu bylo uvědomovat si 
tento fakt, fakt, že je toho v životě víc, než je život v negativním stavu a život 
negativního stavu. Jako Moji agenti jste byli až donedávna neustálou 
připomínkou, mimo mnoha jiných věcí, pro všechny lidi i ostatní tvory jinde, že 
existuje jiný život a že život negativního stavu není jediný jsoucí a existující 
život, ale že je pominutelný, dočasný a ve své podstatě a obsahu neskutečný a 
iluzorní. Vaše role v tomto ohledu byla absolutně nutná, aby nastolila toto 
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uvědomění v lidském vědomí, ve většině případů v jeho nevědomých částech, 
aby mohlo být v jednom časovém bodě využito na to, aby vyvedlo lidi ven 
z jejich prokletého života. 

Avšak nedávno se vaše role agentů Mého pozitivního stavu skončila. 
S ukončením této role je ta oblast vašeho zapojení, kterou jsem do vás vložil Já, 
v procesu deaktivace a je uváděna do nečinného stavu; a ta druhá, větší oblast 
toho zapojení, týkající se toho, že se stáváte Mými pravými představiteli, se 
aktivuje a uvádí do dominantního aktivního režimu. 

Nedávno jsi, Petře, tento proces ve svém osobním životě pocítil, když sis náhle 
uvědomil věci, které by ti předtím nikdy nemohly přijít na mysl. Toto 
uvědomění nebo, lépe řečeno, tato aktivace ti umožnila navázat se Mnou nový 
druh vztahu, vedoucí k těmto důležitým dialogům a k zaznamenávání toho, co 
se odehrává mezi Mnou a tebou. Nebo také nedávno, když Dan a Olga prožívali 
takový moment, že jsou unášeni z časoprostorově vázaných podmínek do 
duchovně-stavových podmínek. 

U některých z vás se zkušenosti této povahy projeví, nebo se už projevují tak, že 
si náhle uvědomíte, jak vzdálení, zvláštní, cizí a neskuteční jsou druzí lidé a jaké 
maličké, bezvýznamné, nedůležité a nesmyslné jsou jejich každodenní starosti a 
spory. Tato zkušenost neznamená, že je budete ponižovat, vysmívat se jim 
nebo se vyhýbat jakémukoliv spolčování s nimi. To jen znamená, že si víc a více 
budete uvědomovat skutečné poměry lidského života zvláště a života 
negativního stavu všeobecně. Důvodem, proč to bude tak, je to - pamatujte si, 
prosím - že se už více nebudete dívat na lidský život a na negativní stav z jejich 
vlastní pozice, ve které jste byli jako Moji agenti, ale z Mé pozice a z pozice 
Mého pozitivního stavu, do které jste umístěni jako Moji praví představitelé. 
Ten pohled bude zcela jiný. 

V jistém smyslu bude pro vás těžší snášet tento nový pohled, než tomu bylo 
předtím. Tato těžkost se ale sama projeví jen tehdy, jestliže k tomu budete 
přistupovat z pozice své lidské přirozenosti. Kdyby se stalo něco takového, a to 
se s největší pravděpodobností stane, máte okamžitě přepnout na svou nově 
aktivovanou oblast, kterou jsem aktivoval Já, která se týká toho, že jste Mými 
představiteli. 

Nyní chci, abyste si uvědomili, že aktivace té oblasti a její uvedení do 
dominantního aktivního režimu ve vašem životě je zdlouhavý proces. Nestane 
se to okamžitě, nebo za jeden den. Je to pomalý a postupný proces. V jistém 
smyslu a u některých z vás to bude téměř nepostřehnutelný proces. Bude trvat 
dlouho, velmi dlouho. Okamžitá plná aktivace té oblasti ve vaší mysli by byla 
nebezpečná pro její lidskou část. Jako lidé byste takovou okamžitou nebo 
rychlou aktivaci nemohli přežít. Dopad plného odkrytí jejího obsahu a ohromný 
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příval pozitivních energií v ní obsažených a uvolněných během této aktivace by 
okamžitě zabil váš lidský mozek. Fyzicky byste zemřeli. Takový výsledek by 
nebyl žádoucí z naší pozice, protože jste velmi potřební v této nové roli, dokud 
jste ještě na planetě Nula a ve svém lidském životě. 

Buďte tedy velmi trpěliví a nezoufejte ani nemějte pochybnosti, kdyby se 
dlouhou dobu neodehrávaly žádné vnější viditelné změny ve vašem životě. 
Různí jedinci mezi vámi mají odlišné nadělení, vitalitu, úroveň uvědomění, 
potřeby a míru pokud jde o to, v jakém rozsahu lidská část jejich mysli a mozku 
ovládá jejich životy za jakýmkoliv záměrem nebo pro jakýkoliv důvod. Proto 
bude pro každého příslušného jedince potřebný jiný časový rámec, během 
kterého se odehraje tato aktivace. 

Ale ve většině případů, s výjimkou velmi, velmi, velmi mála jedinců mezi vámi, 
nebudete ve svém životě pociťovat žádné vnější změny. Většina těchto změn se 
odehraje na vaší niterné, duchovní úrovni, kde nejenže se to počítá, ale kde je 
to i nejvíce potřebné. 

Toto uspořádání je třeba i kvůli vaší vlastní ochraně a z bezpečnostních důvodů. 
Jedním důvodem je to, že pokud byste si měli plně uvědomit všechny tyto 
důležité vnitřní změny svou lidskou vědomou myslí, váš život v lidském životě 
planety Nula by se stal zcela a kompletně nesnesitelným. Plný dopad všech 
krutostí a ohavností negativního stavu a jeho lidského života - pamatujte si, do 
jejich největší možné míry - by udeřil na vaši lidskou část tak ohromnou silou, že 
by tu lidskou část zabil. Proč? Kvůli ohromnému pocitu viny, že jste lidé a že se 
chováte lidsky po celý svůj život na planetě Nula, a kvůli pocitu viny ohledně 
všeho, co jste kdy během něho udělali, či neudělali. Toto by vás zaplavilo do té 
míry, že byste se cítili úplně a totálně nehodni Mého Milosrdenství, Odpuštění 
a Soucitu. V takovém případě byste nebyli schopni, ba dokonce ani ochotni je 
přijmout. Takový osud by byl v rozporu s Mou Vůlí. Proto vás neustále chráním, 
aby se vám nic takové povahy nestalo - nikdy! - uspořádaje/uspořádajíc věci 
tak, abych vám buď poskytl dostatek času na přizpůsobení jakýmkoli změnám, 
které se odehrávají během tohoto procesu aktivace, nebo abych před vašim 
vědomým uvědoměním v potřebném rozsahu ukryl jejich dopad na vnitřní 
úroveň a umožnil vám, abyste jeho vliv pociťovali ve velmi malé míře ve svém 
vnějším lidském chování a vaší lidské mentalitě všeobecně. Jediné, co by 
někteří z vás mohli pocítit, je větší míra touhy být pozitivnější, více milující, 
moudřejší, laskavější, ohleduplnější, více odpouštějící, milosrdnější, soucitnější, 
chápavější, víc a více přijímající ostatní takové, jací jsou, bez očekávání 
čehokoliv od kohokoliv. A toto je přesně to, co se od vás požaduje jako od Mých 
pravých představitelů. 
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Peter: Děkuji Ti velmi pěkně za toto krásné a smysluplné vysvětlení. A toto nás 
přivádí k otázce vznesené Tomem Oudalem z Texasu. On, stejně jako já, by 
chtěl poznat rozsah, pokud je vůbec nějaký, našeho zapojení s renegáty a jakou 
formu by to mělo vzít. 

Pán Ježíš Kristus: Situace s renegáty je značně složitější a komplikovanější, než 
si kdokoli z vás dokáže představit. Nikdy nepodceňujte tento faktor. Nevíte, 
s čím máte co do činění. Nezapomínejte, co vám bylo řečeno včera, stejně jako i 
předtím, že renegáti představují konečnou, nejhorší a nejnegativnější tvář 
negativního stavu jako celku, za čím nebude existovat nic z přirozenosti 
negativního stavu, co ještě nebylo odhaleno nebo co by bylo třeba odhalit. 
Kvůli tomuto faktoru si můžete být jisti, že tato fáze odhalování jeho 
přirozenosti může být považována za duchovně nejnebezpečnější a 
nejbrutálnější. Toto je ta fáze projevu přirozenosti negativního stavu, která se 
podle vašeho biblického vyjádření nazývá Velkým soužením, Petře. 

Renegáti jsou ztělesněním této fáze. Kvůli této skutečnosti potřebují být během 
tohoto projevu a poučení všichni na místě, na kterém jsou nyní. Z toho důvodu, 
pokud probíhá manifestace této fáze, žádný z renegátů nebude způsobilý 
konvertovat do pozitivního stavu - ani to vůbec nechtějí a ani nevykazují 
nějakou touhu nyní tak učinit. 

Ano, přijdou k vám, a v některých případech to už udělali, a poprosí vás, abyste 
jim pomohli konvertovat do pozitivního stavu. Nedejte se tím oklamat ani na 
vteřinu. Nikdy to nemyslí vážně. Z jejich strany je to rafinované rozmístění, aby 
se vetřeli do vašeho života a do života pozitivního stavu, který reprezentujete a 
ze kterého působíte, aby, za prvé, narušili váš život, jak jen to je možné; a za 
druhé, aby se, nakolik jen mohou, dozvěděli o způsobu fungování pozitivního 
stavu, jaké typy zbraní a nástrojů používá, aby tyto informace mohli vzít zpět ke 
svým vůdcům s úmyslem najít účinný způsob, jak anulovat účinek těch zbraní a 
nástrojů na sebe a na svoji věc. Za třetí, chtějí vědět, kolik, jak silní, nebezpeční 
a efektivní jsou členové Nového vesmíru, kterým bylo určeno být s vámi, aby to 
mohli porovnat se svými vlastními čísly, aby jim znemožnili nebo aby jim velmi 
ztížili spolupráci s vámi. Tyto renegáty lze považovat za vyzvědače nebo špióny 
svých příslušných skupin, kteří předstírají svou ochotu ke konverzi do 
pozitivního stavu, aby shromažďovali výše uvedené informace. 

Jediná role, kterou máte v tomto ohledu, je láskyplně, moudře a pevně jim 
připomenout, že přesně víte, s jakým úmyslem chtějí být s vámi a že jste se 
rozhodli neposkytnout jim žádné informace, a nepřijímat žádné z jejich 
vyhrůžek. Namísto toho jim přečtěte jejich práva a privilegia a svá práva a 
privilegia být bez jejich vlivu, a následně je svěřte členům Nového vesmíru, kteří 
jsou s vámi. Ti se o ně postarají a odstraní je z vaší duchovní sféry a atmosféry.  
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V tomto bodě bych rád uvedl do vaší pozornosti následující fakt: Zakončení 
poslední fáze odhalení tváře negativního stavu je kvůli jeho nesmírně 
nebezpečnému obsahu z hlediska vašeho vnímání času zdlouhavý proces. I 
způsob jeho ukončení může být velmi překvapivý. Jednou z možností volby by 
mohlo být to, že objevení se pseudotvůrců v jedné části planety Nula by mohlo 
být doprovázeno objevením se renegátů v jiné části. Nemáte absolutně žádné 
ponětí, co by se mohlo stát, kdyby byla zvolena tato konkrétní možnost všemi, 
kteří budou v pozici rozhodování. Skutečně by to mohlo vést ke zničující fyzické 
válce nemyslitelných a nepředstavitelných rozměrů. Kdyby se to mělo stát, 
všichni Moji představitelé by byli staženi z planety Nula krátce předtím, kdyby 
to mělo dojít do toho bodu. Další možností je, že se objeví jen pseudotvůrci. To 
by znamenalo, že renegáti byli úspěšně poraženi a uvězněni. Ještě další 
možností je to, že by se objevili pouze renegáti. To by znamenalo, že všichni 
pseudotvůrci zkonvertovali do pozitivního stavu.  

Existuje mnoho jiných možností, které by se mohly realizovat. Existuje ale jedna 
možnost, kterou si držím v záloze, povaha které nemůže být zjevena vzhledem 
k její absolutní povaze. Jediná věc, kterou lze o ní povědět, je to, že by to bylo 
něco, co by vás ani ve vašich nejdivočejších snech a představách nemohlo 
vůbec napadnout. Bylo by to něco tak totálně a vysloveně překvapivé, že by 
vůbec nikdo, nikdy, nikde nemohl ani jen pomyslet na to, co to je - ať by byl ten 
jedinec jakkoliv duchovně pokročilý. A toto je vše, co lze dnes o tomto nebo o 
čemkoli jiném povědět. Přeji ti příjemný den, Petře. 

Peter: Toto byl velmi zajímavý dialog. Za všechno Ti moc děkuji. 
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Dialog 29 

26. ledna 1999 

 

Peter: Bylo by vhodné dnes ráno Tě poprosit o rozšíření, pokud je to možné, 
tématu Dialogu 28 - jeho poslední odstavec - který se zabývá několika 
možnostmi, jak se může přihodit konec negativního stavu a typického lidského 
života? 

Pán Ježíš Kristus: Jen do jistého bodu. Než se však budeme tímto tématem 
zabývat, věnujme se některým otázkám vznesených Danem ve vašem 
telefonickém rozhovoru. Nejdříve se budeme zabývat záležitostí, do jaké míry 
je pro vás nebezpečné pracovat s pseudotvůrci, zejména s jejich 
nejkonzervativnější skupinou a jaký je v současnosti její charakter. Dotyčná 
skupina je poměrně početná. Stále jsou zaměřeni na nadvládu a obsazení 
všeho, všude, včetně pozitivního stavu. V jejich agendě se ale objevily některé 
změny. Začínají si uvědomovat, že zničení pozitivního stavu není uskutečnitelné 
ani možné, a tudíž zaměřit všechny energie tím směrem je plýtváním. 
Následkem toho byl hlavní cíl jejich úsilí nově definován. Namísto soustředění 
se na tuto destrukci, přesměrovali své energie na zoufalou snahu dokázat, že 
dobrý a pozitivní život je možný bez Pána Ježíše Krista a Jeho/Jejích Duchovních 
Principů - paralelní se životem pozitivního stavu. Jak víš, Petře, aby to provedli, 
právě se pokoušejí zfabrikovat tvory porovnatelné se sentientními entitami 
sídlícími v pozitivním stavu, doufajíce, že s nimi mohou dosáhnout svého cíle. I 
když bylo doposud zfabrikováno několik odlišných druhů tvorů a byli umístěni 
v jejich novém pseudovesmíru za účelem testování jejich hypotézy, žádný z nich 
se ani jen nepřiblížil nikomu v pozitivním stavu. 

Takže zkoušejí. Jak jsem vás ale informoval předtím, jejich úsilí je náramně 
brzděno občanskou válkou s renegáty. Všechny jejich snahy a zdroje jsou 
v současnosti věnovány porážce a uvěznění renegátů. Kvůli tomu bylo jejich 
experimentování v tomto ohledu odloženo. Čím dříve budou schopni uspět v 
jejich boji s renegáty, tím dříve budou moci opět začít jejich experimenty. 

Vaší rolí v tomto procesu je pomáhat jim prostřednictvím vaší spoluúčasti ve 
Velké alianci s porážkou a uvězněním renegátů. I pro vás bude výhodné, jestliže 
budou co nejdříve schopni pokračovat ve svém experimentování. Čím dříve ho 
dokončí, tím dříve dospějí k uvědomění, že život pozitivní povahy skutečně není 
možný bez Pána Ježíše Krista a Jeho/Jejích Pravých Duchovních Principů. Ať 
děláte cokoliv, ať do toho vložíte jakékoliv úsilí, ať zfabrikujete jakékoli variace 
a množství tvorů, beze Mne a Mých Duchovních Principů skončíte přesně v té 
samé situaci a dilematu jako s lidmi na planetě Nula - i když tentokrát by byl 
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výsledek mnohem horší a mnohem více zničující než se samotnými lidmi, 
vzhledem k použití jiného genetického materiálu, extrahovaného z bývalých 
agentů pozitivního stavu. 

Jak tedy z této situace vidíš, aby se akceleroval čas potřebný pro tento účel, je 
rozhodující a životně důležité pomoci jim v tomto ohledu, aby co nejdříve 
dospěli k tomuto důležitému uvědomění a aby tak následně mohla být úspěšně 
završena eliminace negativního stavu. 

Vědouce, že vaše práce a podpora v tomto úsilí je velmi důležitá, tato skupina 
pseudotvůrců nebude narušovat vaše jiné aktivity pozitivní povahy, protože je 
jim jasné, že i pro vás je výhodné dostat závěrečné a rozhodující odpovědi na 
jejich existenciální otázku. Konečně, čím dříve dostanou své odpovědi, tím dříve 
může být eliminován negativní stav. Abych to znovu zopakoval, není možné 
eliminovat negativní stav, pokud se jednou a navždy nezískají a nestanoví 
takové konečné odpovědi. 

Tudíž, vzhledem k tomuto faktoru, a jelikož úzce spolupracujete se členy 
Nového vesmíru pod Mou záštitou, dohledem, řízením a vedením, nejste při 
práci s nimi na tomto důležitém úkolu v žádném nebezpečí. Ve skutečnosti 
s nimi spolupracujete už delší dobu bez toho, aniž byste si vědomě 
uvědomovali, že je to tak (na lidské vědomé úrovni). 

Druhá záležitost, kterou nastolil Dan, se týká praktik, které vykonávat vám bylo 
doporučeno v minulosti. Tato rada byla zaznamenána v Korolariích... (v závěru 
Doplnění 20). Týká se potřeby retransmutace negativních energií - po vašem 
očištění se od nich a zbavení se jich - na pozitivní a jejich opětovné přidělení 
zpět pozitivnímu stavu, ze kterého byly původně ukradeny. Princip, na který se 
zde nyní odkazuje a který je jedním z nejdůležitějších principů v celém Mém 
Novém zjevení, je zákon neustálého pokroku, změny, růstu, modifikace, 
aktualizace, zdokonalování, přizpůsobování, odstraňování a podobných faktorů, 
spočívajících a zakotvených v samotné struktuře a přirozenosti pozitivního 
stavu. Jinými slovy, do jaké míry se vám ještě stále doporučuje v tom 
pokračovat, jestliže se všechno změnilo a nic není tak, jak bývalo? 

Tato záležitost má dva aspekty. Jeden se týká vašeho odlišného postavení a role 
jako Mých představitelů. Druhý se týká toho, že jste ještě stále v lidské kůži a že 
vás ovlivňuje umělá lidská přirozenost. V prvním případě, protože se nacházíte 
uprostřed pozitivního stavu, nepotřebujete už více vynakládat všemožné 
vědomé úsilí, abyste podnikali proces retransmutace a opětovného přidělení, 
protože se to děje automaticky, samo od sebe, kvůli faktu, že jste v pozitivním 
stavu. O vše, co si přinesete s sebou ze své lidské přirozenosti, je postaráno tím, 
že vás obklopí světlo Mého pozitivního stavu a že vás zvláště za tím účelem 
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zaplavím Mou Novou Přirozeností. Tento proces sám o sobě, a to, jak se 
vykonává, vám nelze zjevit ani pochopit, pokud jste ve vaší lidské kůži. 

Ve druhém případě, protože jste ve vaší lidské kůži a máte tu umělou lidskou 
přirozenost, jste neustále vystavováni bombardování různými myšlenkami, 
pocity, emocemi, chováním atd., které jsou negativní povahy a které nejsou 
slučitelné s ničím pozitivní povahy. Nezapomínejte, že vaše lidská přirozenost 
byla zfabrikována z idejí zel, nepravd a všech druhů zkreslení. Kvůli tomu 
přitahuje zlé a negativní duchy, kteří se jí živí. Proces toho jejich živení 
zakoušíte jako strach, úzkost, pochybnosti, nejistotu, zmatek, vinu, depresi, 
tíseň, únavu, bezmocnost, beznaděj, trápení, podrážděnost, hněv, nepřátelství 
a mnoho jiných podobných negativních stavů a rozpoložení. Kdykoli pociťujete 
tyto druhy stavů mysli a života, můžete si být jisti, že se tito negativní a zlí 
duchové krmí vaší lidskou přirozeností. 

V tomto případě musíte převzít zodpovědnost, abyste aktivně a vědomě rozlišili 
to, co se ve vás děje na základě procesu zmíněného krmení, od toho, co je Mým 
nadělením ve vás - vaší pravou přirozeností. Retransmutujete a opětovně 
přerozdělujete cokoliv takové povahy? I když energie, které byly použity 
v procesu aktivace negativního stavu, přišly původně z pozitivního stavu, jen co 
byl založen pseudoživot negativního stavu, začal produkovat své vlastní energie 
nezávisle na čemkoliv obsaženém v původních energiích pozitivního stavu. 
Pseudoživot negativního stavu tedy procesem svého pseudojsoucna a 
pseudobytí vyzařuje své vlastní energie, využívané na produkování výše 
uvedených nepříznivých stavů. Původní energie pozitivního stavu, 
transmutované na negativní a přidělené negativnímu stavu, mám nyní na 
starosti Já osobně, protože vy jste umístěni uprostřed Mého pozitivního stavu. 
Ty druhé energie, které můžeme nazvat pseudoenergiemi, nejsou použity na 
nic pozitivního, protože jsou výsledkem druhotné produkce a derivace za 
účelem udržování a zvěčňování pseudoživota negativního stavu. Ty mají být 
odhozeny do žumpy negativního stavu až do té doby, kdy bude negativní stav 
eliminován. Protože jsou tyto pseudoenergie neoddělitelné od přirozenosti 
negativního stavu, mají jen dočasnou pseudohodnotu, která zmizí se zánikem 
negativního stavu. 

Takže vždy, když si ve své mysli a ve své lidské psychice uvědomíte tyto 
negativní emoce, myšlenky, pocity a podobné věci, využijte Mé Světlo, aby vás 
zaplavilo a zatlačilo je zpět do výše zmíněné žumpy, kam patří. Aktivně a 
vědomě prohlaste, že nejsou vaše, že jsou čistými vnuceními a že nedovolíte 
žádným negativním ani zlým duchům, aby se jimi krmili jen proto, že máte tuto 
umělou lidskou přirozenost. ‚Ta přirozenost‘, můžete si říct, ‚je neskutečná a 
nemá žádný život sama od sebe a sama o sobě, a proto je iluzí si vůbec myslet, 
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že z ní může být odvozeno něco, co by mělo jakoukoliv podobu pravého života 
a co by bylo schopno udržet a zvěčnit pseudoživot negativního stavu v jakékoliv 
formě a podobě.‘ 

Potom si velmi důrazně znovu potvrďte, uspořádejte a opětovně nastolte svou 
identitu jako Moji praví představitelé a svůj závazek být ukotveni ve své pravé a 
původní přirozenosti, která pramení přímo ze Mne. 

Při tomto procesu vám budou asistovat členové Mého Nového vesmíru, kteří 
jsou velmi zběhlí v účinném a úspěšném vykonávaní takové práce. Je v jejich 
přirozenosti to dělat. Jedním z důvodů, proč vám byli přiděleni, je to, aby vám 
pomáhali v tomto procesu. Problémem tu je, že když jste uprostřed prožívání 
dopadu jejich krmení se vaší umělou lidskou přirozeností, je těžké si uvědomit 
něco jiného než to, co prožíváte - co je negativní. V průběhu toho máte sklon 
ztratit perspektivu, kdo skutečně jste a silně se ztotožňujete se svou lidskou 
přirozeností, a ne se svou pravou přirozeností. Koneckonců, pokud máte takové 
silné negativní emoce, jak se vůbec můžete domnívat, že jste někdo jiný, než co 
v tom okamžiku pociťujete? 

Takto se k vám dostává negativní stav. Hovoří k vám něco takové jako: ‚Ty 
blázne, jak se můžeš vůbec domnívat, že nejsi jeden z nás, jestliže máš takové 
zřetelné a nepříjemné typické lidské pocity?‘ Toto jsou období, kdy se musíte 
mít na pozoru a dostat do svého vědomého uvědomění, že jste v Mém Světle, 
ve světle pozitivního stavu, a hlavně a obzvláště ve světle Nového vesmíru, 
vyzařovaném do vás prostřednictvím jeho členů, kteří jsou vám za tímto účelem 
přiděleni. Toto je také odpovědí na třetí otázku, vznesenou Danem, ohledně 
vašeho zapojení se členy Nového vesmíru, aby vám pomohli být pravými a 
řádnými lidmi, bez negativní konotace typické lidské přirozenosti. Jinými slovy, 
být jako oni co nejvíce, protože v jejich kondici odrážejí Mou Absolutní 
Přirozenost, která zahrnuje i lidskou přirozenost v její pozitivní konotaci. 

Rozdíl mezi starými a novými způsoby je ve skutečnosti, že zatímco podle 
starých způsobů jste se museli modlit, aby se to stalo, nebo žádat o pomoc, aby 
se to dělo nepřetržitě; v nových způsobech musíte přesunout své vědomé 
uvědomění na Mě, na Můj pozitivní stav, na členy Mého Nového vesmíru a 
na vaši pravou přirozenost; a na skutečnost, že se nyní nacházíte uprostřed 
pozitivního stavu. Dělajíce to tímto novým způsobem opětovně potvrzujete 
fakt, že jste Mými pravými představiteli. 

Během vašich předešlých rolí agentů Mého pozitivního stavu, protože jste se 
nacházeli uprostřed negativního stavu a byli jste ukotveni ve své umělé lidské 
přirozenosti, bylo pro vás potřebné, abyste ze své svobodné vůle a volby 
aktivně prosili o Mou pomoc a ochranu. Kvůli povaze té pozice a role by bylo 
vše, co by vám bylo dáno bez požádání, na základě vnucení, a ne na základě 
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svobody volby. Jak víš, negativní stav je zakořeněn v úplné nesvobodě a ve 
vnuceních. Ve vašem případě jste jako agenti pozitivního stavu potřebovali 
ilustrovat životní styl, který je na základě svobody volby, bez jakýchkoli 
vnucujících faktorů. Jaký by byl jinak z pohledu negativního stavu rozdíl mezi 
pozitivním a negativním stavem, jestliže byste o to nepožádali, ale bylo by vám 
to vnuceno? Koneckonců, oba fungují na principu vnucení! Vidíš ten 
fundamentální rozdíl? 

Peter: Velmi zřetelně. 

Pán Ježíš Kristus: Naproti tomu, když se už nacházíte uprostřed pozitivního 
stavu, kde pozitivní stav je na základě samotné své přirozenosti sám od sebe a 
sám o sobě stavem úplné svobody, nezávislosti a výběru, kvůli tomu faktu už 
více nepotřebujete o nic žádat, ale jednoduše si uvědomit, že jste přesně 
uprostřed něho. Bytí uprostřed pozitivního stavu vytváří automatickou odezvu 
na cokoliv, co potřebujete v jakémkoli ohledu a to je vám poskytnuto vždy, když 
to potřebujete a jakmile to potřebujete. Zde je faktor úplného a 
bezpodmínečného spoléhání se na Mne a na Mé zaopatření vás vším, co 
potřebujete ve všech aspektech svého života. Jen co ve své mysli nastolíte 
takové spolehnutí se na Mne, nepotřebujete už více někoho a něco žádat o 
jakoukoliv pomoc, protože ta je vám tam nepřetržitě k dispozici, kdykoliv na ni 
přesunete své vědomí. 

Peter: Děkuji Ti velmi za toto jasné a výstižné vysvětlení. 

Pán Ježíš Kristus: Rádo se stalo, Petře. Věnujme se nyní tvé otázce, Petře, 
rozšiřující se o možné scénáře a možnosti, které existují ohledně ukončení 
negativního stavu. 

Jeden možný scénář a varianta nebyl včera zmíněn. Znamená, že ani 
pseudotvůrci, ani renegáti se fyzicky na této planetě neobjeví, jak všichni 
očekáváte. Důsledkem této varianty by bylo to, že by se uskutečnil velmi mírný, 
bezbolestný, laskavý a jemný přechod do pozitivního stavu všech zúčastněných 
v negativním stavu. V tom případě by neexistovala žádná fyzická potřeba pro 
takové objevení se. Zóna vymístění by se bez jakéhokoliv vnějšího chaosu nebo 
holokaustu stala v pravém Stvoření zónou umístění. 

K této možné variantě existuje jedna alternativa a mohla by být zvolena. Ani 
pseudotvůrci, ani renegáti by se fyzicky neobjevili na planetě Nula, ale chaos, 
holokaust a Velké soužení by se odehrály v jiných dimenzích, zejména v jejich 
doméně v peklech, v ostatních oblastech zóny vymístění a v jejich novém 
pseudovesmíru a v kvazinovém vesmíru renegátů. Z té pozice by byli schopni 
ovlivňovat události na planetě Nula a v lidském životě takovým způsobem, že 
vítězství negativního stavu na vaší planetě by se odehrálo přímým 
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pseudoduchovním vlivem na lidské mysli, bez potřeby jejich fyzického objevení 
se. Faktor jejich fyzického objevení se by byl sekundárním zřetelem v tomto 
scénáři, pokud by mohli převzít kontrolu nad všemi lidskými záležitostmi ze své 
vlastní úrovně. V určitém smyslu by to raději učinili takovým způsobem. 

Podívejme se nyní na tu možnou alternativu, která znamená, že jak 
pseudotvůrci, tak i renegáti by se na vaší planetě objevili fyzicky, nebo v nějaké 
jiné hmatatelné a vnímatelné formě. Co by se potom stalo? Renegáti by se 
objevili řekněme například v Rusku a v zemích jeho věrných spojenců, jako jsou 
například Irák, Srbsko a některé další arabské i nearabské národy, a v bývalých 
republikách zaniklého Sovětského svazu. Na druhou stranu, pseudotvůrci by se 
objevili řekněme například v USA a v zemích jeho věrných spojenců v Evropě i 
jinde. A nyní, protože nelítostně vzájemně bojují ve své vlastní občanské válce, 
okamžitě by ty země zapojili do svých věcí. V takovém případě by tuto planetu 
sužovala zničující válka s takovým nepředstavitelným závěrem, že je celkem 
možné, že by to nikdo nepřežil. Toto je jeden způsob, jak by negativní stav 
zvítězil na této planetě - totální destrukcí a záhubou. Koneckonců, být takovým 
je v samotné jeho přirozenosti. Někteří senzitivní jedinci na vaší planetě, kteří 
jsou schopni napojit se na některé aspekty událostí odehrávajících se někde 
jinde, tuší tento možný scénář a výsledek a předpovídají, že se to stane. Majíce 
tyto informace z negativního stavu, jsou schopni předpovídat jen katastrofy a 
soudný den. Nic jiné nevidí. Odtud tedy předpověď, že třetí světová válka začne 
4. července 1999 s Ruskem, Íránem, Irákem a ostatními na jedné straně, a 
s USA a jeho spojenci na straně druhé. 

Druhý scénář, o kterém se uvažuje, je objevení se jen samotných pseudotvůrců 
fyzickým způsobem, nebo způsobem viditelným lidským fyzickým zrakem. Jak 
bylo uvedeno včera, takové objevení se by znamenalo, že o renegáty bylo 
postaráno a že pseudotvůrci nyní plně ovládají všechny oblasti ve své doméně. 
Pokud by byl zvolen tento scénář, objevivší se pseudotvůrci by přišli jako 
bohové a stvořitelé lidstva, vyvracejíce existenci jakékoliv duchovnosti nebo 
Boha nebo Pána Ježíše Krista, nebo jakékoliv jiné nadpřirozené bytosti nebo 
božstva. Ve skutečnosti by vytvořili falzifikáty těchto božských postav ze svých 
vlastních řad. Uskutečněním tohoto a přesvědčením lidí o pravdivosti svých 
tvrzení by negativní stav na planetě Nula zvítězil.  

Mohl by být zvolen ještě další scénář, ve kterém by se jen renegáti zjevili 
fyzicky, nebo v nějaké jiné viditelné nebo hmatatelné formě. Kdyby byla 
zvolena tato varianta, mohlo by to znamenat dvě věci: Že pseudotvůrci prohráli 
a jsou uvězněni zpět ve svých příslušných peklech - nesmírně mizivá možnost! 
Nebo že všichni konvertovali do pozitivního stavu a nechali renegáty, aby 
uzavřeli cyklus pseudojsoucna a pseudobytí negativního stavu a konečnou 
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manifestaci jeho nejodpornější, nejhnusnější a nejohavnější tváře - tak trochu 
pravděpodobný scénář.  

V tom případě, kdyby tu renegáti měli plnou moc, na planetě Nula by se zcela 
aktivovali a manifestovali všechny aspekty obsahu a významu Velkého soužení 
apokalyptických rozměrů. Vládli by této planetě a lidem nejbrutálnějším, 
nejvíce diktátorským a nejkrvavějším způsobem, jaký byste si jen mohli 
představit, nebo vlastně nemohli představit - takové by to bylo hrozné. Jediné, 
co vám mohu povědět o tomto scénáři nebo variantě, je toto - modlete se, aby 
se nikdy nestal nebo aby nebyl nikdy zvolen. 

A nakonec nejtajemnější, nejzáhadnější a nejvíce utajovaný scénář a varianta, 
který si držím, takříkajíc, ve Své osobní záloze. Jak bylo uvedeno včera v Dialogu 
28, tento scénář nemůže být zjeven, protože je Absolutní Povahy. Proto, i kdyby 
bylo možné popsat některé z jeho vedlejších aspektů, vaše mysl ani mysl žádné 
relativní sentientní bytosti by nic z něho nemohla pochopit nebo porozumět, ať 
by se jakkoli usilovně snažila. Pokud by ale měla být zvolena tato varianta, 
během její manifestace, kdyby už byla uvedena do praxe, začali byste chápat 
její povahu a to, proč bylo nutné a životně důležité si ji zvolit. Nejlepší věcí 
ohledně této varianty by bylo to, že má takovou nádhernou povahu, že v mysli 
někoho neexistuje nic, co by se byť i jen vzdáleně přiblížilo k tomu, co to je a jak 
by to vypadalo. Takže to ukončeme. 

Peter: Tak moc Ti děkuji za toto vysvětlení. Měli bychom pokračovat, nebo 
bychom měli pro dnešek skončit? 

Pán Ježíš Kristus: Doporučoval bych, abychom pro dnešek skončili a pokračovali 
zítra Dialogem 30, jestliže to bude potřebné a možné. Zatím ti přeji příjemný 
zbytek dne. 
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Dialog 30 

27. ledna 1999 

 

Peter: Jak víš, náš poslední Dialog (29) vyvolal spoustu zmatku. Ve skutečnosti 
ta část Dialogu, která vyvolala u Dana a Rosemarie zmatek, bylo prohlášení o 
různých scénářích ukončení negativního stavu. Toto je zjevně velmi choulostivé 
téma. Podle Dana ten scénář, že se ani pseudotvůrci, ani renegáti neobjeví 
fyzicky na této planetě, vyvrací nebo je v rozporu s tím, co bylo o této 
záležitosti řečeno v kapitole 7 Nového zjevení Pána Ježíše Krista. V té kapitole 
bylo uvedeno, že fyzické objevení pseudotvůrců je nutnost, aby se splnily 
některé nutné podmínky pro eliminaci negativního stavu a uskutečnění 
konečné fáze Tvého Druhého příchodu. Rosemarie kromě toho má otázku 
ohledně významu posledního scénáře, který vylučuje všechny ostatní a který 
pramení z Tvé Vlastní Absolutní Úvahy o tom, jak by se to mělo skončit. Toto 
jsou otázky, které, jak jsem Ti říkal předtím, u mne vyvolávají tak mnoho 
mučivě bolestných pochybností a panických reakcí. V takových okamžicích si 
přeji, abych, za prvé, nikdy nebyl souhlasil s bytím ve své pozici a roli - jsa 
transmiterem Tvého Nového zjevení; a za druhé, aby lidé, kteří mají takové 
zvědavé, ale platné otázky, mohli být v mé kůži a pocítit, co prožívám vždy, když 
přijdou s něčím takovým. Zaznamenávám v těchto Dialozích něco, co je 
výsledkem mého vlastního toužebného přání nebo představivosti nebo 
výplodem fantazie mého vlastního bláznivého srdce? Jak urovnáme tento 
problém? Jak povídá Dan, přehlížíme něco? 

Nebylo pro mě mnohem příjemnější, když jsme byli v období před začátkem 
těchto Dialogů a když měl každý pokládat své vlastní otázky a dostávat své 
vlastní odpovědi bez mého přímého zapojení? Toto je pro ně příliš jednoduché. 
Myslím si, ‚ať zápasí se získáváním svých vlastních odpovědí a ať mají své vlastní 
pochybnosti a nejistotu ohledně toho, zda to, co dostávají, je pravda, nebo ne‘. 
Právě nyní se dokonce bojím v dalším odstavci napsat Tvé Jméno při odpovědi 
na tyto otázky, aby se nepředpokládalo, že jsi to Ty, Kdo jim odpovídá, jestliže 
bych to byl nějakou náhodou já, kdo s tím přichází v souladu se svými vlastními 
bláznivými předpoklady. Je mi to všechno velmi líto a pokud se v jakýchkoli 
předpokladech v tomto ohledu mýlím, prosím Tě o odpuštění. 

Pán Ježíš Kristus: A máš ho, Petře. Při určování, zda jsem to Já, nebo ne, Kdo 
s tebou hovoří, musí každý učinit své vlastní rozhodnutí založené na své vlastní 
osobní a soukromé intuici. Samozřejmě, nikdo není nucen věřit, včetně tebe, 
Petře, že jsem to Já - Pán Ježíš Kristus - Kdo s tebou hovoří. Tvá reakce v tomto 
ohledu je však pochopitelná a je vzata na vědomí.  
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Ještě stále mohou a i nadále by měli klást své vlastní otázky a dostávat své 
vlastní odpovědi, ale kvůli jejich pozici a roli a kvůli tomu, co každý z nich z těch 
druhých úrovní reprezentuje, by takové odpovědi byly omezeny jen na jejich 
sféru a jen na to, co reprezentují a co se dohodli udělat. Nezahrnovaly by žádné 
jiné úrovně. Proto by jejich odpovědi neměly žádný multivesmírný význam. 
Tento faktor je velmi důležitý a nikdy by neměl být vynechán z tvých úvah. Jak 
vidíš podle svých momentálních fyzických symptomů, chycením se do této 
pasti, Petře, jsi trochu otevřel dveře skupině negativních entit, které jsou ti 
určeny, aby bránily tvým dialogům se Mnou a jejich zaznamenávání. Proto 
právě teď pociťuješ fyzickou závrať a nevolnost. Samozřejmě, zanedlouho to 
přejde, spolu s pominutím jejich útoků prostřednictvím tvého současného 
fyzického stavu.  

Věnujme se nyní otázce nesrovnalosti. Přehlížíte něco? To, co přehlížíte, je 
prohlášení učiněné i v Novém zjevení Pána Ježíše Krista a následné důležité 
uvědomění, že existují nekonečné rozmanitosti voleb a možností, které jsou 
k dispozici všem, aby si je zvolili. Mít některé volby, ale vyloučit nějaké jiné, by 
logicky limitovalo, omezovalo a brzdilo sentientní entity v jejich volebním úsilí. 
V Univerzalitě povšechnosti musí být přítomny všechny volby, aby byla 
zabezpečena úplná svoboda volby a svobodná vůle, jakož i nezávislost všech 
zapojených v tomto procesu volby. Život všech závisí na tomto faktoru.  

Nuže, toto vůbec neznamená, že budou všechny volby aktualizovány, 
realizovány nebo přijaty ve vnější realitě. Nezapomínejte, že všichni, kteří 
uplatňují tento výběr, jsou také vybaveni procesy logiky a uvažování, které jim 
říkají, která volba není vhodná nebo potřebná. Musíte jim ale skutečně dát tyto 
zcela vyčerpávající možnosti. Jinak by vždy něco chybělo. Zvědavá mysl těchto 
entit, jak říkáš ty, Petře, by okamžitě zjistila, že je něco nepřítomné v zásobárně 
všech dostupných voleb. Samozřejmě, v tom případě by nebyly k dispozici 
všechny dostupné volby. Kdyby se to stalo, sentientní entity by dopadly tak, že 
by neučinily vůbec žádnou volbu, protože by nemohly udělat správné 
rozhodnutí v tomto ohledu bez poznatku, zda by nebylo logicky přiměřenější 
nebo vhodnější zvolit si některé jiné volby - které nejsou k dispozici - než ty, 
které jsou k dispozici. V takovém případě by byly neustále bombardovány 
uvědoměním, že někde tam existují nějaké jiné volby, které by bylo vhodnější 
vykonat, než ty, které mají k dispozici. 

Takže, když hovoříme o scénářích nebo možnostech volby týkajících se toho, jak 
by se mohlo odehrát ukončení negativního stavu, je nutno zmínit se i o těch, 
které by nikdy nemohly být zvoleny, poněvadž by bylo úplně nelogické, 
iracionální a nerozumné si je zvolit, protože by to nevedlo k eliminaci 
negativního stavu, ale k jeho opětovnému potvrzení. 
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Avšak kvůli argumentaci na chvíli předpokládejme, že jak pseudotvůrci, tak i 
renegáti by učinili volbu neobjevit se fyzicky, nebo v jakékoliv jiné hmatatelné a 
viditelné formě na této planetě - velmi nepravděpodobný scénář. V tom 
případě by byl iniciován nějaký jiný projekt, který by splnil nutné podmínky pro 
eliminaci negativního stavu a pro vykonání závěrečné fáze Mého Druhého 
příchodu, jak bylo nastíněno ve zmíněné 7. kapitole Nového zjevení Pána Ježíše 
Krista. Například by se otevřel přístup k Univerzalitě povšechnosti a ta by se 
souběžně všem zpřístupnila. Všichni by byli umístěni doprostřed samotného 
procesu aktivace negativního stavu od A až do Z. V tom případě by všichni, 
takříkajíc, na vlastní kůži znovu zažili, jak byl aktivován negativní stav. Všichni by 
si plně uvědomili všechny aspekty jeho procesu a vývoje, přirozenosti 
pseudotvůrců, jejich uvěznění, jejich propuštění, toho, jak se ujali svého 
experimentování, co dělali do okamžiku zaznamenávání těchto Dialogů, a 
všechno ostatní, včetně jejich takzvaného druhého příchodu a toho, jak by se 
projevil a jaký by byl jeho výsledek. Všechny tyto faktory by se vám ozřejmily 
nejen verbálně nebo jako byste sledovali film, ale prožívali byste je nanejvýš 
reálným způsobem, majíce zážitky tady-a-teď. Po těchto zkušenostech by byla 
vykonána poslední fáze Mého Druhého příchodu a dokončila by se eliminace 
negativního stavu.  

Nezapomínejte, prosím, na tento důležitý fakt: V Univerzalitě povšechnosti 
neplatí čas ani prostor. Minulost, přítomnost, budoucnost a všechny možnosti, 
jakož i jejich manifestace a výsledky, jsou v ní plně obsaženy a mohou být 
znovu prožity v jejich úplné manifestaci, jako byste byli přesně uprostřed nich. 
Ve skutečnosti to není ‚jako kdyby‘, protože když jste umístěni do Univerzality 
povšechnosti, jste řádnými účastníky všech těch událostí, a ne jako by se 
odehrávaly mimo vás. Ve skutečnosti jsou reálnými jevy. Je to jako cestování 
v čase. Cestujete do minulosti, abyste se stali prožívatelem všech těchto 
událostí nejen jako pozorovatelé, ale jako plnohodnotní účastníci. Potom 
cestujete do budoucnosti a prožíváte všechny potřebné události a všechny 
jejich možnosti ve všech jejích možných způsobech realizace, manifestace a 
výsledku; opět, ne jako pozorovatelé, ale jako plnohodnotní účastníci. 

Tuto koncepci bezčasového a bezprostorového získávání zkušeností, které jsou 
třeba, aby naplnily logické požadavky toho, co bylo popsáno v kapitole 7 ve 
Velké knize, jak ji nazýváš ty, bude pro některé z vás nesmírně těžké pochopit. 
Lidská mysl je omezena na myšlení v časoprostorových pojmech, v lineární 
modalitě, a ne v modalitě stavů objevujících se simultánně a synchronně. Tato 
koncepce je však důvěrně známa některým vaším pokročilejším teoretickým 
fyzikům.  
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Jak tedy vidíš z tohoto popisu, dokonce i kdyby byl zvolen tento konkrétní 
scénář, neporušoval by ani nevyvracel podmínky 7. kapitoly Nového zjevení 
Pána Ježíše Krista.  

Podobný příklad lze aplikovat na všechny ostatní možné i nemožné scénáře a 
varianty. Ať by byl zvolen kterýkoliv scénář, nikdy by neporušil ani nevyvrátil ani 
nepopřel nic, co je potřeba pro správnou, logickou, racionální a nejvhodnější 
posloupnost, jak ukončit negativní stav a všechny ostatní související faktory. 
Každá z možných i nemožných voleb by byla nějakým způsobem či stylem 
přizpůsobena těmto podmínkám. Opět, pokud jde o takové způsoby a styly, 
existuje nekonečné množství aktualizací, projevů a realizací této důležité 
potřeby a požadavku, ze kterých si můžete vybrat.  

Všichni se tedy upokojte a neobávejte se, že bych porušil jakékoliv Své Slovo. 
Samozřejmě, jak z tohoto příkladu vidíš, forma manifestace či objevení se všech 
těchto událostí je proměnlivá, a ne pevná. Potřebují se pseudotvůrci zjevit 
lidem v celé své pseudoslávě s ‚pompou a ceremoniemi‘? Mohlo, ale i 
nemuselo by se to tak stát - což bylo naznačeno i ve zmíněné 7. kapitole, kde 
bylo jasně uvedeno, že je to jen jeden z mnoha možných scénářů. 

Byli byste všichni překvapeni, kdybyste zjistili, že ve skutečnosti už chodí po 
planetě Nula mnoho pseudotvůrců, stejně jako i renegátů, anonymně, 
inkognito a bez toho, aby si někdo uvědomil, kdo to skutečně je. Jsou za 
scénou, tajně a potichu ovlivňujíce a zařizujíce všechny události na vaší planetě 
v přípravě na své skutečné objevení se. Na základě nimi nashromážděných 
zkušeností se rozhodnou o způsobu, metodě či formě, ve které by se měli lidem 
objevit. Zřetelně můžete rozpoznat jejich přítomnost v mnoha faktorech 
lidského života, jako například v klonování, počítačové vědě, televizních 
programech, filmech a ve všech ostatních aspektech lidského života. Jste 
zjevnými svědky neobvyklého návalu všemožných technických úspěchů, které 
byly jen před pár lety nemyslitelné. Mohu tě ubezpečit, Petře, že bez jejich 
přítomnosti, zapojení a vlivu by lidé nikdy nebyli schopni dosáhnout něco v tak 
krátkém časovém rozpětí. 

Jak tedy z toho všeho vidíš, nic se neděje způsobem, jakým by se to nemělo dít. 
Musíte se ale cvičit, abyste přemýšleli jako Moji představitelé, a ne jako typičtí 
lidé. Během tohoto tréninku jste vystavováni různým scénářům, alternativám, 
možnostem, jakož i nemožnostem, abyste se mohli naučit přemýšlet tak, jak 
přemýšlejí praví obyvatelé Mého pozitivního stavu, a ne jak přemýšlejí lidé 
svým jednostranným, předpojatým a omezeným způsobem.  

Je velmi nebezpečné zůstat stát jen u jednoho způsobu vnímání ohledně 
možných výsledků čehokoli, bez uvědomění si, co dalšího je do toho zapojeno, 
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nebo kolik úrovní celého jsoucna a bytí, jakož i pseudojsoucna a pseudobytí je 
zahrnuto do procesu rozhodování a volby.  

A to nás přivádí k otázce Rosemarie. Její otázkou je, zda Já jako Absolutní Bytost 
s absolutním poznáním vím, která volba by byla vykonána pro ukončení 
negativního stavu a zda znám výsledek toho všeho s pseudotvůrci a renegáty. 
Samozřejmě, že vím. To je otázka! Naléhavě bych doporučoval osvěžit si paměť 
opětovným přečtením Zákona Božské Prozřetelnosti zaznamenaného v 10. 
kapitole Nového zjevení Pána Ježíše Krista. Zřetelně definuje, jak takové Mé 
Absolutní Poznání pracuje. 

Předpokládejme ale, že bych se přiklonil k tomu, aby byla dopředu zjevena 
volba, která by byla v tom ohledu vykonána. Dovedete si představit okamžité 
důsledky takového nebezpečného zjevení? Za prvé, okamžitě bych zrušil 
platnost všech výsledků experimentů v životě negativního stavu. V tom případě 
by nikdo nemohl přijmout žádné správné a konečné poučení o jeho 
přirozenosti, protože by neexistovaly žádné důvody v něm pokračovat - jestliže 
dopředu znáte výsledek. Všechno by se zastavilo bez poskytnutí šance nebo 
příležitosti jiným, možná dokonce důležitějším aspektům negativního stavu, aby 
se odhalily a aby se o nich vědělo.  

Za druhé, všechny bych dostal do situace nezvolení si žádné volby, protože kdo 
by chtěl vyvracet, co říkám, předvídám nebo předpovídám Já? Kdo může 
diskutovat o něčem, co je oznamováno z Absolutního Stavu? Dopad toho, co 
přichází z uvědomění si, že je to z Absolutního Poznání, bez schopnosti přijít na 
to svým vlastním úsilím, by anuloval tvořivé nadělení všech. V tom případě by 
se všichni stali nemohoucími udělat cokoliv produktivně, konstruktivně, 
invenčně či tvořivě, posedávajíce, čekajíce na Mne, abych je nakrmil lžičkou 
jako malé děti. A nejen to, ale obralo by je to o jakýkoliv podnět k životu vůbec. 
Za třetí, každý by to vnímal jako vnucování, bez jakékoliv šance učinit nějaký 
krok sám od sebe, svou vlastní svobodnou vůlí a volbou. A bylo by mnoho 
jiných možností ohromně devastujících a svobodu zabíjejících důsledků. Jak 
vidíš z tohoto stručného vysvětlení, takový jev by byl v rozporu s Mou 
Přirozeností, zakořeněnou v Absolutní Svobodě a Absolutní Nezávislosti. 

Pokud jde o Rosemariinu prosbu, abych v lidských termínech poskytl nějakou 
analogii toho, jaký by byl charakter scénáře, který mám ve Svých Absolutních 
Rezervách, žádná analogie neexistuje nejen v lidské percepční a zkušenostní 
modalitě, ale ani v modalitě nikoho jiného, nikde a v žádném čase. Jinak by 
nebyl Absolutní. 

Mohu vás ale ubezpečit o jedné věci, že dokonce i tento neobvyklý a nádherný 
způsob by obsahoval vše potřebné, aby splnil podmínky, jak se má uskutečnit 
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eliminace negativního stavu a můj Druhý příchod - jak bylo popsáno například 
v 7. kapitole Nového zjevení Pána Ježíše Krista.  

Doufám, že předcházející vysvětlení tě zbaví paniky a úzkosti, Petře, a uspokojí 
také dotazovatele. 

Peter: Nevím jak oni, ale já se cítím trochu klidnější a pokojnější, i když stále 
pociťuji závrať a mírnou nevolnost. Vím, že to zanedlouho přejde. Mám další 
otázku od Dana, ale i ode mne, kterou bych rád položil. Smím? 

Pán Ježíš Kristus: Samozřejmě, Petře, jen do toho. 

Peter: Existuje nějaký rozumný a spolehlivý způsob, jak během komunikace se 
členy našich pravých duchovních rodin - během které se může z všemožných 
pozitivních, ale velmi často také z velmi negativních důvodů objevit mnoho 
negativních entit - rozlišit či zjistit, kdo je kdo? 

Pán Ježíš Kristus: Nuže, Petře, jistým způsobem byla tato otázka zodpovězena 
ve tvém telefonickém rozhovoru s Danem. Kvůli ostatním čtenářům však 
rozviňme tuto záležitost. Nejdůležitějším nástrojem pro vykonání takového 
rozlišení je, samozřejmě, vaše intuice. V tomto ohledu ti z vás, kteří jsou nyní 
v roli a pozici Mých představitelů, jsou uváděni do stavu mnohem většího 
rozšíření jejich intuice, než tomu bylo předtím. S tímto novým rozšířením 
nebudete mít těžkosti při zjišťování toho, kdo je kdo a co skutečně od vás chce 
nebo za jakým úmyslem se vám zjevil. Existují ale některá další znamení, abyste 
zjistili, kdo to je. Jak víš, existuje mnoho druhů negativních entit a duchů. 
Především, máte pseudotvůrce, renegáty, různé další představitele rozličných 
skupina a stran jak pseudotvůrců, tak renegátů, různých dalších tvorů z pekel, 
patřících každé příslušné skupině, a nakonec jsou tam takzvaní duchové 
samotáři, kteří nepatří k žádné konkrétní skupině, ale potulují se okolo, dělajíce 
všem těžkosti nebo se připojujíce tam, kde se mohou ve své snaze přiživovat na 
negativnostech všech jedinců dostupných za tímto účelem. 

Každá z těchto skupin, jakož i duchové samotáři, má trochu jiný účinek na vaši 
psychiku, s mírně odlišným vzhledem pro ty, kteří jsou schopni vizualizovat si 
jejich přítomnost. Pseudotvůrci a jejich příslušní přisluhovači už více nenavozují 
v nikom žádnou hrůzu či strach - jak kdysi dělávali krátce po svém propuštění. 
Pokud je to třeba, jednoduše chladným, vědeckým a nezaujatým způsobem 
pozorují a komunikují. Renegáti a jejich různí přisluhovači a následovníci se rádi 
zjevují jako krutí, brutální a hroziví, ale někdy také velmi rafinovaní a 
v nevyzpytatelných formách, navozujíce takové stavy, jako je hrůza, strach a 
zmatek. Duchové samotáři obvykle navozují pocity úzkosti, nejistoty, 
zmatenosti a různé fyzické symptomy, které doprovázejí stavy úzkosti. Existují 
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různé další lstivosti, kterými se projevují a jež spočívají v rozdílech jejich vlastní 
jedinečné přirozenosti a v politických požadavcích jejich různých skupin a frakcí. 

Je to tedy v podstatě vaše rozšířená intuice, která vám přesně poví, ze které 
skupiny či frakce k vám přicházejí. Vaší povinností v tomto ohledu je položit jim 
otázky bez toho, aniž byste se jich báli nebo aniž byste k nim byli odmítaví. 
Nezapomínejte, že mnozí z nich k vám přicházejí s úmyslem být konvertováni 
do pozitivního stavu. Protože ale neznají žádné jiné chování nebo přístup, než 
jaké mají a jaké získali od těch, kteří je zfabrikovali, přicházejí k vám typickým 
negativním způsobem. Tento způsob je určen povahou skupiny nebo frakce 
nebo příslušného pekla, ke kterému patří nebo ze kterého přicházejí. Proto, 
když se vám zjeví nějakým hrozivým způsobem, není to vždy tak, že by vás 
chtěli ohrožovat jako v některých jiných případech, ale jen proto, že nemají nic 
jiného ve svém repertoáru chování. Jen co jim v takových případech začnete 
pokládat otázky, bude vám zcela zřejmé, že se zjevili za účelem konverze, bez 
ohledu na to, jaké by mohlo být jejich vnější chování. 

V jiných případech, když je zřejmé, že jejich úmyslem při zjevení se není nic 
dobrého či pozitivního, a když se vás pokoušejí jakýmkoliv způsobem ohrozit 
nebo zastrašit, vůbec se jich nemusíte obávat, ale buďte si jisti, že neustále, 24 
hodin denně jste pod Mými ochrannými křídly a pod Mou záštitou, a jednoduše 
je odkažte na Mne. Já se o ně postarám. Mohu vás ubezpečit, že nikdo, odnikud 
z jejich domény, vám nemůže způsobit žádnou újmu, zejména ne nyní ve vaší 
pozici Mých pravých představitelů. 

V tomto okamžiku, Petře, bych doporučoval, abychom pro dnešek skončili, 
protože to byl pro tebe velmi těžký den. Jdi na sluníčko, medituj a relaxuj. 
Později si promluvíme, pokud to bude třeba. 

Peter: Mnohokrát Ti děkuji. Velmi rád přijmu Tvou radu. 
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Dialog 31 

28. ledna 1999 

 

Peter: Především cítím potřebu omluvit se Tobě, Danovi a Rosemarie za stav 
mé mysli a za mou včerejší reakci na Danovy a Rosemariiny otázky. V té době 
jsem cítil, že to potřebuji dostat ze sebe.  

Pán Ježíš Kristus: Bylo vhodné dostat to ze sebe, Petře. Jinak bys to držel 
v sobě, a tím stavem bys poskytoval mnohem větší a mnohem škodlivější 
příležitost skupině negativních entit, které ti byly za tím účelem přiděleny, aby 
tě úplně odstavily od našich rozhovorů a vyvolaly v tobě zbytečnou duševní 
mučivou úzkost. V tom případě bys unikl do své samoty, jak to rád při takových 
příležitostech děláváš, účinně zavíraje dveře do stavu své niternosti a 
přestávaje komunikovat se svými přáteli jak v tomto světě, tak i ve tvém světě. 
Vidíš, Petře, toto je přesně to, co by ty negativní entity chtěly u tebe 
dosáhnout. Pokud bys nemluvil o tom, co v tomto ohledu cítíš, obzvláště co se 
týká záležitosti Mého Nového zjevení a těchto Dialogů, na dlouhé časové 
období by ve tvém blokování uspěly. My za žádných okolností nechceme, aby 
se to stalo. Jak jsi říkával svým kvalifikovaným studentům, ‚normální reakce 
na abnormální stav je abnormální‘, což znamená, že je normální reagovat na 
abnormální stav abnormálním způsobem. 

V našem případě se před tebou rýsoval vážný problém, týkající se možné 
nesrovnalosti či dokonce kontradikce mezi tím, co vám bylo oznámeno 
v Novém zjevení Pána Ježíše Krista, a tím, co je v těchto Dialozích. Kdyby tomu 
bylo tak, kdyby měla taková kontradikce skutečně existovat, samozřejmě, že 
bys zpanikařil, protože bys okamžitě předpokládal, že buď výroky ve Velké knize 
nebyly ode Mne, nebo nejsou ode Mne tyto Dialogy. Dovedeš si představit 
důsledky toho, pokud by to byla pravda? Bylo by to zničující pro tebe i všechny 
ostatní, kteří přijali Mé Nové zjevení jako Mé Pravé Slovo. 

Na druhou stranu, podívej se, co by se stalo, pokud by tvá reakce byla taková 
‚no a co, to je toho, nebudu si s tím dělat starosti. Ať si ten problém vyřeší bez 
toho, aby mne s tím obtěžovali. Nebudu marnit svůj čas hledáním odpovědí 
nebo ověřováním pravdivosti tohoto prohlášení. Budu prostě pokračovat jako 
by se nic nestalo.‘ V tom případě bys úspěšně podlehl duchovní aroganci a 
následkem toho by ses okamžitě dostal pod vliv té negativní skupiny, která je ti 
za tímto účelem přidělena. 

Je tedy velmi důležité, aby vše, co je řečeno a zaznamenáno během našich 
dialogů, jakož i během všech ostatních našich interakcí, bylo doprovázeno 
současně průběžnou kontrolou, aby se zajistila pravdivost, autentičnost a 
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pravost zdroje toho všeho. A nejen to, ale aby každý jednotlivý čtenář těchto 
Dialogů činil prostřednictvím své intuice to samé. Je duchovní zodpovědností 
každého čtenáře, aby to dělal. 

Když se podíváš, Petře, na výsledek včerejší události, můžeš velmi jasně vidět, 
jak bylo důležité, aby se do tvé pozornosti uvedla záležitost možné kontradikce 
a nesrovnalosti. Bylo to dovoleno, aby se všem zapojeným na všech úrovních a 
ve všech dimenzích poskytlo velmi rozhodující, multivesmírně důležité 
objasnění a vysvětlení. To, co bylo uvedeno v Dialogu 30, staví všechno do 
správné perspektivy, anulujíce v podstatě jakékoli pochybnosti o možnosti 
kontradikce a nesrovnalosti. A nejen to, ale jasně to načrtává absolutní nutnost 
mít nekonečné variace voleb, aby byli všichni ubezpečeni, že ať si vyberou 
cokoliv, bude to správná volba, protože žádná jiná volba by nevedla k tomu 
samému, nanejvýš toužebnému, logickému a rozumnému výsledku. 

Mohu ti úplně jasně říct, Petře, že všechny sentientní entity, bez ohledu na to, 
kde se nacházejí, jak dalece jsou duchovně rozvinuty, protože nejsou absolutní, 
ale relativní, a tudíž dokonce i ony potřebují příležitostné připomenutí této 
povahy. Toto není jen lidskou výsadou. Samozřejmě, protože lidé jsou tím, čím 
jsou, téměř neustále potřebují být upomínáni ohledně všeho, a zejména 
ohledně duchovních záležitostí.  

Takže, existují otázky, a pak existují jiné otázky. Abych to vysvětlil: Takové 
otázky, jaké včera položili Dan a Rosemarie, mají multivesmírný význam. Ty 
potřebují odpověď, která by zahrnula a uspokojila všechny, nejen lidi, nebo 
v tomto případě Dana, Rosemarii či tebe, Petře. Kvůli charakteru a velikosti 
jejich významu musí být zodpovězeny prostřednictvím tebe, Petře. 
Koneckonců, ty jsi ten, kdo je zaznamenává a oznamuje všem zúčastněným 
stranám. Proto je jen logické a správné, abys převzal zodpovědnost za jejich 
zodpovězení. 

Naproti tomu, vezmi si například otázku položenou před třemi dny ohledně 
vztahu, který může existovat mezi vámi a vašim zaměstnavatelem. Je správné 
využívat čas a zdroje vašeho zaměstnavatele pro své osobní, soukromé 
potřeby, které se netýkají vám přidělené práce? Nuže, tyto druhy otázek 
nespadají do výše zmíněné kategorie multivesmírného významu. Je to něco, co 
je mezi vámi a vašim zaměstnavatelem, jakož i mezi Mnou a vámi. Existují 
odlišné situace, odlišní zaměstnavatelé, odlišné dohody a odlišné možnosti, 
které mají od jednoho případu k druhému úplně jinou konotaci, v závislosti na 
politice přijaté příslušným zaměstnavatelem. Duchovní význam vašeho chování, 
pokud jste na místě svého zaměstnání, je zcela individualizovaný a zosobněný, 
takže jen vy můžete zodpovědět tu otázku prostřednictvím vašeho vlastního 
rozlišování a intuice a přímé komunikace se Mnou - jakýmkoliv vám dostupným 
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způsobem. Kvůli tomuto faktoru, otázky tohoto typu nemohou být 
zodpovězeny prostřednictvím tebe nebo prostřednictvím někoho jiného v této 
věci, ale jen prostřednictvím samotného/samotné tazatele/tazatelky. 

Toto je důvod, proč bylo tak mnohokrát zdůrazňováno, jak je pro každého z vás 
důležité, aby se naučil pokládat své vlastní otázky a dostávat své vlastní 
odpovědi jakýmkoliv způsobem, který máte k dispozici, a nespoléhal se na tebe, 
Petře, nebo na někoho jiného. Nechceme, aby byl někdo závislý na tom, co 
řekneš ty, Petře, nebo co řeknu Já skrze tebe, protože by to skončilo úplnou 
pasivitou tazatele a jeho/její duchovní nemohoucností, stejně jako i vyhýbáním 
se zodpovědnosti, kterou v tomto ohledu každý má. Dopadnout takto znamená 
zařadit se do negativního stavu. Jen otázky týkající se záležitostí Mého Nového 
zjevení a obsahu těchto Dialogů, jakož i otázky, které mají multivesmírný 
význam, je správné a potřebné zodpovědět prostřednictvím tebe, Petře, 
protože toto dělat je tvá role a pověření. Proč je tomu tak, jsme si už vysvětlili 
v předešlém Dialogu. 

Peter: Když už hovoříme o otázkách, jak se Ti líbí komentář, který udělala dnes 
ráno Dr. Ardyth Noremová z Arizony v jejím e-mailu ohledně toho, že jsem Tě 
oslovil ‚Pane‘? Má pocit, že oslovováním ‚Pane‘ snad opomíjím femininní 
aspekty Tvé Přirozenosti, zdůrazňuje namísto toho Tvůj maskulinní aspekt. 
Z mé strany to, samozřejmě - jak jsem to cítil tehdy - byla spíš obvyklá reakce, 
jako bych hovořil se svým mužským představeným, který je vysoko nade mnou 
v typicky lidské konotaci, když jsem Tě tak nazval, ani jen vzdáleně mi nepřišla 
na mysl žádná neúcta nebo úmysl snížit význam Tvého femininního principu. 

Pán Ježíš Kristus: I když je pravda, že z tvého osobního hlediska to byla určitá 
obvyklá reakce, ve skutečnosti, v pravé realitě, jsi byl téměř přinucen oslovit 
Mě tak, protože, za prvé, bylo to, jako by jeden muž hovořil s druhým mužem, a 
za druhé, konotace, ve které k tomu došlo, si vyžadovala, abys Mě vnímal jako 
svého Nebeského Otce. Současně, logická a intelektuální diskuse Dialogů 
způsobila, že bylo pro tebe pohodlnější oslovit Mě ‚Pane‘, protože je to 
z Přirozenosti Mé typické Absolutní Maskulinity. Ať je však známo všem, že 
během této diskuse je a bude vždy na patřičném místě Absolutní Rovnováha 
Mé Absolutní Maskulinity a Mé Absolutní Feminity, ať jsem oslovován 
jakýmkoliv způsobem. Toto platí i ohledně toho, jak jsem vnímán ve tvé mysli, 
Petře.  

Takže, nic ve zlém proti Ardyth, a je dobře, že ti tuto skutečnost připomněla, i 
když mohu ji ubezpečit, že ve tvé mysli, Petře, nikdy neexistoval sklon, touha 
nebo tendence opomíjet, potlačovat nebo vidět femininní aspekty jako méně 
hodnotné či méně důležité než maskulinní aspekty. Opak je pravdou. Mohu 
dosvědčit, že ty, Petře, jsi byl velmi progresivní v tomto ohledu už před mnoha 
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lety (před 46 lety), když jsi ještě byl uvězněn v bývalém Sovětském Svazu. 
Pamatuješ si, co sis zapsal do svého osobního filosofického deníku, který 
zabavila KGB - sovětská tajná služba? S ohromným zanícením jsi hlásal a 
obhajoval záležitost úplného zrovnoprávnění žen a mužů, a jak jsou stejně 
hodnotní a potřební a jak by jedno pohlaví nemělo být nikdy vyvyšováno nad 
druhé. A pamatuješ se, Petře, jak byly během tvých soudních procesů ty pasáže 
čteny a jak se ti tři soudci v porotě - samozřejmě, všechno muži - vysmívali 
tomu, jak jsi mohl přijít s tak bláznivou představou? Jen zapisující sekretářka, 
kterou byla žena, velmi plachým a třesoucím se hlasem učinila vtipné poznámky 
na tvou obranu v té věci. Jak víš, v těch dnech nikdo absolutně nezpochybňoval 
takzvanou nadřazenost mužů nad ženami. Takže i v tomto ohledu jsi pořádně 
předběhl svou dobu, Petře. 

Peter: Každopádně, Ardyth má pravdu a já budu od této chvíle určitě 
opatrnější. Chtěl by ses v tomto okamžiku věnovat nějakým jiným záležitostem, 
jak mi bylo naznačeno během mé časné ranní procházky, meditace a rozhovorů 
s Tebou? 

Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře. Záležitost, které je třeba se dnes dále věnovat, se 
týká pojmů předpovědí a možností. 

V lidské přirozenosti a v přirozenosti negativního stavu všeobecně existuje 
sklon vnímat vše jako trvale fixní, nemodifikovatelné a neměnné. Toto si zde 
znovu opakujeme, protože je potřebné si to připomenout kvůli vyhnutí se 
jakýmkoli možným negativním reakcím, pokud se věci neodehrávají takovým 
způsobem, jak to každý očekává, neboť tak byly buď předpovězeny, nebo 
naznačeny. Neztěžujte si tedy na nadbytečnost nebo opakování v tomto 
ohledu.  

Vezmi si například biblické předpovědi podle proroků Starého zákona a 
z Apokalypsy v Novém zákoně, jakož i některé Mé vlastní předpovědi, jak jsou 
zaznamenány například v evangeliu podle Matouše, v kapitolách 24-25 i jinde. 
Kdokoliv je čte, považuje za samozřejmé, že se doslovně naplní v té či oné době 
na vaší planetě, a nikde jinde. Koneckonců, pokud Bůh - Já, něco předpoví, musí 
to tak být za každých okolností, jako by Bůh - Já, nebyl schopen změnit Své 
mínění a neustále, bez jakéhokoliv ohledu na kohokoliv a cokoliv, dotahoval až 
do konce všechno, co předpověděl nebo určil. Moji učedníci si například byli tak 
jisti, že všechno, co jsem řekl, předpověděl nebo určil, se splní během jejich 
života na planetě Nula, že když přišli do duchovního světa a zjistili svůj omyl 
v této věci, jakož i v mnoha jiných věcech, byli, takříkajíc, k smrti šokováni a 
trvalo jim určitou dobu, než se přizpůsobili faktu, že věci nejsou vždy takové, jak 
se zdají být.    
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V tom případě se můžeš ptát: Proč bys měl chtít dělat nějaké předpovědi 
prostřednictvím někoho? Důležitost oněch biblických předpovědí nebo 
podobných minulých předpovědí je v jejich funkci, a ne až tak v tom, co 
obsahují nebo co říkají. Byly míněny jako varování, aby všem zúčastněným 
poskytly šanci napravit své cesty, uznat potřebu změny a vytvořit si jiný způsob 
života, který by umožnil, aby se vyhnuli nebo aby zcela anulovali potřebu 
vyplnění se předpovědí. 

Jak víš z předešlých sdělení, každé chování nebo volba, kterou někdo učiní ve 
prospěch nějakého zavedeného životního stylu, přináší na základě duchovních 
zákonů své důsledky, následky a výsledky. Na základě Absolutního Zákona 
Mého Absolutního Bezpodmínečného Milosrdenství a Odpuštění je nejdříve 
nezbytné načrtnout všechny možné následky jakéhokoliv chování nebo volby, a 
současně poskytnout různé jiné alternativy různého jiného chování nebo voleb, 
které by mohly být vybrány, aby se každý vyvaroval nebo aby zcela anuloval 
cokoliv, co bylo v takových předpovědích obsaženo. Tak to je, tečka. Takto jsou 
věci uspořádány v celém jsoucnu a bytí i v pseudojsoucnu a pseudobytí. 

V tomto smyslu se tedy skutečně musíte dívat na jakékoli předpovědi jako na 
možnosti, které se mohou, ale i nemusí uskutečnit, v závislosti na alternativních 
volbách, které by mohly být vybrány těmi, kteří jsou oslovováni, nebo kterým 
jsou takové předpovědi adresovány. Toto je jeden z nejdůležitějších důvodů, 
proč jsou v Mém Novém zjevení (jako například v 7. kapitole Nového zjevení 
Pána Ježíše Krista) taková prognostická nebo předvídající sdělení vždy 
doprovázena konstatováním, že toto je jeden z možných scénářů, jak by se věci 
mohly stát, a že existuje mnoho jiných možností, jak se takové věci mohou 
projevit nebo nastat. Proto, na základě tohoto faktoru, nikdy nelpěte jen na 
jedné z možností, které se vám nabízejí pouze jako příklad toho, jak by se věci 
mohly odehrát, a ne že se odehrají přesně tak, jak jsou popisovány. Mohou se 
tak odehrát, ale i nemusí. 

Jak jsi před časem říkal, Petře, jestliže je ti něco dáváno jako příklad, jak by se 
věci mohly odehrát, v našem konkrétním případě jako příklad toho, jak se 
odehraje ukončení negativního stavu, míváš podezření, že se to tak neodehraje. 
Na základě multivesmírného faktoru, že je řečeno, že se to odehraje tím 
způsobem, v bezprostorovém a bezčasovém stavu a kontinuu se to už naplňuje. 
Jestliže se to tím či jiným způsobem naplňuje a umísťuje do Univerzality 
povšechnosti, potom je zřejmé, že se uvažuje o nějakém jiném scénáři nebo 
volbě, která se ještě neuskutečnila. Zde musíte pochopit velmi důležité 
pravidlo, které bude velmi těžké pochopit lidským aspektem vaší mysli: Vždy, 
když je vám něco oznamováno ve formě předpovědí nebo předvídání a když 
jsou takové předpovědi nebo předvídání doprovázeny popisným příkladem, jak 
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by se to mohlo stát, na základě faktoru, že to bylo vysloveno, v bezprostorové a 
bezčasové dimenzi se to skutečně stane tímto způsobem. Jak jsem říkal, 
pochopit toto sdělení bude pro vás těžké. 

Na druhou stranu, musíte si jasně uvědomit - a toto je něco, co uniklo i Mým 
vlastním učedníkům, když ještě žili po Mém odchodu na planetě Nula - že vždy, 
když jsou učiněna prohlášení takové povahy, týkají se multidimenzionálních 
poměrů, a že se velmi zřídka skutečně nějak fyzicky navenek týkají něčeho na 
planetě Nula. Na planetě Nula se účinek obyčejně neobjeví ani tak na fyzické 
úrovni, jako spíše na úrovni lidské mysli a jejich životního stylu. Účinek je tedy 
spíše duchovního a duševního charakteru než fyzického a zevnějšího. Fyzické a 
zevnější aspekty se mohou změnit v důsledku duchovních a duševních změn, 
vždy se ale opožďují - někdy dokonce o tisíciletí. 

Jak víš, u lidí byla, naneštěstí, jejich vnější vědomá mysl zcela odpojena od 
všech ostatních úrovní jejich mysli, zejména a zvláště od jejich duchovní 
úrovně. Z toho důvodu nejsou schopni vnímat žádné události, jevy nebo 
poměry všech ostatních úrovní a dimenzí multivesmíru. Nicméně, různými 
aspekty jejich víceúrovňové mysli jsou spojeni se všemi, aniž by si vědomě 
uvědomovali, že je tomu tak. A nejen to, ale plně se podílejí na všech 
událostech v jiných dimenzích bez toho, aby měli byť i jen nejnepatrnější 
podezření, že je to tak. Důvod pro toto neuvědomování je zakořeněn ve faktu, 
že bylo nutné odpojit jejich vnější mysl od jakéhokoliv spojení jak s ostatními 
úrovněmi jejich mysli, tak i s ostatními dimenzemi. 

Jak bylo předtím uvedeno několikrát, toto se učinilo za účelem uvedení lidí do 
pozice svobody volby, aby se anulovala nutnost být negativní na základě 
vnucení ze strany sil negativního stavu. Namísto toho se mohou rozhodnout být 
takoví či onací na základě své vlastní svobodné vůle a volby. Jestliže by spojení 
jejich lidské vědomé mysli se vším ostatním a se všemi ostatními zůstalo 
nedotčeno, protože lidé jsou strukturováni tak, aby byli vrozeně závislí na 
něčem nebo někom jiném, byli by pod neustálým vlivem jiných z ostatních 
dimenzí, kteří mají podle jejich názoru mnohem vyšší vědomosti a schopnosti 
než oni. Lidé by tedy dělali všechno, co by jim bylo řečeno, a ne to, co by chtěli 
dělat podle své vlastní svobodné volby. V tom případě by jim ale nic z jejich 
činů nebo skutků nemohlo být přisvojeno nebo přisouzeno, protože 
v konečném důsledku by tyto nebyly jejich. V tom případě by lidé navždy zůstali 
neschopni učinit své vlastní volby svou vlastní svobodnou vůlí. 

Kdyby se mělo stát něco takové, negativní stav by nemohl být nikdy eliminován, 
protože někdo tam venku - lidé - by nebyl schopen učinit žádnou volbu 
samostatně. Kvůli faktu, že přirozenost negativního stavu je zakořeněna 
v životě vnucení, museli byste zcela eliminovat lidi z jakékoliv modality života, 
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bez možnosti je spasit, abyste negativní stav dovedli do jeho věčného konce. 
Pokud existuje nějaký život z vnucení, negativní stav vzkvétá a expanduje. Toto 
je jeden z hlavních důvodů, proč bylo nutné přetrhnout spojení lidské vnější 
mysli se všemi ostatními a se vším ostatním v jiných dimenzích. Jak víš, toto se 
uskutečnilo především během Mého Prvního příchodu. Jak si pamatuješ, 
předtím byli lidé schopni vidět bytosti z jiných dimenzí, chodící mezi nimi.  

A toto nás přivádí k další možnosti, jak by se věci uspořádaly, kdyby se učinila 
volba, že by se ani pseudotvůrci, ani renegáti fyzicky neobjevili na planetě Nula. 
Jakmile si povšimnou, že lidé jsou pevně ukotveni a zapustili pevné kořeny 
v životě jejich svobodné volby, postupně a pomalu, aby se vyhnulo 
nebezpečnému šoku, znovu vytvoří spojení jejich vnější vědomé mysli se 
zbytkem jejich mysli a se všemi ostatními dimenzemi vybudováním trvalé přímé 
linky k nim všem. V tomto novém stavu by byli schopni nejen vnímat všechno, 
co se tam děje, ale byli by také schopni aktivně komunikovat se všemi jejich 
příslušnými obyvateli. Tak by bylo vytvořeno fyzické spojení s ostatními světy a 
planeta Nula by byla pohlcena v jejich sféře. V tom případě by lidé mohli 
pozorovat a dozvědět se, jak pseudotvůrci, renegáti a jejich příslušní 
přisluhovači udělali to, co udělali; jak došlo k aktivaci negativního stavu; jak byli 
zfabrikováni ; kdo byli jejich skuteční ‚stvořitelé‘; a všechny ostatní věci týkající 
se této záležitosti. 

Pseudotvůrci by přišli k lidem tímto konkrétním způsobem, odhalili by se lidem, 
přesvědčili by je, že oni jsou jediní stvořitelé a bohové atd., bez skutečného 
fyzického objevení se na planetě Nula. Protože by ale nyní planeta Nula i lidská 
vnější vědomá mysl byla také pohlcena ve sféře jiných dimenzí, tím faktorem by 
byli schopni plně se podílet na konečné fázi druhého příchodu pseudotvůrců. 
Potom by tím stejným způsobem byli plnými účastníky konečné fáze Mého 
Druhého příchodu. Tak by byly všechny faktory pro splnění všech podmínek pro 
ukončení negativního stavu na patřičném místě, jak to bylo načrtnuto v 7. 
kapitole Nového zjevení Pána Ježíše Krista. Vidíš, Petře, a vy všichni, kteří čtete 
tato slova, jak by bylo možné uskutečnit všechno, co je v tomto ohledu potřeba 
uskutečnit? A jak je možné mít mnoho různých scénářů bez porušení nebo 
vyvrácení jakýchkoli podmínek, aby se to stalo? A dal jsem pouze dva příklady: 
jeden včera a jeden v tomto Dialogu. Mohu vás ujistit, že jsou možné mnohé 
jiné. Tyto jsou však prozatím pro vaše správné pochopení této záležitosti 
dostačující. Z toho důvodu bych doporučoval, abychom pro dnešek skončili, 
s přáním velmi příjemného dne pro tebe. 

Peter: Děkuji Ti velice moc za Tvá vysvětlení. Velmi jsem se nimi potěšil. 
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Dialog 32 

29. ledna 1999 

 

Peter: Dnes ráno nemám žádné zvláštní otázky či záležitosti. Chtěl bych se však 
pokorně zeptat, zda Ty nemáš něco, co bys nám oznámil? 

Pán Ježíš Kristus: Děkuji ti, Petře, za zeptání. Ano, skutečně mám něco, co bych 
chtěl prodiskutovat. Většina z toho bude ve formě připomínky a nové 
formulace. Nechci však, abyste měli pocit, že se opakuji. Jakákoliv taková nová 
formulace má nějaký důležitý význam, zejména na ostatních úrovních, nejen na 
lidské úrovni, kvůli křehké, nespolehlivé a zapomnětlivé lidské paměti. 

Začněme otázkou důležitosti čehokoliv, co bylo řečeno během našich 
rozhovorů. Někdy se vám určitá konstatování mohou zdát na první pohled 
z vaší lidské perspektivy méně důležitá. Dobrým příkladem takové perspektivy 
je první dojem, který by mohl mít každý po přečtení Dialogu 31. Samozřejmě, 
po důkladném opětovném přečtení jeho obsahu, jak to tak výstižně 
poznamenal Dan, si uvědomíte, jaký má hluboký, revoluční význam. 

Předpokládejme ale na chvíli, že některá prohlášení z těchto Dialogů jsou z vaší 
lidské perspektivy méně důležitá, nebo že nejsou důležitá vůbec. Jen lidé je 
mohou takto vnímat. Proč? Protože, jak bylo uvedeno mnohokrát předtím, 
lidská perspektiva je hrubě omezena v rámci toho, co jsou lidé schopni rozlišit, 
vidět, slyšet nebo cítit. Jsou omezeni jen na vnímání toho, co jim dovolují 
vnímat a/nebo přijímat jejich vnější smyslové orgány. Cokoliv nad nebo mimo 
ně lidem zcela uniká. Lidé jsou tedy zbaveni vnímání a přijímání věcí, které se 
odehrávají jinde, v jiných dimenzích. 

Uvažuj toto: Když Já, Pán Ježíš Kristus, komunikuji, hovořím nebo konverzuji 
s tebou, Petře, během našich dialogů, kvůli tvé pozici, roli a pověření 
transmitera Mého Nového zjevení jsou zapojeny do poslechu toho, co hovořím, 
všechny dimenze v multivesmíru, jakož i všechny jejich příslušné světy. Cokoliv, 
co řeknu, nechť je jakkoliv vnímáno vaší lidskou vnější myslí - ať už jako méně 
důležité, nebo jako nedůležité úplně - podle vnímání a rozsahu chápání 
ostatních ne-lidských tvorů má každé jednotlivé slovo, každá jednotlivá tečka a 
každé jednotlivé znaménko ohromnou důležitost a význam. Oni se na to 
nedívají jako lidé ve své singulární schopnosti, omezeni na jejich vlastní vnější 
svět, ale multivesmírným, multiúrovňovým a multistrukturálním způsobem. 

Je zde však další velmi důležitá stránka této záležitosti. Týká se jednoho 
ohromně důležitého aspektu právě nastávajícího posunu. Jaký je účinek těchto 
Dialogů zvlášť a Mého Nového zjevení jako celku obecně na obyvatele zóny 



238 
 

vymístění a na všechny jejich příslušné pseudosvěty a pekla? I toto se týká 
otázky potřeby nového formulování a opakování. 

Jak víš, Petře, naše dialogy probíhají způsobem konverzace, jako když dva lidé 
sedí a klidně spolu hovoří, diskutujíce o různých tématech společného zájmu. 
Toto je něco nového nejen pro všechny v Mém Stvoření a jeho multivesmíru, 
ale i pro členy negativního stavu jako celku. I když se některé prvky tohoto typu 
konverzace objevily poprvé v Korolariích..., jedinečností našich dialogů je 
skutečnost, že v tomto procesu není použit žádný vnější transmiter. 
Nevyužívám nikoho hlasivky, ústa ani řeč, abych s tebou hovořil, jak to bylo 
v Korolariích..., přinejmenším v některém z jejích Doplnění (3, 15, 20 a dva 
Soukromé rozhovory). Tentokrát se to vše děje ve tvé mysli. Dokonce, i když 
zaznamenáváš tuto konverzaci právě teď, jasně Mě slyšíš ve tvé mysli, jak 
s tebou hovořím.  

Jaký je význam tohoto typu nebo způsobu konverzace bez přímého zapojení 
kohokoliv do toho procesu či do toho, jak se odehrává? Jsem jen Já a ty. Všichni 
ostatní bez vyrušování či zasahování pozorně naslouchají. Naproti tomu, 
členům negativního stavu taková konverzace, jak se odehrává tady-a-teď, 
uniká. Když si ale pozorně několikrát znovu přečteš každý Dialog nebo když si je 
Dan z New Yorku několikrát velmi pozorně přečte kvůli editaci, v tom procesu 
se obsah těchto Dialogů zpřístupní i jim. 

Ale v důsledku konverzační formy těchto Dialogů, jakmile si je opět čteš, Můj 
hlas zní ve tvé mysli jasně, jako by se to dělo tady-a-teď. Tento faktor je velmi 
důležitý, důležitější než si kdokoliv z vás dokáže představit. Co se děje, když je 
znovu čteš a čtený materiál poslouchají úplně všichni členové negativního 
stavu? Můj hlas, který nyní plně poznávají jako hlas Pána Ježíše Krista, zní přímo 
i v jejich myslích. Není to, jako bys je četl ty, Petře, nebo Dan nebo kterýkoliv 
jiný čtenář, který je čte, nebo jako by je četli oni v knižní formě, ale je to přímá 
komunikace z mysli do mysli Mým osobním hlasem. Kvůli tomuto 
monumentálnímu faktoru nikdo v peklech ani nikde jinde v zóně vymístění není 
schopen rušit tento proces nebo vnucovat jakékoliv zkreslení do čehokoli, co 
slyší. 

Tento životně důležitý a zásadní faktor buduje konečný základ pro zasvěcení 
všech v negativním stavu do pravé přirozenosti pozitivního stavu, a hlavně do 
Mé pravé nové přirozenosti. Jak víš, členové negativního stavu jsou drženi 
v hluboké temnotě ohledně Mé přirozenosti a přirozenosti Mého pozitivního 
stavu. Ano, měli k dispozici Mé Nové zjevení a jeho Doplnění, ale jejich pravý, 
nezkreslený a nezfalšovaný obsah vůdcové jejich příslušných pekel ve své 
doméně před svým obyčejným lidem utajili. Namísto toho jim prezentovali 
přepsanou verzi, ve které bylo každé slovo změněno na čisté falešnosti a 
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zkreslení. Neměli tedy žádný přímý přístup k pravému obsahu Mého Nového 
zjevení. Cokoliv, co bylo tehdy transmitováno v Mém Novém zjevení, neznělo 
v jejich myslích ve formě Mého Božského Hlasu. Jak víš, v té době bylo potřeba, 
aby informace, obsažené v Mém Novém zjevení, byly zpřístupněny a čteny 
nejdříve členy Mého pozitivního stavu. Členové negativního stavu byli zatím 
drženi v temnotě ohledně všeho, co se kdekoliv odehrávalo. 

Avšak se současným posunem je Můj pozitivní stav umístěn přímo doprostřed 
negativního stavu úplně jiným způsobem, než tomu bylo od doby, když byla 
v peklech zřízena Má předsunutá stanoviště. Tento nový způsob umístění se 
uskutečňuje pomocí těchto Dialogů, které členům negativního stavu umožňují, 
aby Mě bez jakéhokoliv rušení slyšeli přímo ve svých myslích. Kvůli tomuto 
faktoru, když se v těchto Dialozích něco opakuje, znovu uvádí nebo znovu tvrdí, 
nedělá se to jen ve vašem zájmu, ale především a hlavně v jejich zájmu. Do 
tohoto procesu jsou v různých časech zapojeny odlišné oblasti, skupiny a 
společnosti jejich domény. Slovo ‚časy‘ je velmi ubohým přiblížením toho, o 
čem v tomto ohledu hovořím. Jejich odlišný stav a pozice jim dovoluje, aby se 
zapojili do tohoto procesu na velmi odlišné úrovni. Když tu úroveň přeneseme 
na vaši lidskou úroveň, na vaší úrovni se to projeví jako rozdíl v čase. Odtud 
tedy potřeba opakovat, znovu uvádět nebo znovu potvrzovat z vaší lidské 
úrovně. 

Bývalá tendence vládců pekel tajit svým přívržencům cokoliv, co přišlo 
z pozitivního stavu, zkreslujíce a zfalšujíce následně vše, co jim prezentovali, má 
analogii v katolické církvi na vaší planetě. Jak víš, po mnohá staletí katolická 
církev zakazovala svým členům čtení Bible pod trestem vyloučení nebo dokonce 
smrti upálením. Vždy, když nějaký kněz četl něco z Bible, bylo to čteno v latině, 
aby prostý lid vůbec nechápal čtený materiál. Namísto toho mu byl poskytován 
katechismus, který o Mé Přirozenosti a o všem ostatním, týkající se pozitivního 
stavu, neobsahoval nic jiného než zkreslení a lži. To byl způsob, jak katolická 
církev držela své následovníky v temnotě. Dlouhou dobu nebyly k dispozici 
žádné překlady Bible, jen latinské a cyrilické, obě mimo dosah prostého lidu. 

Dokud Luther neinicioval reformní hnutí, Bible nebyla zpřístupněna nikomu 
jinému, mimo kněze. Byl to Luther, kdo poprvé přeložil Bibli do němčiny. 
Následujíce jeho příkladu, postupně se objevilo velké množství překladů Bible 
v jiných jazycích. Ale i nyní katolická církev jen s nechutí umožňuje sloužení mší 
ve svých kostelech ve srozumitelném jazyku, se čtením veršů Bible v jazyce 
dotyčné země. Naproti tomu, papež ještě stále slouží své mše v latině. Jak tedy 
vidíš, velmi jasně ti to říká, kdo řídí katolickou církev. 

V ostatních nekatolických denominacích křesťanských církví musel negativní 
stav zaujmout zcela odlišný přístup. Kvůli faktu, že síly negativního stavu už více 
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nebyly schopny lidem a ostatním bránit ve čtení Bible v jejich vlastním jazyce, 
velmi účinně a úspěšně obešly tento problém tak, že lidi a ostatní přiměly, aby 
vnímali vše, co je obsaženo v Bibli a podobných takzvaných svatých knihách, v 
externím, doslovném smyslu. Tak bylo všechno, co se týkalo pravé přirozenosti 
negativního stavu, jakož i pravé přirozenosti pozitivního stavu a Mé pravé 
Přirozenosti, neustále před nimi skryto. Jak víš, z duchovního hlediska nemá 
doslovný význam vůbec žádný význam. Takže umožněním existence různých 
překladů Bible nevznikla z pohledu sil negativního stavu žádná újma. Ve 
skutečnosti si uvědomily ohromné potenciály, které jim takové překlady 
poskytly. Protichůdná tvrzení Bible a ostatních podobných knih byla využita na 
další rozdělování, štěpení a tříštění všech náboženských systémů existujících na 
planetě Nula.  

Současná situace je však úplně jiná. Aktuálně působící posun umožňuje zcela 
odlišný přístup ke všem záležitostem života, a zejména k duchovním 
záležitostem. Kvůli formě, v jaké se objevují tyto Dialogy - konverzační formě - i 
když jsou kvůli lidem a některým dalším (kdo jsou ti další, bylo vysvětleno 
v jednom z předcházejících Dialogů) ještě stále zapisovány, jejich obsah, ideje a 
cokoliv, co se v nich píše, zní přímo v mysli každého Mým hlasem, bez zjevné 
mediace přes někoho. Tak, jak Mě ty, Petře, slyšíš odpovídat a vykládat si 
s tebou přímo ve tvé mysli, tak Mě slyší i všichni ostatní v pozitivním stavu i 
ve stavu negativním. A to se v pozitivním stavu děje simultánně a synchronně 
se všemi přesně v tom okamžiku, jak spolu hovoříme, a v negativním stavu 
přesně tehdy, když si je znovu čteš, kdy Můj hlas opět zní ve tvé mysli. Tento 
důležitý fenomén zažije i každý případný čtenář na této planetě. Vždy, když 
bude číst Mé odpovědi, sdělení, vysvětlení nebo upřesnění k jakýmkoli 
otázkám, které jsi Mi položil buď ty, Petře, nebo prostřednictvím tebe někdo 
jiný, tyto budou znít ve vaší mysli Mým hlasem, přizpůsobeným osobní, 
jedinečné a individualizované struktuře vaší mysli. Vždy, když zažijete takový 
způsob sdělování, úplně zároveň to každý, kdo je u vás přítomen z oblasti nebo 
sféry vlivu negativního stavu, uslyší ve své vlastní mysli Mým hlasem. 

Důležitost opětovného čtení těchto Dialogů a následné opětovné čtení Nového 
zjevení Pána Ježíše Krista a jeho Korolarií... - dokola kolem, zas a znovu - 
spočívá ve faktu, že vždy, když tak učiníte, bude k vám připojena jiná skupina 
členů negativního stavu, které umožníte, aby to, co je řečeno, slyšeli ve své 
vlastní mysli Mým hlasem. Kombinované čtení všech tří zdrojů Mého Nového 
zjevení je v tomto časovém bodě zásadní. Předtím nebyl položen žádný základ 
pro to, aby se toto čtení podniklo tímto způsobem. I když byli během vašich 
předcházejících čtení Nového zjevení Pána Ježíše Krista a jeho Korolarií... také 
při vás přítomni členové určitých skupin negativního stavu, oni ho četli s vámi a 
prostřednictvím vás, a během toho neslyšeli Můj hlas ve své mysli. Kvůli tomuto 
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faktoru mohli čtený materiál interpretovat buď z pozice vašeho chápání, nebo 
z pozice vnucení prostřednictvím pekelných překladatelů, kteří ho změnili na 
čisté falešnosti a zkreslení. 

Ale v současnosti, kvůli tomuto zcela novému faktoru, vám z vaší pozice čtení 
těchto tří zdrojů Mého Nového zjevení jako Mým pravým představitelům toto 
umožní rozeznat ve vaší mysli Můj hlas, aby vám tyto věci neříkal čtený 
materiál, ale přímo Já, hovoříce vám je uprostřed vaší mysli. Zároveň se bude 
Můj hlas velmi jasně ozývat v myslích všech negativních duchů, kteří se k vám 
za tímto účelem při každém vašem čtení připojí. Budou tedy slyšet Mne, a ne 
vás nebo někoho jiného z jejich domény. Vidíš ohromnou důležitost povahy 
tohoto posunu v tomto ohledu? Postupně a pomalu členové negativního stavu 
jako celek už více nebudou dostávat jen falešnosti a zkreslení - jak tomu bylo až 
dosud, ale zcela poprvé budou dostávat čistou pravdu v její nezkreslené a 
nezfalšované formě. Toto bude monumentální úspěch. Jak z této skutečnosti 
vidíš, položí to základ, na kterém se možnost a potenciál konverze každého 
v negativním stavu a věčná eliminace negativního stavu samotného stane 
skutečnou realitou. 

Z této diskuse budete také schopni vyvodit rozdíl mezi vašim minulým bytím 
Mými agenty a nynějším bytím Mými představiteli. Pokud jste působili jako 
Moji agenti, z pozice planety Nula a negativního stavu všeobecně, všechny 
příslušné informace o jakýchkoli významných duchovních jevech bylo 
negativnímu stavu potřeba poskytnout prostřednictvím způsobu vašeho 
vnějšího chování a vstupu, bez Mého přímého hmatatelného zapojení, 
účastníce se pouze okrajově. V té době to bylo nutnou podmínkou, protože vaší 
primární funkcí bylo poskytnout členům pozitivního stavu důležité informace o 
životě v negativním stavu a v lidském životě. V této době je však vaše role 
obrácená. Nyní, jako Moji praví představitelé, poskytujete informace o 
přirozenosti pozitivního stavu a o Mé pravé Přirozenosti členům negativního 
stavu. Z toho důvodu má vaše - jako Mých představitelů - čtení tří zdrojů Mého 
Nového zjevení zcela jiný význam, smysl a konotaci, než tomu bylo v době, když 
jste je četli jako Moji agenti. Tentokrát poskytne přímé vložení informací o jeho 
obsahu, idejích a principech přímo do myslí všech členů negativního stavu Mým 
osobním hlasem, přizpůsobeným jejich vjemovým a smyslovým schopnostem. 
Tato nová okolnost tedy úplně překlene jakoukoliv možnost, aby kdokoliv v 
negativním stavu zasahoval za tím účelem, aby blokoval kohokoliv náležité 
pochopení toho, co slyší, a jeho/její potřebu přijmout to a aplikovat. Kvůli 
tomuto faktoru budou členové negativního stavu schopni poprvé porovnat 
život a smysl pozitivního stavu se svým vlastním životem a se smyslem 
negativního stavu, který nemá žádný smysl. A ty víš velmi dobře, Petře, kam 
povede takové porovnání. Nemusím ti to říkat.  
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Peter: Jaké krásné zjevení! Velmi Ti za něj děkuji. Vždy mě překvapí, když 
zjistím, o kolik víc je toho, co lze zjevit, než jsem si myslel, že existuje. Vždy, 
když začnu s těmito Dialogy, myslím si: ‚A je to. Už neexistuje nic víc, co lze 
zjevit.‘ Jsem tak šťastný, že tomu tak není. Má bláznivá, omezená lidská mysl 
vždy očekává jakýsi konec. 

Pán Ježíš Kristus: Toto je dobrý příklad toho, Petře, jaké to bude v pozitivním 
stavu po jeho plné aktivaci. Nikdy v něm nebude existovat kondice nebo stav, 
během kterých bys mohl dospět k závěru, že ‚A je to, a nic víc nemůže být! 
Konec příběhu!‘ Takové věci jsou v Mém pozitivním stavu zcela 
nepředstavitelné. 

Chtěl bych poskytnout, pokud smím, pár dalších stručných vysvětlení. Jedno 
z nich se týká důležité záležitosti změny v souvislosti s Mou Vlastní Přirozeností. 
Možnost bláznivého předpokladu, že jsem neschopen změnit Svůj názor nebo 
rozhodnutí, propaguje samotný negativní stav, aby navěky držel své členy ve 
sféře svého vlivu. Pokud by měl být tento předpoklad pravdivý, nikdy by 
nemohly nastat žádné stavy, podmínky, změny, modifikace ani nic jiného. 
Každý a všechno by bylo navěky uvězněno v jedné kondici, stavu a situaci, bez 
schopnosti opustit ji nebo ji modifikovat. V tom případě můžete rovnou spáchat 
existenciální sebevraždu, protože není žádná naděje cokoli změnit, ať děláte, 
nebo neděláte cokoliv. Vidíš bláznovství tohoto předpokladu? Jestliže Já nejsem 
schopen změnit Svůj názor a podobně, ani nikdo jiný by to nebyl schopen 
udělat. Koneckonců, odkud by byl kdokoliv obdařen schopností volit a měnit se, 
pokud ne ode Mne? Z nějakého jiného zdroje? To by předpokládalo existenci 
nějakého jiného Absolutního Bytí. V tom případě by byl Absolutní Stav 
anulován. Pokud Já nemám něco, jak to mohu dát někomu, koho jsem Já 
stvořil? Koneckonců, Své sentientní entity jsem stvořil ze Sebe a díky Sobě. Dal 
jsem jim do jejich relativního stavu jen to, co obsahuji ve Své Absolutní 
Přirozenosti. Jestliže jsou ony schopny změnit své názory, modifikovat své 
chování a zvrátit svá rozhodnutí, ta schopnost pochází přímo ode Mne, 
odrážeje Mou Absolutní Schopnost udělat to vždy, když to považuji za vhodné. 
Musím ti připomínat příběh o Jonášovi a velké rybě? 

A nakonec bych ti chtěl pro dnešek připomenout něco, co ti bylo naznačeno 
v Mém Novém zjevení a na co se jaksi zapomnělo, když vyvstala otázka možné 
kontradikce mezi tím, co bylo řečeno v jednom z předcházejících Dialogů, a tím, 
co bylo řečeno v 7. kapitole Nového zjevení Pána Ježíše Krista. Týká se to 
záležitosti předpovědí a jejich platnosti. Na začátku první kapitoly té samé 
knihy, na samém konci strany 6, na stranách 6-7, v bodě 2, kde jsou porovnány 
rozdíly mezi Starým zjevením a Novým zjevením, je uvedeno, cituji: ‚Staré 
zjevení v jeho symbolismu a souvztažnostech předpovídalo budoucí vývoj kroku 
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iniciovaného Pánem Ježíšem Kristem.... Na druhou stranu, Nové zjevení se 
zabývá budoucností jen ve smyslu důsledků a výsledků aktivace negativního 
stavu. Jsou předpovídány jen jako možnosti, které se mohou, ale i nemusí 
materializovat.‘ Kvůli osvěžení si paměti by bylo dobré opět si přečíst celý bod 2 
té kapitoly. To sdělení bylo učiněno přesně na začátku přenosu Mého Nového 
zjevení obsaženého ve Velké knize, aby každého případného čtenáře varovalo, 
aby se nechytil do pasti nebo nepodlehl zvyku očekávat, že se všechno stane 
tak, jak je to popisováno formou různých scénářů. Vždy jsou poskytovány jako 
možnosti, a ne jako neměnná absolutní nutnost, že se to stane takovým 
způsobem. Zapamatujte si tuto důležitou okolnost.  

Na závěr tohoto Dialogu a jako odpověď na starosti a pocit viny některých 
čtenářů, že přestali číst Velkou knihu, Nové zjevení Pána Ježíše Krista a jeho 
Korolaria..., protože všechen jejich čas odčerpává čtení těchto Dialogů, bych je 
chtěl ubezpečit, že čtení těchto Dialogů je čtením Mého Nového zjevení. Ony 
jsou také Mým Novým zjevením. V tomto časovém bodě je dobré soustředit se 
na jejich čtení, abyste se zcela důvěrně obeznámili s jejich obsahem a připravili 
podmínky pro realizaci jejich idejí ve svých osobních životech a abyste členům 
negativního stavu poskytli příležitost slyšet Můj hlas v jejich myslích, když čtete 
a posloucháte ve své mysli Můj hlas. Když se už pevně ukotvíte ve smyslu a 
významu těchto Dialogů, měli byste se vrátit ke čtení tří zdrojů Mého Nového 
zjevení. Důvod této potřeby byl načrtnut výše. Takže, toto je všechno, co 
musím dnes sdělit. Přeji všem příjemný den. 

Peter: Děkuji Ti mnohokrát za Tvůj vstup ve všech těchto věcech.  
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Dialog 33 

30. ledna 1999 

 

Peter: Víš, je komické, jaká je naše lidská přirozenost. Včera, když jsem dokončil 
zapisování Dialogu 32, byl jsem naplněn radostí z jeho obsahu a jak mně 
osobně krásně zněl. Některým čtenářům by, samozřejmě, nemusel znít stejně. 
Ale o to nejde. Když jsem však dnes brzy ráno vstal, byl jsem plný starostí, obav, 
pocitů úzkosti a nejistoty ohledně obsahu tohoto Dialogu. Způsob, jakým je zde 
popisována naše komunikace nebo rozhovory, a také způsob, jakým ostatním 
čtenářům navrhuje, jak mají během jejich čtení postupovat, zněl příliš jako 
slyšení hlasů. Z toho by někdo mohl dospět k závěru, že jsem přišel o rozum, že 
začínám být duševně nemocný nebo něco takového. Jak se Ti to jeví? 

Pán Ježíš Kristus: Nuže, Petře, toto je vedlejší účinek tvého klinického výcviku a 
mnohaleté práce klinického lékaře v oblasti duševního zdraví. Pokud někdo 
usoudí, že jsi duševně nemocný nebo že slyšíš hlasy a že také ostatním 
čtenářům vnucuješ, aby tě následovali, aby tedy také duševně onemocněli, je 
jeho výsadním právem mít ten názor nebo myslet si to. To by jen znamenalo, že 
vůbec, ale vůbec nepochopil nic nejen z toho, co je vám všem poskytováno 
v Dialogu 32, ale ani z toho, co je ve všech ostatních. 

Pokud důkladně analyzuješ obsah tohoto Dialogu a jak jsem řekl, co jsem řekl 
v tomto ohledu, všimneš si ohromného rozdílu mezi někým, kdo slyší hlasy, a 
někým, kdo komunikuje z mysli do mysli. Když někdo slyší hlasy, té osobě se 
zdá, jako by zvuk v jeho/jejích uších přicházel zvenku. Co myslíš, proč například 
paranoidní schizofrenik, když má halucinace a slyší hlasy, má tendenci zacpat si 
uši, aby je neslyšel? V našem případě je situace naprosto jiná. Slova znějí ve tvé 
mysli. Je to něco, jako když hluboce přemýšlíš nebo uvažuješ o nějakých 
důležitých otázkách. Odehrává se to hluboko ve tvé mysli. Slyšíš svůj vlastní hlas 
ve své mysli, hovořící slovy nebo idejemi, dávaje ti odpovědi ohledně důležitých 
rozhodnutí nebo čehokoliv. Je to jako bys byl zaujatý něčím, co tě během této 
doby velmi znepokojuje. Tento svůj stav nepovažuješ za symptom nějaké 
duševní choroby. Je to normální jev v každodenním životě všech. Jinak by nikdo 
nemohl nikdy učinit žádné rozumné rozhodnutí nebo dospět k potřebným 
závěrům. Je to v těchto stavech mysli, kdy vaše intuice pracuje nejlépe. 

Když věnuješ pozornost vnějším událostem odehrávajícím se mimo tebe, tvé 
uvažování a intuice jsou pro tuto dobu do jisté míry pozastaveny. Ale 
v okamžiku obrácení se do svého nitra s úmyslem analyzovat význam těchto 
jevů je tvá intuice plně aktivována a může s tebou hovořit ve tvé vlastní mysli. 
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Přichází jako hlásek ve tvé mysli, jako hlas, který může znít jako tvůj vlastní hlas. 
Neslyšíš ho svýma ušima, ale svou myslí. Toto je základní rozdíl. 

Ve tvém případě, Petře, protože jsi ve svém životě býval většinu času neustále 
uvnitř, vždy jsi měl tendenci přemýšlet ve své mysli a slyšet každou odpověď 
dříve ve své mysli než zvenku. Takový ses narodil, aby ses spoléhal výhradně na 
to co přichází z tvého nitra víc, než na to co přichází z tvého zevnějšku. Takovým 
způsobem bylo tvé intuitivní rozlišování rozvinuto do největší možné míry. Toto 
byl nutný a životně důležitý trénink, abys byl připraven stát se transmiterem 
Mého Nového zjevení. Naše konverzace byla vždy z mysli do mysli. Tento 
způsob komunikace je během těchto dialogů nesmírně potřebný, protože 
obchází veškeré uvědomění kohokoliv v negativním stavu a brání každému, aby 
do tvé mysli vložil něco vlastního. 

Když se soustředíš na Mne, na Mou přítomnost ve tvé mysli, ve tvé duchovní 
mysli, a z té pozice i ve všech ostatních úrovních tvé mysli - z nitra navenek, 
velmi jasně Mě uslyšíš, jak ti povídám všechny ty věci. V okamžiku, kdy se 
přestaneš koncentrovat na Mne a odvrátíš svou pozornost na nějaké vnější 
úkoly, o které je třeba se postarat, Můj hlas ustoupí do pozadí tvé mysli, aby ti 
poskytl příležitost postarat se o nevyřízené vnější povinnosti. 

Jde tu tedy o schopnost přesunout tvou pozornost ve tvé mysli z výlučného 
soustředění se na Mne a na Mou přítomnost v tobě, pokud je to nezbytné a 
nutné, na něco, co například není spojeno s naší účastí v tomto dialogu. 

Jak se tato záležitost týká jakéhokoliv případného čtenáře? Bylo navrženo, že 
během čtení těchto Dialogů, když čtou tyto části, které obsahují Mé odpovědi, 
radí se jim soustředit se na Mne a na Mou přítomnost v jejich vlastní mysli. To 
napomůže jejich schopnosti rozeznat, že jsem to Já, Kdo během jejich čtení 
hovoří v jejich myslích. Během jejich soustředění se, Já se přizpůsobím jejich 
vlastní, jedinečné, zosobněné a individualizované schopnosti a úrovni vnímání, 
chápání, vyjadřování a působení, takže Můj hlas bude znít jako jejich vlastní 
hlas. V některých případech budu znít těm, kteří mají i vizuální a akustický 
přístup ke stavu svého nitra, úplně jiným, avšak velmi důvěrně známým, 
laskavým a přátelským hlasem. V každém případě to budu Já, Kdo k vám bude 
hovořit, oznamující, co je zaznamenáno v těchto Dialozích. Samozřejmě, od 
této chvíle bude tato situace platit nejen během čtení těchto Dialogů, ale i 
během vašeho čtení Nového zjevení Pána Ježíše Krista a jeho Korolarií.... 
Jedná se o novou podmínku vyplývající z povahy nynějšího posunu, aby se všem 
členům negativního stavu umožnila účast na tomto procesu za účelem, který 
byl jasně navržen v Dialogu 32. 

Nuže, schopnost navázat takový způsob komunikace se Mnou prostřednictvím 
těchto tří zdrojů Mého Nového zjevení se bude měnit od jednoho čtenáře ke 
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druhému. Někteří z vás to budou schopni učinit téměř okamžitě, bez jakýchkoli 
těžkostí. Někteří další budou potřebovat nějaký čas, aby si zvykli na tento 
způsob. U dalších to bude vyžadovat spoustu úsilí a tréninku k dosažení tohoto 
důležitého úkolu. Ale bez ohledu na to, bude to moci dokázat každý 
potencionální čtenář, který je ochoten to učinit. Nezapomínej, prosím, že jsem 
přítomen ve všech. Jinak byste nemohli žít ani přežít. Jediné, co musíte udělat, 
je záměrně se soustředit na Mou neustálou přítomnost ve vaší mysli. 

Někteří lidé jsou na základě povahy svých extrovertních osobností zvyklí stále 
se dívat mimo sebe. U takových lidí je třeba podniknout důsledný trénink, aby 
se efektivně naučili věnovat pozornost i tomu, co se děje v jejich nitru, nejen 
tomu, co se děje mimo ně. 

Pokud u některých z vás nelze navázat žádný jiný, vnitřnější způsob 
komunikace, v takovém případě musíte dělat během čtení Mého Nového 
zjevení jediné - myslet na Mne a na Mou přítomnost ve vás. Mohu vás ujistit, že 
během takového čtení, pokud k němu přistupujete s pozitivním a dobrým 
úmyslem a kvůli samotným principům, budu ve vás velmi výrazně přítomen. 
Vaše intenzivní myšlenky na Mne a na Mou přítomnost během takové doby 
budou mít přesně stejný účinek na naslouchající skupiny negativních entit, 
připojených k vám za tím účelem, jako byste poslouchali ve své mysli Můj hlas. 
V tomto případě bude vaše myšlení promítnuto do jejich myslí jako Můj hlas, 
který budou schopny velmi jasně slyšet. Jak tedy vidíš, nepotřebujete mít nutně 
nějaký vizuální, akustický nebo jakýkoliv jiný způsob zkušenosti Mé přítomnosti 
uvnitř vás a s vámi, abyste jako Moji praví představitelé byli schopni sloužit této 
velmi důležité funkci, když pomáháte v procesu oznamování Mé nezkreslené a 
nezfalšované Pravdy dotyčným skupinám. Každý je plně schopen se to naučit. 
Jediné, co musíte udělat, je ukázat svou ochotu chtít Mně sloužit v této 
rozhodující funkci. 

Samozřejmě nic, co se vám v tomto ohledu navrhuje, by se nemělo považovat 
za něco, co je vám vnucováno. Nikdo není nucen nebo se od nikoho neočekává, 
že udělá něco, co udělat nechce. Toto je důvod, proč je dán důraz na ochotu 
chtít to dělat. Jediný proveditelný způsob k jakémukoliv z těchto návrhů je, jako 
vždy, buď je přijmout, nebo odmítnout svou vlastní svobodnou vůlí a volbou.  

Mějte ale, prosím, na paměti, že se nacházíte na jedné z nejdůležitějších 
křižovatek v celých dějinách aktivace a manifestace života negativního stavu a 
lidského života. Situace je v tomto ohledu taková, že si vyžaduje novou pozici ve 
schématu událostí každého, všude a v každé době. Všichni stojí před potřebou 
učinit nejdůležitější volbu svých životů. 

Ve vašem konkrétním případě stojíte před volbou být či nebýt Mými pravými 
představiteli. Já vám tuto novou roli nemohu vnutit, pokud se ji nerozhodnete 
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přijmout ze své svobodné vůle a volby. Jinak by to nefungovalo. Jestliže se 
někdo z případných čtenářů necítí dobře v této důležité roli, v žádném případě 
se od něho nežádá, aby ji přijal. 

Buďte si ale vědomi toho, že ani ve svých předešlých rolích nemůžete dál 
zůstat, jako agenti pozitivního stavu. Ta funkce a role, jak bylo jasně naznačeno 
v jednom z předešlých Dialogů, skončila se začátkem a pokračováním 
současného posunu. Pokračovat v ní by bylo nadbytečné a nebylo by už více 
užitečné. Tedy tak či onak jste v pozici, která si od vás vyžaduje, abyste učinili 
nějakou volbu. Já vám nabízím volbu stát se Mými pravými představiteli a 
sloužit Mně v té funkci způsobem a stylem popsaným ve včerejším Dialogu výše 
i předtím. Tuto novou roli a pozici musíte ale přijmout ze své vlastní svobodné 
vůle a volby. Jinak by vám nemohlo být přisvojeno nebo přisouzeno nic 
z výsledků bytí v té funkci, kvůli multivesmírnému zákonu svobody volby 
v zájmu principu - jak je definován v Novém zjevení Pána Ježíše Krista v 10. 
kapitole, strana 196. Ten zákon nemůže být porušen.  

Abyste ale učinili správnou volbu, potřebujete vědět, co je v sázce, jakož i to, 
jaké další alternativy máte k dispozici. Jakmile už více nejste potřební v pozici 
agentů pozitivního stavu a jakmile se rozhodnete nepřijmout ode Mne roli a 
pozici bytí Mými pravými představiteli, jaké další volby máte? Můžete se vrátit, 
stavše se typickými lidmi, zabývajíce se vaší každodenní záležitostí přežití na 
vaší planetě. V takovém případě se stanete otroky negativního stavu.  Nebo se 
můžete přidat k agentům negativního stavu a dodržovat jeho nařízení do té 
doby, dokud negativního stavu více nebude a dokud nebudete se všemi 
ostatními zachráněni z jeho pařátů. Cokoliv si v tomto ohledu zvolíte, plně a 
bezpodmínečně přijmu a budu respektovat, bez jakéhokoliv odsuzujícího či 
zavrhujícího postoje z Mé strany. Ve skutečnosti, ať bude vaše volba jakákoliv, 
bude jasně znamenat, že jste potřební v pozici vaší volby. 

Nutnost učinit novou volbu se netýká pouze vás. Mohu ti připomenout Mé 
Nové zjevení, ve kterém bylo jasně naznačeno, že vždy, když se ocitnete na 
rozcestí duchovní cesty, po které kráčíte, vy, jakož i ostatní, jste uvedeni do 
pozice rozhodování, kterým směrem se vydat? Mezi odcházejícím a 
nadcházejícím krokem je dočasná perioda, během které se konají tyto volby, 
založené na všech dostupných informacích ohledně charakteru voleb a ohledně 
toho, jaké by mohly být jejich důsledky, výsledky a následky. Z tohoto procesu 
není nikdo, nikde, nikdy vyloučen. 

Nadcházející nový krok nebo novou periodu, éru či cokoliv, nelze realizovat 
nebo uvést do pohybu, pokud všichni zainteresovaní a všichni ti, kteří jsou 
zapojeni do života obecně, a zvláště do svých individuálních životů, nevykonají 
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náležité volby. Tím faktorem potvrdí platnost potřeby uskutečnění se toho 
nového kroku, éry, epochy či čehokoliv. 

Vy jste uprostřed této přechodné periody, co se odráží v tomto probíhajícím 
posunu. Proces posunu nemůže být završen, dokud všichni ve jsoucnu a bytí, 
v pseudojsoucnu a pseudobytí i v lidském životě nedokončí své volby na 
základě své vlastní svobodné vůle a svobodného rozhodnutí, v duchu 
bezpodmínečné svobody a nezávislosti, bez jakýchkoli vnucujících faktorů 
odkudkoliv či od kohokoliv. Toto pravidlo platí multivesmírně. Když všichni 
završí toto volební úsilí, aktivuje se nová kvalita života, která je uvedena do 
procesu aktivace, realizace a uskutečnění. 

V negativním stavu a v lidském životě na planetě Nula se tato přechodná 
perioda projevuje v úpadku všech hodnot a podmínek jejich pseudoživota, 
který jejich členům a lidem naznačuje, že věci už více nemohou pokračovat 
takovým způsobem, jakým pokračovaly do toho okamžiku. Všichni si 
uvědomují, že se musí něco stát. Samozřejmě, nikdo s jistotou neví, co se to 
musí stát nebo jak se to stane. 

Tato situace generuje ohromné množství domněnek, předpokladů, dohadů a 
různých parapsychologických předpovědí. Naruší rok 2000 se svou počítačovou 
poruchou normálnost všech aspektů lidského života natolik, že dojde k totální 
katastrofě? Začne se třetí světová válka, vyvolaná například Araby či kýmkoliv, 
způsobíc konec lidského života, jak ho poznáte? Nastane nějaká další přírodní 
katastrofa, která přemapuje všechny existující kontinenty v jakousi zemskou 
masu, neschopnou zachovat vůbec žádný život? Objeví se mimozemské rasy ve 
svých vesmírných lodích, aby zachránily lidstvo před jeho posledním soudným 
dnem a před totálním chaosem všech lidských systémů? Objeví se křesťanský 
Ježíš Kristus, nebo židovský Mesiáš, nebo nějaký jiný duchovní vůdce islámu, 
buddhismu nebo hinduismu atd., a učiní konec celému tomu nepořádku, který 
každý zažívá a cítí, takříkajíc, ve svých kostech? Nebo se stane něco jiného, co 
nemůže nikdo ani jen tušit, co ale buď všechny spasí nebo jednou a provždy 
ukončí lidský život, jakož i jakýkoliv jiný život na planetě Nula? 

Nikdo s jistotou neví. Vědí ale určitě, že se musí něco stát, protože je všem 
jasné, že to nemůže jít dál takovým způsobem, jakým to šlo doposud. Toto 
všechno jsou znamení velmi rozhodujícího zahájení něčeho, co nikdy nikdo 
nezažil ani v pozitivním stavu, ani v negativním stavu, ani v lidském životě na 
planetě Nula. V tomto časovém bodě, během této přechodné periody, nemůže 
nikdo vědět, co to něco je, co to s sebou přinese, jakou to může mít povahu, jak 
se to bude projevovat a jaký bude jeho výsledek, obsah a kvalita. 

Jasným důvodem tohoto neznáma je skutečnost, že všichni jsou nyní v pozici 
konečné volby ve vztahu k tomuto ‚něčemu‘. Tento proces volby je obecně 
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definován jako něco, kdy je třeba se rozhodnout pro, nebo proti životu 
pozitivního stavu; pro, nebo proti životu negativního stavu; a pro, nebo proti 
pokračování lidského života na planetě Nula i jinde. Než bude možné učinit 
konečné rozhodnutí v tomto rozhodujícím a životně důležitém volebním úsilí, 
musí být završeno důkladné vyhodnocení všech aspektů života pozitivního 
stavu, pseudoživota stavu negativního a typického lidského života. Toto 
vyhodnocení se dělá za účelem určení stupně užitečnosti, jakému slouží každý 
jednotlivý život i pseudoživot. Zůstalo něco užitečného v některém z těchto 
způsobů života, aby to ospravedlnilo jeho pokračování? Jsou ještě stále 
schopny sloužit nějakému účelu nebo být dobrým předmětem pro poučení? Lze 
využít kterýkoliv z těchto způsobů života na něco, co by posloužilo všem pro 
jejich růst a zdokonalování se, jakož i pro duchovní pokrok všeobecně? 

Když se završí toto vyhodnocování, tehdy a jen tehdy může být přirozenost 
toho nového ‚něčeho‘ zjevena, uvedena do pozornosti všech, zvolena všemi a 
uvedena do pohybu v souladu se zákonem duchovního pokroku. Velikost a 
důležitost tohoto vyhodnocení a potřeba vyčerpat všechny jeho aspekty 
z hlediska časoprostorových podmínek, jak to pojímají například lidé, vyžaduje 
dlouhé časové období. Z toho důvodu bylo předtím jasně uvedeno, že posun, 
který prožíváte v současné době, není něco, co se za chvíli skončí. Bude to 
dlouhý, stále pokračující proces, dokud se to vyhodnocení ke spokojenosti 
všech nezavrší. 

Během tohoto časového období vás potřebuji v pozici Mých pravých 
představitelů - pokud se jimi rozhodnete stát na základě své vlastní svobodné 
vůle a volby - abyste zpřístupnili Mou Absolutní Pravdu všem v negativním 
stavu v její nezkreslené a nezfalšované podobě, aby tak členové negativního 
stavu mohli učinit vhodnou a správnou volbu, založenou na poznání, co je to 
skutečná Pravda. Jen co poznají skutečnou Pravdu, zřejmou volbou by byla 
konverze do pozitivního stavu ne na základě nějakého vnucení, ale na základě 
jejich svobodné vůle a volby, založené na objektivním porovnání života 
v pozitivním stavu s jejich pseudoživotem v negativním stavu. Bez takového 
zásadního poznání a porovnání by nemohli učinit správnou volbu. V tom 
případě by se rozhodli pokračovat v pseudoživotě negativního stavu. 

Způsob, jakým můžete dosáhnout tohoto cíle, byl popsán v předcházejícím 
Dialogu a výše. Pro zopakování: Promítnutím vašich myšlenek během vašeho 
čtení tří zdrojů Mého Nového zjevení na Mne, umožňujíce tím procesem 
komunikaci z mysli do mysli mezi Mnou a vámi, umožníte členům negativního 
stavu, aby slyšeli Mne a Můj hlas přímo uprostřed jejich mysli. Toto je jeden 
z nejúčinnějších způsobů, jak se budou moci dozvědět skutečnou pravdu bez 
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jakéhokoliv zkreslení či falzifikací. A to je dostane do pozice vykonání správné 
volby. Chápeš to, Petře? 

Peter: Ano, velmi jasně to chápu. Dokonale tomu rozumím. Je dnes ještě něco 
další? 

Pán Ježíš Kristus: To bude pro tuto chvíli všechno. Navrhoval bych ale, 
abychom si dali delší přestávku, snad pár dní, či dokonce pár týdnů nebo delší, 
abychom dali příležitost všem, kteří čtou tyto Dialogy, aby si je důkladně 
prostudovali, aby vstřebali jejich obsah a realizovali vše, co je nezbytné 
realizovat v jejich životech jako výsledek toho čtení. A abychom také poskytli 
čas pro započetí překladů do jiných jazyků. Během jejich studia budou jejich 
čtenáři uvedeni do pozice potřeby vykonat své vlastní rozhodnutí ohledně toho, 
zda se stanou Mými pravými představiteli, jakož i ohledně přijetí nebo 
odmítnutí těchto Dialogů jako neoddělitelné součásti Mého Nového zjevení. 
Současně to během jejich čtení může podnítit nějaké další dotazy 
multivesmírného významu, které mohou být potom zodpovězeny v druhé části 
těchto Dialogů, která může začít v budoucnosti. Kdyby ale vyvstala potřeba 
pokračovat v těchto dialozích dřív, než je naznačeno výše, potom se k nim 
vrátíme hned, jak to bude možné. 

Na závěr této první části bych rád vyjádřil Své osobní ocenění a dík tobě, Petře, 
Danovi a všem, kteří čtou tyto Dialogy, jakož i jakýmkoli budoucím případným 
čtenářům, za všechno vaše úsilí v tomto ohledu a za vaši ochotu chtít konat 
Mou Vůli ve všech aspektech vašich životů. Prosím, přijměte Mou 
Bezpodmínečnou Lásku k vám všem. 

Peter: Velice moc Ti děkuji za všechna Tvá nádherná a smysluplná slova. 
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Dialog 34 

4. února 1999 

 

Peter: Rád bych do Tvé pozornosti uvedl některé otázky položené Dr. Beth Ann 
Voienovou. První je prosba o vysvětlení pojmů „náklonnosti“ a 
„závislosti/propadnutí něčemu“. Ze svého profesionálního hlediska by chtěla 
znát rozdíl mezi těmito dvěma pojmy, pokud nějaký je. 

Pán Ježíš Kristus: I když tato prosba pramení z jejího profesionálního zájmu, 
přesto však má tato otázka multivesmírný význam. Týká se záležitosti struktury 
a dynamiky typické lidské přirozenosti a toho, jak byla zapojena v procesu 
fabrikace lidského mozku a jeho nervové soustavy. Od začátku této diskuse 
můžeme souhlasit s definicí nabídnutou Beth Ann, která naznačuje, že závislosti 
jsou extrémními formami náklonností. 

Rozveďme dále tuto záležitost. Náklonnosti mohou, ale nemusí vést 
k propadnutí něčemu, podle povahy a objektu náklonnosti. Na druhou stranu, 
propadnutí něčemu vždy končí nějakou formou buď duševní, nebo fyzické 
závislosti, nebo oběma. Duchovní činitel zde spočívá ve faktu, že lidé byli 
zfabrikováni takovým způsobem, aby si lehce osvojili nějakou formu závislosti 
z vnějších vstupů, která je odvede od odhalení čehokoliv uvnitř, co pramení 
z jejich vlastního nitra. Bylo nutné vytvořit takovou situaci, aby se aktivovala 
plnost negativního stavu a jeho životního stylu, který je zakořeněn ve vnější 
závislosti.  

Jak vidíš, Petře, výraz „narkomanie/propadnutí něčemu“ se už více nepoužívá 
v Diagnosticko-statistické příručce, ve čtvrtém vydání (DSM-IV), vydaném 
americkou psychiatrickou asociací. Toto není náhoda. I když autoři DSM-IV 
vůbec nepoznali duchovní význam změny v těchto termínech, skutečně odrážejí 
duchovní posun, který nastal během té změny. Termín 
„narkomanie/propadnutí něčemu“ v porovnání s termínem „závislost“ neodráží 
zcela svůj plný význam a duchovní nebezpečí. I když DSM-IV hovoří jen o 
chemických látkách a jejich zneužívání a závislosti, v našem pojímání tohoto 
termínu se tento neomezuje jen na takové návykové látky. Má daleko širší 
význam. Jedinec může získat závislost na mnoha věcech, jako je například 
alkohol, opiáty, nikotin (kouření cigaret), povzbuzující prostředky, sedativa 
nebo cokoliv, co máte v takové hojnosti na vaší planetě. Lze získat i závislost na 
jiných lidech, domácích mazlíčcích, jídle, sexu, sledování televize, na internetu a 
na mnoha dalších vnějších činitelích. 

Bez ohledu na to, jaký druh závislosti se vyvine, její duchovní význam je velmi 
jasný: Odvádí jedince od spoléhání se na sebe a od pocitu své nezávislosti a 
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vnitřní svobody. Stává se otrokem vnějšího objektu, který ovládá jeho/její život 
ve všech jeho aspektech a detailech. Negativní stav nastavil past. Byly zavřeny 
dveře k uvědomění si pravé duchovní reality svého života a života obecně. 
Nebo, v některých případech, byly pod vlivem mysl pozměňujících drog zavřeny 
dveře do pravé reality a otevřeny dveře do falešné nebo pseudoduchovní 
pseudoreality.  

V tomto ohledu si potřebujete uvědomit, že jakékoli umělé vnější prostředky, 
prostřednictvím kterých se někdo pokouší hledat smysl života všeobecně, a 
zvláště svého vlastního života, vedou k uzavření dveří k pravdivým odpovědím, 
které mají původ v pozitivním stavu, a k otevření dveří k nepravdivým 
odpovědím, které mají původ v negativním stavu. Toto pravidlo platí 
multivesmírně. Takovým způsobem byla zformována struktura Stvoření.  

Jak si pamatuješ z Mého Nového zjevení, v procesu aktivace negativního stavu 
a jeho uvádění do dominantního postavení bylo nutné přijít s něčím, co by bylo 
opakem čehokoliv, na čem byl vybudován pozitivní stav. Jestliže byl tedy 
pozitivní stav založen na principu svobody, nezávislosti, spoléhání se na sebe a 
odvozování veškerého poznání z vlastního nitra, kde je Mé sídlo, tedy 
v konečném důsledku ze Mne, negativní stav potřeboval být založen na 
principu závislosti a spoléhání se na někoho nebo něco vnějšího, na otroctví a 
na odvozování veškerého poznání z jedincova zevnějšku, a ne ze Mne. Aby se 
dosáhlo tohoto cíle, bylo nutné vynalézt všemožné rozmanité lákavé vnější 
objekty, aby byli lidé lstí přinuceni uvěřit, že smysl života není ve vnitřní, 
duchovní realitě, ale v těch lákavých objektech nebo substancích.  

Jestliže například většinu svého volného času věnujete sledování televizních 
programů, všechny informace a poznatky o čemkoliv budete dostávat z nich, a 
ne ode Mne ve vás. Pokud hledáte odpovědi na životně důležité otázky nebo se 
pokoušíte těm záležitostem vyhnout nebo se pokoušíte vyhnout problémům ve 
svém životě pozměňováním svého vědomí prostřednictvím nějakých drog, 
které jsou vkládány do vašeho systému z vnějšku, ztratíte svou schopnost 
naslouchat odpovědím, které jsou obsaženy ve vás.   

Lidský život byl účelově a geneticky strukturován takovým způsobem, aby lidem 
velmi ulehčil obracení jejich pozornosti jen na vnější činitele, a zároveň aby jim 
velmi ztížil věnování pozornosti vnitřním činitelům. Pokud by kdokoliv tam 
venku chtěl objevit něco, co se odehrává v jeho/jejím nitru, v důsledku těchto 
strukturálních podmínek bylo vytvořeno takové uspořádání, aby umožnilo 
takovou cestu pomocí vnějších prostředků, s použitím mysl pozměňujících 
látek. Lidé, kteří to dělají, jsou takovým způsobem vedeni k přesvědčivé iluzi, že 
jsou v pravé realitě svého nitra nebo že objevili duchovní realitu života a 
nejpříjemnější a nejnádhernější život pozitivního stavu. S takovým uměle 
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navozeným potěšením a objevem budou po vyprchání vlivu použité látky/drogy 
a po opětovném ocitnutí se v realitě svého typického lidského života silně 
toužit znovu zažít svůj předchozí stav. Tato situace vede do začarovaného kruhu 
touhy mít další a další takové zážitky. Současně, jak víš, Petře, mozkové buňky 
uživatele přestanou po dlouhodobějším používání takových látek/drog 
produkovat chemické sloučeniny potřebné pro normální fungování lidského 
těla a psychiky. Nyní se spoléhají na vstup z venku, namísto vstupu ze svého 
nitra, jak tomu bylo předtím. Vidíš tu duchovní souvztažnost, Petře? 

Peter: Ano, velmi jasně. 

Pán Ježíš Kristus: Jestliže takové užívání nebo zneužívání trvá delší časové 
období, tato situace - že mozkové buňky přestávají produkovat ty chemické 
sloučeniny - se může stát po zbytek života uživatele na této planetě 
nezvratnou. V takovém případě nemá jiné východisko než pokračovat ve svém 
životě totální závislosti na příslušné látce. V okamžiku, kdy ji přestane brát, 
dostaví se u něho/ní tak vážný abstinenční syndrom a duševní muka, že se život 
pro něho/ni stane zcela nesnesitelným. Tehdy mnozí z nich spáchají 
sebevraždu. 

Zde hovoříme o těžkých případech narkomanie nebo závislosti. Co ale 
s takzvaně zdánlivě ‚neškodnými‘ nebo ‚lehkými‘ návyky, náklonnostmi, 
narkomaniemi nebo závislostmi? Jedním z nejnebezpečnějších předpokladů, 
který vy všichni vlastníte, je tendence propadnout zvyku považovat něco ve 
svém životě za natolik příjemné, radostné, normální, vhodné a potřebné, že 
vám nikdy ani jen na mysl nepřijde položit si otázku o možném negativním vlivu 
toho na vaše duchovní, duševní a fyzické blaho. 

Uvažoval jsi už někdy o takové silné potřebě - dokonce o skutečné závislosti - 
které propadla většina členů lidstva? Vezmi si například jejich zvyk dát si denně 
několik šálků černé kávy, plné kofeinu na povzbuzení. Pokud ji pijí delší časové 
období, v jednom okamžiku zjistí, že bez své dávky kofeinu nejsou schopni 
normálně fungovat. Jak víš, Petře, výzkumníci věnující se této problematice na 
vaší planetě jasně stanovili fakt, že jestliže delší časové období pijete dva a půl 
nebo více šálků silné černé kávy denně, vypěstujete si fyziologickou a 
psychologickou závislost na ní. V okamžiku, kdy ji přestanete pít, dostaví se 
podobný abstinenční syndrom jako u závislosti na heroinu. A kouření cigaret 
vytváří ve vašem mozku stejný stav jako užívání kokainu. 

V jednom časovém bodě zjistíte, že bez nich nejste schopni žít a fungovat. Stali 
jste se otroky vlastních návyků. Negativní stav se k vám dostal prostřednictvím 
takových návyků a závislostí. V tomto ohledu tedy lze lidstvo na planetě Nula 
považovat za celoplošně navyklé a závislé na něčem nebo někom. Pro každého 
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ve jsoucnu a bytí je tu obsažen duchovní faktor poučení se o životě, který je 
zcela a kompletně závislý na vnějších činitelích, bez jakéhokoliv vstupu zevnitř. 

Problém této situace spočívá ve faktu, že když si už jednou zavedete takový typ 
života, tento postupně a pomalu zmenšuje vaši schopnost vcházet dovnitř, 
nebo jestliže se pokusíte vejít dovnitř, pokud používáte takové látky nebo 
cokoliv jiného v této věci, ocitnete se v kontaktu s falešným pseudonitrem a 
s entitami, které přicházejí z negativního stavu. Naneštěstí, velmi často mohou 
být vaše zážitky v tomto ohledu zdánlivě pozitivní. Zpočátku jsou tak sestaveny 
proto, aby vás lstí dostaly, abyste propadli svým závislostem a abyste ztratili své 
pravé duchovní uvědomění, které nahradí falešným. V tomto bodě získáte 
klamnou představu, že je vše v pořádku a že jste nadále v kontaktu se svou 
pravou duchovní myslí, se Mnou a se členy své pravé duchovní rodiny. Jakmile 
se ocitnete v tomto bodě - a mohu vás ujistit, že neustálým používáním 
takových prostředků se celkem jistě ocitnete - vaše pravá a počáteční 
schopnost být v důvěrném kontaktu a komunikovat se Mnou se ztratí. 

Zde platí princip, který často slyšíš od lidí – ‚jakmile něco nepoužíváš, přijdeš o 
to‘. Jakmile přestanete používat správné prostředky na vcházení do nitra 
pomocí svého vlastního úsilí, bez závislosti na někom nebo něčem a bez 
jakéhokoliv vlivu užívání nějaké látky, ztratíte svůj přístup ke Mně a k Mému 
pozitivnímu stavu. Tak ztratíte cestu ke svému pravému já nebo ke své pravé 
přirozenosti. 

Co myslíš, proč vám bylo naléhavě doporučováno, abyste se stranili pití 
alkoholu, kouření cigaret, pití jakýchkoli silných, drogou ochucených nápojů a 
nerozumného napojení se na kohokoliv nebo cokoliv? Protože takové věci, ať se 
zdají jakkoli neškodné či mírné, jsou nebezpečné pasti, které vám nastavil 
negativní stav, aby vás odvedl na vedlejší kolej z vaší správné duchovní cesty. Za 
současně existujících podmínek, během současného posunu, budou síly 
negativního stavu, zejména renegáti, tuto past používat, aby vám znemožnili 
správně, efektivně a úspěšně fungovat ve vaší roli, jsouce Mými pravými 
představiteli. 

Situace je v tomto ohledu nesmírně citlivá. Nepodceňujte sílu žádného 
takového prostředku jimi využívaného na to, aby vám jako Mým pravým 
představitelům zabránili ve vašem poslání a pověření. Renegáti využijí všechno, 
co mají k dispozici, aby vám znemožnili vaše správné fungování v tomto ohledu. 
Proto během této doby pokračujícího posunu, všechny ty věci, zvyky, 
náklonnosti či cokoliv jiného této povahy, co bývalo skutečně neškodné a 
bezpečné, už více takové není. Stalo se to silným nástrojem v rukou renegátů, 
aby pomocí toho škodlivě ovlivňovali váš život. Vezmi si například zvyk pít 
silnou černou kávu. Není náhodou, že v duchovním světě se černá káva nazývá 
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‚démonický nápoj‘. Je tu duchovní souvztažnost významu černé nebo tmavé. 
Duchovně řečeno, všechno v negativním stavu se nachází v neproniknutelné 
tmě a černotě. Když popíjíte kávu, kvůli této duchovní souvztažnosti může být 
jejím prostřednictvím nepříznivě ovlivněn váš duchovní, duševní i fyzický stav. 
Může to nechat doširoka otevřené dveře renegátům, aby uplatnili svůj vliv na 
vás bez toho, abyste si vědomě uvědomovali takový nežádoucí účinek. Toto 
platí o jakýchkoli takových zdánlivě bezpečných a neškodných zvycích, které 
můžete mít. 

Pamatuješ si, Petře, na rozhovor, který jsi měl s recepční v hotelu, ve kterém 
jste bydleli, když jste s Glorií před mnoha lety navštívili Fidži, ostrov v jižním 
Pacifiku? Když ti při rozhovoru řekla, že musí jít a ujistit se, zda všichni hosté 
z Anglie dostali po obědě o třetí hodině svůj silný čaj, protože kdyby ho 
nedostali, byli by ‚nevrlí‘? Jinými slovy, bez svého silného čaje by byli popudliví, 
nervózní a náladoví. Pokud se podíváš na barvu vařeného čaje, při mírném až 
středním vylouhování má nazlátlé zabarvení, což je stav, který mu dodává 
určitou pozitivní konotaci. Čím ho ale uděláš silnější, tím bude tmavší a tím víc 
se bude blížit stavu kávy, stávaje se návykovým a démonickým. 

Někteří z vás si snad budou stěžovat, že se vám snažím vzít vaše každodenní 
potěšení v lidském životě. Nuže, jestliže jsou takové věci jediným možným 
zdrojem potěšení, které jste schopni zažít ve svém každodenním životě na 
planetě Nula, potom je s vaším duchovním stavem mysli něco ve velkém 
nepořádku. V tom případě jste ještě stále pod vlivem negativního stavu nebo 
své typické lidské přirozenosti. Co by mohlo být větším potěšením než vcházení 
do nitra, studování, uvažování a meditování o Mém Novém zjevení, bytí 
v kontaktu se Mnou, se členy své duchovní rodiny a s realitou Mého pozitivního 
stavu? Pokud potřebujete jakékoliv vnější fyzické potěšení například ve formě 
nápojů, máte všemožné druhy vynikajících bylinkových čajů, zdravých 100% 
džusů, bezkofeinových nebo slabých čajů, nealkoholických piv nebo vín a 
podobných látek, které nejsou návykové a které mohou být rovněž potěšující 
jako ty druhé, které ale nevedou k nebezpečným závislostem a k otevírání dveří 
negativnímu stavu, dávaje jeho silám, obzvláště renegátům, příležitost škodlivě 
ovlivňovat váš život. 

Přemýšlejte o tom. Jako Moji praví představitelé musíte ve své roli znovu 
popřemýšlet o svém životě ve všech jeho aspektech, abyste se zbavili všeho - 
nezáleží na tom, jak neškodné nebo mírné to vypadá nebo se zdá být - co by 
účinně bránilo vašim schopnostem vykonávat Mou práci na vaší planetě. Velmi 
bych chtěl, abyste si uvědomili důležitost toho, co vám říkám v tomto Dialogu, 
bez ohledu na to, jak bezvýznamné se vám to může zdát během jeho čtení. 
Můžete říci: ‚Tak o čem je to velké tlachání o drogách, náklonnosti k něčemu, o 
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kávě, čaji a o podobných druhořadných věcech?‘ atd. Nepodceňujte důležitost 
tohoto tématu. Opakuji, to, co bývalo dříve ve schématu věcí a na jevišti 
lidského života bezvýznamné a nedůležité, stalo se v současné době, během 
právě probíhajícího posunu, velmi důležitým. Z toho důvodu se každému, kdo 
čte tato slova, doporučuje, aby změnil svou denní rutinu a zvyky, aby se tak 
zbavil všeho, co by pro členy negativního stavu mohlo být potenciálním nebo 
skutečným prostředkem k tomu, aby vám znemožnili vaše role, pověření a 
poslání, které máte ode Mne. Pokud užívání takových věcí není pro vás lékařsky 
nutné kvůli nějakému zdravotnímu stavu, který si vyžaduje jejich používání, 
nemáte vůbec žádný důvod pokračovat v jejich užívání. 

Nezapomínejte na duchovní souvztažnost všech těchto potřeb. Čím méně 
budete závislí na jakýchkoli takových vnějších faktorech, tím menší bude 
nebezpečí, že vás ovlivní síly negativního stavu. A nejen to, ale čím více se 
osvobodíte od jakýchkoli takových vnějších faktorů, tím méně budete viditelní 
pro renegáty a jejich přisluhovače. Buďte si, prosím, vědomi, že nic je 
nepřitahuje víc než takové vnější faktory. S nimi budete vyčnívat jako bolavý 
palec, jako jasné světlo, které přitahuje můru, v tomto případě negativní stav. 

Peter: Děkuji Ti velmi za tyto informace. A toto mě přivádí ke druhé otázce 
položené Dr. Voienovou. Týká se záležitosti intuice. Abych ji citoval: ‚Jak 
můžeme my jako terapeuti nebo přátelé nabádat někoho, aby používal svou 
intuici nebo naslouchal nitru, jak jen může, pro dobro vlastního porozumění, 
když jim intuice nemusí být dostupná nebo mohou být v kontaktu 
s nesprávnými zdroji informací ze svého nitra?‘ 

Pán Ježíš Kristus: Nuže, Petře, Beth Ann v podstatě správně zodpověděla svou 
vlastní otázku, když ti ve svém dopisu uvedla, že se ji zdá, že ji v tomto ohledu 
může vést její vlastní intuice. 

Tato záležitost má ale i další stránku. Ta se také tak trochu týká výše 
diskutované záležitosti ohledně náklonnosti, vášně, návyku nebo závislosti na 
vnějších faktorech. Jak víš, před určitou dobou jsem tě informoval, že vlivem 
těchto vnějších faktorů a zhušťováním negativního stavu na vaší planetě i jinde 
byla schopnost intuitivního vnímání pro většinu lidstva zablokována. Jak se 
stávali víc a více závislými na vstupu z vnějšku, tedy v podstatě z negativního 
stavu - jako při závislosti na chemických látkách - jejich intuitivní rozlišování 
postupně zakrnělo a po čase přestalo fungovat úplně. Z toho zdroje jim už více 
nepřicházejí žádné informace/vstupy. Tuto situaci bylo třeba vytvořit, aby se 
negativnímu stavu dala příležitost zvítězit na této planetě i jinde. Pokud by 
v lidské mysli existoval určitý stupeň intuitivního uvědomění, pro negativní stav 
by bylo velmi těžké zcela zvítězit. Jen vy, Moji představitelé, máte výsadu nejen 
nadále mít tuto schopnost, ale, jak bylo uvedeno předtím, vaše intuice se 
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neustále rozšiřuje a dále rozvíjí. Samozřejmě, v očích negativního stavu se vy 
nepočítáte, protože vy nejste typičtí lidé. Vaše situace tedy nepřekáží procesu 
uchopení moci negativním stavem. Pokud jde o vaši pomoc jiným jedincům, 
v tomto ohledu neexistuje žádné obecné pravidlo, protože každý jedinec je jiný 
a bude vyžadovat odlišný přístup. Mějte ale na paměti, že pokud vás nepožádají 
o pomoc nebo pokud z principu nehledají pravdu, jejich osobní volbou je být 
v pozici buď úplného odloučení od své intuice, nebo být pod vlivem nebo 
v kontaktu s nesprávným zdrojem. V tom případě by váš pokus dát je do 
pořádku mohl být vnímán jako vnucování, což by mohlo silám negativního 
stavu poskytnout příležitost osobně vás sužovat.  

Nezapomeňte na volby, které každý jedinec v tomto ohledu vykonal. Na druhou 
stranu, jestliže k vám někdo přijde a požádá vás o pomoc, v takovém případě by 
bylo vaší duchovní a profesionální povinností uvést do pozornosti žadatele 
všechny dostupné volby, alternativy a možnosti, které v tomto ohledu existují. 
Ukážete tak tomu jedinci všechny možné cesty ven z jeho/její kritické situace. 
Metoda, přístup a způsob léčby, které se mají použít v tomto případě, se budou 
lišit od jednoho jedince k druhému. Toto je ta situace, kdy Mě jako Moji praví 
představitelé požádáte, abych převzal kontrolu vaší mysli obecně, a zvlášť vaší 
intuice, abych vás tak mohl přivést ke zjištění a aplikaci nejvhodnějšího a 
nejúčinnějšího způsobu, jak pomoci takovému jedinci podle jeho/jejích potřeb 
v tomto ohledu. Pamatujte ale, že je výlučně na každém jedinci, aby na vaši 
intervenci reagoval pozitivně, nebo vůbec, nebo dokonce negativně. Kvůli 
tomuto důležitému individualizovanému a zosobněnému faktoru nemůže být 
nyní řečeno nic víc.  

Peter: Děkuji Ti za tvé informace ohledně této záležitosti a ohledně všeho 
ostatního. 
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Dialog 35 

5. února 1999 

 

Peter: Dnes ráno se cítím tak trochu frustrován, protože jsem od Dana stále 
ještě nedostal editovaný Dialog 32 a Dialog 33. Samozřejmě, člověk nikdy neví, 
zda určité zdržení nezpůsobily nějaké problémy s internetem nebo s e-mailem, 
a Dialogy se možná ztratily někde v kybernetickém prostoru. Když hovoříme o 
závislostech, co Si myslíš například o mé závislosti na Danovi kvůli editaci nebo 
závislosti na někom nebo něčem jiném v této nebo jakékoliv jiné situaci? Potom 
je zde otázka ohledně některých komentářů v Dialozích, které možná nejsou 
v souladu s daným tématem. Toto mě přivádí ke druhé, mnohem znepokojivější 
otázce: Je vůbec něco v některém z Dialogů - kdy údajně odpovídáš Ty - co není 
od Tebe, ale je buď od někoho jiného, nebo je to z mých vlastních představ, 
přičemž vyjadřuji svá vlastní slova nebo ideje nebo představy nebo cokoli, 
tvrdící, že jsou Tvé? Jeden ze čtenářů Dialogů mi naznačil, že určitá slova nebo 
tvrzení nebo chování nepůsobí jako Tvé. 

Pán Ježíš Kristus: Jak víš, Petře, nic se neděje čirou náhodou. Cokoliv pociťuješ 
nebo cokoli pociťují jiní během jejich čtení těchto Dialogů, má nějaký důležitý 
smysl a význam. To poukazuje na nějaké záležitosti, které je třeba 
prodiskutovat nebo uvést do vaší společné pozornosti. Opět, je do toho zapojen 
faktor načasování, to znamená, že je čas věnovat se něčemu, co trápí tebe 
osobně, nebo něčemu, co mají na mysli jiní čtenáři. 

Začněme tvou otázkou závislosti na někom, v tomto konkrétním případě na 
Danovi, kvůli editaci těchto Dialogů, a tvou následnou frustrací, když je 
nedostáváš v naznačeném čase. Především, z typického lidského hlediska je to 
jen ilustrací a potvrzením faktu, že typický lidský život spočívá ve vzájemné 
závislosti. Ať se podíváš jakýmkoliv směrem, ve vašem lidském životě je vždy 
něco, co je závislé na nějakých vnějších faktorech, zdánlivě mimo vaši moc. 
Takto to je a takto jste se to dohodli zakoušet, když jste se inkarnovali do 
lidského života. Jak bylo uvedeno v předešlých Dialozích, toto je typické 
uspořádání negativního stavu. 

 Jak ale bylo uvedeno výše, toto je typický lidský pohled na tuto záležitost. 
Existuje zcela jiná konotace, jestliže se na to podíváte z typického duchovního 
hlediska nebo z pohledu pozitivního stavu. Jak je termín ‚závislost‘ definován 
v pozitivním stavu a, samozřejmě, v negativním stavu? Jaký je význam tohoto 
termínu v obou koncepcích? V negativním stavu, jakož i v lidském životě má 
termín ‚závislost‘ úplně jiný význam než v pozitivním stavu. V negativním stavu 
tento termín vždy znamená, že pravý život může pocházet jen z vnějších 
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faktorů, které určují všechny podmínky pro to, aby se takový život manifestoval 
a aktualizoval. Být závislý tedy znamená žít. A naopak. Žít znamená být vždy 
závislý na někom nebo něčem mimo vás. Žádná jiná koncepce života, nebo 
toho, co je to vlastně život, v negativním stavu a v lidském životě v rámci jejich 
chápání neexistuje. 

Na druhou stranu, v pozitivním stavu se termín ‚závislost‘ používá v konotaci 
závislosti na Absolutním Zdroji Života - na Mě, Pánu Ježíši Kristu, s pochopením, 
že jedinec nemůže být naživu nebo být a existovat beze Mne, jsouce Absolutní 
Život a jsouce Absolutně Živý. Kvůli skutečnosti, že život v každém je ode Mne, 
a hlavně kvůli faktu, že je to Můj Život, Já jsem přítomen v životě všech, 
udržujíce v nich ten život nepřetržitě. Já jsem tedy v nitru každého. Toto tvrzení 
vede k nevyhnutelnému logickému závěru, že v pozitivním stavu každý závisí 
jen a pouze na svém jedinečném nitru, kde jsem se Svým životem vždy 
přítomen, sdílejíce jej s každým jedincem. V pozitivním stavu není myslitelná 
žádná závislost na vnějších činitelích. 

Toto prohlášení nás přímo přivádí k pojmu pozitivního stavu – ‚sdílení‘. 
V pozitivním stavu existuje namísto vzájemné závislosti ohledně jakýchkoli 
potřeb, které kdo má, nádherné, povznášející, radostné a šťastné sdílení všeho, 
co kdo má a čím je, bez jakéhokoliv vnucování, požadavků, očekávání, projekcí 
nebo závaznosti. V pozitivním stavu tedy termín ‚závislost‘ v typické lidské 
konotaci a chápání v podstatě neexistuje. Namísto toho zde máme vzájemné 
sdílení, kdykoliv je to potřebné a žádoucí.  

Tuto důležitou záležitost nám umožnila prodiskutovat tvá frustrace, Petře, 
ohledně zpoždění z jakýchkoli důvodů, aby se ukázal jasný rozdíl mezi koncepcí 
pojmu závislosti v negativním stavu a v lidském životě, a mezi jeho pojímáním a 
chápáním všemi v pozitivním stavu. 

Kvůli faktu, že jako Moji pravý představitelé teď fungujete z pozice pozitivního 
stavu, je velmi zásadní uznat tento faktor a dívat se na svou situaci ne jako na 
závislost, ale jako na vzájemnou příležitost sdílet své zodpovědnosti týkající se 
obecně Mého Nového zjevení, a zvláště těchto Dialogů. Uznávajíce současně 
fakt, že síly negativního stavu využijí jakýkoliv z vašich fyzických a/nebo 
duševních stavů, aby zdržovaly nebo brzdily vaši důležitou práci, stejně jako aby 
vás donutily pociťovat frustraci a netrpělivost. 

Tyto své stavy, Petře, máš tedy na základě vnucení negativního stavu, 
využívajícího lidskou stránku tvé povahy úplně stejným způsobem, jakým 
využíval Danův zdravotní stav. Jak ale vidíš z naší konverzace o otázkách 
závislosti a sdílení, jeho snaha byla zcela anulována změnou na něco užitečného 
a pozitivního. Toto je velmi dobrá ilustrace, jak se vše povahově negativní a 
lidské může v životech Mých představitelů změnit na něco velmi užitečného a 
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pozitivního. Tyto věci dopadnou určitě skvěle, Petře. Kromě toho, jak bylo 
uvedeno výše, tvoje snaha spolupracovat s Danem vám oběma dává příležitost 
podělit se o své zodpovědnosti v tomto ohledu. 

Peter: Přesně v tomto okamžiku, právě když jsme dokončili tuto diskusi o 
rozdílech mezi koncepcí termínů ‚závislost‘ a ‚sdílení‘ existujícím v pozitivním 
stavu, zazvonil mi telefon a na druhém konci byl překvapivě Dan, oznamující mi, 
že mi právě poslal e-mailem jak Dialog 32, tak i Dialog 33. Byl jsem velmi 
překvapen, když jsem ho uslyšel, protože v tuto dobu obvykle hluboce spí. Říkal 
mi, že skoro celou noc pracoval na editaci. Jak se ti líbí tato takzvaná náhoda? 

Pán Ježíš Kristus: Nuže, Petře, jak víš, žádné náhody neexistují. Pro tebe bylo 
velmi důležité věnovat se otázce závislosti a tvé frustrace ohledně ní, aby ses 
zaměřil na diskutované rozdíly. Kdybys brzy ráno, když jsi zapnul svůj počítač a 
zkontroloval své e-maily, našel editované Dialogy, jak jsi očekával, nikdy bys mi 
nepoložil svou otázku ohledně této záležitosti. V tom případě by byla tato 
diskuse ponechána stranou a ty by sis při výběru tématu naší konverzace zvolil 
něco jiného. V tomto časovém bodě bylo z duchovního hlediska a z hlediska 
zmíněné aktuálnosti velmi důležité, aby bylo výše vzpomínané vysvětlení o 
diskutovaných termínech uvedeno právě teď, dnes ráno. Duchovní atmosféra 
v duchovním světě i jinde a povaha momentálně se odehrávajícího posunu si 
naléhavě vyžadovala, aby bylo toto vysvětlení poskytnuto ve prospěch všech. 

Kvůli faktu, že v současnosti existující duchovní potřeba je taková, že si 
vyžaduje odlišný přístup při zaujímání stanoviska k různým duchovním pojmům 
a termínům, a abych se vyhnul jakýmkoli vnucením z Mé strany nebo ze strany 
kohokoliv jiného, bylo životně důležité vytvořit předpoklad, který by ti poskytl 
příležitost položit tuto konkrétní otázku a dostat tuto konkrétní odpověď přímo 
ode Mne. Kdybych ti měl vnutit kdykoliv Svá vysvětlení ohledně čehokoliv, a 
nejen ohledně této konkrétní záležitosti, bez toho, abys Mě nejprve o to 
požádal ze své vlastní svobodné vůle a volby, síly negativního stavu by toho 
ihned využily s cílem napadnout koncepci přirozenosti pozitivního stavu. 

Nezapomínej, prosím, a opět Se opakuji, že nyní působíte z pozice pozitivního 
stavu. To znamená, že se využívají jen pozitivní prostředky, aby vám byly 
oznámeny jakékoli informace o čemkoli. V pozitivním stavu se nyní všechno 
poskytuje formou rozhovoru - pokud jde o jakékoliv vysvětlení nebo objasnění 
jakýchkoli pojmů, idejí a termínů. Nejdříve položíte své otázky a potom 
dostanete své odpovědi, jak je nutné a potřebné. Toto je důvod, proč z vaší 
pozice na planetě Nula, když jste zároveň umístěni v pozitivním stavu, musíte 
nejdříve položit své otázky, abyste ode Mne dostali jakékoli odpovědi. Nebo 
pokud ty, či kterýkoliv případný čtenář, nemáš žádné specifické otázky, vždy se 
ptáš, zda Já nemám co dodat, oznámit nebo se podělit o něco s tebou 
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v jakékoliv konkrétní době. V tom ohledu Mně tvá otázka umožní, abych 
pokračoval, objasnil, dodal nebo oznámil ti cokoliv, co je potřebné a aktuální ve 
prospěch všech. Kvůli faktu, že je to tvá otázka, nebo otázka nějakého 
případného čtenáře, kterou jste mně poskytli na základě vaší vlastní svobodné 
vůle a volby, Má odpověď dokonce ani v takové situaci neporušuje vaši 
svobodnou vůli a volbu, a tudíž není v žádném případě vnucením. Jinak by 
členové negativního stavu dospěli k závěru, že mezi nimi a členy pozitivního 
stavu není žádný rozdíl, protože používám jejich metodologii, metodologii 
negativního stavu, vnucováním vám svých odpovědí bez toho, abys Mě ty, nebo 
kterýkoliv případný čtenář, nebo členové Mého pozitivního stavu o to požádali. 

Toto je důvod, proč jste už po nějakou dobu, co jsi zaznamenal Doplnění 
v Korolariích..., velmi pečlivě a velmi důrazně připravováni na to, abyste se 
naučili klást své vlastní otázky a dostávat své vlastní odpovědi. Vidíš, Petře, tím, 
že to učíte a že to děláte, přibližujete se k tomu, jak je to v pozitivním stavu, 
vytvářejíce na planetě Nula základ, díky kterému může být znovu spojena s 
pozitivní planetou Zemí až dozraje čas, stanouc se jejím integrálním odrazem, 
jakým bývala předtím, než byla oddělena a přestěhována do jiné dimenze. 

Co se vám zde oznamuje v důsledku tvých otázek a obav, Petře, je nesmírně 
důležité, nad tvé momentální chápání, proč je to tak. Toto je důvod, proč je 
někdy dovoleno, abys během zaznamenávání těchto dialogů cítil frustraci, 
pochybnosti, nejistotu, úzkost a skleslost. Tyto stavy mysli jsou efektivně 
využívány, aby tě vedly k pokládání všech těchto otázek, abys tak mohl dostat 
odpovědi, které mají ohromně důležitý multivesmírný význam a souvislost. 
Velmi dobře vím, že prožívat tyto stavy mysli není pro tebe moc příjemné, jsou 
ale prostředky, pomocí kterých lze uskutečnit něco velmi důležité ve prospěch 
všech. Buď tedy trpělivý a vydrž do konce. 

Peter: Udělám, co budu moci. A co zmíněné možné nesrovnalosti v některých 
prohlášeních a možnost, že to v některých případech nejsi Ty, kdo se mnou 
hovoří, ale někdo jiný, nebo že je to má vlastní fantazie? 

Pán Ježíš Kristus: Toto je, samozřejmě, velmi vážné obvinění. Určitým 
způsobem se to týká výše diskutované záležitosti: jak jsou některá slova, ideje 
nebo pojmy vnímány, chápány a chováním vyjadřovány v pozitivním stavu na 
jedné straně, a v negativním stavu a v lidském životě na straně druhé. Jak sis 
ve výše uvedeném sdělení všiml, to samé slovo nebo výraz může mít zcela jiný 
význam z pohledu pozitivního stavu nebo zcela jiný z pohledu negativního stavu 
nebo z typického lidského pohledu a chápání. 

V odpovědi na tvé obavy, jakož i na možné obavy ostatních, zda jsem to Já, kdo 
s tebou vždy hovoří v každém konkrétním případě, mohu tě ubezpečit, že jsem 
to vždy Já, nezáleží na tom, že to může znít, jako bych to nebyl Já. Samozřejmě, 
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jako vždy, je výsadním právem každého přijmout to jako pravdu, nebo ne. Také, 
jako vždy, je osobní zodpovědností každého čtenáře, aby si tento fakt ověřil 
prostřednictvím své vlastní intuice, logiky, rozumového procesu a intelektu 
nebo jakýmkoliv způsobem, který má k dispozici, aby splnil tento velmi důležitý 
úkol ověřování. 

Dovol Mi připomenout ti, stejně jako i každému čtenáři těchto Dialogů, co vám 
všem bylo v tomto ohledu oznámeno v Úvodu k Novému zjevení Pána Ježíše 
Krista. Z velmi důležitých důvodů jsem se rozhodl transmitovat Mé Nové 
zjevení, Petře, s použitím způsobů, stylů a prostředků tvého specifického 
myšlení, idejí, slov, pojmů, chápání, chování, postoje, životního stylu a všeho 
ostatního. Proto během naší konverzace v současnosti využívám nebo jsem 
během tvé transmise Mého Nového zjevení v minulosti v největší možné míře 
využíval způsob, Petře, jakým ty uvažuješ, hovoříš, vyjadřuješ se, oznamuješ své 
ideje, píšeš či cokoliv jiného. 

Na druhou stranu, jak bylo naznačeno výše, velmi často způsob, jakým někteří 
čtenáři chápou určité pojmy nebo obsah slov - a v jaké konotaci jsou používány 
nebo co skutečně znamenají - je zcela jiný než způsob, jakým jsou pojímány a 
chápány v pozitivním stavu. 

Vezmi si například slovo ‚smích‘, které vyvolalo tak mnoho obav a vedlo 
jednoho čtenáře k předpokladu, že to neznělo, jako bych to říkal Já. Jaký 
význam přikládají lidé tomuto slovu? Má mnoho konotací. Může to být 
jednoduše smích jako výsledek poslechu nějakého vtipu. Může to být smích 
jako posmívání se někomu nebo něčemu. Může to být smích na zakrytí 
vlastních rozpaků ohledně někoho nebo něčeho. Může být vyjádřením vlastní 
dobré nálady nebo úspěchu. Může být výsledkem nějakého dobrého pobavení 
se a mnoha jiných příčin. Jak tedy vidíš z těchto málo příkladů, smích může mít 
buď pozitivní, nebo negativní konotaci.  

V pozitivním stavu termín ‚smích‘ znamená stav vnitřní dispozice, který 
poskytuje příležitost těšit se ohledně něčeho nebo někoho. Toto je důvodem, 
proč vždy, když je toto slovo použito v Dialozích nebo v Mém Novém zjevení 
obecně, znamená ohromný požitek, potěšení, radost a nadšení, že došlo 
k určitým událostem, chování nebo vysvětlení, které přispívají ke štěstí a 
poučení všech zúčastněných - na jejich úrovni. 

Když tedy členové pozitivního stavu vyjadřují radostný smích ohledně Mého 
sdělení, které jsem učinil lidským žertovným způsobem, které znělo: ‚Kdo by 
chtěl souhlasit s tím, aby se stal lidským tvorem?‘ - toto v nich vyvolává pocit 
ohromné vděčnosti, radosti, štěstí, spokojenosti, potěšení a nadšení, že někdo 
skutečně souhlasil s inkarnací do lidského života za účelem poskytování velmi 
důležité zpětné vazby pro ně ohledně života v negativním stavu a na planetě 
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Nula. Žádná jiná konotace termínu ‚smích‘ v pozitivním stavu neexistuje, 
zejména a zvlášť ne ve výše zmíněné pasáži.  

Jsou tu ale další, jedna, či dvě stránky této záležitosti. Jestliže používám Petrův 
způsob oznamování, vyjadřování, jazyka, chování a všeho ostatního, co má, 
abych vyjádřil Své ideje nebo to, o čem hovořím nebo jak říkám to, co říkám 
nebo jak se chovám, potom v takovém případě by to vnějšímu pozorovateli 
nebo čtenáři přirozeně znělo, jako by hovořil, choval se atd., Petr, že? Nakonec, 
nikdy nezapomínejte, že tyto Dialogy se odehrávají v domácí atmosféře, jako by 
jeden člen rodiny hovořil s druhým, jako když dva lidé sedí a příjemně, 
smysluplně, uvolněně a klidně konverzují o záležitostech společného zájmu. I 
kdyby vám to tedy vyznívalo, jako by tímto způsobem hovořil a choval se Petr; 
ve skutečnosti vždy, když se poskytuje odpověď na vaši otázku, jsem to Já, kdo 
to takto dělá v Petrovi a prostřednictvím Petra. 

Co myslíte, proč jsem získal lidskou přirozenost, včlenil ji a fúzí spojil se Svou 
Absolutní Přirozeností, učinivše ji Božskou; Božské Lidským a Lidské Božským? 
Mezi mnoha jinými věcmi za tím účelem, abych byl schopen sestoupit na vaši 
úroveň, přizpůsobit se tomu, abych byl jako jeden z vás, abych mohl s vámi 
hovořit, takříkajíc, na rovnocenném základě, jako jeden rovnocenný jedinec 
s druhým rovnocenným jedincem, používajíce váš vlastní jazyk, vaše vlastní 
výrazy, váš vlastní způsob myšlení a vnímání a všechno ostatní, co máte v tomto 
ohledu, a ne jako někdo vzdálený, tam venku, kdo je zcela nepochopitelný, 
nedostupný a vysoko nad vámi, se kterým byste neměli žádnou naději navázat 
jakoukoliv smysluplnou komunikaci. 

Tento způsob komunikace, jakož i bytí jako kdokoliv z vás, na vaší vlastní lidské 
úrovni (samozřejmě, bez negativní konotace typické lidské přirozenosti), 
současně vytváří důležitý základ, na kterém nejenže je budováno vaše vlastní 
vnímání, chápání a přijímání Mé pravé Přirozenosti, ale toto vám zároveň úplně 
poskytuje příležitost, abyste odstranili své vlastní předsudky, předpojatost a 
očekávání ohledně Mě a ohledně toho, jaká je Moje pravá Přirozenost. Když 
hovořím jako vy, v tomto případě jako Petr, může to ve vás aktivovat vaše 
staré, nevhodné, zkreslené a dokonce falešné vnímání Mé Přirozenosti, 
pocházející z vaší náboženské či z jakékoliv jiné lidské výchovy. Na tom základě 
nebo na základě vašich vlastních očekávání a projekcí stanovujete a 
vykreslujete své vlastní subjektivní očekávání toho, jaký by měl Bůh, Já, Pán 
Ježíš Kristus, být, jak bych se měl chovat, jaké slova nebo výrazy bych měl 
používat, nebo jaká jsem entita. Jestliže Má komunikace s vámi, nebo v tomto 
případě s Petrem, nezapadá do vašeho vlastního rámce vykreslených 
očekávání, máte sklon učinit závěr, že je nemožné, abych to byl Já, kdo to 
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hovoří, protože, koneckonců, Pán Ježíš Kristus, Já, by nikdy nepoužil takové 
slova nebo výrazy, smích, chování či cokoliv, co máte. 

Je načase, abyste se jako Moji praví představitelé na planetě Nula vzdali této 
duchovně nebezpečné představy o Mně nebo o tom, jak bych se měl s vámi 
stýkat, hovořit, jevit se vám atd. Nebezpečí lpění na své vlastní představě 
v tomto ohledu, protože je nevhodná, a v některých případech může být 
dokonce zcela falešná, dává příležitost silám negativního stavu, zejména 
renegátům a jejich přisluhovačům, aby se na vás zaměřili tak, že podpoří vaši 
představu jako správnou, abyste nebyli schopni navázat správný vztah s Mým 
pravým Já. 

Dochází zde k tomu, že tímto typem postoje otevíráte dveře tamtěm 
z negativního stavu a ti mohou být schopni vás přesvědčit, že tyto Dialogy a 
následně celé Mé Nové zjevení nejsou ode Mne a že Já bych nikdy tak 
nehovořil, protože, koneckonců, Já jsem všemohoucí Bůh, který by Sebe 
Samého (úmyslně vynechávám ‚Sebe Samou‘) nikdy nemohl snížit na úroveň 
zapáchajícího lidského vnímání nebo chápání a který by nikdy nebyl schopen 
přizpůsobit se lidské úrovni života. 

Jistým způsobem byste tedy mohli dopadnout jako někteří z Mých takzvaných 
učedníků na planetě Nula během Mé inkarnace tam, kteří Mě nevydrželi 
poslouchat, když jsem hovořil o jezení Mého těla a pití Mé krve. Vezma to 
doslovně dospěli k závěru, že jsem nějaký bláznivý chlapík, a ne pravý Syn Boží, 
jak jsem tvrdil. Z toho důvodu se ode Mne a od Mých ostatních učedníků 
odvrátili a více už se Mnou nechodili. 

Členové negativního stavu, a zejména renegáti, by nechtěli nic víc, než aby vás 
viděli dopadnout přesně tak, jak dopadli ti takzvaní Moji učedníci. Abych vás 
zachránil před takovým strašným osudem, někdy je velmi potřebné záměrně 
použít nějaké pojmy nebo slova nebo chování, které z vašeho pohledu mohou 
být útočné nebo nepřiměřené, které vám ale poskytují příležitost vykonat 
korekce ve svých nevhodných očekáváních a projekcích svých vlastních 
osobních idejí ohledně toho, jak bych se měl chovat, konat, hovořit, navazovat 
vztah a podobné věci. Vždy, když je potřeba je použít, nebo vždy, kdy je 
zaznamenáno, že jsou ve vás stále ještě přítomny nebo že jste stále oběťmi 
nějakých zbytků vašeho starého, nevhodného či dokonce falešného vnímání - 
obzvláště Mě a reality pozitivního stavu obecně - bude nutné je dále používat, 
abych je uvedl do vaší pozornosti a dal vám možnost napravit je. 

Neznervózňujte se tedy ohledně nich a nechyťte se do pasti renegátů či 
kohokoliv v negativním stavu, myslíce si, že to nejsem Já, kdo hovoří nebo kdo 
se vesele směje se všemi ostatními v pozitivním stavu. Dovolte Mi, prosím, 
abych byl někdy také jako vy - ve vaší čistě pozitivní, přesto ale lidské konotaci. 
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Je Mi velkým potěšením občas přejít na vaši úroveň a být jako vy. Neodpírejte 
Mi toto potěšení na základě vašich vlastních subjektivních očekávání a projekcí. 

Samozřejmě, jako vždy, je celkem na vás, na vaší vlastní svobodné volbě, zda 
Mě přijmete v tomto Mnou zvoleném způsobu projevování se, Jsouce jako vy, 
nebo Mě odmítnete. V této, jakož i v jakékoliv jiné věci budu vaši volbu plně 
respektovat bez toho, abych vás za jakoukoliv z vašich voleb odmítal, odsuzoval 
nebo zavrhoval. 

Peter: Děkuji Ti za toto vysvětlení a útěchu. Potřeboval jsem to. A nyní bych rád 
předložil otázku jménem Pearl McCallum z La Jolly v Kalifornii. Jak víš, 
dobrovolně věnuje svůj čas práci se smrtelně nemocnými a umírajícími jedinci 
v hospici v San Diegu. 

Z její pozice by chtěla přirozeně položit otázku týkající se záležitosti eutanázie a 
sebevraždy za asistence lékaře v případě smrtelně nemocných, trpících lidí. 
Připojuji se k její prosbě o Tvé objasnění této záležitosti a chtěl bych k tomu 
dodat otázku ohledně trestu smrti. Má také dotaz, zda může tato situace 
dovést některé lidi k tomu, aby spáchali asistovanou sebevraždu bez toho, aby 
se před svou inkarnací na planetu Nula na tom dohodli, a zda by měly být 
schváleny zákony povolující sebevraždu za asistence lékaře, jak je to například 
v Oregonu a pokud jde o situaci Dr. Kevorkiana, který byl prvním v této zemi, co 
pomáhal smrtelně nemocným lidem spáchat sebevraždu. 

Pán Ježíš Kristus: Především, na úvod odpovědi na obě tvé otázky Mně dovol 
velmi jasně prohlásit: Je zcela nemožné, aby kdokoliv udělal, prožil nebo 
souhlasil s něčím bez předešlé dohody před inkarnací na planetu Nula, včetně 
asistované sebevraždy. Tento fakt byl už velmi naléhavě zdůrazněn v Doplnění 
3 v Korolariích.... Tehdy tam bylo uvedeno i to, že byla také učiněna dohoda 
souhlasit se zkušeností něčeho, co nebylo původně zahrnuto do počáteční 
dohody, co by ale bylo nutné zažít, ilustrovat a demonstrovat, jestliže by 
vyvstala taková potřeba nebo požadavek během jedincovy služební cesty 
v lidském životě na planetě Nula. Taková dohoda, která by obsahovala tuto 
důležitou klauzuli, byla nutným opatřením při předvídání mnohých důležitých 
posunů, ke kterým bude docházet během jedincova života na planetě Nula, jež 
si budou vyžadovat přijetí dodatečných úkolů a povinností v tomto ohledu. 

Toto prohlášení se týká zejména moderní doby, doby ve které žijete, protože je 
nejkritičtější a nejrozhodnější dobou v historii lidstva. Před několika desetiletími 
by bylo nemyslitelné bavit se nebo uvažovat o něčem, co by byť i jen vzdáleně 
se přibližovalo něčemu takovému, jako je asistovaná sebevražda. To byly jiné 
časy, vyžadující si jiný přístup k lidskému životu a k událostem odehrávajícím se 
na planetě Nula. Ilustrační fáze lidského života byla, takříkajíc, v plném proudu. 
Za takových okolností bylo nutné považovat lidský život za něco posvátné, 
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potřebné zachovat za každou cenu. Proto v některých zemích dokonce i 
normální, neasistovanou sebevraždu nebo pokus o sebevraždu považovali za 
těžký zločin, a za pokus o sebevraždu bylo možné dostat se do vězení.  

Jak ale ilustrační fáze lidského života spěje do svého finále a závěru a jak 
kondenzace negativního stavu dosahuje svého konečného stupně a je ve své 
poslední fázi pseudovítězství na planetě Nula, je nezbytné zaujmout zcela jiný 
přístup k chápání toho, co je to vlastně lidský život.  

Jak víš, Petře, mnohá náboženství (zejména katolíci) byla v jejich dogmatickém 
a fanatickém přístupu k lidskému životu a v jejich pokryteckém zdůrazňování 
potřeby všemožně zachovat lidský život za každou cenu, velmi účinně využita 
negativním stavem na to, aby prohlásila lidský život za něco neobvyklé a 
posvátné, co má jako jediné skutečnou cenu v porovnání s jakýmkoliv jiným 
typem života - jako kdyby žádný jiný život nebyl myslitelný ani možný. Toto je 
v úplném rozporu s jejich vlastním učením o životě v nebi a pekle - odtud tedy 
jejich pokrytectví. Aby se všem sentientním entitám ve jsoucnu a bytí dala 
příležitost nebo šance získat důležité ponaučení o přirozenosti života, který 
původně nevznikl ve Mně a v Mém pozitivním stavu, bylo dovoleno, aby takové 
stanovisko vzkvétalo.  

Jak bylo uvedeno v těchto Dialozích předtím, tato ponaučení se právě nyní 
završují. Velmi brzy už nezůstane nic, co by se dalo naučit o tomto typu života. 
Z toho důvodu se dělají přípravy na ukončení ilustrační fáze lidského života a na 
jeho změnu na neilustrační život zvolený jako konečná volba - což je 
pseudovítězství negativního stavu.  

Vždy, když se chystá odehrát něco takového, předchází tomu přehodnocování 
významu lidského života, vedoucí k velmi nepříjemnému uvědomění, že nejen, 
že to není život, který je jediný hodnotný a možný, ale že je jediný, který je 
nejméně hodnotný, bezvýznamný a jediný, který ve svém konečném vyjádření 
nemá žádný smysl. Toto uvědomění vede v lidském vědomí k velmi pevnému 
pochopení, že lidský život je ve skutečnosti plný utrpení, bídy a neštěstí a že to 
v podstatě není pravý život. Když už dospějete k tomuto uvědomění, je nutné, 
aby někteří dobrovolníci na planetě Nula souhlasili se zobrazením tohoto 
faktoru tím, že výhradně za tímto účelem smrtelně onemocní, čímž ospravedlní 
svou potřebu vyhledat lékaře kvůli asistované sebevraždě. 

Toto uvědomění a závěr ohledně lidského života může současně některé 
jedince vést buď k totálnímu odmítnutí toho, že existuje nějaký jiný smysluplný 
život, a proto není žádný důvod pokračovat v tomto ‚hloupém žertu‘ zvaném 
lidský život, nebo že musí být nějaký jiný, odlišný život, který je smysluplný, 
naplňující, uspokojivý a skutečný, a tedy je to pravý život. 
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Tato záležitost má i další stránku. Vezmi si například lidi, kteří jsou v kómatu a 
kteří vlastně nežijí, jen vegetují bez jakéhokoliv uvědomění, a jejichž dýchání je 
udržováno jen náhradními externími přístroji. Lze nazvat takový stav životem a 
žitím? Co ti tato situace říká ze skutečného duchovního hlediska? 

Existují v podstatě dvě věci, které jsou jasně zjistitelné z této situace. První, 
negativní stav vynakládá všemožné úsilí, aby v každém člověku za každých 
okolností a jakýmikoli prostředky zachoval jeho život. Zoufale lpí na tomto typu 
života, věda velmi dobře, že definitivně umírá. Je jen otázkou času, kdy navěky 
zahyne. Ale přesto je v procesu umírání. Toto nepříjemné uvědomění vede 
negativní stav k vynalézání všemožných umělých, vnějších prostředků, jaké 
vidíte v nemocničních, takzvaných život udržujících přístrojů, s cílem udržet 
život v lidském těle. Toto je obrazné vykreslení situace, která existuje ohledně 
konečného osudu pseudoživota negativního stavu a jeho lidského života. 

Druhá, z toho hlediska, jak chápou tuto situaci členové pozitivního stavu, 
jakýkoliv život, který je založen na vnějších, neduchovních nebo na falešných 
duchovních činitelích, ve své podstatě a obsahu není ničím jiným, než je to, co 
mohou vidět ve stavu někoho, jehož tělesný život je udržován vnějšími umělými 
prostředky. Závěr založený na takových zkušenostech je tedy velmi jasný: Život 
negativního stavu a jeho lidský život, založený na těchto vnějších 
předpokladech a činitelích, je život, který je umělý, nesmyslný, marný a 
nemající žádnou pravou realitu, vedoucí jedině k tomu, čím je zmíněný názorný 
stav komatózního jedince. V tom případě to není pravý život, a proto by neměl 
být nikdy zvolen jako alternativa k životu pozitivního stavu. Výsledek této 
ilustrace dává všem jasnou živou odpověď ohledně toho, co by si nikdo, nikdy 
neměl zvolit jako definitivní volbu. 

Jak však bylo uvedeno výše i předtím, tato ilustrační fáze lidského života je 
v procesu ukončení. Faktor ukončení lidské situace uvolňuje určité energie, 
které umožňují zaujmout odlišný přístup k lidskému utrpení a záležitosti 
umírání. Protože si lidské vědomí tento faktor uvědomuje, umožňuje započetí 
zvažování možnosti a uskutečnitelnosti ukončení lidského života, jestliže by se 
ocitl ve stavu extrémního utrpení, smrtelné choroby, komatózních stavů a 
umělého udržování tělesného života všemi těmi vnějšími přístroji. 

Toto je důvod, proč posledních pár let slýcháváme a zaznamenáváme 
všemožné argumenty pro i proti asistované sebevraždě, ukončení tělesného 
života vypnutím všech těch přístrojů a jinými podobnými prostředky. A nejen 
to, ale kvůli tomuto uvědomění nyní nemocnice vyžadují, nebo alespoň 
naléhavě doporučují, abyste si obstarali nějaký právní dokument, který by jim 
umožňoval odebrat vám ty přístroje, kdyby došlo k takové situaci ve vašem 
vlastním životě. Všechny tyto argumenty a podmínky jsou jen zrcadlením 
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poměrů, které se v současnosti vytvořily v lidském životě na planetě Nula, jaké 
předtím nikdo nezažíval. Ohlašují zcela novou situaci a chápání, do kterých je 
lidstvo jako celek uváděno. Předcházejí ukončení negativního stavu a jeho 
typického lidského života. 

Kvůli těmto důležitým faktorům, odpovídaje na Pearlinu otázku z čistě 
duchovního hlediska, ano, je vhodné mít takové lidské zákony, které by vám 
dovolovali ukončit tělesný život podle přesně definovaných zásad, aby se 
zabránilo jakémukoliv zneužití nebo nesprávnému použití v tomto ohledu. Jak 
víš, v lidském životě smí a může být všechno zneužito a nesprávně použito. 
Takto je lidský život strukturován. Tudíž pokud jsou lidé v lidském životě, 
v životě maximální zevnějšnosti, potřebují mít takové zákony, které by 
stanovily, jak by se to mělo v tomto ohledu dělat. 

Ten samý závěr můžete vyvodit ohledně odpojení přístrojů udržujících život u 
někoho, kdo je v nezvratném kómatu nebo jen vegetuje. V těchto konkrétních 
případech si musíte být vědomi, že v jedincích, kteří jsou v takovém stavu, ve 
skutečnosti žádný pravý život vnitřní povahy neexistuje. Je to pseudoživot, 
karikatura pravého života, dodávána z vnějšku prostřednictvím umělých 
přístrojů. 

Pokud jde o Dr. Kevorkiana, je ztělesněním a reprezentací této nové situace 
ohledně lidského života na planetě Nula a ohledně jeho konečné fáze. 
Dobrovolně souhlasil, že bude v tomto ohledu průkopníkem. Jeho snahy 
odrážejí potřebu ukončit negativní stav a jeho lidský život v důsledku stavů, 
které jsou bídné, nemocné, rozkládající se, hnijící a plné utrpení, jak se to odráží 
ve všech těch smrtelných nemocech, tak typicky lidských. 

Co musíte v tomto ohledu pochopit - a dovolte Mi povědět vám něco, co bude 
pro některé z vás velmi těžké přijmout - je to, že za současných poměrů 
typického lidského života už více neexistuje nic pozitivního ohledně způsobu, 
jakým je lidský život prožíván a manifestován. Od této chvíle, od data záznamu 
těchto slov, je lidský život ve všech svých aspektech úplně a kompletně převzat 
silami negativního stavu. Tato situace zrcadlí tu skutečnost, že negativní stav je 
ve své finální fázi pseudovítězství na planetě Nula. 

Jak víš, Petře, pseudovítězství negativního stavu na vaší planetě má několik 
hlavních fází. Postupuje v určitých krocích, přičemž každý krok odráží další 
úpadek všech lidských systémů, hodnot, životního stylu a vztahů. Pokud 
hodnotíte situaci na planetě Nula z pozice těchto fází, potom negativní stav už 
vlastně pseudozvítězil na vaší planetě. Z pozice završení tohoto procesu se ale 
uvedení negativního stavu jako celku do správné polohy nemůže ve všech jeho 
aspektech odehrát simultánním způsobem nebo zcela současně. Pokud by mělo 
dojít k takovému pokusu, nikdo by nemohl přežít plnost jeho manifestace ani 
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zlomek vteřiny. V tom případě by negativní stav prohrál, takříkajíc, na všech 
frontách a nemohl by završit veškerý svůj účel, kvůli kterému byl vlastně 
aktivován a uveden do procesu manifestace. Nezůstal by nikdo, kdo by 
zpříkladnil přirozenost jeho pseudoživota. Kvůli této skutečnosti by se nebylo 
možno naučit nějakou další, důležitější lekci, a proto by nebylo nikdy možno 
zahájit plnou aktivaci pozitivního stavu. 

Vzhledem k těmto důležitým důvodům musí mít úplné pseudovítězství 
negativního stavu na vaší planetě několik fází. Takových fází je dvanáct. Každá 
fáze trvá z pozice časoprostorového kontinua, zrcadlícího se na vaší planetě, 
určitý čas. Jak bylo uvedeno výše, nyní jste na začátku zcela poslední fáze 
pseudovítězství negativního stavu na vaší planetě. Jak dlouho bude tato fáze 
trvat z hlediska vašeho času, nemůže být zjeveno. Jediná věc, kterou lze o ní 
povědět, je to, že to bude nejdelší období ve srovnání se všemi ostatními 
fázemi. Důvodem, proč tato fáze potřebuje mnohem více času, je to, že v této 
fázi je přirozenost negativního stavu odhalena v jeho maximální a definitivní, 
zlé, hnijící, opovrženíhodné a nemilosrdné kondici. Abyste to přežili, 
potřebujete uvolňovat tuto přirozenost, takříkajíc, po kouscích. Tento způsob 
dává všem na planetě Nula dostatek času, aby se přizpůsobili této fázi bez 
jakéhokoliv nebezpečí, že podlehnou jeho ohromující, nepřekonatelné a 
nesnesitelné manifestaci. 

Toto je tedy důvod, proč bylo výše uvedeno, že v lidském životě už více 
neexistuje nic, co by mělo pozitivní konotaci. Jedinou výjimkou z tohoto 
pravidla je přítomnost Mých představitelů na této planetě. Protože ale od 
nedávna působí výlučně z pozice pozitivního stavu, nejsou už více považováni 
za součást charakteristického lidského života. I když mají na sobě stále ještě 
lidské tělo, jejich duchové a duše sídlí přímo v pozitivním stavu. Z pozice svých 
těl budou Moji představitelé dál prožívat typické lidské emoce, stavy a kondice, 
tyto jim ale už více nebudou schopny zabránit v ničem, co mají pro Mne na 
planetě Nula vykonat. Vytvoření této současné situace na planetě Nula a 
v lidském životě a uvědomění si těchto faktů v lidském nevědomí, jakož i v jeho 
vědomí, předcházelo, a nyní je ztělesněno v lidském životě faktorem sebevražd 
za asistence lékařů, projítí zákona v Oregonu, umožňující takovou asistenci a 
poskytnutí povolení lékařům odpojit přístroje udržující život u smrtelně 
nemocných jedinců. Všechny tyto faktory jsou ilustrací a zrcadlením faktu, že 
lidský život na planetě Nula a způsob, jakým pokračuje za současných poměrů, 
už více není udržitelný a tolerovatelný. 

Odpovídaje na tvou otázku, Petře, ohledně trestu smrti pro jedince, kteří 
spáchali ohavné zločiny, je jasné, že oni souhlasili před inkarnací na planetu 
Nula s tímto způsobem odchodu a s následným vstupem do jiného života po 
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lidském životě. Toto je jedna z mnohých voleb v lidském životě, která se musí 
ilustrovat a demonstrovat z hlediska důsledků, výsledků a následků chování, 
které nemá žádné místo nebo je nepředstavitelné v pozitivním stavu. Rozsudek 
smrti ve skutečnosti zobrazuje konečné vyjádření negativity, kterou je přesycen 
život negativního stavu a jeho lidský život, veda nakonec ke ztrátě života. Toto 
je důležité varování, že pokud jedinec nenapraví své cesty, tedy pokud se každý 
v negativním stavu a v lidském životě nerozhodně zříct svého pseudoživota a 
konvertovat do pozitivního stavu, může to skončit trvalou ztrátou života, jak je 
to vypodobněno v trestu smrti na vaší planetě. Dohoda ilustrovat takový 
způsob ztráty života prostřednictvím trestu smrti slouží do určité míry jako 
odstrašující prostředek, aby se to nikdy nestalo ve věčném smyslu. Proto je 
dovoleno, aby za účelem této důležité a rozhodující ilustrace a varování 
docházelo k takovým rozsudkům. Jejich opodstatnění je zakořeněno v tomto 
významu. Není to tak, že bych cokoliv z toho, co bylo nastíněno zde a výše, 
chtěl, ale odehrání se určitých věcí je dovoleno proto, aby se tohoto konečného 
cíle dosáhlo v zájmu spasení všech. Pamatujte si to. 

Peter: Velmi Ti děkuji za poskytnutí těchto smysluplných odpovědí. Je ještě 
něco pro dnešek? 

Pán Ježíš Kristus: Bylo Mi potěšením, Petře. A ne, to je pro dnešek všechno. 
Doufám, že Pearl bude spokojena s těmito odpověďmi. Přeji ti pěkný a příjemný 
den. 
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Dialog 36 

7. února 1999 

 

Peter: Už nějakou dobu na něco myslím, na událost, která se odehrála před 
sedmnácti lety během dokončování Základů lidské duchovnosti. Když o tom 
přemýšlím, ještě stále jsem v ohromných rozpacích a stydím se. Domnívám se, 
jelikož mě to stále trápí, že je snad čas zjistit, proč se to stalo, jaký byl význam 
té události a jaký druh poučení by z ní bylo možno získat. A také, proč mi 
přichází na mysl právě teď, v tomto konkrétním čase? Je vhodné ji uvést do Tvé 
pozornosti a učinit ji předmětem Dialogu 36, i když má takovou soukromou a 
osobní konotaci? 

Pán Ježíš Kristus: Jestliže opět vezmeš do úvahy, že neexistují žádné náhody, 
není potom jasné, že je potřeba vynést tuto záležitost na veřejnost, aby mohla 
být kapitola o té události natrvalo uzavřena? Vím přesně, co tě trápí. Začni ale a 
nastiň svými vlastními slovy událost, která tě trápí. 

Peter: Když jsem dokončil zaznamenávání Základů lidské duchovnosti, na 
úplném konci jejich psaní jsem během stavu niternosti dostával zvláštní 
poselství, že po dokončení té knihy budu odvolán z této planety. Jinými slovy, 
tehdy mi bylo naznačeno, že co nevidět zemřu. A navzdory tomu jsem po 
sedmnácti letech ještě stále zde. Naneštěstí, hovořil jsem o tom se svými 
blízkými přáteli, kteří byli tehdy se mnou spojeni, poprose je, aby potvrdili ze 
svého vlastního stavu nitra, zda je mé poselství správné a zda se to skutečně 
stane. Všichni dostali to samé poselství. Proto jsem věřil, že je to pravda. 
Chápeš, jak by něco takového, jestliže by to nebyla pravda, bylo trapné, 
nečestné a hanebné? 

Pán Ježíš Kristus: Ano, to je pochopitelné. Podívejme se ale na tuto situaci 
z hlediska v současnosti existujícího posunu a situace ve tvém životě a co toto 
vše znamená. Především nezapomínej, že zjevení, které jsi tehdy ode Mne 
dostal a které bylo zcela obsaženo ve zmíněné knize, bylo šokující a 
neuvěřitelné. Předtím nikdo nikdy nepřišel s jakýmikoli takovými závěry 
ohledně lidského života a jeho významu, původu a účelu, jak bylo naznačeno 
v té knize. Prožíval jsi ohromně mučivé pochybnosti o jeho obsahu, obávaje se, 
že snad ostatní podvádíš. Neměl jsi žádnou oporu, žádné potvrzení ze žádných 
jiných zdrojů, žádné paralely a žádné východiska, které by ti dodali určitý 
stupeň jistoty ohledně pravdivosti toho konkrétního zjevení. 

Jak víš, v té době jsi byl stále ještě pod vlivem čistě lidských vědeckých 
tendencí, které si od každého pisatele knih toho charakteru vyžadovali mít 
‚obrovské množství‘ referencí, potvrzení a podobných zdrojů, aby byly uznány a 
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přijaty jako vědecky platné a pravdivé. Nic takového charakteru jsi ale ani v té 
době, ani v žádné jiné době neměl k dispozici. Kvůli tomu jsi pociťoval 
ohromnou potřebu získat nějaké potvrzení a ověření pravdivosti tvrzení 
obsažených v té knize. Na základě tvého chápání té situace jsi došel k závěru, že 
něco takového charakteru by mohlo být ověřeno jediným způsobem – pokud 
bys byl odvolán a přišel do duchovního světa, kde bys mohl získat žádoucí 
poznání, zda jsi měl pravdu, nebo ses mýlil. 

V té době síly negativního stavu vytloukaly kapitál z tvého nepříznivého 
duševního stavu a pokoušely se tě odstranit z bytí mezi živými na planetě Nula. 
Zoufale se ti chtěly pomstít za odhalení a prozrazení tajemství o jejich původu, 
o původu lidí, o původu negativního stavu všeobecně a o všem, co se týká 
konkrétně jich. Přidělily ti tedy nejničemnější démony, kteří tě týrali asi šest 
měsíců vašeho planetárního času, vnucujíce ti všemožné negativní pocity a 
stavy, aby sis nepřál nic jiného než zemřít. Současně využily skutečnost, že jsi 
nezemřel, aby do tebe vložily ještě větší míru pochybností a nejistoty ohledně 
čehokoli, co bylo zjeveno v té knize, jakož i ohledně čehokoli, týkající se tvého 
života, tvého osudu a tvého pověření ode Mne. Říkal sis, že jestliže se tvé 
poselství o tom, že budeš odvolán, neplní, potom všechno ostatní, co jsi přijal a 
co bylo obsaženo v té knize, jakož i všechno týkající se všech ostatních 
poselství, které jsi přijal ve svém stavu niternosti, musí být nepravdivé a 
nepochází to ode Mne. Těmito vážnými pochybnostmi tě krmili ti démoni. 

V tom časovém bodě, po dokončení tvé knihy, síly negativního stavu začaly 
tušit, že existuje něco velmi důležité ohledně tvého poslání na planetě Nula, co 
si od nich vyžaduje, aby vynaložily všemožné úsilí, aby tě zničily, jestliže ne 
fyzicky, potom alespoň psychicky a společensky, podkopávajíce tvou 
profesionální reputaci a postavení pokusem přesvědčit všechny, že jsi 
podvodník a lhář a že všechno, cos učil své studenty a následovníky, nebyla 
pravda. Koneckonců, pokud jsi jim říkal toto, a že velmi brzy nato budeš 
odvolán a potom se nic nestalo, pak musíš být podvodný, falešný prorok. I když 
síly negativního stavu vždy tušily od samého prvního okamžiku tvého narození 
na planetě Nula, že něco u tebe nebylo zcela běžné a normální jako u všech 
ostatních lidí - během celého tvého života se tě mnohokrát pokoušely zničit - 
plný dopad toho, co by to mohlo být, je udeřil, až když jsi dopsal svou druhou 
knihu. 

Neměl jsi ani nejmenší tušení, Petře, jaký nesmírný boj se odehrává v duchovní 
sféře mezi členy tvé duchovní rodiny a těmi démony, aby zůstal zachován tvůj 
život na planetě Nula, abys byl schopen úspěšně završit své poslání a 
transmitovat samotné Nové zjevení Pána Ježíše Krista, odrážející se ve Velké 
knize, v jejích Korolariích... a v těchto Dialozích. 
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Tvá tehdejší situace má ale i další stránku. Ještě stále chápeš nesprávně, že tvé 
poselství blízké smrti bylo v té době nepravdivé, protože jsi fyzicky nezemřel. Ty 
poselství přece jen obsahovaly určitý stupeň pravdy. Tvá interpretace těch 
poselství byla nesprávná, ne však jejich obsah a duchovní význam. V té době u 
tebe probíhal proces tvého tréninku a přípravy na tvé pravé poslání transmitera 
Mého Nového zjevení. Proto jsi byl v přechodném období, během kterého jsi 
měl ještě stále určité představy, že poselství té povahy lze brát doslovně. 

Takže sdělení o tom, že co nevidět zemřeš, bylo v duchovním smyslu zcela 
správné. Ano, všechno, co se týkalo toho, jaký jsi tenkrát byl - tvé chápání tvého 
vlastního života, tvůj životní styl, vnímání pravé reality a pseudoreality, lidského 
života, duchovnosti, tvé baptistické výchovy, Mé Přirozenosti, přirozenosti 
pozitivního stavu, významu negativního stavu a všeho ostatního, cos považoval 
za normální a správné, což ale nebylo - skutečně umíralo. Jestliže se podíváš 
zpět na tu dobu a porovnáš stav tvé mysli, život a všechno ostatní s tím, kdo jsi 
a co máš nyní, nic z tehdejšího Petra už neexistuje. Ten Petr dávno zemřel. 

Tvá tehdejší tendence přehlížet duchovní význam a důsledek těchto faktorů a 
braní je doslovně ve fyzickém smyslu, vedlo k dalšímu problému, využitému 
silami negativního stavu. Na základě tvého nesprávného předpokladu síly 
negativního stavu velmi pohotově a rafinovaně vypracovaly plán, pomocí 
kterého vpravily do tvého života někoho zdánlivě významného, aby posílil tvůj 
systém víry ve tvou nastávající fyzickou smrt. Tvá spolupráce s tím člověkem a 
vytvoření knihy s ním tě vedlo k víře, že on je tím, kdo tě nahradí a kdo bude 
pokračovat ve tvém poslání, jsa v tomto ohledu tvým dědicem.  

Naštěstí jsme do plánu negativního stavu nahradit tě jejich vlastním 
podvodníkem zasáhli. Jak víš, Petře, naučil jsi ho svou metodologii duchovní 
hypnózy. Po vyslechnutí si jedné z jeho audio pásek, na kterou nahrál své sezení 
s nějakým klientem, a také potom, jak jsi měl s ním velmi znepokojivou 
zkušenost, když jsi ho uvedl do hlubokého transu, začalo ti být zcela jasno, že 
byl implantátem negativního stavu za účelem kontaminace, znečištění a 
otrávení veškeré tvé práce a tvých životních snah. To tenkrát jsem tě žádal, 
abys přestal očekávat svou fyzickou smrt a vrátil se ke své práci pro Mne. Ty jsi 
Mou prosbu akceptoval, což okamžitě přineslo tvou čtvrtou a pátou knihu. 

Samozřejmě, důsledky tvé spolupráce s ním na zmíněné knize byly, naneštěstí, 
pro tebe osobně, Petře, velmi nepříjemné. Vyloučili tě z členství Americké 
asociace psychologů, a později tě téměř vyhodili ze tvého profesionálního 
zaměstnání (za šest let ti bylo členství obnoveno a úspěšně ses vyhnul vyhození 
ze zaměstnání). 

Tehdy byl tvůj život ještě více zkomplikován faktem, že po dokončení Základů 
lidské duchovnosti jsi Mě bez tvého vědomého uvědomění doprovázel na velmi 
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zvláštní misi do pekel pseudotvůrců. Bylo to poprvé, kdy bylo někomu 
dovoleno, aby vstoupil do jejich sféry poté, co jsem je uvěznil. Tvůj duševní stav 
během té doby, přibližně šesti měsíců, byl téměř paralýzou a hlubokým stavem 
melancholie. Ten stav zrcadlil tvou intenzivní práci v peklech pseudotvůrců. 
Ohledně té důležité práce jsi byl na této úrovni, na tvé fyzické úrovni na planetě 
Nula (tehdy jsi samozřejmě nevěděl, že je to planeta Nula; stále jsi ji považoval 
za planetu Zemi) uveden do stavu totální nečinnosti a duševní prázdnoty. Byl to 
pro tebe jediný způsob, jak během tvého pobytu v peklech pseudotvůrců - 
samozřejmě, ve tvém duchu - přežít.  

Peter: Promiň, prosím, toto všechno je pěkné a úžasné, proč ale musíme o tom 
hovořit teď a ještě z toho udělat takový rozsáhlý předmět tohoto konkrétního 
Dialogu? Cítím se, jako bych se obnažoval, nebo jako kdyby mě obnažovali. 

Pán Ježíš Kristus: Tvé obavy se velmi cení. Rád bych ti ale připomněl něco, co ti 
bylo naznačeno v Doplnění 20 v Korolariích.... Bylo tam řečeno, že některé 
důležité a tíživé události, které se odehrály v minulosti, neměly tehdy, když se 
odehrály, takový závažný a silný význam, jaký budou mít někdy v budoucnosti, 
kdy budou znovu uvedeny do vaší pozornosti, dokonce poté, co jste na ně 
zapomněli. Tento moment poukazuje na fakt, že určité události ve vašem životě 
se odehrávají dříve kvůli budoucím potřebám než kvůli potřebám doby, ve 
které se odehrávají tady-a-teď. Jejich význam se tedy ozřejmí jen z hlediska 
současnosti, a ne z hlediska doby jejich prvotního výskytu. Nezapomínej, 
prosím, že zde hovoříme z pozice multivesmírného významu a v bezčasové, 
bezprostorové konotaci. Tvé zkušenosti z té konkrétní doby byly potřebné 
k tomu, aby ilustrovaly a demonstrovaly něco, co je třeba se naučit v této 
konkrétní době, během tohoto konkrétního probíhajícího posunu. 

Prvním důležitým ponaučením je zde pro všechny to, že události a zážitky života 
jedince, ať jsou jakkoli důležité, nebo nedůležité, často nemusí dávat příliš velký 
smysl v době svého výskytu. Výskyt takových událostí a zážitků je dovolen jen 
proto, neboť budou potřebné, oceněné, pochopené a přijaté jen v rámci 
událostí nějaké budoucí doby nebo, velmi často, jen po vašem odchodu 
z planety Nula. 

Toto je jeden z hlavních problémů lidstva. Lidé velmi málo chápou, proč se věci 
dějí tak, jak se dějí. Toto je pravdou zejména ohledně tragických událostí, 
nevýslovného utrpení dětí, bídy a zoufalství, neustálé smůly, jak tomu oni říkají, 
smrtelných onemocnění a mnohých podobných nepříznivých událostí. Když se 
nachází uprostřed jejich prožívání, tyto události jim nedávají žádný smysl. Mají 
velmi málo vysvětlení, porozumění nebo pochopení, proč se odehrávají. 
Někteří za své krizové situace proklínají a viní Boha, někteří hovoří o skutcích 
Božích, někteří se jednoduše ani nepokoušejí přijít ohledně nich s nějakými 
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rozumnými nebo přijatelnými odpověďmi. A přece, všechny tyto nepříznivé 
zkušenosti se odehrály kvůli nějakým důležitým potřebám, které se budou 
manifestovat buď v blízké, nebo v daleké budoucnosti, nebo po odchodu z této 
planety. Jakmile se ocitnou v nějakém bodě jejich života, ať už tady, nebo tam, 
kdy bude potřeba, aby se v jejich paměti aktivovaly jejich minulé zážitky, bude 
do jejich pozornosti a pochopení uvedeno, proč si v minulosti vybrali takové 
zkušenosti a jaký je jejich význam a smysl v současnosti - v době jejich 
reaktivace. 

Ve tvém případě, Petře, všechno, co jsi prožíval v období, o kterém hovoříme 
v těchto Dialozích, se týká právě probíhajícího posunu. Jak o tom hovoříme a 
připomínáme si ty události a zážitky, jsou s nimi seznamovány různé skupiny jak 
z Nového vesmíru, tak i z nového pseudovesmíru. Tyto skupiny tehdy nebyly 
funkční či zapojeny do toho, protože neexistovaly, ale nyní se z tvých minulých 
zkušeností potřebují naučit něco velmi důležité. Mnoho skupin je do toho 
zapojených pravě teď a mnoho dalších bude do toho plynule zapojených, 
jakmile budeš ty a všichni ostatní čtenáři znovu číst všeobecně tyto Dialogy, a 
zejména tento konkrétní Dialog. 

Peter: Proč se v takovém případě ty zážitky neodehrávají tady-a-teď, abychom 
se jim mohly, takříkajíc, na místě přizpůsobit? 

Pán Ježíš Kristus: Toto konkrétní načasování má velmi jednoduchý důvod, že 
nyní jsi v úplně jiné pozici, na úplně jiné úrovni duchovního vývoje, úplně jinak 
chápeš životní záležitosti a jsi v úplně jiné modalitě vztahu ke Mně a k Mému 
pozitivnímu stavu, než jsi byl tehdy. Proto, kdyby ti bylo nyní dovoleno zažít ty 
zkušenosti, nejenže by překážely tvé současné roli, funkci a pozici, ale úspěšně 
a zcela by nám dvěma znemožnily jakoukoliv možnost komunikovat nebo 
konverzovat takovým způsobem, jakým to děláme například právě teď. Nemáš 
ani ponětí, jaký ohromně negativní důsledek by to mělo nejen pro tebe osobně, 
ale i pro celé Mé Nové zjevení a jeho pozici jak v pozitivním stavu, tak i na 
planetě Nula. Na druhou stranu, v té době, když jsi procházel těmi negativními 
zážitky, byla situace úplně jiná. Byla velmi prospěšná pro takové zážitky, bez 
jakéhokoliv skutečného nebezpečí pro tebe nebo pro kohokoliv dalšího 
zúčastněného - i kdyby se ti jakkoliv zdálo, že byla tehdy nebezpečná a 
nesnesitelná. Tenkrát, samozřejmě, jsi nemohl vědět, že hodnota tvých zážitků 
se týkala jen této doby, a ne tamté doby. Pro tebe a všechny zúčastněné by 
bylo duchovně velmi nebezpečné, kdybyste věděli, že připravujete něco, co 
bude využito pro nějaké velmi důležité účely o 17 let později.  

Tvoje tehdejší zkušenosti se přímo týkají konečné fáze pseudovítězství 
negativního stavu na planetě Nula a trvalého ukončení negativního stavu a 
lidského života v jeho současném projevu. Jak bylo uvedeno výše, různé 
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skupiny zmíněného Nového vesmíru a nového pseudovesmíru procházejí 
těmito zkušenostmi právě teď. Ty, které jsou z negativní strany, jsou uvedeny 
do pozice uvědomění si, že ať se negativní stav pokouší dělat cokoliv, ať jsou 
schopny vynaložit je jedno kolik vynalézavosti, aby podkopaly nebo dokonce 
zničily všechno, co se týká pozitivního stavu, jeho představitelů a členů, 
nemohou uspět. Toto je dovede k jasnému a logickému závěru, že všechny 
jejich snahy v tomto ohledu jsou zcela marné, končící absolutním zánikem. 
Bude jim jasné, že nemají naprosto žádnou naději na vítězství. 

Ne, ještě nejsou v tom bodě. Ale učí se ze tvých zkušeností a ze zkušeností 
všech Mých pravých představitelů na planetě Nula. Čím více ty a ostatní čtenáři 
čtete tyto Dialogy, Mé Nové zjevení a jeho Korolaria..., tím více bude toto 
uvědomění pronikat jejich mysli a tím víc je zasáhne uvědomění, že za žádných 
okolností nemohou zvítězit a že je mrháním času pokračovat v tomto marném 
úsilí. Kvůli tomu budete zažívat masivní konverzi těch skupin do pozitivního 
stavu.  A nezapomínej, že každým opětovným čtením tří zdrojů Mého Nového 
zjevení k vám budou přesně s tímto záměrem připojeny jiné skupiny. Jak tedy 
vidíš, důležitost zde diskutované záležitosti je nesmírná. Velmi jasně ti to také 
naznačuje, že konec negativního stavu a přechod lidského života z negativního 
stavu do pozitivního stavu může být i velmi mírumilovný, jemný a pokojný, bez 
všech těch krvavých, násilných, apokalyptických a kataklyzmatických událostí, 
kterými se lidé tak velmi rádi zabývají a které jsou tak bohatě vyobrazeny 
v jejich filmech, televizních programech, v různých dalších médiích i v Bibli. 

Na druhou stranu, u skupin, které jsou k tobě připojeny z Nového vesmíru a 
z jiných míst, probíhá proces učení z tvých zkušeností o klimatu, ve kterém jsi 
tehdy působil a fungoval. Potřebují poznat rozdíl mezi přirozeností skupin 
z negativního stavu, které působily tehdy, a těch, které působí právě teď. Ze 
tvých zážitků a reakcí na ně a z toho, jak jsi tehdy ty situace zvládal, jakož i 
z tvého současného stavu mysli a duchovní pozice mohou vyčíst taktiky a 
aplikace různých metod použitých silami negativního stavu, a na základě toho 
mohou vyvinout nejvhodnější a nejsprávnější přístup k velmi účinnému a 
úspěšnému zvládnutí čehokoliv, s čím by negativní strana vyrukovala všeobecně 
proti pozitivnímu stavu, a zvláště proti vám, Mým představitelům. Nuže, bylo 
by pro tebe momentálně těžké pochopit, jak mohou být všechny tvé zkušenosti 
z minulosti využity pro tyto důležité účely. Co nevidět ale, velmi brzy, poznáš 
některé aspekty toho. Později ti bude víc a více zřejmé, jak se všechny tyto věci 
udály.  

Existuje ještě jeden důležitý aspekt tvé vzpomínky na ty negativní a trapné 
zážitky ze tvé zde probírané minulosti. Tvůj způsob zvládání těch situací a velmi 
intenzivní práce na sobě, kterou jsi důvěrně se Mnou prováděl, vydláždila 
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mnohým na planetě Nula, a zejména v negativním stavu pekel, cestu k tomu, 
aby konvertovali do pozitivního stavu. Jak víš, Petře, dokud jsi nezačal psát 
Poselství z nitra, nikdo z pekel nebyl schopen konvertovat do pozitivního stavu. 
V současnosti je v činnosti jiná skupina členů negativního stavu, zejména ti 
z nového pseudovesmíru, kteří potřebují mít živý příklad způsobu a prostředků, 
pomocí kterých mohou konvertovat do pozitivního stavu. Tvé minulé zážitky a 
snahy - kterými jsi přispěl na základě práce na sobě a na svých vlastních 
problémech, na negativitě a na všem ostatním, co se týkalo některých 
nevhodných a velmi často falešných duchovních idejí, přímo Mě za tímto 
účelem angažujícího jako tvého jediného terapeuta, pokud smím použít to 
slovo, a to, jak jsi to byl schopen všechno eliminovat a zdolat všechny útoky 
příslušných démonů - jim poskytují cestovní mapu, jak se natrvalo dostat ven 
z negativního stavu. A pamatuj si, předtím neměl nikdo, nikdy takové 
zkušenosti práce přímo se Mnou na řešení svých problémů, jako jsi měl ty, 
Petře. Jak tedy vidíš, to, cos tenkrát prožíval, má v současnosti velmi pozitivní 
význam a dobré využití. Proto už více neměj špatný pocit ohledně toho. Přeji ti 
příjemný den. 

Peter: Velmi si cením, že jsi toto všechno uvedl do správné perspektivy.   
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Dialog 37 

8. února 1999 

 

Peter: Už nějakou dobu přemýšlím o tom, zda by bylo možné hovořit s Tebou o 
povaze tohoto probíhajícího posunu a o tom, co obsahuje, jakož i jaké jsou jeho 
důsledky pro celé jsoucno a bytí i pseudojsoucno a pseudobytí. Mimochodem, 
tuto otázku položili i někteří čtenáři z Evropy. Pokud by to bylo vůbec možné, 
můžeš nám poskytnout nějaké shrnutí této záležitosti? Máme sice o něm 
nějaké podrobnosti ve všech těchto Dialozích, avšak žádný důsledný popis jeho 
pravé povahy. 

Pán Ježíš Kristus: Především, z pozice vaší lidské vědomé vnější mysli, pod 
vlivem které působíte na planetě Nula, by byla ohromná většina aspektů tohoto 
posunu pro vás nepochopitelná. Protože v těchto Dialozích, stejně jako i ve 
všem ostatním napsaném a prodiskutovaném v typickém lidském jazyku, 
používáme lidský způsob vyjadřování, účinku a sdělování jakýchkoliv idejí, které 
jsou předmětem našich diskusí, jste blokováni omezeními, které jsou dány vaší 
lidské mysli na základě původního nadělení, které vám vnutili pseudotvůrci 
v době fabrikování lidí. Toto je důvodem, proč mnoho věcí, které by měly pro 
vás celkově velkou hodnotu a význam, jsou mimo jakoukoliv vaši schopnost 
porozumět jim nebo je pochopit. Pokud bych měl tedy o nich hovořit, nebo 
v tomto případě o nejméně deseti aspektech povahy pokračujícího posunu, 
nedávaly by vám žádný smysl. Naneštěstí, toto je způsob, jakým jste 
strukturováni na lidské úrovni vaší mysli, a to je to, s čím jste souhlasili před 
inkarnací na planetu Nula. 

Avšak, na intuitivní úrovni nebo na vnitřní úrovni vaší pravé mysli, zejména na 
její duchovní úrovni, si přece jen uvědomujete a chápete velkou většinu 
aspektů současného probíhajícího posunu. 

Nebuďte ale znechuceni. Některé aspekty tohoto posunu vám lze popsat, 
protože jejich povahu lze pochopit vašim typickým lidským způsobem vnímání a 
chápání. Shrneme vám je nebo obsah tohoto konkrétního Dialogu budeme 
věnovat této záležitosti. 

Začněme s připomínkou, co bylo o Mé Nové Přirozenosti řečeno v kapitole 2 v 
Novém zjevení Pána Ježíše Krista. V době, kdy byla získána nebo završena Má 
Nová Přirozenost, bylo v té kapitole uvedeno, cituji: ‚Důsledky tohoto aktu jsou 
pro celé Stvoření i zónu vymístění nepředvídatelné a budou otřásat základem 
celého jsoucna a bytí během budoucích eonů.‘ Chtěl bych vás požádat, abyste 
věnovali zvláštní pozornost slovům ‚budou otřásat základem celého jsoucna a 
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bytí během budoucích eonů‘. Proč bylo potřeba dát takový neobvykle silný 
důraz na výsledek Mé Nové Přirozenosti? 

Jak víš, všechno ve jsoucnu a bytí, jakož i v pseudojsoucnu a pseudobytí je 
udržováno Mou Absolutní Přirozeností. V konečném smyslu život každého a 
všeho absolutně závisí na Mém Absolutním Životě. Neustále ten život tvořím, 
promítám a vyzařuji ze Svého Absolutního Stavu a Kondice do všech relativních 
stavů a kondicí. Kvůli této Absolutní Pravdě a její Absolutní podmínce, kdykoliv 
změním Svou Přirozenost, proces té změny a její výsledek ovlivní 
nejvydatnějším a nejvýznamnějším způsobem všechny sentientní entity a 
všechno ostatní, nezáleží na tom, ve které době a kde se nacházejí nebo jsou 
umístěny - takříkajíc, od nejvyšších nebes až po nejnižší pekla.  

A nyní, abych vám to připomněl a abyste lépe pochopili, dovol Mi zopakovat 
skutečnost, že změny v Mé Přirozenosti jsou vždy absolutních rozměrů. Avšak 
tyto změny nemohou být uvolněny relativním bytostem v jejich úplnosti, 
protože ty by je nemohly přijmout v jejich souhrnu a současně přežít. Proto 
k nim povahu Svých změn uvolňuji po krůčcích nebo, jako ty to rád říkáš, Petře, 
po troškách. Protože povaha Mých změn je Absolutní, všechny její aspekty jsou 
nevyčerpatelné, a tudíž bude všem relativním sentientním entitám do věčnosti 
vždy uvolňováno a poskytnuto něco nové. Toto je důvod, proč bylo ve druhé 
kapitole Velké knihy řečeno, že důsledky získání Mé Nové Přirozenosti budou 
otřásat samotným základem všech a všeho během následujících eonů. Když 
řekneš něco takového jako ‚během následujících eonů‘, v podstatě to znamená 
nadobro a navždy. 

Jak se tato připomínka týká v současnosti probíhajícího posunu? Toto je ten 
posun, během kterého uvolňuji něco velmi zásadní a důležité z Mé Nové 
Přirozenosti, týkající se přímo jejích lidských aspektů, které jsem včlenil do 
celku Své bývalé Přirozenosti. Tyto aspekty se specificky a zvlášť týkají a jsou 
potřebné pro konečnou fázi v procesu eliminace negativního stavu, pro spasení 
všech, transformaci lidí, konverzi všech v negativním stavu a aktivaci plnosti 
života v pozitivním stavu. 

V procesu zaplavování všech členů pozitivního stavu a všech jejich prostředí, 
oblastí a atmosfér - tedy všech jejich Nebes se všemi jejich stavy a kondicemi - 
novým aspektem, uvolněným z Mé Nové Přirozenosti, který do tohoto 
okamžiku nebyl k dispozici, probíhá v celém pozitivním stavu proces 
transformace, kterého pochopení si u vás ani jen vzdáleně nelze představit. 
Pozitivní stav, se všemi svými sentientními entitami a všemi jejich stavy a 
kondicemi, získává překračující nebo zcela novou a odlišnou přirozenost, kterou 
nikdy předtím nezažily. Tento nový stav, kondice a povaha jsou plně v souladu 
s tím aspektem Mé Nové Přirozenosti, který byl za tímto účelem uvolněn a 
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který je připraven ukončit pseudoživot negativního stavu a všech jeho 
manifestací, jak je popsáno výše. 

Toto je první kritický, významný a důležitý aspekt tohoto posunu. Druhý aspekt 
se týká umístění pozitivního stavu a všech jeho členů ve vztahu k umístění 
negativního stavu a jeho členů. Toto umístění pramení z nově získané 
překračující přirozenosti pozitivního stavu jako důsledek nově uvolněného 
aspektu z Mé Nové Přirozenosti, uvolněného zvlášť a specificky z jejího lidského 
aspektu. Pomocí tohoto nového aspektu jsou všichni členové pozitivního stavu 
izolováni speciálním typem izolátoru. Tento izolátor funguje jako zvláštní typ 
ochrany fungující dvěma směry. Chrání je před jakýmkoliv poškozením, které by 
mohli utrpět během jejich potřebných a nezbytných interakcí se členy 
negativního stavu a pravými lidskými bytostmi, a současně chrání členy 
negativního stavu a pravé lidské bytosti před tím, aby jim ublížila nebo aby jim 
uškodila čistota přirozenosti členů pozitivního stavu. Jak víš, předtím členové 
negativního stavu pociťovali jakoukoliv interakci se členy pozitivního stavu jako 
bolestnou a nesnesitelnou. Kvůli tomuto izolačnímu činiteli už více tomu tak 
nebude. 

Jak si pamatuješ z Doplnění 20 v Korolariích..., tento izolační faktor byl mezi 
vámi, jsouce tehdy Mými agenty, a pseudotvůrci původně zaveden proto, 
abyste vy, nebo oni, nemohli během vašeho synergického působení s nimi 
utrpět poškození. Mimochodem, dovol Mi připomenout ti, že když Dan z New 
Yorku vznesl otázku ohledně nebezpečí při práci s pseudotvůrci, oba dva jste 
zapomněli na sdělení a opětovné ujištění v Doplnění 20, že nemůže dojít 
k žádnému poškození ani vás, ani pseudotvůrců. Vidíš nyní, proč je tak důležité 
opakovat určité věci ve formě připomínek? V té době byl za účelem vaší 
spolupráce a pomáhání jim při budování mostu překladu do pozitivního stavu 
uvolněn odlišný aspekt Mé Nové Přirozenosti, který se týkal záležitosti 
pseudotvůrců a vás. 

Během tohoto konkrétního posunu je tento faktor izolace rozšířen na veškeré 
jsoucno a bytí i pseudojsoucno a pseudobytí a na všechny jejich příslušné 
obyvatele. Takže, s touto novou schopností ve své nové přirozenosti, jsou 
členové pozitivního stavu uvnitř negativního stavu a v lidském životě dáni do 
takového zvláštního typu pozice a stavu, aby s co nejmenším poškozením a 
ztrátou umožnili ukončení negativního stavu a lidského života v jeho negativní 
konotaci. Toto je zvláštní druh invazního faktoru, vzpomínaného předtím ve 
Velké knize. 

Jak si pamatuješ z Velké knihy, jediný možný způsob, jak eliminovat negativní 
stav, je ze samotného nitra negativního stavu. Nemůžete to udělat z vnějšku 
negativního stavu. Současně nemůžete eliminovat negativní stav negativním 
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stavem. Pouze pozitivní stav to může udělat. Toto je důvod, proč je nutné 
vybavit členy pozitivního stavu speciální kondicí a stavem, které jim umožní, 
aby byli přesně za tím účelem umístěni doprostřed negativního stavu. Tento 
proces umístění probíhá právě teď jako důsledek aspektu Mé Nové 
Přirozenosti, uvolněného z oblasti specifické pro část Mé Lidské Přirozenosti. Je 
integrální součástí aktuálně probíhajícího posunu. Je jedním z jeho 
nejdůležitějších aspektů. 

Třetí aspekt tohoto posunu se týká členů Nového vesmíru. Protože jsou ti, kdo 
ve svém relativním postavení zrcadlí jakékoliv změny v Mé Nové Přirozenosti, 
zejména ty, které se týkají a které pramení z jejích lidských aspektů, jejich role a 
umístění se také právě teď mění. Zatímco ostatní členové pozitivního stavu, ne 
členové Nového vesmíru, se zabývají a je jim svěřen především stav záležitostí 
v zóně vymístění a ve všech jejích peklech, členům Nového vesmíru je určena 
podobná role ve vztahu k osudu lidí zde, na planetě Nula, jakož i v různých 
peklech, v intermediálním světě a v Nové škole. Jak víš, Petře, specifický lidský 
život je extrémně neobvyklý fenomén, který neexistuje nikde jinde a který 
nikdo, nikdy nezažil, dokud ho nezfabrikovali pseudotvůrci. Kvůli tomuto 
neobvyklému faktoru si spasení lidí z jejich typicky lidského stavu vyžaduje 
velmi odlišné a zvláštní prostředky. 

Z toho důvodu během tohoto posunu uvolňuji z lidské části Mé Nové 
Přirozenosti zvláštní druh aspektu, který do tohoto okamžiku nebyl k dispozici, 
a přenáším jej na všechny členy Nového vesmíru, abych je připravil a umožnil 
jim začít s tímto nesmírně těžkým úkolem, až přijde čas to udělat. Ve své mysli 
nemáte téměř ani ponětí, co si vyžaduje modifikování původní lidské 
přirozenosti na něco, co by se mohlo přiblížit životu v pozitivním stavu. Věř mi, 
není to vůbec lehký úkol. Lidé si v procesu jejich spasení vyžadují speciální druh 
práce a použití úplně jiného přístupu. Toto je důvod, proč budou členové 
Nového vesmíru na základě nadělení tímto Mým právě uvolněným aspektem 
v nejlepší možné pozici pro efektivní a úspěšné uskutečnění tohoto úkolu. 

Čtvrtý aspekt tohoto posunu se týká pseudotvůrců a jejich vlastní pozice. Od 
svého propuštění podstoupili ve své vlastní přirozenosti významné změny, 
s následnou změnou svého postoje a způsobu chování. Nejsou takoví, jak 
bývali. Toto se stává skutečností i s ohledem na jejich nejkonzervativnější 
frakce. Během tohoto posunu jsou z Mé Nové Přirozenosti naděleni zvláštním 
druhem ochranné atmosféry a dalším typem izolace, což jim umožňuje mít 
přístup do pozitivního stavu. Jak si pamatuješ z jejich dějin, před svým 
uvězněním měli úplný přístup do pozitivního stavu a volně komunikovali a 
interagovali se členy pozitivního stavu s jediným záměrem v mysli - podrývat a 
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korumpovat členy pozitivního stavu jak jen je možné a přesvědčit je, aby se ve 
válce proti Mně přidali na jejich stranu.  

Během tohoto posunu, poté, když jste jim pomohli vybudovat most překladu 
do pozitivního stavu a spojení s pozitivním stavem, je s dodatečným speciálním 
druhem ochrany jejich přístup do pozitivního stavu obnoven. Od této chvíle se 
budou schopni připojit ke členům pozitivního stavu a volně s nimi interagovat a 
komunikovat. Nyní jsou ale jejich úmysl a motivace, týkající se schopnosti to 
udělat, zcela jiné v porovnání s dobou před jejich uvězněním. Už nebudou mít 
žádnou touhu a tendenci podrývat, korumpovat nebo přesvědčovat někoho 
v pozitivním stavu o něčem, ale namísto toho se budou chtít od členů 
pozitivního stavu naučit tolik, kolik jen lze o jejich pohledu na záležitost 
Absolutní Pravdy. Kvůli dodatečnému speciálnímu typu izolace, který je 
zabudován v jejich přirozenosti, pramenící přímo z Mé Nové Přirozenosti, 
nebude ani pro členy pozitivního stavu, ani pro pseudotvůrce existovat žádné 
nebezpečí, plynoucí z této důležité a klíčové interakce. A nejen to, ale pod 
vlivem zvláštního aspektu, uvolněného Mnou z Lidské části Mé Nové 
Přirozenosti, nebudou pseudotvůrci vůbec schopni ani jen pomyslet na to, aby 
chtěli někomu v pozitivním stavu udělat něco negativního a zlého. 

Důležitost umožnění pseudotvůrcům mít přímý přístup do pozitivního stavu za 
účelem interakce a komunikace se členy pozitivního stavu lze nalézt ve 
skutečnosti, že pouze z pozice pozitivního stavu budou moci dospět ke 
správným odpovědím na jejich existenciální otázku. Pouze z pozice pozitivního 
stavu budou schopni zavrhnout nulovou hypotézu. V tomto časovém bodě se 
naučili jednu důležitou lekci: ať jdete kdekoliv, ať děláte cokoliv, ať použijete 
jakékoliv množství rozličných metodologií, ať vedete jakékoliv množství 
experimentů, ať jste jakkoliv vědečtí a ať zfabrikujete jakékoliv množství 
rozličných tvorů, toto není schopno vám dát správné odpovědi. 

Takže, kvůli poskytnutí vhodného základu pseudotvůrcům, aby našli svou 
odpověď pravdivým a přesvědčivým způsobem, vytváří se pro ně nová situace, 
která jim umožní vstoupit do pozitivního stavu a naučit se, co je Absolutní 
Pravda. Nezapomínej také na fakt, a toto znovu opakuji, že pozitivní stav není 
takový, jaký býval před uvězněním pseudotvůrců. Z toho důvodu, vidíce 
ohromné rozdíly v samotné struktuře pozitivního stavu a vidíce, jak daleko 
pozitivní stav od té doby došel a čeho všeho se dosáhlo ve všech dimenzích 
Stvoření, jakož i v pseudosvětech zóny vymístění, pseudotvůrci už více nejsou 
schopni tvrdit, že vědí všechno o tom, jak se věci mají v pozitivním stavu i jinde. 

Kvůli jejich nesmírné zvědavosti a vědecké mysli chtějí zoufale vědět, jak se 
dosáhl všechen ten pokrok, kterého jsou svědky od svého propuštění. A toto je 
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porucha, o které jsme hovořili v Doplnění 20. V tom smyslu je to jejich pádem 
jako pseudotvůrců a vzestupem jako spolutvůrců.  

Z toho důvodu je pseudotvůrcům dána zvláštní ochrana jako integrální aspekt 
nyní probíhajícího posunu, se kterou je jim umožněn přístup do pozitivního 
stavu, aby se o něm všechno dozvěděli. Jen co naváží svůj vztah se členy 
pozitivního stavu, budou vystaveni všemožným situacím, které jim pomohou 
uvědomit si, že jedinou pravdivou odpověď na jejich existenciální otázku lze 
najít jen a pouze v pozitivním stavu, v Mé Absolutní Přítomnosti v něm. Plně si 
uvědomí, že jen zevnitř pozitivního stavu, a ne mimo něj, mohou dostat 
požadované a správné odpovědi. V momentě, kdy budou v tomto bodu, bude 
konec negativního stavu nevyhnutelný. 

A na závěr, pátý aspekt aktuálně probíhajícího posunu se týká vzniku Velké 
aliance, popsané v předešlých Dialozích, a umístění renegátů, stejně jako i 
změny v rolích a pozicích Mých bývalých agentů, stávajíce se Mými 
představiteli. Renegáti jsou umístěni ve schématu všech těchto událostí 
takovým způsobem, aby bylo umožněno konečné a definitivní odhalení 
přirozenosti negativního stavu v jeho závěrečné fázi. Pouze renegáti jsou svým 
chováním, snažením, účelem, cíli a snahami schopni poskytnout toto konečné 
ponaučení, které potřebují získat všechny sentientní entity všude a v každém 
čase, aby jim umožnilo učinit konečnou a nejrozhodnější, jakož i nejdůležitější 
volbu jejich životů, která se musí uskutečnit - volbu nejen ohledně věčného 
odmítnutí života negativního stavu a jeho odvozenin v jakékoliv formě či 
podobě, ale také volbu navěky odvrhnout ze své mysli ideu, která jim říká, že 
mohou kdykoliv popřít Mě i skutečnost, že všechen život pramení z Mého 
Absolutního Života, zakořeněného v Mé Absolutní Přirozenosti. 

Nezapomínej na velmi důležitý fakt, uvedený ve Velké knize, že pokud je ta idea 
přítomna v mysli všech, negativní stav nemůže být eliminován a zóna vymístění 
se nemůže stát zónou umístění. Ta idea, v podstatě a paradoxně řečeno, 
udržuje prostřednictvím energií svého odvrhnutí život zóny vymístění a její 
negativní stav. Proto konečným smyslem všeho, co se odehrává a co se bude 
odehrávat do úplného konce tohoto časového cyklu, bylo a bude vytvářet 
předpoklad, ze kterého se bude moci uskutečnit nejzásadnější ponaučení, aby 
se všem umožnilo rozhodnutí vzdát se natrvalo této ideje, volbou nemít ji už 
více ve svých myslích nebo ve svých životech - nadobro a navždy.  

Jakmile pocítím, že se všichni rozhodli nemít už více tu ideu, uvolním ze Své 
Absolutní Nové Přirozenosti, z celku všech jejích aspektů, něco velmi neobvyklé 
a zvláštní, pro všechny nepochopitelné, co natrvalo vyjme tu ideu z mysli všech 
a anuluje její existenci takovým způsobem, aby neexistovala žádná potřeba 
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udržovat v bytí nějaké místo, kde by mohla vypadnout, jak tomu bylo do toho 
bodu. Jednoduše by už více nebyla. 

Uskutečnění této nejdůležitější úlohy v historii celého jsoucna a bytí i 
pseudojsoucna a pseudobytí umožní začátek budování plnosti Nového 
Pozitivního Stavu, který nikdy předtím neexistoval. To budou nejvíce vzrušující 
časy pro vás všechny. 

Toto jsou aspekty povahy aktuálně probíhajícího posunu, kterým budete moci 
porozumět a pochopit je. Všechny ostatní aspekty zůstanou do příhodné doby 
utajeny. Takže jdi v pokoji a měj se výborně. 

Peter: Chci Ti opět vyjádřit svůj dík, můj Pane Ježíši Kriste, za všechno, co nám 
bylo oznámeno v tomto a ve všech ostatních Dialozích. 

Pán Ježíš Kristus: Nic Mi nedělá větší radost než tato příležitost hovořit s tebou, 
Petře, a to, že jsi schopen podělit se o ně se všemi lidmi, kteří mají zájem. 
Znovu ti děkuji za tvou ochotu chtít to dělat. 
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Dialog 38 

9. února 1999 

 

Peter: Dnes bych Ti chtěl položit dvě otázky. První je od Viktora Dokukina 
z Moskvy, z Ruska (manžel Ludmily). Druhá otázka je ode mne. Dovol mi, abych 
nejdříve začal Viktorovou otázkou a potom pokračoval svou vlastní. Viktor se 
ptá na vysvětlení důvodu, proč bylo islámské náboženství iniciováno v té samé 
zeměpisné oblasti, kde ses inkarnoval Ty a vykonal Svou důležitou práci. 

Pán Ježíš Kristus: Jak víš, Petře, každá zeměpisná oblast, stejně jako 
velkoměsto, městečko, ves či jakékoliv místo na planetě Nula má nějakou 
důležitou duchovní souvztažnost buď pozitivní, nebo negativní povahy. Velmi 
často může mít taková souvztažnost oba dva významy - pozitivní i negativní, 
v závislosti na tom, v jaké konotaci se tím člověk zaobírá a co to představuje 
v každé konkrétní době ve svém dějinném vývoji. Důvodem takových důležitých 
duchovních souvztažností je fakt, že vše ve jsoucnu a bytí, jakož i 
v pseudojsoucnu a pseudobytí odvozuje svou funkci, ať je jakákoliv, ze svého 
prvotního duchovního, nebo pseudoduchovního zdroje. Tento duchovní faktor 
umožňuje, aby se tyto funkce objevily. Bez něho by nemohlo nic existovat ani 
být. 

Aby si planeta Nula zachovala svou funkci v každém ze svých projevů a způsobů 
života, určité oblasti jejích zeměpisných názvů musí souvztažit s pozitivním 
stavem, tedy s nebesy. Bez takové pozitivní souvztažnosti by planeta Nula 
nemohla fungovat ani přežít.  

Země Kanaán, nacházející se v severovýchodní části Afriky, měla před a v době 
Mé inkarnace na planetě Nula takovou souvztažnost s pozitivním stavem 
nebes. Jak si pamatuješ z Doplnění 9 v Korolariích..., kvůli této konkrétní 
pozitivní souvztažnosti a kvůli Mé inkarnaci do židovského národa, jediného 
národa, který měl v té době Mé Slovo, bylo možné, abych se objevil na této 
planetě bez jakéhokoliv nebezpečí, že bude zničena faktorem Mé Absolutní 
Dobroty a Pozitivity. Skutečnost té pozitivní souvztažnosti dodatečně všechno 
zmírnila, aby se nic takového nestalo. 

Existuje ale další důležitý faktor, proč k Mé inkarnaci a ke vzniku křesťanství a 
islámského náboženství došlo v té konkrétní zeměpisné oblasti. Tento faktor je 
opět spojen s výše zmíněnou duchovní souvztažností k pozitivnímu stavu. 
Pozitivní stav je v nejzazším smyslu stavem největšího nitra. Ten stav je jediným 
zdrojem nebo původem všeho, co souvisí s duchovními ideami, pojmy, hnutími 
a zřízeními týkajících se Mě. Takže kvůli této důležité duchovní podmínce 
nebyla taková hnutí jako křesťanství a islám, které mají ve svých učeních ideje 
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týkající se tím či oním způsobem přímo Mě, schopna vzniknout nebo se ujmout 
na žádném jiném místě na planetě Nula než na tom, které mělo takovou 
pozitivní souvztažnost s duchovním světem nebes nebo s nejniternější částí 
Stvoření. Na druhou stranu, všechna náboženská hnutí, která nemají nic 
společné se Mnou jako jediným Bohem Nedělitelným a která uctívají nějaké 
jiné, falešné bohy, vznikla v jiných zeměpisných lokalitách, které nemají 
takovou duchovní souvztažnost jako zmíněný region. 

Jak víš, Korán, takzvaná svatá kniha islámu, se zmiňuje o Mně a o Mém 
narození na planetě Nula téměř úplně stejnými slovy, jaká jsou použita 
v evangeliu podle Lukáše. Islámské náboženství se v podstatě neustále zmiňuje 
o potřebě vést život v souladu se životy Abraháma, Mojžíše, Ježíše a Mohameda 
- v jeho pojímání největší prorok všech dob. Rozdíl mezi křesťanským pojetím 
Mé Přirozenosti a islámským je ten, že křesťané Mě považují za jednorozeného 
Syna Božího, uznávajíce Mou Božskost, zatímco islámské pojetí Mé Přirozenosti 
se omezuje na to, že jsem jedním z největších proroků, který nemá tuto 
božskost. 

Je ale další důležitý duchovní důvod, proč bylo islámu dovoleno, aby se objevil 
na této planetě, a zvláště v té konkrétní zeměpisné oblasti, kde jsem byl činný 
během Svého života na planetě Nula. Jak víš, islámské náboženství vzniklo 
přibližně 600 let po Mém zmrtvýchvstání a odchodu z planety Nula. Do té doby 
se křesťanství nejen plně etablovalo, ale zcela se nakazilo a úplně bylo převzato 
negativním stavem. Tento moment už byl zjeven prostřednictvím 
Swedenborga. Stalo se to, že křesťanské náboženství zdogmatizovalo koncepci 
Trojice - hnus negativního stavu, která předpokládala existenci Boha ve třech 
osobách. Tato interpretace koncepce Trojice dostala, na základě nelogického, 
iracionálního a paradoxního předpokladu tří bohů v jedné osobě, respektive 
jednoho Boha ve třech osobách, ať už to, či ono, duchovní život na planetě Nula 
a celé lidstvo do nanejvýš vážného možného nebezpečí zničení.  

Problémem takového pojetí je, že jen co se vzdáte přijetí Jediného absolutně 
nedělitelného Boha a jen co přijdete s falešnou idejí boha ve třech osobách, 
zničíte jakékoliv spojení s pravou duchovní realitou jsoucna a bytí. Výsledkem 
takového přerušení spojení je konec jakéhokoliv života na planetě, která přijme 
takovou koncepci v planetárním měřítku, protože všechen život je zachováván 
prostřednictvím přijetí koncepce Jediného Boha Nedělitelného, jsa jediným 
zdrojem života. 

Taková byla situace 600 let po Mém odchodu z planety Nula. Abych se vyhnul 
tomu, aby lidstvo na vaší planetě postihl takový strašný osud, Má Božská 
Prozřetelnost zařídila islámské hnutí, které co nejdůrazněji hlásalo, že existuje 
absolutně Jediný Bůh Nedělitelný, a žádný jiný. Hlásáním této ideje a 
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vytvořením náboženství založeného na ní mohl být život lidstva zachován. 
Důvodem, proč bylo v tomto ohledu nutné založit toto náboženství v tom 
specifickém a konkrétním regionu, kde jsem byl inkarnován, je ten, že tento byl 
a je spojen přímo se Mnou. Já jsem ztotožňován s tímto regionem nejen 
v pojetí lidstva, ale také v pojetí Mého celého Stvoření. Takže vždy, když 
řeknete slovo ‚Alláh‘, protože toto slovo znamená, že je jen jeden Bůh a žádný 
jiný, a protože se to vztahuje k té konkrétní oblasti, která nyní souvztaží s Mým 
Božským Lidstvím a Lidským Božstvím, ve skutečnosti to potvrzuje, že Já, Pán 
Ježíš Kristus, jsem ten Jediný Bůh Nedělitelný a že žádného jiného není. Vůbec 
nezáleží na tom, že Mne následovníci islámu na jejich vědomé úrovni nevnímají 
jako svého Alláha, ale jen jako jeho proroka. Všichni ostatní, ve všech ostatních 
dimenzích Mého Stvoření, to tak vnímají. Z pohledu toho vnímání a na základě 
ohromných duchovních energií, vyzařujících z toho vnímání, ty energie udržují 
možnost jakéhokoliv života na planetě Nula i jinde. 

Tímto faktem, a jen tímto faktem, sehrálo islámské náboženství důležitou 
pozitivní roli. Naneštěstí pro jeho následovníky, kvůli této roli bylo předmětem 
největšího možného zamoření, znečištění a otrávení silami negativního stavu. 
Tyto síly si uvědomily, jak by bylo nebezpečné pro negativní stav, pokud by 
lidstvo přijalo fakt, že Alláh není nikdo jiný než Pán Ježíš Kristus - Já. Z toho 
důvodu přesvědčily následovníky Mohameda, proroka islámu, aby vzali 
všechno, co je napsáno v Koránu, doslovně a aby popřeli, že Ježíš Kristus byl 
pravý Bůh a jediný Bůh ve jsoucnu a bytí, dajíce Ho na stejnou pozici s jejich 
Mohamedem a vložíce význam duchovnosti do různých nanejvýš směšných 
externích rituálů, které jsou v pravé duchovní konotaci prázdnými představami 
bez jakéhokoliv významu. Ať jsou ale islámské ideje jakkoliv zfalšovány, 
zkresleny a zkaženy, nejdůležitější duchovní idea obsažená v islámu, o Jediném 
Nedělitelném Bohu, je ve vědomí lidstva plně zachována. Tato idea bude 
využita v procesu ukončení negativního stavu a pro spasení všech následovníků 
islámu. 

O negativních aspektech islámu, stejně jako o všech ostatních hlavních 
náboženstvích na planetě Nula, můžete číst v kapitole II. Hlavních idejí Nového 
zjevení. Zde jich už není nutné opakovat, protože tento Dialog má jinou 
potřebu. 

Peter: Děkuji Ti velice za toto vysvětlení. Doufám, že s tím Viktor bude 
spokojen. Dovol Mi, abych Ti s pokorou položil svou otázku. V evangeliu podle 
Matouše, v kapitole 5, verši 48 říkáš, cituji: ‚Proto buďte dokonalí právě tak, jak 
je dokonalý váš Otec v nebi.‘ Jak bys interpretoval tento výrok? Zdá se mi, že 
Tvá podmínka byla nereálná. Nakonec, kdo může být tak dokonalý, jako jsi Ty? 
Vyvrací to jakoukoliv logiku a prohlášení ve Tvém Novém zjevení ohledně 
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záležitosti dokonalosti. Smím Tě poprosit, abys vrhl trochu světla na tento 
výrok? 

Pán Ježíš Kristus: Velmi rád, Petře. Jak vidíš z výše uvedeného příkladu, 
doslovný význam všech prohlášení této povahy ve svaté Bibli nedává příliš velký 
smysl, že? Toto je hlavním problémem lidstva. Pokud vezmete tento výrok 
doslovně, mohli byste se ocitnout ve velmi nebezpečné situaci, že nebudete 
schopni splnit si svůj závazek být tak dokonalí jako váš Otec v nebi. V tom 
případě byste ve svých duchovních snahách selhali a v důsledku toho byste byli 
odsouzeni k věčnému pobytu v některém z pekel, protože byste nikdy nemohli 
dosáhnout tu samou úroveň dokonalosti, jako má Ten/Ta, Který/Která je 
absolutně dokonalý/dokonalá. Nakonec byste nebyli schopni vstoupit do nebe, 
pokud byste nebyli tak dokonalí, jako je váš Otec v nebi. 

Podívejme se ale na tuto situaci z pohledu její čistě duchovní konotace a 
významu. Abychom to provedli, potřebujeme zjistit, v jaké situaci, kde a kdy 
bylo toto tvrzení učiněno. Jak víš, Petře, tento výrok je integrální součástí Mých 
rozsáhlých učení zaznamenaných v kapitolách 5, 6 a 7 u Matouše. Někteří 
čtenáři těchto tří kapitol dospěli ke správnému závěru, že pokud bych neřekl nic 
více než to, co je v nich obsaženo, poskytlo by to základ na vytvoření 
náboženského hnutí v Mém Jménu - tak důležité bylo Mé učení, které je v nich 
zaznamenáno. 

Jestliže důkladně analyzuješ situaci, při které došlo k tomuto učení, zjistíš velmi 
zajímavou duchovní souvztažnost. Než jsem promluvil, abych řekl něco tak 
ohromně významného, opustil jsem zástupy a vyšel na horu, a když jsem seděl, 
přišli ke Mně Moji učedníci. Teprve potom jsem promluvil a učil je, hovoře 
všechny ty krásné věci. Co ti tato opatrná opatření říkají? Za prvé, to, že jsem 
opustil zástupy, znamená, že jsem opustil negativní stav, se kterým zástupy 
souvztaží. Za druhé, to, že jsem vyšel na horu, znamená, že jsem se vrátil do 
pozitivního stavu. Vrchol hory ale souvztaží s nejniternější myslí každého; to 
znamená, že i Já jsem se umístil do toho nejniternějšího každého. Za třetí, to, že 
ke Mně přistoupili pouze Moji učedníci, znamená, že jediní jedinci, kterým bylo 
dovoleno účastnit se Mých kázání, byli Moji agenti na planetě Nula, aby se stali 
Mými následovníky a aby byli zpříkladněním a ilustrací přirozenosti pozitivního 
stavu pro zbytek lidstva, dostávajíce lidstvo v podstatě do pozice svobodné 
volby, a ne vnucení. 

Jak seznámíš s přirozeností pozitivního stavu někoho, kdo nemá ani ponětí, co 
je vlastně pozitivní stav? Tak, že ho umístíš doprostřed pozitivního stavu a 
ukážeš mu jeho přirozenost a načrtneš mu jeho základní a nejpodstatnější 
principy. Koneckonců, v té době neměl nikdo na planetě Nula žádné správné 
poznatky o přirozenosti pozitivního stavu nebo o přirozenosti Boží. Pokud tedy 
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chceš pro lidi vytvořit jinou alternativu, aby si zvolili něco odlišného, než co měli 
doposud, co nebylo vůbec žádnou volbou, musíš jim nejdříve odhalit, za prvé, 
že existuje něco takové jako pozitivní stav, a za druhé, musíš jim vysvětlit, jaká 
je přirozenost pozitivního stavu. Takovým odhalením a vysvětlením je dostaneš 
do pozice porovnání povahy toho, v čem byli a o čem neměli ani ponětí, že je 
negativní, s tím, co je jim nabízeno jako životaschopná alternativa, kterou si 
mohou zvolit a která je čistě pozitivní povahy. V této konkrétní konotaci Moji 
učedníci, kteří ke Mně přistoupili na vrcholu hory, představují celé lidstvo 
v jeho externí nebo vnější pozici, kde neexistuje žádné správné poznání nebo 
chápání čehokoliv o čemkoliv. Aby získali takové správné poznání a chápání, 
museli ke Mně přistoupit na hoře, to jest ve stavu jejich nejniternějším. 

Jak bylo uvedeno výše, hora souvztaží všeobecně s pozitivním stavem, a zvláště 
s duchovní myslí každého. To, že sedím na hoře, znamená Mou přítomnost jak 
uprostřed pozitivního stavu, protože je Mým rozšířením a procesem, tak i 
v duchovní mysli všech. Z té Mé přítomnosti pochází všechno náležité, správné 
a pravdivé poznání. Takže přistoupení každého ke Mně na hoře znamená 
obrácení jeho pozornosti na stav svého nitra, na Mou přítomnost v něm a na 
Můj pozitivní stav. Když se ustálíte v této nové, odlišné a správné pozici, 
prostřednictvím tohoto faktoru Mi dovolíte začít vaši výuku o všech 
záležitostech duchovního života, o Mém pozitivním stavu, o vaší pravé 
přirozenosti, přirozenosti vaší duchovní mysli a o všech duchovních principech, 
které tvoří základ přirozenosti Mého celého Stvoření. Současně si na základě 
faktoru porovnání vašeho života před získáním správného poznání o všech těch 
věcech - s tím, co jste měli nebo co jste věděli předtím - uvědomíte, že vaše 
předešlé poznání a všechno, co jste měli v tomto ohledu, není ničím jiným než 
iluzí, která nemá žádnou spojitost se žádnou známou realitou. Jak vidíš, Petře, 
vybudovali jsme správný základ pro zodpovězení tvé otázky ohledně verše 48 
zmíněné kapitoly. Kvůli správnému pochopení významu zmíněného verše bylo 
nutné rozvinout to dál s vysvětlením, které ti bylo nabídnuto výše. 

V konotaci citovaného verše se slova ‚váš Otec‘ netýkají vašeho duchovního 
Rodiče - Boha. Nemá to rodičovskou konotaci. Všimni si, prosím, že jsem neřekl 
‚náš Otec‘ nebo ‚Můj Otec‘, ale jen ‚váš Otec‘. Toto není žádná náhoda. 
Pamatuješ si, co jsem řekl těm, kteří Mě upozornili, že Můj otec, matka, sestry, 
bratři atd. stojí venku, chtějíce se Mnou hovořit? Pověděl jsem jim, ukazujíce na 
Mé učedníky, že ti, kteří činí Mou vůli a zachovávají Má slova, jsou Mým otcem, 
matkou, sestrami a bratry. Proč bych to říkal? Řekl jsem to proto, abych 
zdůraznil fakt, že pouze pozitivní stav a to, co obsahuje a dělá, má skutečnou 
realitu. Protože jsem se zde odvolával na ty, kteří činí Mou vůli a zachovávají 
Má slova, prostřednictvím faktoru duchovní asociace a souvztažnosti jsem 
hovořil o Mém pozitivním stavu a jeho obyvatelích. Nakonec, oni byli jediní, 
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kteří v té době konali Mou Vůli a zachovávali Mé Slovo. Protože byli všichni za 
účelem osídlení Mého pozitivního stavu odvozeni ze Mne, stali se Mými 
příbuznými. Zde je duchovní souvztažnost slova ‚příbuzný/relativní‘ (v 
anglickém jazyku má slovo ‚příbuzný‘ a slovo ‚relativní‘ stejný tvar – ‚relative‘ - 
pozn. překl.). Paradoxně řečeno, oni všichni jsou relativní a příbuzní k Mému 
Absolutnímu Stavu. V tomto smyslu jsou skutečně jediní příbuzní, které mám 
(matka, otec, bratři, sestry). Každý, kdo tvoří Můj pozitivní stav, stává se Mým 
příbuzným. Takže, význam tohoto paradoxu je jasný: Bytí relativním k Mému 
Absolutnímu Stavu, na základě faktoru, že každý takový relativní je rozšířením a 
procesem Mé absolutnosti, činí z vás Mého příbuzného. 

Slova ‚váš Otec v nebi‘ poukazují v konotaci diskutovaného tématu také na 
zdroj původu vašeho života. Odkud pochází život v každém konkrétním jedinci? 
Z jakého zdroje žijete a fungujete? Co vás dělá tím, čím jste? Bytí v nebi 
znamená bytí ve své nejniternější duchovní mysli, kde je stále a nepřetržitě Má 
přítomnost. Váš Otec, Který je v tom nebi, tedy ve vaší duchovní mysli, značí 
esenci a substanci vašeho jedinečného života, přenesenou na vás Mou 
Absolutní Esencí a Absolutní Substancí. Všechno ostatní pochází z ní a dělá z vás 
to, čím skutečně jste. Kvůli faktu, že jsem to byl Já, Kdo ze Své Absolutní Esence 
a Substance vytvořil a uvedl do pohybu vaši vlastní jedinečnou esenci a 
substanci, učiníce vás tím, kým jste, v tomto smyslu jste Mým vším. Protože Já 
jsem Absolutně Dokonalý a protože všechno, co máte a kým jste, je Moje, 
v tom smyslu jsou vaše relativní esence a substance, tedy váš Otec v nebi, tedy 
ve vaší duchovní mysli, na základě faktoru této logiky a derivace také dokonalé. 
Z toho důvodu to, co vám je řečeno v citovaném verši, neznamená, že musíte 
být dokonalí, jako je Bůh, což je úplná nemožnost a totálně nereálná podmínka 
a očekávání, ale abyste byli dokonalí, jako je vaše duchovní mysl a jako je 
dokonalá esence a substance vaší osobnosti, relativní k Mé Vlastní Absolutní 
Dokonalosti. 

Toto je jedna specifická konotace významu citovaného verše. Obecnější 
konotaci lze najít v dodatečné duchovní souvztažnosti ve slovech ‚váš Otec 
v nebi‘. ‚Nebe‘ v tomto konkrétním případě souvztaží s Mým Stvořením jako 
celkem. ‚Otec v nebi‘ souvztaží s komplexní Nejniternější Duchovní Myslí-
Dimenzí Mého Stvoření. Je to ze Mne iniciátor a původce všeho, co je a existuje 
v Mém Stvoření, jakož i všech jeho událostí a dění. Protože Mé Stvoření pochází 
z Mé Absolutní Dokonalosti, je dokonalé, relativní pouze ke Mně. Podmínkou 
citovaného verše v této konkrétní, jakož i v obecné konotaci je připodobnit váš 
osobní život a vše v něm přirozenosti Mého Stvoření, a zejména jeho Komplexní 
Duchovní Mysli-Dimenzi. Protože Mé Stvoření a ta Mysl jsou dokonalé, relativní 
k Mé Absolutní Dokonalosti, máte se usilovat o to, abyste byli dokonalí, 
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v porovnání s jejich dokonalým stavem a procesem. Toto je skutečný význam 
citovaného verše. Nic jiného a nic víc by se mu nemělo připisovat. 

Pro vaši informaci, všimněte si, prosím, co se stalo, když jsem ukončil učení na 
té hoře. Sešel jsem potom dolů z hory (Matouš 8:1-3) zpět k velkým zástupům, 
tedy zpět do negativního stavu, kde Mě vítal malomocný, který Mě vzdával 
poctu a prosil Mě, abych ho očistil. V konotaci diskutovaného tématu 
představuje malomocný vnější úroveň nebo stupeň pozitivního stavu, kterou 
v té době obsazovaly síly negativního stavu, a zejména pseudotvůrci. Jejich 
přítomnost tak měla kontaminující účinek na všechny obyvatele té úrovně. To 
dělalo jejich život nesnesitelným a nečistým. Protože ale odmítli udělat 
kompromis, nebo se poddat čemukoliv, co jim nabízely síly negativního stavu, 
ze své vlastní svobodné vůle a volby poprosili Mě a Moji Absolutní Svobodnou 
Vůli, abych je zbavil toho stavu, aby byli opět čistí. Tato skutečnost je označena 
slovy ‚přišel malomocný a vzdával Mu poctu‘. Tím, že Mě ctili, znovu Mně jako 
jedinému zdroji jejich životů potvrdili jejich oddanost a jejich odhodlání 
nenechat se přemluvit nebo nakazit ničím, co jim poskytují síly negativního 
stavu. 

Přítomnost negativního stavu uvnitř jejich domény nahlodávala jejich dokonalý 
stav, relativní k Mé Absolutní Dokonalosti. Tím, že Mě poprosili ze své vlastní 
svobodné vůle a volby, abych vrátil jejich dokonalost do jejího původního stavu 
a pozice, umožnili Mi, abych osvobodil a očistil jejich doménu od přítomnosti 
negativního stavu a abych uvěznil pseudotvůrce, vrátiv jim zpět jejich čistě 
dokonalý pozitivní stav. Malomocný se Mě zeptal, zda jsem ochoten ho očistit. 
Má odpověď byla, ano, jsem ochoten. Toto zcela jasně znamená, že Já jsem 
vždy ochoten očistit kohokoliv od vlivu a jedu negativního stavu, pokud Mě 
požádá, abych to udělal a abych ho/ji přivedl zpět do stavu jeho/její vlastní 
relativní dokonalosti, relativní k Mé Vlastní Absolutní Dokonalosti. Stačí ti Moje 
odpověď, Petře, na tvou otázku? 

Peter: Úplně. Dokonale ji chápu. Děkuji Ti mnohokrát za Tvé odpovědi. Je ještě 
něco, co dnes potřebujeme prodiskutovat? 

Pán Ježíš Kristus: Ne, to by mělo pro dnešek stačit. Přeji ti příjemný den, Petře. 
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Dialog 39 

10. února 1999 

 

Peter: Jak víš, v mém včerejším telefonickém rozhovoru s naší Rosemarie, 
vzpomněla něco o tom, že viděla v nějakém knihkupectví knihu nazvanou 
‚Rozhovory s Bohem‘. Když knihu otevřela, obsahovala přesně ta samá slova, 
jako zde máme my – ‚Dialogy s Bohem‘. Jak se ti to líbí? Chtěl bys učinit nějaké 
komentáře ohledně tohoto jevu?  

Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře, chtěl. Děkuji ti, že ses Mě zeptal. Samozřejmě, jak 
víš, není náhoda, za prvé, že byla taková kniha napsána nebo že už byla 
dokonce publikována, a za druhé, že byla uvedena do tvé pozornosti v této 
konkrétní době. Pociťuješ tak trochu zděšení, že knihy takové povahy se tak 
rychle a tak lehce publikují a že je čte velké množství lidí, stávajíce se dokonce 
bestsellery, ale knihy Mého Nového zjevení nebyly nikdy publikovány nějakým 
‚renomovaným‘ vydavatelem mimo TNR Nadace. Buď jsi je musel vydat sám, 
pomocí peněz braných zpočátku, takříkajíc, z vlastní kapsy, nebo později 
s pomocí peněz svého přítele a bratra - Ernesta Hicksona. Navzdory tomu 
všemu sis ale během posledních let zřídil své vlastní příruční vydavatelství, bez 
jakéhokoliv zapojení cizích polygrafických společností, využívaje za tímto 
účelem buď své peníze, nebo peníze darované několika dalšími čtenáři, 
zejména Dr. Beth Ann Voienovou. Neustále jsi měl na mysli, proč se knihy výše 
zmíněné povahy tak lehce publikují, proč je lidé tak velmi čtou a přijímají, 
zatímco knihy Mého Nového zjevení mají tak málo čtenářů, a ještě méně těch, 
kteří přijímají jejich ideje a obsah. 

Hlavní důvod tohoto faktoru lze najít v obsahu knih psaných různými autory 
kdekoliv, a v obsahu knih Mého Nového zjevení. Protože žiješ ve světě, který 
zcela převzal negativní stav, tento rozšiřuje správy obsažené v takových 
knihách, které jsou iniciovány a oznamovány z pozice negativního stavu. Kvůli 
faktu, že knihy této povahy obsahují čiré zkreslení a falešnosti, pokud jde o 
popis Mé Přirozenosti nebo přirozenosti Boha všeobecně, jakož i pokud jde o 
popis přirozenosti pozitivního stavu, přirozenosti lidského života a všech 
ostatních idejí týkajících se těchto záležitostí, síly negativního stavu - jelikož je 
to jejich svět nebo doména a jelikož tyto knihy obsahují jejich ideje, pojmy a 
zásady - propagují, reklamují, podporují a publikují takové knihy s velkým 
potěšením, radostí a úspěchem. 

Jestliže vezmeme do úvahy, jak byla původně strukturována lidská přirozenost, 
potom bude samozřejmé, proč budou mít lidé takový obrovský sklon a tíhnutí 
k tomu, aby přijali jako pravdu cokoliv, co je obsaženo v knihách toho 
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charakteru. Jak si pamatuješ, struktura jejich mysli byla zfabrikována takovým 
způsobem, aby přirozeně inklinovali k tomu, aby dostávali a přijímali zkreslení a 
falešnosti mnohem snadněji a pohodlněji než cokoliv, co pramení z pozitivního 
stavu a co je skutečná pravda. Toto je jeden z důvodů, proč je pro lidi tak těžké 
přijmout Mé Nové zjevení. 

Dovol mi, abych ti něco řekl, Petře, a bude to znovu opakováním toho, co ti 
bylo naznačeno předtím ve Velké knize. Mé Nové zjevení je poskytnuto 
především členům pozitivního stavu, všem ostatním obyvatelům různých 
dimenzí a vesmírů a pár lidem, kteří mají výsadu být Mými pravými 
představiteli buď nyní, nebo kteří se jimi stanou později, nebo kterým je dána 
příležitost udělat ve svých životech nějaké důležité volby nebo závěrečná 
rozhodnutí. Pro většinu ostatních členů lidstva, jakož i pro členy negativního 
stavu je Mé Nové zjevení v modalitě dostupnosti. Tento způsob ti naznačuje, že 
pro tyto konkrétní skupiny ještě není čas, aby jej četly, podporovaly nebo 
přijímaly. Tyto skupiny potřebují naplnit smysl toho, kdo jsou a co všechno musí 
udělat v procesu úplného odhalení přirozenosti negativního stavu. 

V tomto procesu potřebují mít tyto skupiny kvůli důležitosti zmíněného 
odhalení svou vlastní podporu, zpětnou vazbu a potřebují být přesvědčeny o 
správnosti své věci. Z toho důvodu vydávají všemožné knihy výše zmíněné 
povahy, kterých ideje a obsah jim dávají největší možný impuls nejen 
pokračovat ve svém úsilí a věci, ale také jim dávají pocit, že mají absolutně 
pravdu ve všem, co říkají a dělají a v tom, jak a proč se chovají tak, jak se 
chovají. Takže v tom smyslu, Petře, potřebují být živeny podněty pokračovat ve 
svém úsilí dělat si svou práci v procesu odhalování přirozenosti negativního 
stavu. Takové podněty jim, mezi mnoha jinými věcmi, poskytuje tento typ knih. 

Dalším důvodem vzestupu publikování takových knih na vaší planetě je 
vyvrácení všeho, co píšeš a publikuješ, Petře, jako Mé Nové zjevení, aby se 
anuloval účinek, který by Mé Nové zjevení mohlo mít na členy negativního 
stavu a na většinu lidí, a aby jim bylo znemožněno uvědomit si, že Mé Nové 
zjevení vůbec existuje a je všem k dispozici.  

V tomto konkrétním případě byla výše uvedená kniha publikována tak, jak 
probíhal proces našich Dialogů a jak jsi je zaznamenával, dokonce ještě před 
plánováním nebo zvažováním jejich oficiálního vydání. Důvodem tohoto 
momentu je to, že síly negativního stavu si plně uvědomují, jaký nebezpečný je 
obsah a ideje těchto Dialogů a jakými vlivnými by se mohly stát v jejich vlastní 
doméně a v lidských myslích. Nezapomínej na skutečnost, která vám byla 
popsána v předešlých Dialozích, že během vašeho dalšího a dalšího čtení tří 
zdrojů Mého Nového zjevení, a zejména těchto Dialogů, každý z negativního 
stavu, kdo je k vám připojen, uslyší Můj hlas ve své mysli, sdělující mu/jí, že 
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všechno, co je obsaženo v těchto Dialozích a v dalších knihách Mého Nového 
zjevení a co budou svou myslí poprvé vnímat jako přicházející přímo ode Mne, 
není nic jiného než čirá pravda.  

Z toho důvodu síly negativního stavu chvatně přicházejí se svou vlastní verzí 
dialogů s takzvaným Bohem, aby svým vlastním členům předložily alternativu 
vysvětlení všech faktorů, obsažených v Mém Novém zjevení a v našich 
Dialozích. Doufají, že pomocí své vlastní verze těchto faktů budou schopny 
udusit Můj hlas, znějící v myslích těch, kteří jsou k vám za tímto účelem 
připojeni.  

Nebuď překvapen, jestliže bude publikovaných mnohem více knih tohoto 
charakteru, obecně čtených a přijímaných většinou lidí. Tento fenomén zrcadlí 
skutečnost uvedenou předtím, že pseudovítězství negativního stavu na vaší 
planetě je ve své finální fázi. Obsah takových knih bude napomáhajícím 
faktorem v procesu tohoto pseudovítězství. Čím více bude čtenářů takových 
knih, kteří budou přijímat ideje v nich obsažené, tím více bude negativní stav 
schopen svého pseudovítězství a tím blíže bude jeho konec. 

Pojďme se zabývat trochu více touto záležitostí. Když zde hovoříme o časovém 
činiteli ve vztahu k poslední fázi negativního stavu, který odhaluje svou povahu 
a pseudovítězí na planetě Nula, s jeho následným ukončením, nikdy nemluvíme 
o časovém rámci, jak ho pojímá vaše vnější lidská mysl. Před pár dny vám bylo 
naznačeno, že tato poslední fáze bude mít nejdelší trvání. Současně vám byl 
vysvětlen důvod této potřeby. Co to znamená ‚nejdelší trvání‘? Z typického 
lidského hlediska chápání času by to mohlo trvat měsíce, roky, desetiletí, 
století, či dokonce tisíciletí. Jinými slovy, bude to trvat tak dlouho, jak bude 
nutné, aby se završil tento proces k úplné a kompletní spokojenosti všech a 
všeho. 

Z hlediska duchovního světa a všech ostatních dimenzí nemá časový faktor, jak 
ho chápou lidé, vůbec žádný význam. Nezapomínej, prosím, že podle jejich 
vnímání trvání této fáze může být v porovnání s vámi všechno, co je pro vás 
velmi dlouhé, pro ně úplně krátké a naopak, cokoliv je pro vás krátké, může být 
pro ně velmi dlouhé. 

Když tedy hovoříme o Velkém soužení a o tom, jak bude zkrácen čas, aby byla 
všem účastníkům poskytnuta úleva, není to myšleno ve fyzickém čase 
časoprostorového kontinua, ale v multivesmírném. Když v multivesmírném 
pojímání porovnáte existenci negativního stavu s tím, jak dlouho trvá existence 
multivesmíru, dokonce i podle vašich časových měřidel trvá tak krátce, jako 
kdyby vůbec neexistoval. V tomto smyslu je poslední fáze pseudojsoucna a 
pseudobytí negativního stavu, nebo v biblických termínech - Velké soužení, 
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skutečně velmi krátká. Ve vašich lidských termínech však může, ale i nemusí 
trvat mnoho staletí, či dokonce mnoho tisíciletí. 

Prosím, neupadněte do toho stejného omylu jako někteří Moji 
učedníci/apoštolové, když očekávali, že konec tohoto světa a Můj Druhý 
příchod se odehrají během jejich života. Někteří z vás by mohli mít podobnou 
myšlenku, že se všechny tyto věci odehrají během vašeho života na planetě 
Nula. Nebuďte pod vlivem vašeho vlastního zbožného přání. Vím velmi dobře, 
jak moc a jak silně toužíte a přejete si, aby došlo k tomuto nanejvýš 
očekávanému a chtěnému konci. Takový postoj může otevřít dveře 
negativnímu stavu, aby vás zacílil.  Dostane do vaší pozornosti všemožné 
události a příhody, které budou téměř nad jakoukoliv pochybnost 
přesvědčovat, že konec je blízko a že se odehraje před vaším fyzickým zrakem. 
Nechci, abyste byli zklamáni, když věci v tomto ohledu nedopadnou tak, jak 
očekáváte nebo jak byste chtěli. Ano, odehraje se to během vašeho života a 
odehraje se to během života Mých učedníků/apoštolů, ne však nutně během 
života na planetě Nula. Jejich omyl nebyl ve vnímání toho, že se to stane během 
jejich života, ale že se to stane, když budou ještě žít na planetě Nula. Nakonec, 
oni i vy všichni budete naživu a budete žít v době konce negativního stavu a 
během závěrečné fáze Mého Druhého příchodu. To neznamená, že v té době 
budete žít na planetě Nula. Můžete, ale nemusíte. To je úplně irelevantní.  

Z duchovního hlediska ve skutečnosti existuje, nebo bude existovat komplexní 
vnímání konce negativního stavu, a existuje, nebo bude existovat jeho 
individuální vnímání. Vy, kteří jste Mými pravými představiteli na planetě Nula 
a v negativním stavu obecně, budete po vašem odvolání z planety Nula a po 
vstupu do Mého pozitivního stavu na základě faktoru vašeho vyjmutí 
z negativního stavu a umístění zpět do pozitivního stavu pociťovat konec 
negativního stavu ve svém vlastním osobním životě. Ve skutečnosti, v určitém 
vnitřním a duchovním smyslu, protože od nedávna působíte a budete působit 
pouze z pozice pozitivního stavu, negativní stav pro vašeho ducha a duši 
skončil. Pouze pro vaše fyzické tělo, protože bylo vytvořeno z prvků negativního 
stavu, má realita života negativního stavu a jeho lidského života dále skutečnou 
hmatatelnost. Pokud budete sami sebe pociťovat ve vašem fyzickém těle, vždy, 
když, takříkajíc, sestoupíte do své lidské kůže, existence negativního stavu bude 
nadále hmatatelnou realitou. Pro vašeho ducha a duši to už tak nebude. 
Samozřejmě, jen pokud se rozhodnete být takoví na základě své svobodné vůle 
a volby. 

Peter: Když hovoříme o čase a o konci negativního stavu a o tom, jak dlouho 
bude trvat závěrečná fáze pseudovítězství negativního stavu na planetě Nula, 
rozumím Ti, pokud jde o irelevantnost času. Jestliže mají naši astronomové 
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pravdu, co se týká jejich předpokladu, že viditelný vesmír je a existuje něco 
mezi 15 až 20 miliardami let, nebo tak nějak, potom co je pár tisíc, ba dokonce 
pár milionů let v porovnání s touto dobou? Je to jako jeden den v roce. 

Pán Ježíš Kristus: Samozřejmě, Petře, že Mi rozumíš. Nezapomínej ale, jak 
dospěli vaši astronomové ke svému závěru o věku viditelného vesmíru. Odhadli 
vzdálenost mezi nejvzdálenější galaxií, kterou mohou vidět, a mezi vaší 
planetou, odměřujíce čas, který potřebuje světlo na cestu mezi těmito dvěma 
body. A přeměnou světelných let na normální roky dospěli k závěru, že vesmír 
začal přibližně před 15 miliardami let. Jak ale víš, toto číslo nepřetržitě mění. 
Jak se jejich pozorovací přístroje - teleskopy - vyvíjejí, jsou schopni vidět 
mnohem dále než předtím, objevujíce mnoho galaxií, o existenci kterých neměli 
ani ponětí. Co ale vědí o čemkoliv, co by mohlo být daleko mimo detekční 
schopnosti jejich teleskopů? Kolik dalších galaxií či čehokoliv existuje tam 
někde, takových, že ať jsou nebo budou jejich teleskopy jakkoli pokročilé, 
unikají jim, nebo jim uniknou úplně? Vidíš, jaká ‚přesná‘ je vaše věda? Není 
divu, že vaši vědci museli přijít s principem nutnosti samočinné korekce 
jakýchkoliv vědeckých závěrů, protože si nikdy nejsou jisti, zda nějaké současné 
poznání o něčem bude někde směrem k novým objevům zachováno, nebo 
vyvráceno. Jak tedy víš, zcela nedávno byl Hubbleův teleskop schopen objevit 
novou galaxii, vzdálenou mnohem více světelných let, než si vědci uměli 
představit. Tento objev posunul dozadu dobu, během které viditelný vesmír 
začal být a existovat. O kolik posunou takové budoucí objevy tuto dobu ještě 
více do minulosti? 

Peter: Když už hovoříme o vědeckých objevech, smím Tě pokorně poprosit, 
abys vrhl trochu světla na novou teorii, navrhovanou některými astronomy, že 
z pohledu nových objevů snad viditelný vesmír nakonec nezkolabuje, jak se 
očekává, ale bude nadále navěky expandovat, protože neexistuje dostatečná 
gravitační přitažlivost, která by mohla zvrátit tento proces expanze? Mají 
pravdu? Toto by vyvracelo, co o tom bylo řečeno v Novém zjevení. 

Pán Ježíš Kristus: To záleží na tom, z jakého úhlu pohledu se na toto tvrzení 
díváš. Rozveďme si tuto záležitost trochu více. Co pozorují nebo co vidí vaši 
vědci tam venku? Mají skutečný přístup ke skutečnému Stvoření? Nemají. 
Především, jejich pozorovací přístroje jsou vyrobeny z materiálů, které nejsou 
schopny objevit nic z pravé reality pravého jsoucna a bytí, tedy z pravého 
Stvoření. Ty materiály jsou vzaty z prvků, ze kterých se skládá planeta Nula a 
zóna vymístění. Proto jediné, co jsou schopny objevit - pokud vůbec něco - je 
něco, co vede k tomuto materiálu. Takže z pohledu tohoto faktu vidí jen 
pseudovesmír, a ne pravý vesmír. 
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Můžeš se ptát, Petře, a Já vidím tuto otázku ve tvé mysli, jaká je geneze tohoto 
pseudovesmíru? I když byly některé z těchto faktorů popsány v knihách Mého 
Nového zjevení, určité zcela prvotní kroky tohoto procesu ještě popsány 
nebyly. Objasněme si tedy tuto záležitost. Jak víš, v procesu aktivace 
negativního stavu bylo potřebné přijít s idejí zfabrikování něčeho, co by bylo 
srovnatelné s pravým Stvořením, co by ale bylo zcela odlišné od přirozenosti 
pravého Stvoření.  V tom čase (ne-čase!), těsně předtím, když měla být 
zhuštěná hmota už-už postrčena k expanzi, vytvoříc fyzickou dimenzi 
multivesmíru se všemi jejími vesmíry, galaxiemi, slunečními soustavami, 
planetami a různými dalšími nebeskými tělesy, bylo pseudotvůrcům dovoleno 
oddělit jeden velký ‚kus‘ té hmoty, změnit strukturu jeho složek, prvků, částic a 
sub-částic a pomocí zvláštního typu kombinace všech vyvolat 
nepředstavitelnou (pro vás) explozi (teorie Velkého třesku!), způsobujíc vznik 
pseudovesmíru se všemi jeho příslušnými galaxiemi, slunečními soustavami a 
planetami. Tento proces se odehrál paralelně se stvořením pravé fyzické 
dimenze Stvoření. Jak víš, stvoření fyzické dimenze předcházelo stvoření 
duchovní, respektive intermediální dimenze. Pseudotvůrci následovali tuto 
paralelu, ale se souběžným vymístěním jejich pseudostvoření z pravého 
Stvoření. Odtud tedy zóna vymístění, která kopíruje a která je strukturována 
stejným způsobem jako pravé Stvoření, jenže v obrácené pozici. 

Pokud se podíváš na pseudostvoření jako na obrácený odraz pravého Stvoření, 
můžeš přijít na myšlenku, že viditelný vesmír bude expandovat navěky, protože 
v souladu s duchovním faktorem, který tvoří základ Stvoření a odráží Absolutní 
Přirozenost Stvořitele, Stvoření vždy bylo, je a bude. V tom smyslu - a pouze 
v tom smyslu - je věčná expanze Stvoření zajištěna. A protože pseudostvoření je 
bledým odrazem pravého Stvoření, také odráží tento faktor nekonečné 
expanze, předpokládajíc, že je jeho vlastní. Na základě těchto faktorů vaši 
astronomové předpokládali možnost, že nedojde k žádnému zpětnému pohybu 
hmoty, a proto tedy viditelný fyzický vesmír (vlastně pseudovesmír) bude 
možná expandovat navěky. 

V pravé realitě tohoto předpokladu ale pseudostvoření nemůže expandovat 
navěky, protože nevzniklo v Absolutním Stavu, tedy nevzniklo přímo ze Mě. 
Zrod mu daly relativní bytosti, implantujíce do něho pseudozákony a 
pseudoprincipy, které nemohou mít žádnou jinou povahu než relativní. Kvůli 
tomuto faktoru relativity jsou pseudojsoucno a pseudobytí v absolutním smyslu 
pouze relativní. Proto v jednom časovém bodě, kdy všechno ohledně 
negativního stavu a pseudoživota pseudostvoření dospěje k naplnění, viditelný 
fyzický pseudovesmír zkolabuje nebo se zhroutí do sebe a původní ‚kus‘ hmoty, 
který byl vytržen ze zmíněné zhuštěné hmoty, se připojí ke svému původnímu 
zdroji, stav se neoddělitelnou složkou toho stavu, plně se účastnící na stvoření 
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nové fyzické dimenze, souběžně se stvořením duchovní a intermediální 
dimenze, které s ní souvztaží. Takto můžeme chápat skutečnost, že zóna 
vymístění by se mohla stát zónou umístění. 

Když se podíváme na výše popsaný proces (jeden z mnoha možných scénářů!) 
z komplexního hlediska struktury a dynamiky toho jevu, a hlavně z duchovního 
hlediska, můžeme s jistotou říci, že vesmír bude expandovat navěky. Když se na 
to podíváme z lokálního hlediska struktury a dynamiky toho jevu a z typického 
neduchovního přístupu, můžeme říci, že vesmír zcela určitě skončí kolapsem. 

Toto je tedy důvod, Petře, proč jsem toto vysvětlení uvedl prohlášením, že 
všechno závisí na tom, z jakého úhlu pohledu se na to tvrzení díváš. Skutečně 
doufám, že ti Má odpověď na tvou otázku poskytne určité uvědomění, jak by se 
věci mohly odehrát. S tvou otázkou, Petře, je problém ten, že je nesmírně těžké 
na ni dát vyčerpávající odpověď vašimi typickými lidskými slovy a jazykem. 
Tento proces je příliš složitý na to, aby ho vaše lidská mysl plně pochopila.  

Intuitivně a na vaší duchovní úrovni ale bude možné, abyste pochopili význam 
popsaného procesu. 

Peter: Ano, tuším to a cítím to, ale nejsem schopen to popsat lidskými slovy. 
Každopádně, ať je to jakkoliv, jsem Ti hluboce vděčný, můj Pane Ježíši Kriste, za 
všechno, co nám poskytuješ. Je ještě něco, čemu by ses chtěl dnes věnovat? 

Pán Ježíš Kristus: Bylo Mi potěšením, Petře. Ne, to bude pro dnešek všechno. 
Přeji ti příjemné opalování. Potřebuješ to. 
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Dialog 40 

11. února 1999 

 

Peter: S celkovým pseudovítězstvím negativního stavu na této planetě, které se 
před námi rýsuje, jsem zvědav na záležitost dohody a svobodné vůle v případě 
lidí po jejich rozhodnutí být na straně negativního stavu nebo po jejich přijetí 
negativního stavu jako jediné životaschopné alternativy. Zůstane po tom datu 
něco z jejich schopnosti svobodně volit na základě jejich svobodné vůle? 

Pán Ježíš Kristus: Nuže, Petře, odpověď na tuto otázku by ti už nyní měla být 
zřejmá. Za prvé, dohoda ohledně volby projít takovou zkušeností byla učiněna 
dávno předtím, než bylo dovoleno uskutečnění lidského života ve všech jeho 
aspektech. Jinak by se nic takového nemohlo vůbec stát. Musíte pochopit jeden 
důležitý princip v tomto ohledu. Bez předešlého souhlasu podílet se na 
čemkoliv, co se děje a bude dít, ať to je nebo to bude cokoliv a ať to je nebo to 
bude jakkoliv dobré, nebo zlé, by nikdo, nikde nebo nikdy nebyl vůbec ve 
jsoucnu a bytí nebo v pseudojsoucnu a pseudobytí a v pozici, ve které každý byl, 
je a bude. 

Za druhé, než byl kdokoliv stvořen a/nebo zfabrikován, byl trvale stanoven a do 
základu jakéhokoliv tvořivého nebo pseudotvořivého úsilí vložen jeden 
z nejdůležitějších principů. Tímto principem bylo, že neexistuje žádná jiná 
možnost vytvořit a/nebo zfabrikovat kohokoliv se sentientní přirozeností, 
jestliže by případná sentientní entita, ať už pozitivní, nebo negativní, 
nesouhlasila s tím, aby byla a existovala - bez ohledu na to, kým by byla 
vytvořena, nebo zfabrikována. Kvůli tomuto základnímu principu by jakákoliv 
snaha obejít jej při tvoření nebo fabrikování někoho vždy skončila úplným 
selháním.  

Za třetí, jak si pamatuješ z Mého Nového zjevení a jeho Doplnění, předtím, než 
se pseudotvůrci stali pseudotvůrci, tedy předtím, než byl aktivován negativní 
stav, byla stanovena a dohodnuta určitá důležitá základní pravidla, která jasně 
definovala podmínky, za kterých bude možné dovolit jakékoliv tvoření nebo 
fabrikování jakékoliv sentientní entity nebo lidí nebo různých jiných negativních 
nebo zlých entit jen za předpokladu, že by každá souhlasila s tím, že se narodí 
do svého vlastního osobního a soukromého života, a že pokud by se rozhodla 
nesouhlasit, nebude stvořena ani zfabrikována. Současně byla učiněna dohoda, 
že kdykoliv by se kdokoliv pokusil obejít tato pravidla, kvůli jejich 
bezpodmínečné nutnosti pro vytvoření takových životních forem by snaha těch 
jedinců nebo skupin nebyla úspěšná, a pokud by tato pravidla nedodržovali, 
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nevytvořili by nic. Jednoduše řečeno, tato pravidla byla zakotvena do 
jakéhokoliv tvořivého nebo pseudotvořivého úsilí. 

Za čtvrté, byla také učiněna dohoda, že ani pseudotvůrci, ani nikdo jiný v tomto 
směru nebude mít žádné vědomé vzpomínky na tato pravidla a na to, že je pro 
své pseudotvořivé úsilí přijal jako bezpodmínečnou nutnost. Důvodem souhlasu 
nepamatovat si nic ohledně toho bylo to, aby byl pseudoživot, a zvláště lidský 
život a experiment v negativním stavu všeobecně, pravý, autentický a plně 
platný, aby se obešla možnost, že by byl jako kdyby, a ne jak je. Jak bylo 
uvedeno v Mém Novém zjevení, platné a úplné autentické poučení o nějakém 
jiném životě, než je život pozitivního stavu, není možné získat, pokud není 
nepozitivní život uspořádán takovým způsobem, aby mu byl dán pocit, že je 
pravým životem, nezávislým na jakémkoliv vstupu od kohokoliv jiného, kromě 
těch, kteří jej zfabrikovali a ustanovili. Je důležité si zde uvědomit, že bylo nutné 
nejen dovolit toto konkrétní uspořádání pro ustanovení a manifestaci 
pseudoživota a typického lidského života, ale úplně zároveň bylo nutné 
odstranit z fabrikátorů, jakož i z jejich fabrikací, ať by to byl kdokoliv, vědomé 
uvědomění si, že to bylo dáno na základě Mého dovolení, které jsem poskytl 
z velmi důležitých duchovních důvodů. Do toho okamžiku se předpokládalo, že 
jsem je buď stvořil Já, nebo, podle názoru ateistických vědců, se objevili 
z kosmického guláše, bez jakékoliv cizí angažovanosti.  

Kvůli faktu, že v době transmise Mého Nového zjevení negativní stav a všichni 
jeho účastníci i lidský život v podstatě dosáhli svého vrcholu, bylo možné zjevit 
hlavní důvody jeho aktivace, jakož i procesu jeho manifestace, a také uvést do 
pozornosti všech, že byl uveden do pohybu výhradně na základě Mého 
dovolení. V současné pozici a stavu negativního pseudoživota a lidského života, 
v jakých jsou nyní, poznání těchto důležitých faktorů už více nemůže vadit nebo 
překážet pravosti a autentičnosti učebního procesu o jejich přirozenosti. 

Ve skutečnosti je velmi podstatné a rozhodující, aby byly krátce před zahájením 
zcela poslední fáze pseudojsoucna a pseudobytí negativního stavu a lidského 
života a během začátku ustanovení té zcela poslední fáze zjeveny faktory 
dovolení, původní dohody a svobodné vůle a volby. Bez takového zjevení se 
nemůže uskutečnit započetí trvalého a věčného zrušení negativního stavu a 
jeho typického lidského života. Jestliže by se takové zrušení mělo odehrát bez 
tohoto důležitého zjevení, uvěznilo by to všechny účastníky tohoto 
pseudoživota ve stavu nevyhnutelnosti, a žádné svobody volby. Nezapomínejte, 
že si svůj současný stav zvolili ze své svobodné vůle a volby a na základě 
předešlé dohody. Pokud byste do jejich pozornosti neměli uvést důležité 
faktory o tom, jak a za jakých podmínek byl negativní stav aktivován a uveden 
do pohybu, porušovali byste všechno, na čem byl vybudován jejich 
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pseudoživot. A nejen to, ale dostali byste je do pozice neschopnosti učinit volbu 
konvertovat do pozitivního stavu, protože, koneckonců, negativní stav si zvolili 
na základě své svobodné vůle a volby. Nemůžete se rozhodnout pro nic jiného, 
co je v rozporu s vaší původní volbou. 

Než jste schopni učinit jakoukoliv odlišnou volbu, opět na základě své vlastní 
svobodné vůle a volby, nejdříve je nezbytné do vaší maximální možné 
pozornosti uvést všechny podmínky, faktory, principy a všechno ostatní, za 
kterých jste v první řadě vykonali svou volbu pro negativní stav. Jestliže byste 
neměli vědomě ani ponětí, proč jste učinili takovou volbu, a jestliže je vaše 
představa o tom taková, že jste to učinili svou vlastní svobodnou vůlí a volbou 
nebo na základě vaší předešlé dohody zúčastnit se takového pseudoživota, 
nemůžete si stanovit žádný základ nebo získat žádné stimuly, touhy nebo přání 
změnit nebo modifikovat svou původní volbu. V tom případě by negativní stav 
nemohl být natrvalo zrušen. 

Předpokládejme na chvíli, že bych rázně skoncoval s negativním stavem bez 
zjevení výše zmíněných okolností, proč jsem dovolil jeho pseudojsoucno a 
pseudobytí. Co myslíte, co by se stalo v tom případě? Tím, že bych sebral 
účastníkům pseudoživota negativního stavu jediné prostředky, pomocí kterých 
smí a mohou pociťovat, že jsou naživu a žijící, zakořeněné ve faktu, že si bytí 
v této konkrétní modalitě bytí naživu a žití zvolili svou svobodnou vůlí a volbou, 
navěky bych je zabil. Pokud by se mělo stát něco takového charakteru, tím 
nesmyslným činem bych anuloval Absolutní Princip Své Absolutní Přirozenosti, 
zakořeněný v Mé Absolutní Svobodné Vůli a Nezávislosti. Anulování tohoto 
základního principu by zmařilo veškerý sentientní život v celém Mém Stvoření. 
Nezapomínejte, že jejich život, jakož i život všech ostatních je možný jen na 
základě toho, že mají svou vlastní svobodnou vůli, volbu a nezávislost. Tento 
základní princip je neustále a nepřetržitě vyzařován ze Mne k nim všem. 
V momentě jeho anulování by ho ale do svých životů přestali dostávat. Kvůli 
tomu by navěky zahynuli nejen všichni v negativním stavu a v lidském životě, 
ale i v pozitivním stavu a v celém Mém Stvoření. Pro Moji Absolutní Přirozenost 
je zcela a absolutně nepředstavitelné, aby se stalo něco takové povahy. Proto 
zahájení odstranění negativního stavu předchází Mé Nové zjevení ohledně 
všech těchto faktorů.  

Proces tohoto odhalování má v podstatě dva kroky. V prvním kroku jsou 
prostřednictvím Mého Nového zjevení všichni informováni o genezi a 
manifestaci negativního stavu a jeho lidského života. Tyto informace potřebují 
nejen členové negativního stavu a praví lidé, ale i členové pozitivního stavu. 
Většina aspektů aktivace a manifestace negativního stavu a typického lidského 
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života a většina principů, na základě kterých jim byla dovolena jejich škodlivá 
realizace, nebyla vědomě dostupná ani členům pozitivního stavu. 

Toto bylo nutným uspořádáním, aby byla pseudoživotu a lidskému životu dána 
příležitost ukázat se a stát se ilustrací a demonstrací pro poučení všech o tom, 
jaké to je být v takovém zvláštním životě. Kdyby jim bylo takové úplné poznání 
k dispozici před aktivací a manifestací takového pseudoživota, dostupnost toho 
poznání v jejich vědomí by automaticky pronikla do multivesmírného vědomí, 
ze kterého by mohlo být snadno vyčítáno pseudotvůrci a jejich fabrikáty, účinně 
a úspěšně anulujíce platnost tohoto experimentu. V tom případě by se nikdo 
nemohl naučit nic o přirozenosti nějakého jiného života, než je život pozitivního 
stavu. Jestliže by se to mělo stát, nikdy by se nemohla uskutečnit radostná a 
nanejvýš žádoucí plnost života v pozitivním stavu.  

Jen co je toto poznání odhaleno prostřednictvím Mého Nového zjevení a jen co 
se stává všem, všude dostupné, je zaregistrováno v multivesmírném vědomí a 
uvedeno do stavu dostupnosti individuálnímu vědomí všech. Je zde řečeno, že 
‚je uvedeno do stavu dostupnosti individuálnímu vědomí všech‘. Tento výrok 
naznačuje, že většina lidí na planetě Nula, jakož i mnoho dalších entit jinde 
v zóně vymístění, si nebude vědomě uvědomovat tyto skutečnosti. Avšak, 
v průběhu transmise Mého Nového zjevení - jak se zpřístupňuje 
prostřednictvím vlivu multivesmírného vědomí, se kterým jsou všechny mysli 
takovým či onakým způsobem spojeny - proniká do jejich mysli na její 
nevědomé úrovni.  Pouze členové pozitivního stavu a vy, Moji představitelé, 
jste se stali plně a vědomě znalými těchto důležitých faktorů. 

V tomto časovém bodě, před úplně posledním momentem zcela závěrečné fáze 
pseudovítězství negativního stavu na planetě Nula i jinde, je ještě stále 
předčasné vložit takové poznání do vědomé mysli všech, s plným vědomým 
uvědoměním si jeho obsahu a dopadu. Faktor této dostupnosti je přípravnou 
fází pro podniknutí druhého kroku. Důvod, proč je členům pozitivního stavu, 
jakož i pseudotvůrcům a Mým představitelům na planetě Nula dovoleno plně 
poznat tyto skutečnosti na jejich vědomé úrovni, je ten, že jsou nápomocni při 
práci se Mnou na ukončování negativního stavu a jeho lidského života. 
Nemůžete být dost dobře schopni Mi pomoci, pokud nemáte plné poznání 
těchto důležitých faktorů. Byli byste slepí ve svém snažení. Být slepí by Mému 
záměru nejenže nesloužilo, ale by mu to překáželo, protože byste neustále 
váhali ohledně toho, co dělat, jak to dělat a proč to dělat. 

Na druhou stranu, důvod, proč pro zbytek lidí zatím toto poznání ještě stále 
zůstane na nevědomé úrovni, je ten, aby dostali příležitost dokončit svou práci 
v tomto ohledu, bez jakéhokoliv zasahování do jejich vědomých snah. 
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Když ale závěrečný úsek poslední fáze pseudojsoucna a pseudobytí negativního 
stavu a jeho lidského života dospěje ke svému konci, na jeho úplném konci 
bude aktivován druhý krok. Toto je ten krok, ve kterém bude otevřen úplný 
vědomý přístup k těmto informacím a poznáním. A nejen to, ale budou také 
otevřeny všechny jejich vzpomínky na jejich dobrovolný status podílení se na 
životě negativního stavu a na jeho lidském životě a oni plně poznají, proč a 
z jakých důvodů jsem poskytl dovolení pokračovat s experimentováním 
v pseudoživotě a v lidském životě. 

Důvod, proč musí mít tento proces dva kroky, je ten, že bez předešlé 
dostupnosti takového poznání v mysli všech na jejich nevědomé úrovni by plný 
okamžitý přístup k takovému poznání na jejich vědomé úrovni byl tak šokující a 
nesnesitelný, že by jej nemohli přežít. Jeho dostupnost na nevědomé úrovni 
dostatečně ztlumí tento osudový šok, takže je to ochrání před podlehnutím 
takovému strašnému osudu. Dochází zde k tomu, že poznání něčeho na 
nevědomé úrovni jejich mysli způsobí, že v momentě, než se to uvede na 
vědomou úroveň jejich vědomé mysli, jim to bude důvěrně známé - jako kdyby 
to i tak vždycky věděli, ale nemohli určit, co to je. Takže, když to poznání 
pronikne do jejich vědomé mysli, budou mít pocit, že jsou s jeho obsahem 
velmi důvěrně obeznámeni a tato důvěrná známost je ochrání před upadnutím 
do osudového šoku. 

Jak víš, Petře, a jak bylo uvedeno předtím v Doplnění 15, lidský život, stejně 
jako i život všech v negativním stavu, spočívá, takříkajíc, ve vyhledávání 
důvěrně známé půdy. Toto se stává orientačními body pro lidi a ostatní, kteří 
jim pomáhají, aby se cítili dobře a jako doma v jejich vlastním prostředí. Abyste 
lidem a ostatním pomohli uvědomit si všechny tyto skutečnosti a abyste 
vybudovali základ a vytvořili bezpečnou půdu, na které mohou učinit správnou 
volbu konvertovat do pozitivního stavu, nejdříve vložíte všechny tyto faktory 
pomocí a prostřednictvím dostupnosti těchto informací do jejich nevědomé 
mysli. To je připraví, aby učinili toto závěrečné rozhodnutí. Mé Nové zjevení ve 
svých třech zdrojích slouží v této nejdůležitější roli. 

Toto je důvod, proč bylo v celém Mém Novém zjevení neustále zdůrazňováno, 
že funkce Nového zjevení pro lidi a ostatní není ani tak v tom, že ho čtou a 
aplikují, alespoň zatím ne, jako spíše v jeho dostupnosti. Pokud by jim nebylo 
k dispozici, v celé jejich mysli by nebylo přítomno nic, co by je mohlo připravit 
na to, aby čelili realitě těchto faktorů. V tom případě by všechno týkající se 
diskutovaných záležitostí bylo pro ně zcela neznámé a nebyli by schopni učinit 
volbu ve prospěch přijetí těchto faktorů a pro následnou konverzi do 
pozitivního stavu. Pokud by se mělo stát něco takového, byli by uvedeni do 
pozice, ve které by si zvolili pouze to, co je jim důvěrně známé - negativní stav a 
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lidský život. V tom případě by negativní stav a jeho lidský život nemohly být 
eliminovány, protože by byly zvoleny na základě jejich svobodné vůle a volby 
jako jediná životaschopná a důvěrně známá možnost volby. Z toho důvodu by 
nemohla začít ani plnost života pozitivního stavu - nikdy - a pseudoživot 
negativního stavu a lidský život by musely zůstat navěky. 

Takže nyní víš, Petře, a každý, kdo čte tato slova, proč bylo tak životně důležité 
transmitovat Mé Nové zjevení navzdory skutečnosti, že velmi málo lidí má 
k němu vědomý přístup a že velmi málo lidí čte, přijímá a aplikuje jeho principy 
a ideje. 

Tato naše konverzace, Petře, zaznamenána v tomto Dialogu, nás vede nepřímo 
k zodpovězení tvé otázky, položené na jeho začátku. Mají lidé za současných 
poměrů života na vaší planetě ještě stále v sobě zachovanou svou svobodnou 
vůli a volbu? Jaký je jejich status v tomto ohledu? 

Jak si pamatuješ z předešlých rozhovorů o intuici, bylo vám naznačeno, že 
většina lidstva ztratila svou schopnost být intuitivní. Důvod této ztráty byl také 
vysvětlen (podívej se např. na Dialog 34). Když učiníte rozhodnutí přehlížet hlas 
intuice a namísto toho posloucháte a přijímáte to, co k vám přichází z venku, 
v tom okamžiku se na základě své vlastní svobodné vůle a volby vzdáváte nebo 
zbavujete své svobodné vůle a volby kvůli vnějším závislostem, v tomto případě 
kvůli negativnímu stavu. Nyní je negativní stav vašim životem. A protože 
negativní stav funguje na principu vnucení, není schopen tolerovat nic, co by 
byť i jen vzdáleně naznačovalo svobodnou vůli a volbu. V tomto smyslu většina 
existujících lidí na planetě Nula nemá žádnou svobodnou volbu. Protože se ale 
rozhodli být závislí na negativním stavu na základě své vlastní volby, svou 
vlastní svobodnou vůlí, svobodně učinili volbu nemít ji; samozřejmě, pod 
mylným dojmem, že ji mají. Takže zodpovědnost za tento stav záležitostí 
v jejich životě leží výhradně na jejich bedrech. Nikdo jiný nemůže být za jejich 
volbu viněn. 

Toto uspořádání bylo potřeba ustanovit, aby poslední fáze pseudoživota 
negativního stavu dospěla ke své aktualizaci a realizaci. Pokud máte nějaké 
zdání a vědomí, že máte svobodnou vůli a svobodnou volbu, bylo by velmi 
těžké či dokonce nemožné zahájit tuto poslední fázi. 

Protože to ale každý účastník této fáze dělá na základě předešlé dohody se 
Mnou, založené na jeho svobodné vůli a volbě, z duchovního hlediska má ještě 
stále svobodnou vůli a volbu. Je to paradox, Petře. Volba nemít svobodnou vůli, 
ale dát ji někomu nebo něčemu jinému, je na základě svobodné vůle a volby. 
V tomto smyslu ji proto mají. Na druhou stranu, protože volba nemít tuto 
svobodnou vůli byla vykonána na falešných základech a předpokladech, podle 
logické konstrukce tohoto paradoxu svou svobodnou vůli a volbu nikdy 
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neztratili, protože jejich rozhodnutí bylo v tomto ohledu falešné. Všechno, co je 
založeno na falešnostech, je nereálné. Proto to není závazné. Je to jen iluze 
považovaná za realitu. Jen co odstraníte tuto falešnou víru, tato iluze zmizí a vy 
máte svou vlastní svobodnou vůli a volbu okamžitě zpět.  

Tato diskuse vám poskytuje plné vysvětlení, proč je negativní stav a jeho lidský 
život jen iluze a proč se nazývá pseudoživot. Nic, co je založeno nebo postaveno 
na falešnostech, nemůže mít pravý život z jednoduchého důvodu, že nepravdy 
nejsou pravdivé. Jinak by nebyly nepravdami. Protože je život v negativním 
stavu a lidský život založen na nepravdách, je jen iluzí života, tedy nemá pravý 
život. Jen co odstraníte všechny tyto falešnosti, iluze zmizí a pseudoživot 
negativního stavu a jeho lidský život už není. 

Mé Nové zjevení ve všech třech zdrojích přivádí toto životně důležité poznání 
do vědomí každého buď přímo, nebo pomocí dostupnosti. Proto se Mé Nové 
zjevení a každý, kdo ho přijímá jako Mé Pravé Slovo, stává hlavním nástrojem 
pro odhalení těchto nepravd, a tím, v tomto smyslu, pro konečnou eliminaci 
negativního stavu a negativních aspektů jeho lidského života. Dává toto 
vysvětlení odpověď na tvou otázku, Petře? 

Peter: Dokonale. Zdá se, že toto vysvětlení je pro mne nesmírně důležité. Toto 
byl důvod, proč jsem se dnes zpočátku cítil blokován, dokud jsem nepřistoupil 
k rozhovoru s Tebou. 

Pán Ježíš Kristus: Rozhodně, Petře. Síly negativního stavu nechtěly, abys 
zaznamenal toto vysvětlení. Jak ale vidíš, neuspěly. Doporučoval bych pro 
dnešek skončit a dělat pár dní nějakou jinou práci. 

Peter: Velmi Ti děkuji za tyto informace a zjevení. 
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Dialog 41 

14. února 1999 

 

Peter: Dnes ráno mě napadá mnoho věcí, ale nic, co bych mohl hmatatelně 
definovat, abych Ti mohl položit nějaké konkrétní otázky. Z toho důvodu bych 
se chtěl zeptat, zda bys chtěl dnes ráno přispět něčím ze Své vlastní pozice. 

Pán Ježíš Kristus: Děkuji ti, Petře, že jsi se Mě zeptal a že jsi Mi dal tuto 
příležitost přispět čímkoliv, co Mám dnes brzy ráno na mysli - samozřejmě, brzy 
ráno pro tebe, Petře, ale ne pro nás tady v pozitivním stavu. 

Nejdříve bych se chtěl věnovat otázce lidského ega. Jak si pamatuješ z Mého 
Nového zjevení, lidské ego, jelikož bylo zfabrikováno z prvků ryzích zel a 
nepravd, má tendenci být stále v opozici vůči vašemu pravému já a vůči Mé 
Vůli. Proč předkládám tuto záležitost ještě jednou a v této konkrétní době? 
Týká se to vašeho osobního tréninku ve stávání se Mými pravými představiteli a 
vzdávání se své role bytí Mými agenty, hlavně ale typickými lidmi. 

Jestliže jste umístěni uprostřed pozitivního stavu, pokud byste byli ještě stále 
pod vlivem vašeho lidského ega a vaší lidské přirozenosti obecně, nemůžete 
správně a efektivně fungovat. Jsou v rozporu s přirozeností pozitivního stavu. 

Jak bylo uvedeno v Dialogu 35, čas od času používám v naší rozpravě některá 
slova, Petře, která by mohla buď v uších někoho znít útočně nebo by mohla 
urážet jeho očekávání nebo by se mohlo předpokládat, že jsem to nebyl Já, kdo 
řekl ta slova. V tom dialogu jsme se už zmínili o slově ‚smích‘ a o tom, co 
vyprovokovalo v některých čtenářích těchto Dialogů. 

Další slova, která byla úmyslně použita za tím účelem, označila některé, jež byli 
uvedeni jmenovitě, za ‚Mé loajální, věrné a oddané služebníky‘. Pamatuješ si, 
Petře, co ti okamžitě přišlo na mysl, když jsem to označení použil poprvé? 

Peter: Že někteří čtenáři těchto Dialogů, kteří jsou jmenováni, ale bez takového 
konkrétního označení, budou se cítit méně loajální, méně věrní, méně oddaní, 
méněcenní, méně potřební atd. Jinými slovy, nejsou rovni osobě, která tak byla 
označena. 

Pán Ježíš Kristus: Přesně tak, Petře. Takříkajíc, nakopl tě (promiň Mi to 
vyjádření) tvůj profesionální výcvik klinického psychologa a ty sis okamžitě 
uvědomil problém, který by to mohlo vyvolat. V té době ale ještě nebylo 
vhodné uvést tu záležitost do pozornosti všech. Bylo nutné dát příležitost 
čtenářům reagovat na to označení, aby se jim pomohlo uvědomit si, z jaké 
pozice na to z nitra jejich vlastní mysli a pocitů reagují. Jinými slovy, bylo 
potřebné aktivovat jejich typický lidský stav ega, aby jim to pomohlo pracovat 
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na sobě a zbavit se, nakolik je to jen možné, jejich tendencí fungovat, 
odpovídat, reagovat a dívat se na všechno z hlediska jejich lidského ega. 

V tomto případě se tedy stalo to, co jsi předpovídal, Petře, že někteří čtenáři, 
kteří tak nebyli označeni, se cítili být vynecháni a téměř deprimováni. Jinými 
slovy, reagovali z pozice svého lidského ega, a ne z té pozice, že jsou, nebo lépe 
řečeno, že se stávají Mými pravými představiteli. 

Co ti takový negativní stav říká, Petře, z hlediska multivesmírného významu? Je 
navozena duchovně velmi nebezpečná tendence, která by naznačovala, že jsem 
schopen upřednostňování a že diskriminuji, považujíce některé jedince nebo 
lidi nebo jakoukoliv sentientní entitu kdekoliv za hodnotnější, záslužnější, 
potřebnější, hodnější lásky, oblíbenější nebo podobně, než je někdo jiný. Jinými 
slovy, tato tendence by Mou Přirozenost vykreslovala zcela zkresleným a 
falešným způsobem. Dívali byste se na Mne jako na někoho, kdo s vámi zachází 
stejným způsobem, jakým s sebou zacházejí lidé navzájem. 

Přesně to chce negativní stav, abyste Mě takto vnímali. A i když vím velmi 
dobře, že intelektuálně uznáváte fakt, že takový nejsem, naproti tomu 
emocionálně, na úrovni vašeho typického lidského ega reagujete na taková 
označení nebo na podobná slova tak, jak by to udělala jakákoliv negativní entita 
nebo typický lidský tvor. 

Je nutné jednou a provždy se zbavit jakékoliv takové tendence, i kdyby byla ve 
vás byť i jen vzdáleně přítomna. Jak jsem uvedl výše, toto je pro vás tréninkové 
období, pomáhající vám uvědomit si, do jaké míry je pro vás možné mít takové 
reakce, a pomáhající motivovat vás, abyste se jich natrvalo zbavili, abyste si tak 
mohli osvojit svou novou roli a pozici jako Moji praví představitelé. 

Toto, naneštěstí, není lehký úkol. Ani se neuskuteční, takříkajíc, přes noc. 
Nezapomínejte, prosím, že takový postoj byl hluboce zakořeněn do vašich 
zděděných genů.  

Z naší úvahy o této záležitosti ale vyplývá daleko závažnější závěr. Ten vede 
k předpokladu duality neboli dichotomie v pravém Stvoření nebo Mém 
pozitivním stavu na jedné straně a zóně vymístění nebo negativním stavu na 
straně druhé. Naneštěstí, tato dualita neboli dichotomie je podporována 
převzetím doslovného významu textů takových knih, jako je křesťanská Bible, 
islámský Korán a některé další. V takzvaných indických svatých knihách se 
alespoň mylně předpokládá, že jedinec se bude nepřetržitě reinkarnovat do 
špinavé díry zvané planeta Země (planeta Nula v našem chápání), dokud 
nezruší svou karmu, načež vstoupí do jakési nirvány-ráje, ze které poté vejde do 
překračujícího stavu, během kterého splyne s jakýmsi Bohem, ztrativ svou 
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jedinečnou individualitu a přestav fakticky existovat jako jedinečný 
sebeuvědomělý duch a duše. 

Toto chápání indické filosofie je chaosem mezi ztrátou vlastního typického 
lidského ega, které je iluzí, nemající žádnou pravou realitu samo o sobě a samo 
od sebe, a tím, jak je vnímán a chápán jedincův duch a duše a jak navazují vztah 
s tímto Absolutním Bohem. 

Je správné předpokládat, že toto ego natrvalo zmizí, když přesáhnete svůj lidský 
život. Je totálně nesprávné předpokládat, že váš sebeuvědomělý jedinečný 
duch a duše by mohli splynout s jakýmsi Bohem, s úplnou ztrátou vědomého 
uvědomění si svého ‚já jsem‘. Kdyby to bylo možné, aby došlo k něčemu 
takovému, Mému Stvoření by bylo odňato uvědomění si toho aspektu Mé 
Absolutní Přirozenosti, který byl dán do vás všech z pozice Mého Absolutního 
Stavu do pozice vašeho relativního stavu. V tom případě, když bych vás jednoho 
za druhým absorboval do Sebe, přičemž byste úplně ztratili své vědomé 
uvědomění si všeho ohledně vašeho ‚já jsem‘, nakonec by zmizelo i všechno 
poznání a uvědomění si Mne. (Koneckonců, jak manifestuji poznání Mé 
Absolutní Přirozenosti nebo dostupnost Mé Přirozenosti relativním bytostem? 
Prostřednictvím a pomocí ‚já jsem‘ jedinců.) Postupně a pomalu by tedy 
zmizelo veškeré Stvoření se všemi svými sentientními entitami a Já bych zůstal 
Sám, abych zpětně vyvrátil Mé Stvoření, protože, jinými slovy, by to znamenalo, 
že jsem celé Stvoření pohltil. Něco takového je pěkně vykresleno v řecké 
mytologii, ve které je popsán Saturn, pohlcující své vlastní děti. 

Co bych to byl za Boha, kdyby měly být takové bláznivé, nelogické a nerozumné 
předpoklady pravdivé? Chápeš Mě? 

Peter: Ano, velmi jasně. 

Pán Ježíš Kristus: Na druhou stranu, pokud je někdo zlý podle křesťanského i 
islámského chápání, půjde do pekla a bude tam do věčnosti trávit svůj život 
v nejbídnějších mukách a utrpení. Jen někteří velmi dobří a ctnostní jedinci by 
unikli tomuto hroznému osudu a Já bych je přijal ve Svém nebi, které bych pro 
ně připravil. A tato situace by trvala navěky, bez jakékoliv šance nebo možnosti 
změnit ji nebo napravit. Podle indického chápání byste byli navěky zatraceni 
aspoň bez jakéhokoliv utrpení nebo bídy. Samozřejmě, v jistém smyslu to není 
o moc lepší úděl než ten, který vám nabízejí křesťané i přívrženci islámu. 
V jednom případě neexistuje žádná věčná ztráta života, ve druhém případě 
existuje věčná ztráta sebeuvědomělého života.  

Peter: Kdyby mě byla dána možnost volby jen mezi těmito dvěma 
alternativami, zvolil bych si, samozřejmě, indickou alternativu. Je lepší vůbec 
nebýt než si do věčnosti bolestivě uvědomovat svůj bídný a útrpný pseudoživot. 
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Pán Ježíš Kristus: A volbou té alternativy bys měl pravdu, Petře. Naneštěstí, ani 
jedna z těchto alternativ není k dispozici jako konečná volba, neboť obě dvě 
jsou úplně a kompletně falešné, pokud se na ně nahlíží ze správné duchovní 
perspektivy a z hlediska jejich věčného trvání. V jistém omezeném smyslu jsou 
tyto dvě alternativy platné pouze dočasně a pominutelně. Někdo se rozhodne 
jít do jednoho z pekel proto, aby se naučil něco důležitého nebo aby nesl 
důsledky svých negativních a zlých skutků, ať jsou jakékoliv. Protože mají 
důsledky takových skutků jen dočasnou a relativní hodnotu - koneckonců, byly 
spáchány relativním jedincem v relativním čase - i trest a odplata jsou takové, 
protože mají dočasné a relativní trvání. Bylo by totální a vrcholnou nečestností 
a nespravedlivostí potrestat někoho, kdo je relativní, věčným zatracením za 
něco, co bylo učiněno v relativním čase a stavu prostřednictvím relativních a 
dočasných prostředků a na základě dočasné manifestace.  

V té druhé alternativě může někdo, pokud to zaručuje situace, ztratit své 
vědomé sebeuvědomění dočasně za účelem zobrazení a poučení o marnosti, 
zbytečnosti a neproduktivnosti takových stavů; nebo pokud by se jednalo o 
nějaký druh dlouhotrvající nemoci, kdy si duchovní souvztažnost té nemoci 
vyžaduje léčbu, která by se mohla uskutečnit jen ve stavu úplného dočasného 
nevědomí - dokud trvá tato léčba. 

Pokračujme ale v diskutované záležitosti. Jak Mě tedy vykresluje a co 
předpokládá toto pojímání Mé Přirozenosti? Především, že jsem Bůh, který 
diskriminuje a dává přednost některým určitým jedincům, kteří dělají, co jim 
přikazuji, a že navěky zavrhuji a odsuzuji na věčný trest v peklech nějaké jiné 
jedince, kteří nedělají, co jim přikazuji. A protože oba dva stavy jsou označeny, 
jako kdyby jim bylo určeno věčné trvání, bez jakékoliv změny jejich status quo, 
v tom smyslu zde, logicky řečeno, je a existuje dualita neboli dichotomie. 
Takový falešný logický předpoklad vede k závěru, že negativní stav je skutečný, 
věčný, rovnoprávný a absolutní, takovým stejným způsobem jako pozitivní stav. 
Z toho důvodu ho nelze za žádných okolností nikdy eliminovat. 

Tyto předpoklady byly podsouvány lidstvu a všem tvorům v peklech i v zóně 
vymístění několik tisíců let nebo déle. Negativní stav do té doby vymýval lidstvu 
i všem ostatním tvorům mozky, aby uvěřili této lži, až se začalo považovat za 
samozřejmost, že to tak je nebo bude až do věčnosti. A protože to bylo 
vyhlášeno a neustále se to hlásá v Mém Jménu, jako kdyby bylo Mou vůlí, aby 
to bylo tak, žádné jiné pojímání nebo chápání této skutečnosti není možné, ba 
ani myslitelné. 

Naneštěstí, tento falešný předpoklad, ať už křesťanského, muslimského, 
indického, nebo jakéhokoliv jiného původu, protože přetrvával tak mnoho 
století, geneticky se zakódoval do všech genů lidstva i ostatních tvorů jinde. 
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Z toho důvodu si vyžádá nepřekonatelné úsilí a dlouhou dobu, aby se z jejich 
životů odstranil. 

Peter: Velmi dobře chápu tuto situaci. Pokud je to tak, proč jsi dovolil, aby se 
stala základem, na kterém negativní stav operuje a ovlivňuje své následovníky a 
lidi? 

Pán Ježíš Kristus: Z velmi jednoduchého důvodu, Petře. Dovedeš si představit 
scénář, ve kterém by všichni, kteří se podílejí na negativním stavu, dopředu 
věděli, za prvé, že jsou v něm na základě dobrovolnosti, že nebude trvat 
navěky, že je to jen experiment a že ať dělají cokoliv, nebudou nikdy zatraceni 
nebo odsouzeni navěky trpět a být mučeni? Co by to byl za experiment? Jak 
platný by byl jeho výsledek? Co by se naučil každý z takové situace, ze situace, 
ve které by bylo všechno založeno na ‚jako kdyby‘ nebo ‚tvařme se, že...‘? Bylo 
by to hraní hry, podvodná situace, ve které by každý dopředu věděl, jaký bude 
výsledek, bez jakékoliv šance naučit se něco platného a účinného, co by 
každému dalo nějaký nesporný, přesvědčivý a pevný základ, na kterém by mohl 
odmítnout život negativního stavu a zvolit si život v plnosti pozitivního stavu. 

Za druhé, každé poučení vůbec, které má trvalý účinek a které vám dává úplný 
pocit něčeho, na čem můžete vybudovat solidní základ pro svůj duchovní rozvoj 
a volby, musí být založeno na platných a reálných předpokladech, které vám 
poskytnou záruku, že to, co se učíte, je odvozeno z reality jeho jsoucna a bytí, a 
ne z nějakého falešného projektu či hrané hry nebo předstíraných okolností. 

Peter: Ale co teď? Negativní stav a jeho lidský život je stále ještě reálný, aspoň 
z jejich hlediska. A pokud se dozvídají ze Tvého Nového zjevení o těchto 
skutečnostech a o výsledku Tvého původního dovolení jim, aby se vůbec dostali 
do své nepříznivé situace, nebrání to platnosti tohoto poučení? 

Pán Ježíš Kristus: V současnosti je situace zcela jiná, Petře. Nezapomínej, že 
jejich falešný předpoklad, podsouvaný jim všemi těmi takzvanými svatými 
knihami a jejich příslušnými náboženstvími, je zakořeněn v jejich genetickém 
kódu. Těch nespočet staletí vymývání mozků, kterému byli vystaveni po celou 
tu dobu, není možné tak lehce eliminovat, jak bys rád věřil. Když máš takovou 
pevnou víru ohledně pravdivosti svých předpokladů, ať jsou jakékoliv, a pokud 
je to součástí tvé genetické výbavy, budeš mít tendenci přehlížet všechno, co je 
s nimi v rozporu, a výslovně bys odmítal cokoliv odlišného od nich. 

Pouze v počáteční situaci experimentu, než se všechno tohoto charakteru 
dostane na patřičné místo, je to tak, že poznání podmínek, za kterých je 
negativnímu stavu dovoleno dospět do jeho nepříznivého rozpoložení, je 
vymazáno z každého vědomé paměti. Je to odloženo do nejhlubší možné 
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nevědomé části jejich celkové mysli a až do příhodné doby zcela 
znepřístupněno. 

V jednom časovém bodě, kdy život negativního stavu a jeho lidský život 
zahajuje úplný počátek své poslední fáze, nebo krátce předtím, pokud se chystá 
začít jeho poslední fáze, každému je poskytnuto Mé Nové zjevení, které všem, 
všude a v každé době zjevuje všechna tato fakta. Na některých místech a 
v některých stavech se toto zjevení stává vlastnictvím jejich plně vědomé mysli, 
na některých jiných, pro většinu lidí a pro některé další bytosti někde jinde, je 
uvedeno do přístupné části jejich nevědomé mysli. Důvod, proč je toto poznání 
uvedeno do pozornosti všech nebo proč je v této konkrétní době zpřístupněno 
všem v negativním stavu i lidem, je ten, za prvé, že negativní stav vstoupil do 
své poslední fáze a poučení o něm téměř vyčerpalo svou užitečnost, a za druhé, 
že zjevení takové povahy musí být pevně zakotveno v mysli každého, aby z něj 
učinil prostředek, pomocí kterého budou kompletně a totálně anulovány 
falešné předpoklady ohledně jeho jsoucna a bytí (pseudojsoucna a pseudobytí). 

Všichni, kteří uslyší Můj hlas ve své mysli během tvého opětovného čtení těchto 
Dialogů, jasně uslyší tuto pravdu. Jak budou poslouchat, o čem tady v tomto 
ohledu hovoříme, téma naší konverzace bude protiřečit všemu, co se o ní 
naučili nebo co o ní věděli. Postupně a pomalu bude toto nové poznání a jeho 
pravda účinně podkopávat a nahlodávat falešné předpoklady, které měli a 
kterým věřili v tomto ohledu předtím, a následně je natrvalo nahradí. 

Protože jsou ale jejich falešné poznání a předpoklady v tomto ohledu integrální 
součástí jejich genetické výbavy, zvěčňované po mnohá tisíciletí, vyžádá si 
dlouhé časové období, než toto nové správné a pravdivé poznání anuluje 
účinek starého, falešného poznání a předpokladů a než bude mít to nové trvalý 
efekt. Odtud tedy důvod, proč se toto zjevuje v této konkrétní době - aby byl na 
to poskytnut dostatek času. 

Vraťme se ale k záležitosti diskriminace a upřednostňování. Ze všeho, co bylo o 
diskutované záležitosti zjeveno výše a v celém Mém Novém zjevení a jeho 
Doplněních, je zřejmé, že všichni ve jsoucnu a bytí Mého Stvoření, stejně jako i 
všichni v pseudojsoucnu a pseudobytí zóny vymístění a planety Nula mají 
stejnou hodnotu, jsou stejně potřební, mají stejný význam a roli nebo cokoliv. 
Kvůli velmi důležitým službám, které poskytují v každé pozici a roli, ve které 
jsou v každé konkrétní době - a toto opakuji mnohokrát - jsou všichni stejně 
hodnotní, potřební, vážení, milovaní, je o ně stejně postaráno, jsou stejně 
akceptováni, uznáváni a oceňováni. A vy všichni, jako Moji praví představitelé, 
jste stejně Mými loajálními, věrnými a oddanými služebníky. Takové pojmy a 
domněnky jako diskriminace a upřednostňování nebo vyvyšování kohokoliv, by 
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Mně navěky nikdy nemohly přijít na mysl. Dělat to a připisovat Mi to je 
v povaze negativního stavu a v lidské povaze. 

Pokud byste vzhledem k těmto skutečnostem i nadále přechovávali takové 
pocity nebo myšlenky, byli byste stále ještě pod vlivem negativního stavu, který 
se k vám dostává prostřednictvím vašeho typického lidského ega. Pokorně vás 
žádám, abyste přestali fungovat z pozice vašeho lidského ega a vzali si příklad 
ze Mne - z toho, jak Já pohlížím na všechny a na všechno. Jinak by neexistoval 
žádný rozdíl mezi vašim postojem v tomto ohledu a postojem všech ostatních 
v lidském životě i jinde. Potřebuji vás ve vaší roli jako Mých pravých 
představitelů, abyste Mi svým vlastním životem pomohli dát příklad, jaké je to 
mít vztah ke všem z pozice Mého pozitivního stavu a ze Mě osobně. V Novém 
zjevení Pána Ježíše Krista jste byli požádáni, abyste podřídili své lidské ego 
Mně, abych se vám o něj mohl postarat. Právě teď je nejvyšší vhodná doba to 
učinit. Nyní musí být tato podmínka realizována v nejvyšší možné míře a podle 
vašich nejlepších možných schopností, jaké v tomto ohledu máte. 

Toto je důvod, proč o této záležitosti diskutujeme v této konkrétní době a proč 
byla v těchto Dialozích učiněna určitá, pro některé z vás zdánlivě útočná 
prohlášení a proč jsou do vaší pozornosti uvedeny důvody, kvůli kterým byla 
učiněna takovým způsobem. Jak vidíš, všechno má své místo a čas. Všechno má 
svůj důvod, proč je vám to prezentováno nebo proč je vám to připomínáno 
v této konkrétní době. 

Do tohoto okamžiku nebo dokud Mé Nové zjevení neuvedlo tato fakta do 
pozornosti každého, bylo nutné mnohým dovolit, aby uvažovali v rámci 
negativního stavu, jakož i v rámci své lidské přirozenosti a jejího ega, aby 
zobrazili rozdíl mezi tím, jak fungují členové pozitivního stavu, a tím, jak fungují 
lidé a ostatní tvorové. Členové negativního stavu a mnozí lidé vždy 
předpokládali, že v pozitivním stavu se každý, včetně Mne, dívá na ně shora 
jako na špinavé, zavšivené a proradné, s totálním opovržením, odmítáním, 
zavrhnutím a s odsuzujícím postojem. Tyto pojmy jsou, samozřejmě, jejich 
představami, protože takový názor mají v konečném důsledku oni sami na 
sebe. Protože ale nejsou schopni přiznat si, že mají na sebe takový názor, 
přenášejí ty názory na Mne a na členy Mého pozitivního stavu. 

Jedním z aspektů povahy právě probíhajícího posunu je uvedení tohoto faktoru 
do pozornosti všech v negativním stavu. Jak budou členové negativního stavu o 
této záležitosti informováni, začnou mít na negativní stav přesně ten stejný 
názor, jaký promítají na pozitivní stav a na Mne. To jim umožní získat averzi vůči 
celému negativnímu stavu a všem aspektům jeho přirozenosti. Namísto toho 
začnou toužit a přát si zažít život v pozitivním stavu. Zároveň v momentě tohoto 
velmi důležitého posunu, který se uskuteční v jejich vnímání ohledně pravé 
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přirozenosti jak pozitivního stavu, tak i stavu negativního, bude možné přenést 
dostupné poznání o všem, co bylo zjeveno a odhaleno o těchto záležitostech, 
z nevědomých oblastí jejich celkové mysli do její plné vědomé vnější oblasti. 
V tom okamžiku si plně uvědomí dobrovolný status svého podílení se na životě 
negativního stavu, své volby být ilustrátory a manifestanty jiného životního 
stylu, než je životní styl pozitivního stavu, aby vytvořili platný a pevný základ 
pro schopnost každého zvolit si plnost života v pozitivním stavu. 

S tímto uvědoměním členové negativního stavu i vlastní lidé nakonec přijmou 
skutečnost, že v Mých očích byli stejně cenní, stejně potřební, stejně milovaní, 
stejně vážení a stejně respektovaní jako všichni ostatní v pozitivním stavu i 
všude. Tehdy takové pojmy jako diskriminace, upřednostňování, náboženská 
nesnášenlivost, rasismus a všechno, co se jich týká, zmizí nadobro a navždy 
z myslí všech. 

Peter: Abych Ti řekl pravdu, nemohu se dočkat, až se to stane. Někdy se cítím 
tak unaven, neustále být ve střehu ohledně toho, co píšu nebo povídám nebo 
jak to píšu nebo jak to povídám jiným lidem, abych se vyhnul tomu, že se budou 
cítit odmítnuti nebo pokořeni nebo uraženi nebo podobně. 

Pán Ježíš Kristus: Naneštěstí, pokud mají tendenci dívat se na cokoliv, co 
povídáš nebo píšeš, nebo co Já povídám a ty zapisuješ, z pozice svého typického 
lidského ega, ať to říkáme nebo píšeme jakkoliv, někdo se nechtíc tím bude cítit 
uražen nebo se bude cítit méněcenný a nechtěný. To se nevyhnutelně stane, 
pokud do toho zapojí své ego. Co myslíš, proč jsme celý tento Dialog věnovali 
této konkrétní záležitosti? Abychom všechny, kteří čtou tato slova, varovali, aby 
se nechytili do pasti svého negativního lidského ega. Abychom si zopakovali: 
Toto je integrální součástí jejich tréninku ve stávání se Mými pravými 
představiteli. 

Jestliže důkladně analyzuješ, co bylo řečeno výše, můžeš z toho vyvodit další 
možnou alternativu, jak by mohl, nebo jak snad natrvalo skončí negativní stav. 
Nepřetržitým poskytováním správného a pravdivého poznání všem členům 
negativního stavu a přenesením původní dohody o všech těchto záležitostech a 
faktorech z hlubokých, nedostupných oblastí jejich mysli do jejích dostupných 
nevědomých oblastí, a následně s pomocí Mého Nového zjevení a vašeho 
opětovného čtení jeho tří zdrojů do jejich vnějšího vědomého uvědomění a 
poznání, postupně nahrazujete všechny falešnosti a zkreslení, které byly 
základem a napaječi jejich pseudoživota. V jednom časovém bodě by bylo 
všechno pseudopoznání vymazáno a totálně odstraněno a nahrazeno pravým 
poznáním, pocházejícím z pravé reality pravého života pozitivního stavu a ze 
Mne osobně. Vlastnění takového nového poznání by jim umožnilo konvertovat 
do pozitivního stavu. 
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Tato konkrétní alternativa, pokud bude vybrána jako prostředek eliminace 
negativního stavu, by v každém případě hrála důležitou roli, i kdyby byla 
zvolena nějaká jiná alternativa. Na konci realizace jakékoliv jiné možné 
alternativy by tato konkrétní alternativa byla použita na to, aby odstranila 
všechno nepravdivé a zkreslené poznání a informace a aby je nahradila 
správným a pravdivým poznáním a informacemi. 

A toto bude všechno, co bych vám chtěl v tomto ohledu pro dnešek předložit. 
Přeji ti pěkný a příjemný den. 

Peter: Velice moc Ti děkuji. 
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Dialog 42 

15. února 1999 

 

Peter: Dnes ráno mám několik otázek. Než ale budu pokračovat ve svých 
otázkách, chtěl bych se Tě zeptat, zda máš co dodat nebo vysvětlit ohledně 
čehokoliv, co Si přeješ. 

Pán Ježíš Kristus: Děkuji ti, Petře, za tvou laskavou nabídku. Ano, skutečně 
mám co dodat k tématu naší včerejší diskuse. Týká se to tebe osobně, Petře. 
Vždy sis lámal hlavu, proč jsi během psaní svých knih, které obsahují Mé Nové 
zjevení, nebyl nikdy uveden do pozice, která by ti umožňovala věnovat všechen 
svůj čas svému úkolu v tomto ohledu. Po celou tu dobu jsi musel na plný úvazek 
chodit do svého profesionálního zaměstnání. I když jsi Mne jakkoliv prosil, 
abych ti poskytl nějaký druh finančního zabezpečení (např. výhru v loterii), aby 
ses vyhnul tomu, že budeš trčet ve své pravidelné celodenní práci, tvá prosba 
nebyla nikdy vyslyšena nebo splněna.  

Existoval důležitý duchovní důvod, proč jsi byl uveden do takové stresující a 
tíživé situace. Týká se to záležitosti upřednostňování, o které jsme hovořili 
v Dialogu 41. Tento první důvod se týká znázornění skutečnosti, že přestože jsi 
Mým pravým představitelem, který je v obzvláště specifické pozici jako 
transmiter Mého Nového zjevení, nezacházím s tebou jinak než s kýmkoliv 
jiným. Negativní stav nemá žádnou pádnou oporu nebo důvod, aby na tebe 
ukazoval prstem hovoře, že tě před všemi ostatními upřednostňuji, neboť jsi, 
kdo jsi. Pokud by Mé zacházení s tebou bylo jiné, upřednostňující a 
ohleduplnější a pokud bych tě měl poslouchat a zařídit ti, abys například vyhrál 
tu loterii, členové negativního stavu by okamžitě usoudili, že jsem jako oni. 
Koneckonců, to oni zavedli takový způsob zacházení. Jaký by byl v tom případě 
rozdíl mezi nimi a Mnou a členy Mého pozitivního stavu? Z toho důvodu byl 
tvůj život, Petře, do jisté míry mnohem těžší než život některých jiných lidí. Tak 
nemohl ani Mě, ani tebe nikdo obvinit z přednostního zacházení. Na tomto 
uspořádání jsem se s tebou dohodl před tvou inkarnací na planetu Nula. 

Druhý důvod se týká záležitosti typického lidského duševního zdraví. Během 
transmise Mého Nového zjevení jsi byl zaměstnán na plný úvazek. Ve tvém 
zaměstnání ses staral o nepřetržitý klinický dohled nad mnoha odborníky. Učil 
jsi je, radil jsi jim a vedl jsi je v jejich klinické práci s vážně duševně a 
emocionálně postiženými lidmi. Jako odborníka tě velmi respektovali, 
poslouchali a vyhledávali. Tvá logika, uvažování, chápání, trpělivost, laskavost 
ve tvém přístupu a způsob, jakým jsi s nimi zacházel, byl zpříkladněním jasnosti, 
kompaktnosti, logiky, rozumu, stability, rovnováhy a zralosti. Žádný z těchto 
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rysů nikomu nenaznačoval, že bys byl šílený, mající halucinace nebo že bys byl 
duševně nemocen. Všichni tito odborníci, na které jsi dohlížel, jsou živými 
důkazy, že nejsi žádný bláznivý, šílený chlapík, který není schopen rozeznat 
rozdíl mezi správným a nesprávným, mezi realitou a halucinacemi, mezi 
zdravým rozumem a šílenstvím a mezi racionalitou a iracionalitou atd. Proto tě 
nikdo nemohl nebo nemůže obviňovat, že jsi byl nebo že jsi duševně nemocná 
osoba a že jsou tedy všechny tvé spisy výplody tvé šílené mysli. Šílená mysl by 
nebyla schopna fungovat v takzvaném normálním světě ani minutu, zejména ne 
v prostředí, ve kterém jsi v té době pracoval. Charakter tvé práce si vyžadoval, 
abys byl vysoce objektivní, s jasnou hlavou, racionální, inteligentní a plně znalý 
reality světa a prostředí, ve kterém jsi pracoval a působil. 

Pokud bych tě měl uvést do situace, ve které by nikdo tam venku nemohl 
dosvědčit tyto důležité rysy tvé osobnosti, Petře, lehce by se mohlo usoudit, že 
jsi nějaká duševně nemocná osoba s náboženskými přeludy a velikášskými 
představami. Jinými slovy, diagnostikovali by tě jako někoho, kdo trpí buď 
halucinační poruchou nebo paranoidní schizofrenií. To by diskreditovalo 
pravdivost tvých knih a jejich obsahu jako Mého Nového zjevení. Takto nemá 
nikdo v negativním stavu nebo na planetě Nula nebo kdekoliv jinde žádný 
důvod označovat tě takovým způsobem. Toto platí zejména ohledně obyvatel 
zóny vymístění a některých dalších dimenzí. S lidmi je situace poněkud jiná. Bez 
ohledu na cokoliv, ještě stále by tě mohli považovat za duševně nemocnou 
osobu. Taková je jejich přirozenost. 

Tvá současná situace, Petře, je jiná. Dosáhl jsi zákonný penzijní věk. Jako všichni 
ostatní, pracoval jsi do úplného konce zákonem stanoveného věku, kdy jsi mohl 
odejít do penze. Opět, nikdo nemůže říci, že bych tě upřednostňoval, protože 
jsem ti neposkytl nic extra, co by ti umožnilo odejít do penze dříve. Ještě 
jednou, Já a ty jsme se na tomto uspořádání dohodli před tvou inkarnací na 
planetu Nula. 

Toto je všechno, co jsem chtěl dodat k diskutované záležitosti. Nyní můžeš 
položit své otázky, Petře.  

Peter: Má první otázka se týká osvobozujícího rozsudku pro prezidenta Clintona 
a duchovního významu tohoto aktu z Tvého hlediska a z hlediska členů Tvého 
pozitivního stavu a Nového vesmíru. Jinými slovy, co je za scénou? 

Pán Ježíš Kristus: Jak víš, Petře, jakýkoliv takový akt má důležitou duchovní 
souvztažnost. V tomto případě to není ani tak prezident Clinton osobně, o co 
jde, ale spíše to, co reprezentuje jeho pozice a role jako prezidenta Spojených 
států, a s čím souvztaží samotné Spojené státy a co reprezentují ve schématu 
událostí a dění. Ne všechny aspekty těchto faktorů mohou být zjeveny právě 
teď. Situace za scénou je ještě stále vratká, nestabilní a výbušná, i když byl 
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podniknut krok správným směrem. Hned na začátku Mé odpovědi na tvou 
otázku, Petře, bych chtěl, aby bylo zcela jasno, že zde nejde o to, zda byl 
prezident Clinton vinen, nebo nevinen podle obžaloby, ale o duchovní důsledky 
celého procesu, jak se po celou dobu odvíjel. 

Celý tento proces do jisté míry odrážel situaci, jaká existovala a k jaké 
docházelo ve vztahu mezi pseudotvůrci a renegáty. Pro vás by bylo jednodušší 
usoudit, že prezident Clinton reprezentoval nějakou frakci renegátů. Ve svém 
závěru byste se ale zmýlili. Ať je prezident Clinton jakákoliv osoba nebo ať je 
jakkoliv zlý, či dobrý, ve své pozici jako prezident této země reprezentuje celé 
Spojené státy, které jsou pod nadvládou pseudotvůrců. Kvůli tomuto faktu 
zbavení ho obvinění znamená nebo představuje osvobození této země od 
obvinění renegátů a od jejich uplatňování nároku na tuto zemi. V tomto smyslu 
renegáti utrpěli svou první vážnou porážku. Můžeš se ptát, Petře, a Já vidím 
tuto otázku ve tvé mysli, z čeho renegáti obvinili Spojené státy? 

Abych tuto otázku zodpověděl, měl bys vědět, s čím Spojené státy duchovně 
souvztaží. Jak víš, Petře, ve většině případů je každá taková souvztažnost 
dvojitá. Má jednak pozitivní konotaci, a jednak negativní konotaci. V pozitivní 
konotaci Spojené státy reprezentují nebo souvztaží s tou oblastí duchovního 
světa a jejími obyvateli, která ztělesňuje svobodu, nezávislost a právo všech být 
sami sebou, s výsadním právem na sebeurčení a na jedinečné vyjádření, vliv a 
manifestaci své kreativity a podnětů. Jinými slovy, pro všechny je to krajina 
neomezených možností být produktivní, tvořiví a tvůrčí. 

V negativní konotaci Spojené státy reprezentují nebo souvztaží s falešnou 
duchovností, na které je založen pseudoživot negativního stavu. Tato falešná 
duchovnost je zakořeněna v penězích a komercialismu na jedné straně a ve 
falešných náboženstvích a jejich početných sektách na straně druhé. Žádná jiná 
země na světě nemá tak mnoho materiálního bohatství a tak mnoho 
rozmanitých a početných náboženství a jejich příslušných sekt jako tato země. 
Tyto podkopávají a ničí v lidech jakýkoliv pocit pravé duchovnosti jako 
správného základu pro pravý život.  

Kvůli těmto faktorům renegáti obvinili pseudotvůrce a - obrazně řečeno - 
Spojené státy americké v osobě Clintona z dvojaké morálky a pokrytectví. 
Renegáti říkají, že v současnosti existující životní styl v této zemi je více ve 
shodě s jejich povahou než s povahou pseudotvůrců, a tedy že oni mají právo 
vládnout této zemi a všem těm oblastem zóny vymístění, se kterými tato země 
souvztaží. 

A tady přichází záležitost zbavení obvinění prezidenta Clintona. Po zbavení ho 
obvinění učinil prezident Clinton krátké prohlášení, ve kterém se omluvil lidem 
této země, přiznávaje své provinění. Ještě jednou poprosil o odpuštění a 



318 
 

vyjádřil svou hlubokou lítost, že podrobil tuto zemi tolika útrapám. Tímto - kvůli 
jeho reprezentaci a duchovní souvztažnosti jeho osoby - Spojené státy americké 
a všechny ostatní oblasti zóny vymístění, se kterými Spojené státy americké 
souvztaží, odmítli jakékoli nároky, které si renegáti vůči nim činili. 

V této konkrétní konotaci nezáleží na tom, zda byl prezident Clinton ve svém 
vlastním osobním nitru ohledně svých pocitů nebo slov, které vyjádřil, upřímný, 
nebo ne. O to tu nejde. Jde tu o to, že byla taková důležitá slova a pocity 
vyjádřeny. Protože byly vysloveny před tváří všech obyvatel planety Nula, 
vytvořily důležitý základ, na kterém mohl být nárok renegátů v tomto ohledu 
odmítnut, a oni mohli být na této konkrétní frontě poraženi. 

Peter: Polovina obyvatel této země, jak ukazuje průzkum veřejného mínění, 
věřila, že to myslel upřímně, a druhá polovina, že ne, i když většina vyjádřila 
uspokojení, že byl zbaven obvinění. 

Pán Ježíš Kristus: Podívej se na tuto situaci následujícím způsobem, Petře. 
Duchovně řečeno, jedna polovina reprezentuje názor negativního stavu, druhá 
polovina názor pozitivního stavu. Členové negativního stavu jsou totálně 
neschopni akceptovat, že někdo může být ohledně čehokoliv upřímný. Posuzují 
to podle své vlastní přirozenosti, která je založena na neupřímnosti. Členové 
pozitivního stavu chtějí vždy akceptovat, že kdykoliv někdo prosí o odpuštění, 
vždy to myslí upřímně. Pamatuješ si, co bylo předtím řečeno v jednom z prvních 
Dialogů? Že je lepší zmýlit se na pozitivní stranu než na negativní. Nezapomínej 
na toto pravidlo - nikdy. 

V typickém psychologickém rámci interpretace tohoto fenoménu ta polovina 
populace, která nevěřila v upřímnost prezidenta Clintona, ukazovala své vlastní 
sklony být neupřímní ohledně některých věcí. Proto neradi přiznávají, že někdo 
jiný může být v tomto ohledu upřímný. Tímto způsobem zmírňují svůj vlastní 
pocit viny, který by měli, kdyby měli přiznat upřímnost někoho jiného.  

Celá tato situace ale obsahuje i další záležitost. Podívej, co se stalo na samém 
konci stručné řeči prezidenta Clintona. Když se otočil, opouštěje pódium, 
zaváhal a vrátil se, navzdory skutečnosti, že jeho spolupracovníci, kteří stáli 
v pozadí, mu naznačovali, aby se nevracel, protože se obávali, že poví něco, co 
by zmařilo celý výsledek jeho dobře nacvičené řeči. On si ale jejich rady 
nevšímal a zcela spontánním způsobem odpověděl jednou z frází, kterou bylo 
potřeba nejvíce slyšet, naznačuje celému světu, že pokud je vám odpuštěno, vy 
byste také měli odpustit jiným. 

Nezáleží na tom, zda to prezident Clinton ve své vlastní mysli skutečně myslel 
upřímně, nebo ne - to je mezi Mnou a ním. Na čem záleží, je to, že celý svět, 
jakož i celé Stvoření a zóna vymístění slyšeli jeho důležité poselství. Bylo zoufale 
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potřeba, aby tato slova pověděl někdo, kdo je v pozici osazené prezidentem 
Clintonem a koho pozice má takovou duchovní souvztažnost. Jestliže by byl 
prezident Clinton představitelem renegátů, jak se někteří z vás domnívali, nikdy 
by nebyl schopen vyslovit taková slova. To by bylo v rozporu se samotnou 
přirozeností renegátů. Pseudotvůrci by ale byli schopni říci taková či podobná 
slova, protože mnozí z nich ve svém současném stavu mysli skutečně litují, co 
rozpoutali v celém Stvoření. Oni poprosili o Mé odpuštění a dostali ho. A proto 
jsou také schopni odpouštět. 

Důvod, proč bylo tak důležité, aby někdo jako prezident Clinton pověděl tato 
slova bez jakékoliv přípravy, spontánně a vycházející z jeho vlastního 
rozhodnutí, byl ten, že tento svět má víc než dost krveprolévání, pomsty, 
odplaty, násilí, neodpouštění, odmítání a všemožné bídy a utrpení. Byl čas, aby 
bylo do mysli lidstva vloženo něco úplně jiného - potřeba odpouštět a být 
odpuštěno. Toto je důvod, proč jsem výše říkal, že zbavení prezidenta Clintona 
obvinění byl krok správným směrem. Kdyby nebyl zbaven obvinění, taková 
slova by z jeho specifické pozice a s čím tato souvztaží - a toto je velmi důležité 
zdůraznit - nebyla vůbec vyslovena, a lidstvo a všechny další zmíněné oblasti by 
převzali renegáti. V tom případě by musel být pro ukončení negativního stavu 
zvolen některý z velmi nepříjemných scénářů, popsaných v předešlých 
Dialozích. Mohu tě ubezpečit, že takovou volbu nechcete učinit. 

Jak tedy vidíš, základním problémem je zde záležitost bezpodmínečného 
odpuštění. Negativnímu stavu a lidstvu stále ještě chybí. Ještě stále jsou 
náchylní k trestu, krutosti, pomstě, odvetě a odplatě. Nyní ale, díky celé situaci 
s prezidentem Clintonem, uslyšeli něco, co slyšet nechtěli, co ale navzdory 
tomu zaregistrovali ve své mysli. A toto je důležité. 

Když hovoříme o bezpodmínečném odpuštění a o milosrdenství, které 
předchází odpuštění, chtěl bych vám připomenout dvě události z Mého života 
na planetě Nula, ke kterým došlo během Mého Prvního příchodu. Vlastně, to 
první byla událost, to druhé bylo podobenství. 

První případ se týká ženy, která byla přistižena při samotném aktu cizoložství 
(Jan 8:3-11). Takže, farizeové a zákoníci ji přivedli ke Mně a ptali se na Můj 
názor na její situaci. Chvatně Mne upozorňovali, že Mojžíš jim v zákoně 
přikazoval, že taková by měla být ukamenována. Myslíš si, že chtěli skutečně 
znát Můj názor? Chtěli Mě nachytat při popírání jejich zákonů, aby mohli mít 
něco, na základě čeho by Mě obvinili. Byli to pokrytci. Co jsem jim tedy 
odpověděl? ‚Kdo z vás je bez hříchu, ať hodí první po ní kamenem.‘ Z hlediska 
Mého Nového zjevení bychom řekli, že ten, kdo je bez problémů, ať ji první 
odsoudí. Když uslyšeli tato slova, jsouce usvědčeni svým svědomím, jeden po 
druhém všichni odešli, počínaje nejstarším až po posledního. Nejdůležitější částí 
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této události je ale to, když jsem zůstal sám s obviněnou ženou. Zeptal jsem se 
jí: „Ženo, kde jsou tvoji žalobci? Nikdo tě neodsoudil?“ Ona Mi odpověděla, že 
ne, nikdo ji neodsoudil. Nato jsem ji pověděl: „Ani Já tě neodsuzuji, běž a 
nehřeš více.“ 

Zde je nádherná ilustrace Mé Pravé Přirozenosti. Všichni na vaší planetě a 
v negativním stavu všeobecně, reprezentováni zde pokryteckými zákoníky a 
farizeji, strnule lpějí na svých doslovných zákonech, rádi by odsoudili na smrt 
každého, kdo je v jejich očích narušitelem jejich zákonů. V tomto případě 
prezidenta Clintona. Byla by to, samozřejmě, smrt jeho kariéry, a ne jeho 
fyzická smrt. A to by mohlo být mnohem horší než fyzická smrt. Naneštěstí, 
dokonce i někteří z vás, Mých představitelů, byli náchylní ho potrestat a zbavit 
úřadu bez toho, aby skutečně pochopili celou situaci, proč bylo jeho chování 
vyneseno na světlo před celou planetu, nehovoře o všech ostatních oblastech 
multivesmíru. Na základě takového jednání jste byli v daném momentě 
neúmyslně a nechtěně na straně negativního stavu, v tomto případě renegátů. 

Vaší duchovní povinností by bylo v tomto ohledu to, abyste reagovali stejným 
způsobem, jak jsem reagoval Já na situaci se zmíněnou ženou. Protože 
prezident Clinton nebyl shledán vinným z toho, z čeho byl obviněn, v tom 
smyslu byla obvinění proti němu anulována a on stojí přede Mnou bez svých 
žalobců. Z těchto důvodů ho ani Já z ničeho neobviňuji. Jediné, co mu mohu 
říci, je „jdi, dělej svou práci a nezopakuj znovu tu stejnou chybu“. Dávaje mu tak 
další šanci, aby nahradil škody a napravil své chyby. Zda to udělá, nebo ne, to je 
už jiný příběh. Volba je na něm. 

Jako Své pravé představitele vás nyní ve vší pokoře a poníženosti žádám 
(samozřejmě, jako vždy, pouze když se tak rozhodnete ze své svobodné vůle a 
volby a nijak jinak!), abyste v tomto případě zrcadlili Můj postoj ve vašem 
vlastním životě, chování a postoji, jakož i v jakýchkoli jiných situacích a 
případech, abyste se tak mohli stát majákem jasného světla bezpodmínečného 
milosrdenství a odpuštění ve světě, kde nejsou žádné takové pojmy uznávány 
nebo zachovávány. A pokud i existuje nějaká tendence odpouštět, je to jen 
podmínečné, doprovázené nějakými striktními žádostmi, požadavky a 
podmínkami, jak se to odráží například ve vašich podmínečných soudních 
rozsudcích. Takovým způsobem budete schopni připravit pro celé lidstvo 
podmínky, za kterých bude schopno získat a vytvořit si schopnost dostat 
odpuštění a odpouštět v životě lidí. Tyto dva pojmy jsou neoddělitelné. 
Odpuštění může být smysluplné pouze za dvou předpokladů: Za prvé, že bude 
bezpodmínečné, bez připojení nějakých podmínek, a za druhé, že ten, komu je 
odpuštěno, současně sám odpustí - jak to bylo tak pěkně naznačeno 
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prezidentem Clintonem a, samozřejmě, v celém Mém Novém zjevení, kterého 
existenci si vůbec vědomě neuvědomoval. 

Co by se stalo v případě, že by bylo někomu odpuštěno, ale on/ona dál 
odpuštění neposkytne? Tato situace je pěkně popsána v podobenství o 
nemilosrdném sluhovi, zaznamenaném v Matoušovi 18:21-35. Toto 
podobenství vykresluje sluhu, který dlužil svému pánovi desettisíc talentů. 
V dnešní době hodnota řekněme 100 000 dolarů. Protože ale nebyl schopen 
zaplatit, jeho pán nařídil, aby ho s jeho ženou a dětmi a se vším, co měl, prodali 
a aby byl ten dluh vyrovnán. Sluha před ním padl hovoře, ‚Pane, měj se mnou 
trpělivost a já vše zaplatím‘. Pán toho sluhy byl tak dojat soucitem, že ho pustil 
a odpustil mu dluh bez připojení jakýchkoli podmínek. Co ale udělá ten sluha, 
kterému bylo odpuštěno? Jde a vyhledá jednoho ze svých spolu-sluhů, který mu 
dlužil sto denárů (zhruba několik stovek dolarů ve vaší době), chytne ho pod 
krkem a žádá, aby mu zaplatil, co mu dluží. Spolu-sluha mu padl k nohám a 
prosil ho, aby měl s ním trpělivost, řka, že mu všechno splatí. Ten mu ale 
neodpustil a šel a uvrhl ho do vězení, dokud mu nezaplatí dluh. Když jeho 
spolu-sluhové viděli, co se stalo, byli velmi zarmouceni, šli a vypověděli svému 
pánovi vše, co se přihodilo. Tehdy mu jeho pán řekl: ‚Jsi špatný sluha! Já jsem ti 
odpustil celý dluh, neboť jsi mě prosil. Neměl ses i ty smilovat nad svým spolu-
sluhou, jak jsem se smiloval já nad tebou?‘ 

Jaké byly důsledky neschopnosti toho sluhy odpustit, potom, když bylo jemu 
samotnému odpuštěno? Odevzdali ho mučitelům (našimi slovy peklům), dokud 
nesplatí vše, co byl dlužen svému pánovi. Nebo našimi slovy, dokud neponese 
všechny důsledky své neochoty odpustit, ať se děje, co se děje. A varování, 
které jsem poskytl po uvedení toho podobenství, bylo zcela jasné: Bude vám 
učiněno to samé, dokud každý jeden z vás neodpustí ze svého srdce provinění 
svému bratrovi, ať je to kdokoliv, v tomto případě prezident Clinton. Je zde 
výstraha: dokud nejste ochotni bezpodmínečně odpouštět, na základě tohoto 
postoje nebudete schopni přijmout nebo zvnitřnit si Mé bezpodmínečné 
odpuštění. Vaše neochota odpouštět vás blokuje nebo vám zavírá dveře, přes 
které do vás může vstoupit Mé bezpodmínečné odpuštění a vykonat potřebnou 
práci, aby se z vašeho života odstranil negativní stav. Je to takto a v tomto 
směru neexistuje žádný jiný způsob. 

Dovol Mi, abych ti něco řekl, Petře. Mojí rolí není nikdy to, abych byl žalobcem 
kohokoli, ať udělal, nebo neudělal cokoli. Já jsem vždy v roli toho, kdo obhajuje. 
Žalovat je povahou negativního stavu. Nic se členům negativního stavu nelíbí 
více, než žalovat buď své vlastní členy, nebo, s ještě větší radostí, členy 
pozitivního stavu nebo vás, Mé představitele. Jistým způsobem můžete celý 
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negativní stav chápat obrazně jako žalobce pozitivního stavu a celého Mého 
Stvoření, a Mne jako obhájce. 

V případě prezidenta Clintona, kvůli duchovní souvztažnosti jeho pozice a role 
ve schématu věcí, byli jeho žalobci fakticky renegáti. Já jsem ho obhajoval, 
protože dělat to bylo Mou rolí. Neoddělitelnou součástí Mé Přirozenosti je být 
v té roli, nezáleží na tom, nakolik je, nebo není jakákoliv obviněná osoba 
z vašeho hlediska podle obžaloby vinna. 

Pamatujte si, prosím, že základ celého pozitivního stavu stojí na 
bezpodmínečném milosrdenství a odpuštění. Odráží to Mé Absolutní 
Milosrdenství a Odpuštění, které je neustále a nepřetržitě vytvářeno z Mé Nové 
Přirozenosti a vyzařováno do všech v Mém pozitivním stavu. Protože 
přirozenost pozitivního stavu je zakořeněna v této podmínce, která je jednou 
z nejdůležitějších podmínek, každý, kdo není ochoten bezpodmínečně 
odpouštět nebo přijmout Mé bezpodmínečné odpuštění, není schopen vejít do 
Mého pozitivního stavu. I kdyby měl takový jedinec vejít do Mého pozitivního 
stavu, nemohl by přežít jeho sféru a atmosféru. Nepodporovala by přežití 
takového jedince. 

Klíčovým slovem je zde slovo ‚bezpodmínečný‘. Proč klademe tak velký důraz 
na toto slovo? Z pozice vaší typické lidské přirozenosti se na věci díváte úplně 
jinak, než se na ně dívám Já a členové Mého pozitivního stavu. Z vašeho 
lidského pohledu, z pozice bytí uprostřed negativního stavu - vaše předešlá 
pozice - jste zvyklí hodnotit všechno v lidském životě a v negativním stavu 
obecně jako něco velmi zlé, špatné, prohnilé, neodpustitelné, opovrženíhodné 
a netolerovatelné. Proto tedy potřeba soudit ho a odmítat ho. Je vhodné 
odmítat ho, ale není vhodné ho odsuzovat. Nikdy nezapomínejte, za jakým 
účelem bylo negativnímu stavu dovoleno, aby došlo k jeho škodlivému 
uskutečnění se. Nikdy neber na lehkou váhu služby, které všem prokazuje 
v procesu jejich poučování se o jeho přirozenosti. Neodmítejte skutečnost, že 
přirozenost jeho pseudoživota všem umožní učinit správnou volbu pro plnost a 
kompletnost života v pozitivním stavu. A ještě dříve byste neměli nikdy 
zapomenout, že všichni účastníci v negativním stavu na Mou vlastní prosbu 
dobrovolně souhlasili s tím, že budou ilustrovat a demonstrovat takový 
prohnilý, zlý, negativní, opovrženíhodný nebo podobný pseudoživot. 

Co vám toto všechno říká? Jak bylo vzpomenuto v Mém Novém zjevení a jeho 
Doplněních, oni souhlasili s tím, že se budou podílet na ilustraci takového života 
jen pod jednou podmínkou, kterou jsem jim osobně nabídl: Bude jim 
BEZPODMÍNEČNĚ odpuštěno všechno, co udělají, ať by to bylo jakkoli strašné, 
nepředstavitelné, zlé, negativní, odporné, hrozné nebo šílené - po ilustrování a 
demonstrování všech následků, důsledků a výsledků takových činů. Pro 
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pseudojsoucno a pseudobytí pekel existuje jediný důvod - ilustrovat a 
demonstrovat takové následky, důsledky a výsledky. Díky této logice můžete 
vidět, že když bude tato ilustrace a demonstrace završena, nebude existovat 
žádná potřeba dalšího trvání pekel a jejich negativního stavu. V okamžiku 
uzavření této ilustrace a demonstrace začne působit Mé bezpodmínečné 
milosrdenství a odpuštění a vyjme všechny z pekel a ze všech ostatních míst po 
celé zóně vymístění a planetě Nula. 

Takže, jako Moji praví představitelé se potřebujete naučit přestat hledět na 
negativní stav zevnitř jeho pseudojsoucna a pseudobytí, což vás dostává do 
pozice jeho odsuzování a zavrhování, a začít na něho pohlížet z Mé pozice a 
z pozice Mého pozitivního stavu, což vás dostává do pozice prokazování 
milosrdenství a bezpodmínečného odpuštění všem, kteří se ho účastní. Dívejte 
se na něj jako na experiment, a ne jako na něco, co má nějaký další smysl nebo 
význam. 

Je čas, aby si každý uvědomil, jak falešné a zkreslené je chápání pseudojsoucna 
a pseudobytí negativního stavu a jeho výsledku, které nabízejí lidské 
náboženské systémy, jejich svaté knihy a všichni ostatní. Je čas prolomit jejich 
proklatý výklad a vymývání mozků ohledně jeho přirozenosti a účelu, kvůli 
kterému bylo dovoleno, aby se objevil. Je čas, abyste zaujali Můj postoj a přijali 
Mé vysvětlení ohledně všech těchto záležitostí a faktorů týkajících se 
negativního stavu a lidského života. Není to jednoduchá podmínka. Byli jste tak 
dlouho v opačné pozici, že se pro vás stalo zvykem nahlížet na to z běžně 
přijímané pozice, kterou zaujímají všichni, nebo téměř všichni na planetě Nula i 
jinde. Pokud nebudete ochotni změnit svůj postoj a přijmout Mé vysvětlení a 
postoj v tomto, jakož i ve všech ostatních zřetelech, nebudete schopni Mi 
sloužit jako Moji praví představitelé. Zjevení o těchto faktorech a to, že je 
přijmete, pokud jde o přirozenost negativního stavu, je neoddělitelnou součástí 
právě probíhajícího posunu. A v určitém omezeném smyslu je situace 
s prezidentem Clintonem testem, který byl pro vás připraven, aby bylo vidět, na 
kterou stranu se postavíte - na stranu žalobců, nebo na stranu obhájce. V této 
věci máte volbu. Toto je velmi důležité, důležitější, než si můžete v současnosti 
představit. 

Peter: Děkuji Ti mnohokrát, že jsi to uvedl do naší pozornosti. Cítím, že bych 
měl položení mé druhé otázky odložit na nějaký jiný čas. Mám pravdu? 

Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře, máš pravdu. Můžeme pokračovat zítra, jestliže to 
bude potřebné a uskutečnitelné. Zatím ti přeji příjemný den. 
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Dialog 43 

16. února 1999 

 

Peter: Když jsem dokončil zaznamenávání Dialogu 42, bylo mi jasné, že bys 
chtěl k tématu diskutovanému v tom Dialogu asi ještě něco dodat. Mám 
pravdu? 

Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře, máš pravdu. Ještě jednou bych chtěl do tvé 
pozornosti uvést záležitost odsuzování druhých. Nemyslím to ve smyslu 
vynesení rozsudku právním systémem v trestných nebo občanských případech. 
Spíše to myslím v tom smyslu, jak lidé hodnotí nebo jak se dívají na své bližní při 
svých každodenních setkáních nebo interakcích s nimi. Jde tu o to, jak se sebou 
navzájem jednáte, z jaké pozice nebo stanoviska to děláte. Do tohoto okamžiku 
je v tomto ohledu tendence soustředit se nebo vyhledávat negativní aspekty 
vašich osobností a chování. Jsouce v lidské kůži a dívajíce se na tuto záležitost 
z pozice života v negativním stavu, je mnohem jednodušší a ‚přirozenější‘ 
připustit nebo být ovlivněn negativními aspekty vzájemného chování a postoje. 
Na druhou stranu, je mnohem těžší připustit, přijmout nebo rozpoznat jakékoli 
pozitivní nebo dobré aspekty takového chování a postoje. Takto to bylo 
v negativním stavu a v lidském životě zařízeno. 

Věda, že je to takto a vida, jak se lidé k sobě navzájem chovají, během svého 
života na planetě Nula jsem se velmi důrazně a empaticky soustředil na tuto 
záležitost. Načrtl jsem jim správný způsob, jak navazovat vztah a jak se k sobě 
vzájemně chovat. Vezmi si například Můj výrok zaznamenaný v Matoušovi 7:1-
2: ‚Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Neboť jakým soudem soudíte, takovým 
budete souzeni; a jakou mírou měříte, takovou vám bude odměřeno.‘  

Co ti tento výrok říká? Zodpovědnost za výsledek jakéhokoliv jednání, jakého se 
vám dostane od jiných, je v konečném důsledku určena tím, jak budete jednat 
s ostatními. Na první pohled bude těžké zjistit, že je to tak, protože navenek 
můžete s jinými jedinci jednat velmi dobře a srdečně, ale na oplátku zažijete 
úplně jiné, opačné, či dokonce velmi negativní jednání. V tom případě jste zcela 
ohromeni tímto jednáním a ptáte se sami sebe, proč s vámi jednají takovým 
způsobem, protože podle vašeho názoru jste jim nedali žádný důvod, aby 
s vámi takto zacházeli. 

Toto je úplně povrchní hodnocení situace přicházející z venku. Při tomto typu 
hodnocení nejsou brány do úvahy ani duchovní faktory, ani podprahové 
faktory. Co musíte ohledně této situace pochopit, je to, že vaše vzájemná 
interakce se neodehrává jen na vnější lidské úrovni, ale současně a souběžně i 
na duchovní a podprahové úrovni. Abych to vyjádřil jinak: Vaše interakce se 
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odehrává multidimenzionálně a vy navazujete vzájemný vztah nejen na vnější 
lidské úrovni, ale i na niterné, duchovní úrovni, jakož i v multidimenzionální 
modalitě. Vezmi si například, Petře, rozhovor, který vedeš s Danem nebo 
s kýmkoliv jiným. Ve svém vědomém uvědomění máš jedině ten dojem nebo 
pocit, že interaguješ na úrovni planety Nula; Dan je v New Yorku a ty v Santa 
Barbaře. Nemáš žádný přístup nebo vědomí, že vaše konverzace nebo interakce 
probíhá zcela současně na dalších úrovních jsoucna a bytí, v jiných dimenzích, a 
zejména a zvláště v těch oblastech, ze kterých jste vzešli a se kterými jste 
spojeni 24 hodin denně. A odnedávna také na úrovni Nového vesmíru. 

Kvůli tomuto důležitému faktoru, který je základem jakékoliv vaší interakce, a 
protože reakce na jakoukoliv akci nebo chování je vždy určena vnitřními 
dispozicemi, postoji a podprahovými podněty, reakce na vaše jednání není 
nikdy určena tím, jak vaše vzájemné jednání vypadá na vnější úrovni. Takže, na 
vnější úrovni můžete být k druhé osobě velmi milí, laskaví a srdeční, ale vnitřně 
máte možná ohledně jeho/jí negativní pocity, myšlenky nebo dispozice. V tom 
případě by reakce té druhé osoby na vaše jednání nebyla založena na vnějších 
projevech, ale na vašem vnitřním postoji a podprahových podnětech, a zvláště 
na tom, jak se to projevuje a jak je to vnímáno na těch druhých úrovních. 

Na těch ostatních úrovních není možná žádná diskrepance mezi vaším vnějším 
chováním a vzájemným jednáním a mezi vaším vnitřním, skutečným postojem a 
tím, jaký máte na sebe navzájem názor. Následně je pravdivé vyjádření tohoto 
pravého, skutečného a nepředstíraného jednání na té úrovni promítnuto do 
vnějších reakcí jednání druhé osoby s vámi, které je v rozporu s vašimi 
očekáváními, založených na vašem závěru, že ‚já jednám s touto osobou tak 
mile a laskavě, a podívejte, jak on/ona reaguje‘. 

Takže, když jsem Svým posluchačům říkal, aby nesoudili, aby nebyli na oplátku 
souzeni a že jim bude zpětně odměřeno stejnou měrou, jakou použijí oni, 
hovořil jsem především z multivesmírných úrovní chápání vzájemných vztahů, 
varuje je, aby si dali velký pozor, jak navazují vzájemný vztah nejen z vnější 
pozice a chování, ale hlavně z vnitřní a duchovní úrovně. 

Ve vašem případě musíte být velmi opatrní, jak vnímáte, co si myslíte, co 
pociťujete a jak navazujete vztah s jinými jedinci na té druhé úrovni a na úrovni 
svého nitra, abyste v nich nevyvolali reakce negativní povahy. Toto je jeden 
z důvodů, proč vám bylo v celém Mém Novém zjevení doporučováno, abyste se 
soustředili na pozitivní aspekty každého jedince, na Mou přítomnost v něm - 
v jeho schopnosti volit a měnit se, a ne na negativní. Koneckonců, vzpomeňte 
si, a toto znovu zdůrazňuji, že nikdo není absolutně zlý. Něco takové jako 
absolutní zlo neexistuje. Existuje pouze absolutní dobro. 
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Z toho důvodu dokonce i ta nejnegativnější osoba, jakou byste si jen dokázali 
představit, jaká kdy existovala v dějinách planety Nula a lidského života, nebo 
dokonce v dějinách celého Mého Stvoření a zóny vymístění, má nějaké ostatky 
dobra z Mé přítomnosti, ukryty někde hluboko v nejodlehlejších hlubinách 
jeho/její mysli. Doporučuje se vám soustředit se na ty ostatky, namísto toho, 
abyste se soustředili na jeho/její zlou stránku, protože v jednom časovém bodě 
budou tyto ostatky využity, aby pro toho jedince vybudovaly základ, na kterém 
bude schopen vzdát se své zlé přirozenosti a získat pozitivní přirozenost. Co 
myslíte, proč udržuji tyto ostatky v každém jedinci, včetně takzvaného ďábla a 
Satana? Dokonce i ďábel a Satan, nebo co ta slova reprezentují a s čím 
souvztaží, nejsou absolutně zlí, protože nejsou absolutní. Vašim úkolem od této 
chvíle je, abyste přešli od soustředění se na negativní aspekty osobnosti a 
chování kohokoliv, ať jsou jakkoliv odpudivé, na soustředění se na jeho/její 
ostatky, které jsou čistě pozitivní povahy a ve kterých jsem přítomen Já. 
Takovým způsobem budete pomáhat v přípravě výše zmíněného základu, na 
kterém se uskuteční jejich osvobození od zloby a negativnosti jejich životů. Do 
tohoto okamžiku, než jste se stali Mými představiteli, když jste byli Mými 
agenty, bylo vhodné registrovat a tlumočit jejich negativní aspekty pozitivnímu 
stavu za účelem poučení a porovnání. Toto se ale už od vás více nevyžaduje, 
protože vaše role se ve vaší pozici Mých pravých představitelů úplně změnila. 

Tato záležitost má ale i další stránku. Pokud někoho odsuzujete, pokud někomu 
odměřujete svou vlastní měrou, nebo jinými slovy, pokud promítáte svůj vlastní 
vnější názor na to, jací jsou ostatní nebo čím jsou nebo v jaké jsou pozici, a 
pokud si vytváříte představu svých vlastních očekávání ohledně toho, jací by 
měli být nebo jak by se měli chovat nebo navazovat vztah s vámi nebo 
s kýmkoliv jiným, faktorem svého postoje a očekávání v tomto ohledu si jako 
důsledek přivozujete, že zažijete úplně stejný typ postoje a jednání od jiných. 
Toto sdělení musíte chápat takovým způsobem, že prostřednictvím svých 
vlastních projekcí a očekávání vysíláte jiným podprahové zprávy, které vnímají a 
chápou na své vnitřní úrovni jako vaši touhu a potřebu, aby se s vámi jednalo 
přesně tím samým způsobem, jaký si žádají vaše projekce a očekávání. Jinými 
slovy, na své vnitřní úrovni by dospěli k závěru, že chcete, aby se s vámi jednalo 
nebo aby se s vámi navazoval vztah jedině tím způsobem, jaký promítáte do 
nich nebo jaký očekáváte od nich. 

To je to, co Má slova ‚nesuďte, abyste nebyli souzeni; a jakou mírou měříte, 
takovou vám bude odměřeno‘ skutečně znamenají a naznačují. 

Proč uvádím tuto záležitost do vaší pozornosti v této konkrétní době? Pro tuto 
potřebu existují dva důvody. Za prvé, jako Moji praví představitelé potřebujete 
být trénováni v sesouladění svých vnitřních postojů, chování, dispozic, reakcí a 
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vztahů se svými vnějšími postoji, chováním, dispozicemi, reakcemi a vztahy. 
Jinak byste z pozice vašeho umístění uprostřed pozitivního stavu nemohli 
správně fungovat. Takové diskrepance jsou možné pouze z pozice negativního 
stavu a lidského života. Být takoví je jejich povahou. Pokud jste byli umístěni 
uprostřed negativního stavu a lidského života, takové chování by bylo jediné 
možné a uskutečnitelné. Jinak by bylo těžké pro vás přežít. 

S aktuálně probíhajícím posunem si ale změna vaší pozice vyžaduje odlišný 
způsob chování a postoje. Je potřeba vytvořit soulad s tím, jak jsou věci 
uspořádány v pozitivním stavu. Protože je do vaší pozornosti uváděno, jak se 
všechny druhy interakcí uskutečňují na mnoha úrovních jsoucna a bytí i 
pseudojsoucna a pseudobytí a jak je konečná příčina pro jakékoliv vnější reakce 
zakotvena v těch dalších úrovních, na základě faktoru těchto informací jsou 
vám dány prostředky nebo nástroje, pomocí kterých jste schopni postupně se 
trénovat v dosažení tohoto důležitého souladu. Bude si to vyžadovat čas, 
mnoho času. Nestane se to, takříkajíc, přes noc. V důsledku vašeho 
celoživotního tréninku na této planetě být takoví, než jací jste byli jinak, jste si 
zvykli na nesoulad mezi vašimi vnitřními stavy a vašimi vnějším chováním nebo 
tím, jak se projevujete navenek v očích jiných lidí. Musíte překonat tento 
zlozvyk. 

Za druhé, z výše uvedené interpretace Mých Slov, které jsem tehdy řekl, je 
jasné, že mnoho Mých tehdejších výroků se týká současnosti, a ne tehdejší 
doby. Jedním z důvodů, proč bylo dovoleno, aby nikdo na planetě Nula nebral 
taková Má Slova vážně, jakož i mnohá jiná Slova, které jsem tehdy řekl, a proč 
lidé nadále odsuzovali a neodpouštěli, bylo to, že je třeba realizovat je nyní, a 
ne tehdy. Jako Moji praví představitelé jste na základě své vlastní svobodné 
vůle a volby, a jen na základě své vlastní svobodné vůle a volby uváděni do 
pozice realizace, ilustrace a demonstrace těch Slov. 

Z hlediska těchto faktorů není náhoda, že křesťanství ve většině případů 
ignorovalo Má Slova a namísto toho dalo do základů svých doktrín Pavlova 
pravidla a normy, zaznamenané v jeho epištolách. Jestliže důkladně analyzujete 
obsah jeho epištol, všimnete si, kolik Božího hněvu, odsuzujících postojů, 
elitářství, upřednostňování a podobných negativních faktorů je v nich 
obsaženo. Současně, paralelně s nimi a v rozporu s nimi, najdete rovněž 
množství velmi milých, laskavých a ohleduplných slov. Podle logické konstrukce, 
když dáte dohromady taková protichůdná prohlášení, anulujete význam 
pozitivních prohlášení, ponechajíce jen význam negativních prohlášení. Tato 
logická konstrukce se podrobuje zákonu, na kterém byla zfabrikována a na 
kterém stojí lidská přirozenost. Kdykoli jsou v takových prohlášeních 
zdůrazněny negativní aspekty, a pokud jsou doprovázeny pozitivními aspekty, 
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tendencí lidské povahy by bylo ignorovat pozitivní aspekty a soustřeďovat se a 
přijímat jen negativní aspekty. Toto je důvod, proč většinu času kazatelé ze 
svých kazatelen rádi kážou o Božím hněvu, ohni a síře, o Božím soudu, o 
upřednostňování určitých přesně zvolených svatých a o podobných negativních 
postojích Boha vůči těm, kteří neposlouchají Jeho přikázání. 

Křesťanské chápání Boží přirozenosti, založené na Starém zákoně a na Pavlově 
učení, úplně zablokovalo v lidské mysli vědomí pravé duchovní reality 
pozitivního stavu a Mé Přirozenosti. Jak bylo uvedeno výše, bylo to dovoleno, 
aby se poskytla příležitost ilustrovat životní styl založený na zkresleném a 
falešném chápání a přijímání toho, Kdo jsem, jaká je Moje Pravá Přirozenost a 
co je to vlastně pozitivní stav. Současně bylo toto blokování využito za účelem 
ve správnou dobu realizovat naplnění všeho, co bylo obsaženo v Mých Slovech, 
která jsem tehdy pronesl. Jinými slovy, do této chvíle nebyla vhodná doba 
naplno je realizovat. 

Musíte pochopit jednu důležitou věc. Některá Má Slova, které jsem tehdy 
pronesl, byla adresována obyvatelům jiných světů, a pouze jim. Některá z nich 
se týkala jen té doby, a žádné jiné. Některá z nich byla určena současnosti, 
momentálně probíhajícímu posunu, a ne tehdejší době nebo jakékoliv jiné 
době. A nakonec, některá z nich byla určena všem dobám a všem obyvatelům 
všech dimenzí a pseudodimenzí, jakož i všem lidem. 

V tomto časovém bodě si zdůrazníme Moje tehdejší výroky, které jsou 
aplikovatelné na tuto konkrétní dobu, a zejména na vás jako Mé pravé 
představitele. Jak vidíte, jste uváděni do pozice jejich naplňování. Toto je hlavní 
důvod, proč o nich nyní hovoříme.  

Jedním z duchovních nebezpečí nepochopení, co Má Slova znamenala, komu 
byla adresována a jakých časů se měla týkat, je to, že jejich nepříhodná aplikace 
nebo realizace může vést k úplnému selhání ze strany těch, kteří je během své 
vlastní doby na sobě nesprávně aplikují. Kvůli vyhnutí se tomuto, že by se toto 
krajní nebezpečí událo v plném rozsahu, bylo dovoleno, aby Pavlova učení 
získala přednost před Mými Slovy, která jsem v té době pronesl, aby byli lidé a 
ostatní zachráněni před chycením se do pastí, nastavených jim silami 
negativního stavu v tomto ohledu. 

Peter: Dokonale chápu, proč je to tak. Jasně to také naznačuje, proč musí být 
určité věci uvedeny do naší pozornosti v této době, i když se staly nebo byly 
řečeny dávno. 

Pán Ježíš Kristus: Přesně tak, Petře. Říká ti to také, že čas a místo jsou z našeho 
hlediska zcela irelevantní. Pouze ve vašem světě a pouze ve vašem způsobu 
lineárního myšlení se faktory času a prostoru stávají realitou. Do této chvíle 
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fungujete z jejich perspektivy, a ne z naší bezčasové a bezprostorové 
perspektivy. Jak vidíš, nejde tu o to, kdy nebo kde to bylo řečeno nebo 
realizováno, ale že to vůbec bylo řečeno a realizováno. Ve své aplikaci to může 
být někdy promítnuto buď do budoucnosti, nebo do přítomnosti, nebo 
dokonce do minulosti. A toto nás přivádí k další otázce, vycházející z tvého 
včerejšího telefonického rozhovoru s Danem a Olgou z New Yorku. Otázkou 
bylo: Co jsem dělal předtím, než bylo stvořeno Mé Stvoření a předtím, než byla 
koncipována jakákoliv sentientní entita? 

Jak vidíš ze způsobu, jakým byla tato otázka formulována, byl u ní uplatněn 
faktor času. Slovo ‚předtím‘ naznačuje, že byl čas předtím a že byl čas potom. 
Nesprávně předpokládá, že jsem tvořil v čase a prostoru. Jak bylo uvedeno 
v Mém Novém zjevení, ve Velké knize, v kapitole 21, čas a prostor byly finálním 
produktem Mých tvořivých snah, a ne jejich počátečními nebo stavebními 
bloky. Byly zavedeny pouze ve finální fázi Mého tvořivého úsilí, na začátku 
objevení se fyzicko-hmotné dimenze Mého Stvoření. Tento proces je nesmírně 
těžké vysvětlit vaší lidské mysli. Podívej se na slova, která zde používáme a jak 
jsou omezována smyslem časové vazby. Používáme taková slova jako ‚na 
začátku‘, ‚konečný produkt‘, ‚počátek‘, ‚objevení se‘ atd. Ať tak či onak, pro vaši 
mysl jsou časoprostorově vázána. Ve vaší mysli neexistuje nic, co by byť i jen 
vzdáleně přiblížilo, jak se všechny tyto věci odehrály a co jsem dělal ‚předtím‘, 
než byla stvořena zcela první sentientní entita. Byl jsem skutečně sám a v jistém 
smyslu osamocen? Pokud se na to díváte z hlediska tvoření, potom ano, byl 
jsem sám, ne ale osamocen. 

Pokud se však na to díváte z hlediska Mého Absolutního Stavu, nezávisle na 
jeho Absolutním Procesu, potom v Mém Stavu je odpovědí ‚ne‘. Já jsem nikdy 
nebyl sám nebo osamocen, protože v Mé Absolutní Mysli, která není vázána 
časoprostorem, jste byli vždy všichni přítomni jako Mé jedinečné ideje, se 
kterými jsem byl v procesu nepřetržité interakce, plánujíce, jak to bude 
z hlediska času a prostoru, jakož i z hlediska všech ostatních bezčasových a 
bezprostorových podmínek. V tom Stavu jste tedy byli vždy přítomni jako Mé 
dokonalé ideje a jejich potenciální manifestace navenek od Mé Absolutní 
Pozornosti. Co musíte pochopit ohledně této situace, je to, že existuje stav 
niternosti a proces zevnějšnosti. Ve stavu niternosti jste všichni existovali jako 
Mé ideje a jako potenciály toho, že se stanete procesem zevnějšnosti nebo 
navenek ode Mne. Zatímco jsem byl ve stavu niternosti, byl jsem v neustálé 
komunikaci s vámi jako Mými ideami. Je to tento stav vaší existence, během 
kterého vám byla položena nejdůležitější otázka vašeho života, zda chcete být a 
existovat jako jedinečné manifestace těch idejí ve stavu zevnějšku, navenek od 
Mého Absolutního Stavu a jako jedineční jedinci, do kterých vložím ty samé 
vlastnosti, jaké mám Já, jen v relativní kondici. 
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Když jste souhlasili s tím, že se stanete svým vlastním jsoucnem a bytím, než se 
to stalo, spolu jsme naplánovali a uzavřeli vzájemnou závaznou dohodu 
ohledně všech podmínek, situací, životního stylu, vztahů a všeho ostatního, co 
se týkalo vaší vlastní jedinečné manifestace na jakékoliv úrovni Mého Stvoření 
(a později pseudostvoření), na které byste byli potřební a umístění. 

Měním Svou Přirozenost v procesu těchto událostí nebo vyvíjím se podobným 
způsobem jako vy nebo jako jakákoliv sentientní entita? Kdykoliv je počato 
něco nového, Má Přirozenost se podle toho mění. Absolutní Stav Mé 
Přirozenosti se nikdy nemění. Ten vždy je, to znamená, že ‚JÁ JSEM‘ je vždy 
v absolutním smyslu. Tato podmínka se nemůže nikdy změnit. Proces Mé 
manifestace je ale vždy ve stavu změny a vývoje. Zatímco v Mém Absolutním 
Stavu ‚JÁ JSEM‘ jsem vždy stejný, v procesu Mé manifestace, jako procesu 
Mého Stavu, nejsem nikdy stejný. Stavem života je vždy ‚jest‘. Proces života 
vždy pokračuje. Kvůli dynamické povaze tohoto procesu nemůže být v žádném 
okamžiku jeho pokračování nikdy nic stejné. Pouze ve svém stavu, protože to 
vždy je, to ‚jest‘ na základě svého stálého jsoucna nemůže nikdy změnit svůj 
způsob jsoucna. Způsob jeho bytí se ale stále mění, a proto není vždy stejný. Jak 
vidíte z této velmi náročné diskuse, stav se rovná jsoucnu, zatímco proces se 
rovná bytí. 

Takže, v odpovědi na otázku tvou, Danovu a Olgy, je jasné, že obě kondice jsou 
plně aplikovatelné na Mou Absolutní Přirozenost. Já se nikdy neměním, ale - 
paradoxně řečeno - jsem také v neustálé změně. Chápeš tento paradox a jak se 
všeho týká? 

Peter: S obtížemi, ale intuitivně to vzdáleně chápu. Když hovoříme o načasování 
a čase a prostoru, mojí původní osobní otázkou, kterou jsem Ti už včera chtěl 
položit, je otázka, proč během mého skenování čtvrté kapitoly Kdo jsi a proč jsi 
zde? do mého počítače jsem cítil takovou ohromnou, téměř fyzickou averzi vůči 
jejímu obsahu, vůči všem těm krokům, procedurám, předpisům, rituálům 
v bezpečnostních prověrkách, jakož i vůči slovům ‚duchovní hypnóza‘ a 
‚duchovní autohypnóza‘, s následnou silnou averzí vůči mé profesionální práci 
klinického psychologa a vůči všemu ostatnímu, co se jí týkalo až do doby mého 
odchodu do penze? 

Pán Ježíš Kristus: Není to jasné z toho, Petře, o čem jsme diskutovali výše a ve 
všech ostatních Dialozích? Především, ten typ pozice a práce, která se jí týkala, 
vyčerpaly svou užitečnost a dosloužily svému účelu. Nemůžeš se vrátit v čase. 
Hlavní důvod této averze je ale ve tvém možném pokušení vrátit se zpět 
k tomuto typu práce z čistě finančních důvodů. Obáváš se, že nebudeš schopen 
finančně přežít se svými penzijními dávkami. Toto je důvod, proč sis chtěl 
ponechat svou odbornou licenci v Kalifornii. Říkal sis, že ‚dobře, pokud se něco 
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stane, vždy budu schopen vrátit se zpět k vydělávání peněz jako klinický 
psycholog‘. Byla tedy v tobě navozena averze vůči tvé bývalé práci ve tvé 
profesionální oblasti, aby se ti zabránilo, aby ses vůbec někdy k ní vrátil. Ve 
tvém případě, Petře, by to byla duchovní regrese. V tom životě už nemáš co 
manifestovat nebo zpříkladnit. Byla by to zbytečná ztráta tvého času a 
drahocenné energie. V této době jsi potřebný v úplně jiné roli a pozici. 

Taktéž všechny ty metody, popsané ve čtvrté kapitole té knihy nebo v páté 
kapitole Velké knihy, nejsou už více nutné nebo potřebné. V té době, když byl 
pozitivní stav, obrazně řečeno, velmi vzdálený nebo když neměl žádné spojení 
s negativním stavem, bylo potřeba navrhnout takové kroky, aby se obešla tato 
okolnost. Nezapomínej, prosím, že v té době byla cesta ke stavu vašeho nitra a 
k pozitivnímu stavu velmi úzká, těžká, namáhavá a téměř nemožná. Bylo tam 
mnoho zátarasů, střežených různými démony a zlými a negativními duchy, 
kterým jste museli čelit a zabývat se nimi. Byli tam dáni, aby vás odradili a aby 
vám velmi ztížili další pokračování na té cestě a dosažení vašeho místa určení. 
Kvůli tomu musely být vyvinuty komplikované a velmi precizní bezpečnostní 
prověrky a rituály, aby anulovaly snahy těch démonů a duchů, stejně jako i vaší 
vlastní pseudomysli. 

Avšak v současnosti, když byl pozitivní stav umístěn přesně doprostřed 
negativního stavu v izolované a chráněné pozici, se věci v tomto ohledu 
zjednodušily. Jediné, co potřebujete nyní udělat, je přesunout svou pozornost a 
své uvědomění na jeho přítomnost a na Moji osobní přítomnost s vámi a ve vás. 
Kvůli tomu všechny ty procedury a rituály úplně zastaraly a staly se 
nepotřebnými. A nejen to, ale byly převzaty negativním stavem, takže kdybyste 
se je pokoušeli použít, dostaly by vás do kontaktu pouze s negativním stavem a 
jeho obyvateli, kteří by předstírali a kteří by vypadali jako Já a jako členové vaší 
pravé duchovní rodiny. Tvá reakce na tu situaci, Petře, v tobě vyvolává 
příslušnou averzi, aby tě varovala, aby ses už nikdy nevrátil zpět k používání 
těch metod nebo k praktikování duchovní hypnózy nebo duchovní 
autohypnózy, nebo jakýchkoli jiných forem psychoterapie, do kterých jsi býval 
zapojen. Dává to odpověď na tvou otázku, Petře? 

Peter: Ano, děkuji Ti velice. Je ještě něco, co bychom dnes měli prodiskutovat? 

Pán Ježíš Kristus: Nuže, snad bychom se měli dotknout dalšího tématu tvé 
diskuse s Danem a Olgou z New Yorku. Týká se to záležitosti, proč bych Já, 
mající v sobě včleněnou lidskou přirozenost, nemohl přijít na vaši úroveň 
fyzicky a rozmlouvat s vámi fyzickou řečí, a ne řečí mysli, jak rozmlouváme 
právě teď, Petře. Vy tři jste si správně zodpověděli tuto otázku. Kvůli všem 
ostatním si ale ty důvody pojďme uvést. Dokud jste v lidském těle, a protože 
jste s tím tělem ještě stále umístěni v negativním stavu, i když váš duch a duše 
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už tam více nejsou, nemůžete být ve stavu své konečné volby. Pokud bych se 
vám měl objevit fyzicky a hovořit s vámi vnější lidskou řečí, navěky bych vás 
uvěznil v konečné volbě, ve volbě, kterou v současnosti manifestujete. V tom 
případě by vám nebyly k dispozici žádné jiné volby, které byste mohli vykonat. 
Takže za těchto okolností, Moje objevení se vám tímto způsobem by vás uvedlo 
do pozice vnucení a žádné jiné volby. V tom případě byste ztratili svou svobodu 
volby a byli byste vyloučeni z konání jakýchkoli dalších voleb. Aby se mohla 
vykonat závěrečná všezahrnující volba, musíte mít všechny účastníky v pozici 
svobody volby. Jestliže tam venku je někdo v pozici, kdy není schopen provádět 
vůbec žádné další volby; v takovém případě by ani nikdo jiný nemohl vykonat tu 
konečnou všezahrnující volbu. Někoho volba by v zásobárně voleb všech 
chyběla. V tom případě by v ní chyběla vaše volba. 

Dokud existuje negativní stav a dokud existuje život v jeho současném 
postavení, Mé fyzické objevení se, i kdyby bylo omezeno jen na Mé 
představitele, by navěky uvěznilo negativní stav a lidský život v jejich pozici, bez 
jakékoliv možnosti dostat se z jejich situace. Ilustrační a experimentální způsob 
jejich pseudojsoucna a pseudobytí, jediný zdroj jejich pseudoživota by byl Mou 
fyzickou přítomností porušen a zničen. V tom případě by bez toho, aniž by měli 
nějakou jinou alternativu a bez toho, aniž by byli patřičně připraveni na život 
v pozitivním stavu, navěky zahynuli. Takový výsledek by byl sám o sobě velmi 
negativní. V tom případě by negativní stav nakonec zvítězil, protože bych jej 
schválil Svou čirou fyzickou přítomností v zevnějšku, kde negativní stav vůbec 
vznikl a byl uveden do pohybu. Nezapomínej, Petře, že za současně existujících 
podmínek je zde ještě stále mnoho dalších voleb, které máte všichni vykonat. I 
kdybyste se rozhodli nyní být navěky Mými představiteli a/nebo následovníky, 
kvůli těm početným volbám, před kterými stojíte, můžete stále ještě vykonat 
nějakou odlišnou volbu - jak je třeba, pokud je třeba a pokud je to 
uskutečnitelné. Vaše nyní existující volby jsou vykonávány ve stavu přechodu, 
který probíhá během duchovního posunu odehrávajícího se v současnosti. 
Cokoliv, co je zvoleno během přechodného období, nemůže vám být přisvojeno 
v konečném smyslu. Mé fyzické objevení se vám by ale toto přechodné období 
předčasně ukončilo, kdy ani vy, ani nikdo jiný nejste připraveni z něj odejít, 
protože ještě nestojíte před konečnou volbou. Taková je tedy situace 
v současnosti. Jen co byste byli schopni vykonat takovou konečnou volbu, tehdy 
a jen tehdy by se vám mohla manifestovat ve vašich životech Moje fyzická 
přítomnost. A to je pro dnešek všechno, Petře. 

Peter: Děkuji Ti mnohokrát za Tvá nádherná vysvětlení. 
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Dialog 44 

17. února 1999 

 

Peter: I když mám na mysli nějaké otázky, chtěl bych se nejdříve zeptat Tebe, 
zda nemáš něco Ty, co bys vysvětlil nebo dodal k čemukoliv, co si přeješ? 

Pán Ježíš Kristus: Děkuji ti, Petře, že jsi Mě požádal, abych začal jako první. 
Skutečně mám nějaké dodatečné komentáře, týkající se především tématu naší 
diskuse v Dialogu 43. 

První komentář se týká záležitosti nesrovnalostí mezi vašim externím, vnějším 
chováním a vašimi vnitřními, soukromými myšlenkami a pocity, které můžete 
mít ve svém způsobu zacházení s jinými jedinci. Pokud máte na někoho nějaký 
negativní názor a vnitřně, ve svých vlastních myšlenkách a pocitech vyjadřujete 
vůči němu svůj odpor, považuje ho za negativního, možná dokonce za zlého, ale 
navenek se vůči němu chováte mile a srdečně, způsobíte si, že bude s vámi 
zacházeno tím samým způsobem, jaká je vaše vnitřní dispozice vůči němu. 

Toto tvrzení musíte chápat tak, že ne nutně ten stejný jedinec vám bude 
oplácet vaše vnitřní jednání s ním/s ní. Muže to být ta samá osoba, ale i nemusí. 
V takových případech se stane, že všechny vaše negativní myšlenky, pocity, 
postoje, chování atd., které máte ohledně kohokoliv na vnitřní úrovni a na 
úrovni vašich interakcí v jiných dimenzích, jsou zachytávány a registrovány 
v oblasti pseudouniverzálního vědomí negativního stavu, která se specializuje 
na shromažďování takových stavů z různých lidských myslí. Z té oblasti mohou 
být uvolněny a přeneseny na někoho jiného, kdo by splňoval požadavky výroku 
‚jakou mírou měříte, takovou vám bude odměřeno‘. 

Dobrý příklad této situace lze najít ve zkušenostech, které jsi měl při svých 
různých setkáních s jinými lidmi. Vezmi si například semináře, které jsi vedl pro 
odborníky na Kalifornské univerzitě v předcházejících letech, Petře. Vždy jsi byl 
zmaten, proč někdo bez jakýchkoli zjevných důvodů zaujal na semináři vůči 
tobě a tvým metodám učení intenzivní odpor. Nebo proč, když jsi vstoupil do 
učebny, bez toho, abys řekl slovo, najednou sis uvědomil, že máš okamžitě 
antipatii vůči někomu nebo někdo měl antipatii vůči tobě. Nikdy předtím jsi tu 
osobu nepotkal, nikdy jsi s tou osobou nehovořil nebo s ní neinteragoval a 
navenek, objektivně, jsi neměl žádný důvod, ani ta osoba neměla důvod mít 
takový zdánlivě nevysvětlitelný postoj. Jsi ale tam a jednoduše ho/ji nemůžeš 
vystát nebo on/ona nemůže vystát tebe. A nemáš k dispozici žádné zřejmé 
nebo jasné vysvětlení, proč je tomu tak. 
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Jak z tohoto příkladu vidíš, pokud je váš negativní vnitřní postoj a stav mysli 
ohledně někoho v rozporu s vaším vnějším chováním, může být neočekávaně 
aktivován během vaší interakce s nějakými jinými jedinci, vůči kterým 
nepřechováváte žádné zjevné nebo skryté negativní pocity, myšlenky nebo 
postoj. Jinými slovy, vaše vnitřní dispozice vůči té osobě je v souladu s vaším 
vnějším chováním. A přece, navzdory skutečnosti, že jste vůči té konkrétní 
osobě takoví milí a laskaví, ta osoba s vámi jedná velmi negativně. A vy se divíte 
proč, protože jste mu/jí nedali vůbec žádný důvod, aby s vámi jednal/a takovým 
způsobem. Nyní víte proč. Vaše předcházející vnitřní negativní a nevhodné 
myšlenky, pocity, postoje a chování, vyjádřené vůči někomu jinému na jiné 
úrovni, byly uvedeny do pozice zpětné odplaty vůči vám prostřednictvím 
někoho jiného, přesně tím stejným stylem a způsobem, jaký jste vy projevili 
někdy v minulosti. 

Peter: Velmi Ti děkuji za toto vysvětlení. Poprvé jsem schopen pochopit, proč 
tomu bylo mnohokrát tak v mém životě. Tehdy to skutečně nedávalo žádný 
smysl. 

Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře. Tuto záležitost znovu uvádím z toho důvodu, 
abych vám pomohl uvědomit si tuto skutečnost, abyste se tak mohli cvičit 
v sesouladění svých vnitřních stavů mysli s jejich vnějšími projevy. Toto je 
podmínka, kterou je třeba vložit do základů vaší role a pověření jako Mých 
pravých představitelů. Tím, že se naučíte tyto dvě věci harmonizovat, budete 
schopni efektivně vyprázdnit zásobárnu takových negativních stavů, které si 
vaše mysl držela ve výše zmíněné oblasti zóny vymístění, se kterou jste také 
spojeni. Tak by se tam z vás osobně nenacházelo nic, co by mohlo být využito, 
abyste dostali zpět nějakou negativní odplatu. 

Současně si musíte uvědomit, že jakékoli takové negativní stavy mysli mohou 
velmi účinně využít síly negativního stavu, zejména renegáti, aby si z vás udělali 
terč a učinili váš život nešťastným; stěžujíce vám tak, jako Mým pravým 
představitelům, vaši práci pro Mne. 

Chci, abyste si uvědomili, že současná situace s renegáty je vzhledem k vaší 
pozici a roli během tohoto posunu taková, že hledají, co jen mohou, aby vás 
sužovali a aby překáželi vaší práci. Jasně viditelné a primitivní metody takového 
překážení nejsou pro vás žádným nebezpečím, protože dokážete okamžitě 
zjistit, jaké hry s vámi hrají. Pro vás by se mohli stát problémem ty, které nejsou 
tak zjevné a které jsou maskované a skryté.  

Pokud důkladně prozkoumáte svůj život, způsob, jakým myslíte, cítíte, konáte, 
reagujete; věci, které děláte, věci, které máte, nebo nemáte rádi atd., můžete 
v nich najít něco, co by mohlo být velmi účinně využito renegáty na vaše 
zacílení. Jak bylo uvedeno předtím v jednom z našich Dialogů, duchovně 
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nejnebezpečnější situace existuje v těch stavech, zvycích, myšlenkách, 
pojmech, idejích, či čemkoli, co máte, co považujete za normální, vhodné, 
pozitivní, dobré, nevinné a zbožné, které ale takové nejsou. Protože je ale za 
takové považujete, nikdy by vám ani na mysl nepřišlo, abyste pochybovali o 
platnosti a vhodnosti jejich charakteru a o tom, jak skutečně ovlivňují všechny 
aspekty vašeho života. Z toho důvodu je vylučujete z procesu svého 
sebezkoumání a nikdy je v žádném případě nepovažujete za žádné nebezpečí 
pro vás. 

Toto jsou ty typy charakteristických rysů vašeho života a chování, které se pro 
renegáty mohou stát prostředky na vaše úspěšné zacílení. Zjistíce, které to jsou, 
renegáti by je byli schopni využít takovým způsobem, abyste na ně jemně a 
sotva postřehnutelně začali klást nanejvýš významný důraz, učiníce je 
nejdůležitějšími aspekty svého života. Tím by účinně přesměrovali vaše 
duchovní, duševní a fyzické energie do nich, aby vám nezůstalo vůbec nic na 
vykonávání vaší nejdůležitější práce v roli a pozici Mých pravých představitelů. 
Protože je považujete za normální, správné, pozitivní, dobré a zbožné, nikdy by 
vás nenapadlo, že byste mohli být úplně mimo svou duchovní cestu. Pokud by 
se mělo stát něco takové, zabloudili byste a renegáti by vás dostali. 

Bylo by tedy rozumné, pokud byste si to přáli a zvolili svou vlastní svobodnou 
vůlí a volbou, abyste se obrátili na Mne, abych vám pomohl dostat do vaší 
pozornosti, zda ve vašem životě, postoji, chování, myšlenkách, pocitech nebo 
podobně, není něco, co považujete za správné, pozitivní, dobré, vhodné a 
zbožné, co ale takové není. A nejen to - a toto je velmi důležité - ale také, zda 
není ve vašem životě něco, co považujete za nevhodné, negativní, zlé, 
nesprávné a bezbožné, co ale takové není. Obě dvě situace mohou renegáti 
využít na vaše zacílení. Koneckonců, oba dva názory na tyto faktory jsou 
nesprávné nebo zkreslené. Všechno nesprávné a zkreslené se stává vlastnictvím 
renegátů. Takovým názorem a uvažováním byste je nechtěně pozvali, aby 
vstoupili do vašeho života a aby na vás uplatnili jejich vliv. 

Peter: Toto je velmi aktuální varování. Zejména z hlediska faktu, že by nám 
nikdy ani na mysl nepřišlo, že by něco v nás nebo v našem postoji, náhledech, 
názorech, chování, zvycích či čemkoliv, mohlo být považováno buď za správné, 
pozitivní, dobré a zbožné, nebo na druhou stranu za nesprávné, negativní, zlé a 
bezbožné, zatímco ani jedno z hledisek by nebylo správné. 

Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře. Toto je důvod, pro vás vybízím, abyste podnikli 
takový průzkum, abyste všechno ve svém životě napravili. Tak se síly 
negativního stavu nebudou mít čeho chytit při zasahování do vaší práce nebo 
při vašem nepříznivém ovlivňování. 

Peter: Jsou nějaké další komentáře, které bys chtěl učinit? 
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Pán Ježíš Kristus: Děkuji za zeptání, Petře. Ano, jsou. Týká se to záležitosti 
možnosti Mého fyzického objevení se vám jako Mým představitelům, dokud 
ještě stále přebýváte ve svých tělech na planetě Nula. Z toho, co o tom bylo 
řečeno v Dialogu 43, je zřejmé, že pokud by se někdo z duchovního světa 
objevil fyzicky komukoliv z vás nebo komukoliv na planetě Nula, mimo vás, a 
pokud by ten někdo tvrdil, že jsem to Já, nebo kterýkoliv ze členů vaší duchovní 
rodiny, nebo jakákoliv jiná entita, přestrojená za svatého či světce nebo anděla, 
archanděla či kohokoliv ve velmi váženém postavení, taková entita by byla 
podvodník, šarlatán, podvodný duch, který tu schopnost takto se fyzicky zjevit 
získal z nového pseudovesmíru. Bez ohledu na to, co by taková entita tvrdila, 
bez ohledu na to, co by říkala nebo dělala cokoliv, bez ohledu na to, kolik 
zázraků by vykonala, rolí a úmyslem fyzického zjevení se takové entity by bylo 
oklamat, nakazit a odvrátit vás od vaší duchovní cesty a bránit vaší práci pro 
Mne. 

Pamatujte si, prosím, že pokud je negativní stav aktivní a funkční a pokud jste 
v lidském životě, takové fyzické objevení by se nikdy neuskutečnilo z Mé strany 
nebo ze strany kohokoliv z pozitivního stavu. Důvody této nemožnosti byly 
vysvětleny ve výše zmíněném Dialogu. 

Je docela představitelné, že by takové fyzické objevení bylo zaranžováno silami 
negativního stavu. Toto úsilí z jejich strany je integrální složkou jejich převzetí 
moci a jejich pseudovítězství na vaší planetě. Abych vám řekl pravdu, ve 
skutečnosti horečně pracují na vytvoření a experimentují s vytvořením 
hmatatelné možnosti takového fyzického objevení se. Nakonec, které metody 
jsou silnější a přesvědčivější než tyto, zejména pokud jsou doprovázeny 
všemožnými zázraky, vykonávanými veřejně před celým lidstvem? Protože lidé 
tak dychtí po zázracích, ve své naivitě a zoufalství by se jimi dali oklamat bez 
jakéhokoliv zaváhání nebo zkoumání jejich pravého zdroje. 

Vy jste ale dopředu varováni, že by se takové věci mohli velmi lehce stát a že by 
byly tak přesvědčivé, že byste se do této konkrétní pasti mohli chytit. Věřte Mi, 
nebylo by těžké dát se oklamat takovými přesvědčivými metodami, zejména 
pokud vidíte jejich pozitivní výsledky. Je zde ale i další varování: Nikdy se 
nedívejte na to, co se děje na scéně, ale vždy nahlížejte za ni. Realita není na 
scéně, ale vždy za ní. Jinými slovy, uvažujte o skutečném zdroji těch událostí, a 
ne o samotných událostech. Uvažujte také o záměru, s jakým byly tyto události 
připraveny, a ne o jejich projevení se nebo výsledku. 

Lidská přirozenost je, naneštěstí, taková, že bere všechno doslovně, podle své 
vnější pozice, posuzujíc povahu toho podle vnějšího projevu a výsledku, a ne 
podle účelu, cíle a úmyslu a podle důvodů, kvůli kterým se to v každém daném 
čase děje. Jinými slovy, co se týká povahy lidí, pouze ty věci považují za reálné, 
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které jsou jim prezentovány na scéně. Ve své současné kondici nejsou schopni 
ani ochotni uznat fakt, že to, na co se dívají, co pozorují na scéně, co považují za 
realitu, je ve skutečnosti jen iluze, která nemá žádné místo v žádné známé 
realitě. Je to ale jediná věc, která je jim důvěrně známa, a proto současně 
jediná věc, která je pro ně přijatelná a kterou akceptují. Všechno ostatní, co je 
skutečné a za scénou, jim uniká. 

Na druhou stranu, vy, kteří máte výsadu, že vlastníte a poznáte tyto životně 
důležité a zásadní informace, jste uvedeni do takové pozice, že rozlišujete, 
rozpoznáváte a chápete, co je skutečné a co ne, co je na scéně a co je za ní, co 
pochází z nepoctivé hry sil negativního stavu a co ne atd. Proto máte všechen 
potřebný trénink a schopnosti vyhnout se takovým pastím nebo tomu, aby vás 
přitáhly jakékoliv takové zdánlivě pozitivní, dobré a užitečné výsledky, nabízené 
lidstvu silami negativního stavu. A velmi často to dělají dokonce v Mém jménu a 
pod Mým jménem.  

Buďte tedy připraveni, že se na vaší planetě budou materializovat různé takové 
události během vašeho života na ní. Ve vašem konkrétním případě vás mohou 
renegáti pokoušet nějakými velmi neškodnými prostředky, které zdánlivě 
nemají žádné negativní účinky, pouze pozitivní. Dobrým příkladem toho je 
něco, co vidíte v životech lidí takzvaného nového věku (přívrženci hnutí New 
Age - pozn. překl.), kteří používají všemožné vnější prostředky, léky, bylinky a 
praktiky, které jsou považovány za zdravé a neškodné, které vás však mohou 
dovést k tomu, že budete kontaminováni těmi idejemi pseudoduchovnosti, na 
kterých jsou založeny. Buďte si vědomi takových možností a vyvarujte se jich. 

Peter: Děkuji Ti velmi za toto varování. V tomto okamžiku bych chtěl do tvé 
pozornosti uvést obavu vyjádřenou Danem a mnou ohledně duchovní 
souvztažnosti tmavé a úplně černé kávy. Symboliku černosti nebo temnosti 
mohou některé africké národy a Afroameričané vnímat jako rasistickou a 
diskriminační vůči nim. Mohu Tě pokorně poprosit, abys rozvedl tuto záležitost? 

Pán Ježíš Kristus: Rád, Petře. Tvé a Danovy obavy jsou správné a je třeba se jim 
věnovat. Jde tu o správné chápání duchovních souvztažností, jak, proč, kde a na 
co platí a z jakého zdroje pocházejí. Vezmi si například diskutovanou černou 
kávu. Bylo řečeno, že tmavá a černá barva má nějakou souvztažnost 
s negativním stavem v tom smyslu, že negativní stav nemá žádné světlo nebo 
žádné správné chápání ničeho. V tom smyslu se negativní stav zdržuje v totální 
tmě. Ukrývá se před světlem pozitivního stavu, aby skryl svou pravou 
přirozenost. Jeho oblíbená barva je tedy černá. Proto není náhoda, že dokonce i 
v typických lidských uměleckých dílech a různých show, filmech, televizních 
programech atd., je všechno negativní, zlé, pekelné atd., vykresleno v tmavých, 
černých barvách. Na druhou stranu, všechno pozitivní, nebeské, dobré, laskavé 
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atd., je obyčejně vykresleno v bílých, jasných barvách. Pozitivní stav je světlo 
samo, protože je osvícen o všech věcech a vlastní porozumění všech věcí ze 
Mne, Kdo může být v této konotaci chápán jako Absolutní Světlo. Tedy, nic není 
přede Mnou skryto. 

Jak vidíte z tohoto popisu, souvztažnosti nepocházejí z nesentientních forem, 
jako jsou například zvířata, rostliny nebo neživé předměty. Namísto toho 
pocházejí ze sentientní mysli. Stav, kondice, dynamika a proces sentientní mysli 
vytváří ideje sebe nebo své přirozenosti, které jsou promítány ze stavu jejího 
vlastního nitra do stavu jejího zevnějšku. Navenek se jeví jako pevné objekty ve 
formě zvířat, rostlin a neživých entit, odrážejíce povahu a obsah té mysli - ať je 
jakákoliv. V tomto smyslu nemůžete tedy připisovat žádné sentientní entitě, ať 
má jakoukoli barvu pleti, nic z charakteru toho, co se odráží navenek. Tvůrce 
souvztažností nemůže být i jejich příjemcem a reflexí, kromě zpětné vazby 
ohledně toho, jak se ty souvztažnosti manifestují ve vnějším prostředí. Jen 
nesentientní formy mohou být takové. Jakákoliv sentientní entita je ve stavu 
sebeuvědomování si svého vlastního ‚já jsem‘. Ten stav je původcem a tvůrcem 
jakýchkoli souvztažností na základě svého dynamického procesu a neustále 
vyzařovaných energií, které nesou specifičnost a jedinečné vyjádření a otisk 
toho ‚já jsem‘. Proto sentientní entita ve své vlastní jedinečné, neopakovatelné 
a neduplikovatelné přirozenosti nemůže být svou vlastní souvztažností v té 
samé chvíli, kdy vysílá své ideje o té přirozenosti směrem ven, kde se to objeví 
v nějaké pevné živé, nebo neživé formě. 

Černí a tmaví lidé nebo lidští tvorové jsou sentientní entity. Proto barva jejich 
pleti neznázorňuje žádný typ souvztažnosti a nemůže mít žádnou negativní, 
nebo pozitivní souvztažnost. Negativní, respektive pozitivní souvztažnost má to, 
co promítají ze svého vlastního jedinečného ‚já jsem‘, nebo abychom to dali i 
do jiné konotace, co oni nebo jakékoli sentientní entity, bez ohledu na barvu 
jejich pleti, předvádějí nebo dělají s takovými souvztažnostmi. Vezměme si 
například tu samou kávu, o které jsme hovořili. Káva pochází ze semen nebo 
zrnek kávovníku. Kávovník je tropický, stále zelený (ne černý nebo tmavý) keř, 
nebo stromek druhu coffea čeledi rubiaceae. Ve svém přírodním stavu jsou ta 
zrnka zelená. Co se tedy stalo s tou zelenou barvou, která má buď pozitivní, 
nebo neutrální konotaci? Lidským technologickým procesem byla opražena. 
Tím procesem se změnila na tmavou, černou barvu, která má negativní 
konotaci. Co ti tato situace říká, Petře? Co se zde událo s něčím, co původně 
mohlo mít pozitivní nebo neutrální konotaci nebo souvztažnost, ale bylo 
změněno na něco, co je jeho opakem? Tato metafora je zcela jasná: Lidé a 
členové negativního stavu berou všechno pozitivní a mění to na negativní. Toto 
je popisem negativního stavu: Vezmi vše, co má pozitivní stav, a změň to na vše 
negativní, zlé, prohnilé, překroucené a zkreslené. 
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Aby to ale bylo přijatelné a žádoucí, všem se to prezentuje jako něco příjemné a 
stimulující zrak, chuť, čich a všechny ostatní smysly. Jinak by to nebylo přijato a 
konzumováno s takovým zápalem. A tu je ten háček. Na základě procesu 
pražení těch kávových zrn, když je vaříte, měníte je na vysoce návykovou látku 
obsahující početné karcinogenní a jiné druhy nezdravých chemikálií, na kterých 
se stanete tak závislými, že bez nich nemůžete udělat ani krok. Když se 
dostanete do toho bodu, stali jste se otrokem svých závislostí. Ztratili jste svou 
svobodu a negativní stav vás dostal. Stali jste se otrokem svých vlastních 
negativních souvztažností. Teď jste skutečně tmaví a černí, bez ohledu na barvu 
vaší pleti. Není to vaše pleť jako taková, co se tady počítá, ale váš postoj a 
závislosti na vnějších nesentientních faktorech, které se počítají a jsou takové. 

Jak vidíš z tohoto příkladu, Petře, faktor existence všech souvztažností pochází 
pouze ze sentientních životních forem. Vnější nesentientní životní formy 
nemohou existovat bez nich. V tomto smyslu tedy to, co dělají sentientní entity 
s těmi nesentientními životními formami, nutí nesentientní životní formy 
zrcadlit různé stavy a touhy jejich mysli pozitivní, respektive negativní povahy. 
Na základě své vlastní volby se sentientní entity, v našem případě lidé, velmi 
často nechají zotročit svými vlastními souvztažnostmi, stávajíce se na nich zcela 
závislými.  

Peter: Děkuji Ti moc za toto vysvětlení. Je ještě něco, co bys chtěl dnes dodat 
nebo prodiskutovat? 

Pán Ježíš Kristus: Ne, Petře, to bude pro dnešek všechno. Přeji ti příjemný den. 
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Dialog 45 

18. února 1999 

 

Peter: Po ukončení záznamu Dialogu 44 a uvažování o té části, která pojednává 
o náležitém chápání významu souvztažností, jsem zůstal velmi zmatený. Můj 
zmatek mě vedl k mému obvyklému pochybování, zda to, co jsem napsal, 
skutečně pochází od Tebe. Mé pochybnosti vedli k obvyklým nesmyslům, které 
prožívám vždy, když se to stane. Proto, než položím nějakou další otázku, mohu 
Tě ve vší skromnosti, pokoře a poníženosti poprosit, abys mi objasnil tu část 
Tvého vysvětlení, která se týká původu souvztažností a toho, na co, pro koho a 
za jakých okolností platí? 

Pán Ježíš Kristus: Tvůj zmatek, Petře, není náhodný. Kdybys nebyl zmaten, 
obešel bys tuto záležitost a přešel bys přímo k otázce, kterou máš dnes ráno na 
mysli. A ta tvoje otázka se přece přímo týká záležitosti souvztažností a toho, jak 
je chápat a aplikovat. 

Tvůj zmatek pramení z nepochopení zdroje, původu a projekce souvztažností a 
jejich reflexe ve vnějším prostředí. A také z prohlášení, že sentientní entita 
nemůže být svými vlastními souvztažnostmi, protože je sama jejich původcem a 
navrhovatelem. V mysli jsi ale předpokládal, že každý objekt a subjekt souvztaží 
s něčím nebo někým na všech úrovních jsoucna a bytí i pseudojsoucna a 
pseudobytí. Předpoklad, že existují souvztažící faktory ke všemu ve jsoucnu a 
bytí i pseudojsoucnu a pseudobytí, je v podstatě správný. Předpoklad, že 
objekty i subjekty jsou takovými souvztažnostmi samy od sebe a samy o sobě, 
je nesprávný. 

Je tu zmatek mezi funkcí těchto objektů a subjektů, a objekty a subjekty jako 
objektivními entitami samými o sobě. Ne objekty a subjekty jsou 
souvztažnostmi, ale místo toho obsahují souvztažnosti jejich funkce, 
reprezentace a účel, kvůli kterým byly vůbec uvedeny do svého vlastního stavu. 

Jak vidíš z tohoto rozlišení, existuje stav jakéhokoliv objektu a subjektu, a 
existuje jejich funkce, reprezentace a účel. Vezmi si například takový předmět, 
jako je diamantový prsten, který je lidmi tak ceněn. Ve svém stavu jako 
takovém, pokud jde o jeho chemické složky, nemá žádný význam. Protože 
nemá z hlediska svého stavu žádný význam, nesouvztaží s ničím. Ale role, 
pozice, funkce a účel, které mu připisuje výhradně lidská mysl, to všechno 
obsahuje velmi významné duchovní souvztažnosti. Toto je dobrý příklad toho, 
jak vznikají souvztažnosti a jak je funkce vnějších objektů určována sentientní 
myslí. Pokud by žádné takové určení nebylo ze sentientní mysli k dispozici, 
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nikdo by vůbec nevěnoval pozornost významu samotných objektů a subjektů, 
protože by žádný neměly. 

Kromě toho se tvůj zmatek, Petře, týká i diskutované černé nebo tmavé lidské 
pokožky. V tomto smyslu se týká lidského těla všeobecně. Otázkou je, má lidské 
tělo a jeho orgány duchovní souvztažnost, nebo vůbec jakoukoliv souvztažnost? 
Vždy jsi předpokládal, že má. Jak víš, Swedenborg a mnozí další mystici mu 
připisovali mnoho početných souvztažností. V Mém včerejším sdělení jsem ti 
naznačil, že barva pleti nevypodobňuje žádný druh souvztažnosti a že nemůže 
mít žádnou negativní, či pozitivní souvztažnost, protože jejími nositeli jsou 
sentientní entity. Toto sdělení by bylo v rozporu se vším, co bylo zjeveno přes 
Swedenborga v tomto ohledu. Tento rozpor je zdánlivý. Není to lidské tělo, jeho 
orgány a jeho pleť, co souvztaží, ale jejich funkce, role, účel a služby, které 
poskytují lidskému duchu a duši nebo lidské mysli všeobecně. 

V tomto smyslu to není barva kůže, která má nějaký význam, ale její funkce a 
důvod, proč byla černá nebo tmavá barva kůže zvolena k manifestaci 
v externím světě. Z tohoto hlediska jsou oba dva předpoklady správné. Při 
pohledu na lidskou pokožku a její barvu z hlediska funkce, jakou ji připisuje 
lidská sentientní mysl, má tato velmi důležitou duchovní souvztažnost. Když se 
na ni díváme z pozice, že je objektem jako takovým, bez jakéhokoliv promítnutí 
účelu sentientní myslí, nemá samostatně a sama o sobě žádnou takovou 
souvztažnost. 

Máme zde dva objekty. Jedním je lidská pokožka a druhým je lidské tělo 
obecně. Jaké jsou jejich duchovní souvztažnosti? To lze odvodit pouze z funkce, 
kterou vykonávají během života jedincova ducha a duše na planetě Nula. Funkcí 
pokožky je držet všechny tělesné orgány pohromadě a chránit je před 
kontaminací, jedem, nevlídností a nečistotami vnějšího prostředí. Jinými slovy, 
drží tělesné orgány pohromadě a ve zdravé kondici. Má tedy obrannou a 
ochrannou funkci. Tato specifická funkce lidské pokožky má duchovní 
souvztažnost s fyzickým multivesmírem, který funguje v roli takového správce a 
ochránce a který drží pohromadě celé Stvoření. Jinými slovy, fyzický 
multivesmír je pokožkou Mého Stvoření. Ve vyšším smyslu, funkce pokožky 
souvztaží s Mojí Absolutní Rolí jako Absolutního Správce a Ochránce před tím, 
aby byla komukoliv, kdekoliv či kdykoliv ve jsoucnu a bytí i v pseudojsoucnu a 
pseudobytí způsobena újma nebo aby utrpěl jakoukoliv újmu, a abych držel 
pohromadě celé Své Stvoření v jedné soudržné, řádné, zákonné, elegantní a 
smysluplné modalitě. 

Na druhou stranu, jaká je funkce lidského těla všeobecně, a zvláště jeho 
duchovní souvztažnost? Z hlediska jeho funkce lze lidské tělo považovat za 
velmi specifické prostředí, utvořené z idejí jeho ducha a duše za účelem 
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poskytnutí jim vhodné formy, ve které by byli schopni se projevit, fungovat ve 
vnějších planetárních podmínkách a stát se hmatatelnými a pevnými. Lidské 
tělo je prostředkem, skrze který se ten specifický duch a duše zhostí svého 
života v podmínkách, kde žádné jiné prostředky pro takové zhoštění neexistují. 
Lidské tělo duchovně souvztaží se všemi prostředky, skrze které a 
prostřednictvím kterých je jakékoliv sentientní mysli umožněno manifestovat 
svůj jedinečný a specifický život. Ve vyšším smyslu souvztaží s jakýmkoliv 
prostředím ve jsoucnu a bytí i pseudojsoucnu a pseudobytí, ve kterém jsou 
sentientní entity schopny manifestovat své životy a fungovat správně v souladu 
se svým účelem, cílem, posláním a úkolem. 

Ve vyšším duchovním smyslu lidské tělo souvztaží s Mojí sférou, atmosférou a 
prostředím, ze kterých Já funguji a manifestuji se Svému Stvoření. 

Samozřejmě, jak víš, všechny takové souvztažnosti, jak bylo vykresleno výše, 
mají i svůj negativní význam. Nicméně ale jsou duchovními souvztažnostmi a 
všechny jsou odvozeny z funkcí sentientních myslí, ať se nacházejí nebo sídlí 
kdekoli - ať už v pozitivním stavu, nebo v negativním stavu. 

Abychom si tedy shrnuli naši diskusi o černé nebo tmavé lidské pokožce, 
můžeme s jistotou znovu zopakovat, že její barva jako taková nepředstavuje 
žádnou negativní, nebo pozitivní souvztažnost. Pokud se ale podíváme na tu 
barvu z hlediska její původní funkce a z hlediska účelu, pro který si ji sentientní 
mysl vůbec zvolila, máme zde významnou souvztažnost. V původním 
uspořádání lidského života tmavá pokožka sloužila jako ochrana před silnými 
slunečními paprsky. To chránilo pokožku před tím - mezi jinými pozitivními 
funkčními věcmi - aby neutrpěla bolestivé popáleniny. Jak tedy vidíš, v tomto 
smyslu měla tato barva nebo její funkce pozitivní konotaci nebo souvztažnost. 
Později, tak jako všechno ostatní v lidském životě, se změnila na něco 
negativního, způsobujíc vznik diskriminace, slepého fanatismu a rasismu. 
Podobně, jak to bylo se vzpomínanými kávovými zrnky, která měla původně 
zelenou barvu a následně se prostřednictvím lidských snah změnila na černá a 
škodlivá, lidské černé nebo tmavé pleti byly připsány podřadné kvality, což 
vedlo k zotročení Afričanů a dalo jim a jejich černé barvě nespravedlivou a 
velmi negativní konotaci. 

Samozřejmě, důležitou duchovní souvztažností zde není to, jaká je funkce černé 
pleti, ale proč by si někdo zvolil inkarnovat se na planetu Nula do takové 
kondice. Pozitivní účel této volby lze najít v ilustraci a demonstraci faktu, že je 
jedno, jaký druh vnějšího prostředí a vnější formy manifestace si někdo zvolí, 
ony nejsou nejdůležitějšími a zásadními faktory při určování jeho/její duchovní 
orientace, sklonů a směřování, ale jsou jeho/jejími vnitřními dispozicemi, 
charakterem a povahou. Proto každý, ať má jakoukoliv barvu, tvar nebo formu, 
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musí sehrát důležitou roli v osudu a výsledku sentientního života obecně, a 
zvláště lidského života. 

Negativní účel této volby lze najít v ilustraci a demonstraci faktu, jak se takové 
bezvýznamné a nedůležité vnější faktory mohou stát prostředky pro nanejvýš 
kruté, hrubé a sadistické zacházení a co se stane, když jsou tyto bezvýznamné a 
nedůležité faktory považovány za nejvýznamnější a nejdůležitější. Poučení je 
zde zcela jasné: Navěky nikdy nepovažujte cokoliv za něco jiného, než to ve své 
podstatě a obsahu je, protože jinak vás to dovede do stejné situace a stavu, 
jaké manifestuje lidský život během celé své historie. 

Eliminuje tato odpověď tvůj zmatek, Petře? Nebo potřebuješ nějaké další 
objasnění a vysvětlení? 

Peter: Ano, eliminuje. A velmi Ti děkuji, že jsi měl trpělivost s mou hloupostí a 
omezeností. 

Pán Ježíš Kristus: Rádo se stalo, Petře. Já bych to ale nepovažoval za tvou 
hloupost. Možná omezenost, která je vrozená struktuře vaší mysli. Nebuď tedy 
na sebe tak tvrdý. V pořádku, můžeš položit otázku, kterou máš na mysli. 

Peter: Má otázka se týká jednoho z prohlášení, které jsi učinil během Tvého 
pobytu na planetě Nula a které ve svém doslovném smyslu nedává žádný smysl. 
Zdá se být tak kruté a nerozumné, že se divím, proč bylo vůbec řečeno. Mojí 
otázkou je současně to, zda se význam toho výroku nějak týká současného 
probíhajícího posunu a nás osobně jako Tvých představitelů. Zmíněný výrok je 
zaznamenán v Matoušovi 5:29-30. Cituji: ‚Svádí-li tě tvé pravé oko, vyloupni je a 
zahoď pryč. Je pro tebe lepší, aby zahynul jeden tvůj úd, než aby celé tvé tělo 
bylo uvrženo do pekla. Svádí-li tě tvá pravá ruka, usekni ji a zahoď pryč. Je pro 
tebe lepší, aby zahynul jeden tvůj úd, než aby celé tvé tělo přišlo do pekla.‘ Víš, 
tento výrok způsobuje mnoho problémů i všem těm fanatikům, kteří tak milují 
doslovný význam Bible. Nevědí, co s ním. Někdy musí neradi a neochotně 
uznat, že jsi to snad nemyslel doslovně. Jinak by museli chodit s vyloupnutýma 
očima a useknutýma rukama. Byl bys tak laskav a vrhl trochu světla na tento 
výrok? 

Pán Ježíš Kristus: Rád, Petře. Toto je vynikajícím potvrzením skutečnosti, že ve 
většině případů doslovná interpretace nebo chápání biblických prohlášení 
nemá žádný smysl. Nejenže nemá žádný smysl, ale může vést k velmi škodlivým 
důsledkům. A i když žádný ze zmíněných náboženských nadšenců neskončil 
s doslovným vyloupnutím pravého oka nebo useknutím pravé ruky, v některých 
velmi zřídkavých případech duševních chorob, zejména při schizofrenii, se tak 
skutečně stalo. Na tento Můj výrok musíte pohlížet v kontextu, v jakém byl 
učiněn. Týká se výroku učiněného v předešlém verši, ve verši 28, cituji: ‚Já vám 
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však říkám, že každý, kdo by se chtivě podíval na ženu, už s ní zcizoložil ve svém 
srdci‘. Interpretaci pravého významu verše 28 lze najít v Novém zjevení Pána 
Ježíše Krista, kapitola 20, strany 633-634 (druhé vydání anglického originálu). 
Každému čtenáři tohoto Dialogu by se doporučovalo, aby si znovu přečetl ty 
strany, nebo dokonce celou 20. kapitolu. Není potřeba to opakovat, protože 
zde se budeme zabývat jinými aspekty výroku zaznamenaného ve verších 29-
30. 

Vztah veršů 29-30 k verši 28 je pěkně zobrazen v příběhu velkého ruského 
spisovatele Tolstého, ve kterém popisuje svatého-mnicha, který žil v jeskyni a 
měl časté návštěvníky z aristokratických kruhů, kteří přišli, aby si poslechli jeho 
perly moudrosti. Jedním takovým návštěvníkem byla krásná dáma, která 
vynakládala všemožné úsilí, aby ho svedla a aby s ním měla pohlavní styk. Cítě 
vůči ní velmi silnou sexuální přitažlivost a věda, že by nebyl schopen odolat 
jejímu svádění, vzal sekeru a usekl si před ní prst. Jeho čin ji tak vyděsil, že se ho 
už nikdy více nepokusila svést, nebo ho přijít opět navštívit. 

Bylo ale pro něho skutečně nutné, nebo pro kohokoliv jiného v této věci, zvolit 
si takové extrémní opatření, aby se vyhnul sexuálním pocitům, které z ní 
pociťoval na základě jejího svádění? Z tohoto příkladu můžete jasně vidět typ 
důsledků, ke kterým může vést nepatřičné chápání a interpretace Mých Slov.  

Nyní je čas napravit toto nepochopení a dezinterpretaci. Podívejme se na 
skutečný význam toho výroku a na jeho souvislost se současnou situací, 
existující během tohoto posunu. 

Všimni si, prosím, že byl dán důraz na pravé oko a pravou ruku. Jaké jsou 
funkce, které vykonávají ve vašem životě, a obzvláště na pravé straně? Jasným 
závěrem je to, že oči vám umožňují vnímat věci ve vašem vnějším prostředí a 
ruce vám umožňují nakládat s věcmi ve vašem vnějším prostředí. Protože zde 
ale hovoříme o pravém oku a pravé ruce, jde tu o něco mnohem hlubšího. 
V pozitivní konotaci a souvztažnosti funkce pravého oka vykresluje vaši 
schopnost vidět, rozeznávat, chápat a přijímat skutečnou pravdu. Jinými slovy, 
je to vaše schopnost rozeznávat mezi správným a nesprávným, mezi pravou 
realitou a falešnou realitou, nebo mezi falešnostmi a zkresleními a skutečnou, 
čistou a nekontaminovanou pravdou, nebo v nejvyšším smyslu mezi Mnou, jako 
Jediným Pravým Bohem Nedělitelným, a všemi ostatními falešnými bohy. 

Jestliže se dostanete do pozice, že jste pokoušeni ignorovat pravou realitu 
jsoucna a bytí pozitivního stavu a - ve vyšším smyslu - Mého Absolutního 
Jsoucna a Absolutního Bytí a jestliže se rozhodnete přijmout svůj lidský život 
jako jedinou jsoucí a existující realitu, a že život, jakýkoliv život, nepramení 
z Mého Absolutního Života, ale z někoho nebo něčeho jiného, potom se vám 
radí, abyste se zbavili takové tendence, což je tu symbolicky vykresleno jako 
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vyloupnutí vašeho pravého oka, abyste se vyhnuli možnosti odsouzení se do 
pekla. V obraznějším smyslu tento návrh naznačuje potřebu zbavit se té ideje 
implantované v mysli všech, že mají právo (pravé oko!) (slova ‚právo‘ i ‚pravý‘ 
mají v angličtině stejný tvar – ‚right‘ - pozn. překl.) odmítnout Mě jako 
Absolutní Zdroj svého života - nebo jakéhokoliv života vůbec. V tom případě je 
lepší nemít tu ideu ve své mysli (tvé pravé oko!) než být v nebezpečí, že ji 
přijmete jako jedinou realitu a v důsledku toho se ocitnete v negativním stavu 
se vším ostatním obsaženým ve vaší mysli, reprezentovaným zde slovy ‚celé tvé 
tělo‘. 

Koneckonců, kdybyste to měli vzít doslovně, že vaše tělo by mohlo být uvrženo 
do pekla, znamenalo by to, že vaše tělo by mohlo přežít navěky. Takový závěr 
vyvrací logiku reality, že vaše tělo je omezeno jen na váš fyzický život během 
vašeho pobytu na planetě Nula. Všichni vědí, že jejich tělo se buď spálí a změní 
se na popel, nebo je pochováno do země, kde se rozloží na prach nebo na své 
elementární částice. Je tedy jasné, že jsem nehovořil o lidském fyzickém těle, 
ale o jeho funkci a účelu, způsobem popsaným výše, předtím, než jsi položil 
svou druhou otázku, Petře. Toto je důvod, proč jsem předtím uvedl, že tvůj 
zmatek ohledně souvztažností a toho, jak je interpretovat a chápat, se přímo 
týká tvé otázky, Petře. 

Na druhou stranu, funkce vaší pravé ruky souvztaží s faktorem moci, 
rozhodnosti, vitality, potence, svěžesti, životní energie a síly, které představují 
základ vaší schopnosti dělat věci, vykonávat různé úkoly a uspět ve všech vašich 
snahách. Protože je to pravá ruka, jasně to naznačuje, že taková moc, 
rozhodnost, síla, vitalita, svěžest, potence, energie a všechno, co se jich týká, je 
zakořeněno ve jsoucnu a bytí pozitivního stavu. V nejvyšším smyslu to 
naznačuje, že moc, síla, potence, rozhodnost, vitalita, životní energie a všechno, 
co se jich týká, vzešlo a je umožněno díky Mé Absolutní Moci, Síle, Potenci, 
Rozhodnosti, Vitalitě, Životním Energiím a všemu, co se jich týká. 

Kdyby vás pokoušelo odmítnout tato fakta a kdybyste cokoliv z nich připsali 
nějakému jinému zdroji, než je jejich pravý původní zdroj - tedy Já a Můj 
pozitivní stav - potom by pro vás bylo lepší zbavit se přijetí takové tendence 
nebo, obrazně řečeno, bylo by pro vás lepší, kdybyste si usekli svou pravou 
ruku, než abyste se rozhodli přijmout něco, co by vás připravilo o všechnu vaši 
moc, rozhodnost, sílu, vitalitu, svěžest, energie a o všechno ostatní, a co by vás 
dostal do pekla se vším ostatním, co máte. 

Tento faktor se také týká té ideje, obsažené v každé sentientní mysli, že každý 
se může rozhodnout odmítnout Mne jako jediný zdroj života a vyzařovatele 
těch charakteristických rysů, které souvztaží s funkcí vaší pravé ruky. 
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Na druhou stranu, funkce levého oka a levé ruky má podobnou souvztažnost ve 
vztahu a postoji k negativnímu stavu. 

Diskutovaná záležitost má ale i další stránku. Kvůli doslovné interpretaci Mého 
tehdejšího výroku všichni předpokládali, že hovořím o doslovném fyzickém 
lidském pravém oku, doslovné fyzické lidské pravé ruce a doslovném fyzickém 
lidském těle. A přece, v tom tvrzení nebo podmínce neexistuje ani jen vzdáleně 
nic, co by se týkalo čehokoli, co by mělo fyzický charakter, nebo charakter 
lidského fyzického těla a jeho orgánů. 

Otázkou potom je: O čem jsem vlastně hovořil? Především, během oněch dnů 
jsem kvůli duchovním podmínkám, které tehdy existovaly, hovořil současně ke 
členům pozitivního stavu, kteří byli v kontaktu a kteří vzájemně spolupůsobili 
s pseudotvůrci a jejich poskoky. Jak si pamatuješ, tehdy, před jejich uvězněním, 
měli pseudotvůrci plný přístup do pozitivního stavu, do jeho vnějšího stupně 
nebo sféry. Pseudotvůrci a jejich agenti vynakládali nesmírné úsilí, aby členy 
pozitivního stavu těch oblastí naverbovali na svou stranu. Mnozí v té oblasti 
pozitivního stavu váhali, jsouce pokoušeni zvažovat nabídku pseudotvůrců, 
myslíce si, že by ideje pseudotvůrců mohly být správné. Jinými slovy, dívali se 
na sliby a nabídky pseudotvůrců jako na něco uskutečnitelného a možného. 

Jestliže vezmete do úvahy význam předešlého verše v Matoušovi 5:28, jejich 
váhání a potenciál být svedeni pseudotvůrci v nich vytvářelo stav, který mohl 
dát podnět ke vzniku žádostivosti po negativním stavu v jejich srdcích, 
vykresleném v tom verši slovem ‚žena‘. V tom případě by spáchali duchovní 
cizoložství. Jako důsledek takového aktu by vypadli do zóny vymístění, do 
jednoho z jejích pekel. 

Můj výrok u nich fungoval jako varování, aby se nepoddali té situaci a aby se 
nedali svést ničím, co jim nabízely síly negativního stavu. Když jsem hovořil o 
jejich pravých očích, pravých rukách a jejich tělech, toto označení má úplně jiný 
význam, než to chápete vy. Za prvé, členové toho regionu pozitivního stavu, o 
kterém hovoříme, a i všichni ostatní v duchovním světě mají svá vlastní 
specifická těla se specifickými, pro ně příslušnými orgány. Ta těla a jejich orgány 
nepodléhají rozkladu jako lidská těla a jejich orgány. Z toho důvodu vždy, když 
byl někdo sveden pseudotvůrci a přijal jejich nabídku (a to se skutečně při 
některých příležitostech stalo!), ten jedinec byl vyhozen do pekla s jeho tělem i 
neporušenými orgány. 

Za druhé, odseknutí pravé ruky a vyloupnutí pravého oka znamená pro ně 
zbavení se duchovní infekce, která oslepovala jejich správné vnímání 
skutečného úmyslu a cíle pseudotvůrců a oslabovala sílu jejich vůle odolat jim a 
čelit jim. Bylo jim tedy doporučeno, aby podstoupili duchovní chirurgický 
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zákrok, který by odstranil tuto chorobu a obnovil jejich správné vnímání a sílu 
jejich vůle. 

Nemáš ani ponětí, Petře, jaký typ očisty a restrukturalizace bylo třeba 
podniknout potom, co byli pseudotvůrci a jejich přisluhovači odstraněni z té 
oblasti. Z hlediska vašeho planetárního času trvalo dosažení toho cíle velmi 
dlouho. Pro vás je nemožné popsat ve srozumitelných termínech, co s sebou 
nesl tento proces očisty a restrukturalizace. Stačí říct, že se uskutečnilo léčení 
všech zúčastněných a všichni, kteří nepodlehli těm slibům pseudotvůrců, byli 
uzdraveni. V symbolickém zobrazení tento proces zbavování se veškeré té 
špíny, kterou přivodili pseudotvůrci a jejich přisluhovači v té oblasti, lze popsat 
jako vyloupnutí jejich pravých očí a odseknutí jejich pravých rukou, aby tak 
nebyli v nebezpečí, že budou vyhozeni do pekla se vším, co měli a vlastnili - což 
je tu představováno jejich těly.  

Jak se tyto faktory týkají současného probíhajícího posunu a vás osobně jako 
Mých pravých představitelů? Všechno a každý je uveden do pozice vykonání 
rozhodující a finální volby odvrhnout tu ideu natrvalo ze své mysli. Toto je 
důvod, proč se Můj tehdejší výrok týká jak tehdejší doby, tak i současnosti. 
Tenkrát se týkal především situace, která existovala ve zmíněné oblasti 
pozitivního stavu. Neměl žádný význam pro nic lidského nebo lidský život. 
Jakýkoliv pokus aplikovat jej na lidský život, jak jsi viděl, Petře, končí úplným 
nesmyslem. 

Pro tuto dobu, během současného probíhajícího posunu je čas, obrazně řečeno, 
abyste všichni mysleli na vyloupnutí svého pravého oka a useknutí své pravé 
ruky, pokud byste měli ještě stále nějaké pochybnosti o pravé realitě všeho, co 
se vám prezentuje. Ve vašem konkrétním případě jste povzbuzováni, abyste se 
cvičili ve zbavování se výše zmíněné ideje, abyste se tak připravili na to, co má 
přijít a abyste dali příklad, který by všem v negativním stavu a v lidském životě 
naznačil, že je možné učinit první krok tím směrem ještě dokud jste ve svém 
lidském těle a na planetě Nula. 

Peter: Děkuji Ti velice za toto vysvětlení. Dokonale ho chápu. Ještě bych se 
chtěl zmínit o jedné věci. Během mé snídaně, když jsem četl dnešní noviny, byl 
tam publikován článek o Tobě. Skupina 200 učenců tvrdila, že jsi byl jedním 
z prvních sólových židovských komiků, bezdomovec, pořádek porušující 
obrazoborec, který se vysmíval úřední moci a který nikdy netvrdil, že je Mesiáš. 
Tvrdí také, že pouze 18% výroků Nového zákona, které se Ti přisuzují, vypadá 
autenticky a že pouze 16% příběhů, které hovoří o Tobě v evangeliu, vypadá 
pravdivě. Jak se Ti to líbí? 

Pán Ježíš Kristus: Nuže, Petře, o této záležitosti jsme už hovořili v jednom 
z předcházejících Dialogů. To jen potvrzuje, co bylo tenkrát o tom řečeno. Není 
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jasné, jak velmi se síly negativního stavu pokoušejí diskreditovat cokoliv, co 
jsem řekl nebo udělal během Mého Prvního příchodu? Toto je neoddělitelnou 
součástí uvádění do chodu finální fáze pseudovítězství negativního stavu na 
vaší planetě. Toto je znamením maximálního úsilí přesvědčit všechny, že 
nejsem tím, kým se zdám být. Účelem takových článků je zničit v lidské mysli 
jakoukoliv správnou představu o Mé Pravé Přirozenosti. Když bude zcela 
zničena, negativní stav pseudozvítězí. 

Peter: Ještě jednou Ti velmi moc děkuji za Tvůj vstup v těchto záležitostech. Je 
ještě něco, co bys chtěl dnes oznámit? 

Pán Ježíš Kristus: Teď ne, Petře. Pokud nebudou nějaké důležité otázky, které 
by ti přišli nebo které bys inicioval, Petře, doporučoval bych ti, aby sis dal pár 
dní přestávku. Takže, do té doby se měj velmi pěkně. 
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Dialog 46 

21. února 1999 

 

Peter: Nuže, měl jsem dva dny volno, bez zaznamenávání jakýchkoli Dialogů, i 
když si téměř neustále vyprávíme o různých věcech. Z nějakého důvodu mám 
pocit, jako kdybych vždy, když nic nezaznamenávám, něco promeškal. Dnes ale 
mám dvě otázky, vyplývající z mého rozhovoru s Danem z New Yorku a Tomem 
z Texasu. Protože můj rozhovor s Danem předcházel mému rozhovoru 
s Tomem, položím nejdříve svou otázku týkající se rozhovoru s Danem, a potom 
budu pokračovat tou druhou, odvozenou z mého rozhovoru s Tomem, pokud 
smím. 

Pán Ježíš Kristus: Smíš, Petře. Je správné takto postupovat. 

Peter: Tady to tedy je. První otázka ve skutečnosti ani není otázkou, ale spíše 
prosbou, abys dále rozvedl záležitost odplaty nebo tvého výroku ‚jakou mírou 
měříte, takovou vám bude odměřeno‘. Otázka se týkala záležitosti iniciování 
jakýchkoli negativních myšlenek, pocitů nebo chování vůči komukoliv a jak to 
přispívá k individuálnímu nastavení odplaty na sebe a ke své individuální a 
osobní zásobárně v oblasti, kde se takové negativní charakteristické vlastnosti 
ukládají a kde jsou k dispozici pro použití všemi? 

Pán Ježíš Kristus: Nuže, Petře, vždy je, samozřejmě, někdo, kdo první iniciuje 
takové negativní nebo špatné myšlenky, pocity nebo chování. Jak ale reaguješ, 
jakmile někdo projeví vůči tobě takové špatné nebo negativní charakteristické 
vlastnosti? Problém začne tehdy, když reaguješ přesně takovým stejným 
způsobem, jaký je postoj té osoby vůči tobě. V tom případě si začínáš 
uvědomovat svou vlastní individualitu a osobní zásobárnu ve zmíněné oblasti 
zóny vymístění. 

Takové jednoduché to ale není. Otázkou je: Jste vy, jako Moji bývalí agenti, a 
v současnosti Moji představitelé, schopni iniciovat první takové špatné a 
negativní myšlenky, pocity a chování vůči ostatním bez toho, abyste měli 
jakékoli zjevné důvody udělat to? 

Rozveďme i tuto záležitost trochu hlouběji. Jak víš, na základě své vlastní 
svobodné vůle a volby jste souhlasili s inkarnací na planetu Nula do typického 
lidského života. Procesem té inkarnace jste získali typickou lidskou přirozenost. 
Z pozice své typické lidské přirozenosti nejenže jste byli schopni iniciovat 
takové negativní a špatné myšlenky, pocity a chování vůči ostatním, ale dělat to 
bylo vrozené vašim genům. Taková je lidská přirozenost. Nebylo by tedy 
prozíravé a moudré myslet si, že pouze agenti negativního stavu a vlastní lidé 
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jsou schopni být iniciátory takových myšlenek, pocitů a/nebo chování vůči vám. 
Ano, oni jsou primárním zdrojem takových nepříznivých charakteristických 
vlastností. Byli uvedeni do pozice pro takové iniciování a budování té 
zásobárny. Vy jste to ale byli schopni také dělat z pozice své typické lidské 
přirozenosti. 

Jak si pamatuješ z Doplnění 15, bylo tam poprvé naznačeno, že před vaší 
inkarnací na planetu Nula do lidského života jste byli okrajově zapojeni pomocí 
Mého osobního nadání něčím, co vás jasně odlišovalo od typických lidí, jakož i 
agentů negativního stavu. To zapojení vám umožňovalo, abyste byli označeni 
jako Moji agenti nebo agenti Mého pozitivního stavu. Kolik z vás ale tehdy 
skutečně správně chápalo, co to znamená být takto zapojen nebo být tak 
okrajově zapojen? Protože to zapojení bylo okrajové, vaše lidská přirozenost 
zůstala dominantní. Faktorem této dominantnosti jste byli velmi snadno a 
‚přirozeně‘ schopni být odsuzující, odmítaví, bezohlední; a velmi snadno jste 
byli schopni mít špatné, negativní nebo nepřátelské myšlenky, pocity nebo 
chování vůči ostatním lidským bytostem, které nesplňovali vaše očekávání, 
nebo z jakýchkoli jiných důvodů. 

Jen nedávno byly, především prostřednictvím Mého Nového zjevení, do vaší 
pozornosti uvedeny tyto věci a to, že takovému zacházení s druhými a s sebou 
navzájem by se mělo vyhnout, protože to přispívá k faktoru odplaty a odvety 
vůči vám. 

Nezapomeňte, prosím, na jeden důležitý faktor v tomto ohledu. Jako bývalí 
agenti Mého pozitivního stavu jste byli v pozici tlumočení všech aspektů typické 
lidské přirozenosti a kvality typického lidského životního stylu pozitivnímu 
stavu. Jen co bylo do vaší pozornosti uvedeno, že jste agenty Mého pozitivního 
stavu, do popředí vašeho chování a jednání byla uvedena záležitost ilustrování 
toho, jak zvládáte takový zvláštní život. Po celou tu dobu bylo kvůli vašemu 
stavu, jsouce typičtí lidé, pro vás běžné nejen odpovídat negativním postojem 
na negativní postoj někoho jiného vůči vám, ale i iniciovat jej ze sebe. Takové 
bylo fungování vaší lidské přirozenosti. Ta druhá část, okrajová část, pramenící 
ze Mne, zůstala v pozadí vaší mysli. 

Během čtení Mého Nového zjevení a aplikování jeho principů ve vašem životě 
byla do popředí vašeho života pomalu a opatrně uvedena okrajová část vaší 
přirozenosti. Byli jste schopni víc a více vyhnout se takovému typu negativního 
chování a způsobu, jakým jste zacházeli s ostatními lidmi. 

Avšak až potom, co byl 20. ledna 1999 zaznamenán Dialog 24, duchovní situace 
a charakter právě probíhajícího posunu umožnily, aby došlo k tomu, že jste 
skončili svou roli jako Moji agenti a přestali jste být typickými lidmi a byli jste 
přesunuti do role Mých pravých představitelů. Do té doby byl ten typ typického 
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škodlivého lidského chování tolerovatelný a pochopitelný, vzhledem k 
původnímu účelu, kvůli kterému byl vytvořen. Jestliže je ale ve vašem životě 
iniciována a zahajována tato nová role, pro vás už více není vhodné, abyste vůči 
ostatním projevovali takové negativní chování a jednání. Renegáti se nemohou 
dočkat, abyste se tak chovali nebo abyste tak jednali s ostatními, aby si tak z vás 
udělali svůj terč a učinili váš život bídným a nesnesitelným. 

Samozřejmě, tento proces stávání se Mými plnohodnotnými představiteli se 
nestane přes noc. Právě teď jste v procesu přechodu z vaší bývalé role a pozice 
do vaší nové role a pozice. Kvůli tomuto přechodovému faktoru můžete ještě 
příležitostně reagovat z pozice svých bývalých rolí. Během této přechodné 
periody jste trénováni v novém způsobu myšlení, cítění, chování, konání a 
jednání s ostatními a se sebou navzájem. Tento nový způsob je ve shodě se 
životním stylem Mého pozitivního stavu, jakož i s Mou Pravou Přirozeností, 
který máte od této chvíle ilustrovat na planetě Nula. Dokud máte tendenci lpět 
na svém starém způsobu chování a jednání, budete předmětem bolestivého 
zacílení silami negativního stavu. Efektivně a úspěšně využijí vše negativní 
povahy, uložené ve vaší individuální a osobní zásobárně ve zmíněném regionu, 
aby se k vám dostaly zpět přes jejich vlastní agenty a ostatní lidi - jejich 
poskoky. 

Jak si tedy počínat při vyprazdňování té zásobárny? Nebo, jaký byl v minulosti 
rozdíl mezi vašimi činy a chováním a mezi činy, reakcemi a chováním typických 
lidí a agentů negativního stavu? Protože jste byli a jste, takříkajíc, v lidské kůži, 
bylo, je a bude pro vás nevyhnutelné mít příležitostně takové negativní nebo 
špatné myšlenky, pocity nebo chování k sobě navzájem, ale zejména k agentům 
negativního stavu a ostatním lidem, kteří jsou vůči vám zjevně velmi negativní 
nebo bezohlední. Tu nejde o to, zda jste byli, jste nebo budete schopni úplně se 
vyhnout tomu, abyste měli takové negativní charakterové vlastnosti, ale jak 
dlouho a do jaké míry na nich lpíte nebo budete lpět. 

Dovol Mi vzít si příklad z tvého vlastního postoje a chování, Petře. Protože je 
tvůj život reprezentací mnoha důležitých faktorů, které jsou třeba pro takovou 
ilustraci, tyto tvoří důležité příklady. Někdy se velmi rozzlobíš, rozčílíš nebo 
znechutíš chováním nebo postojem jiných, zejména těch, kteří jsou ti blízcí. 
Během těchto okamžiků máš všemožné negativní myšlenky, pocity a dokonce 
chování. Zvyšuješ svůj hlas, dokonce říkáš některá ošklivá slova nebo říkáš něco, 
co ve skutečnosti na své vnitřní úrovni vůbec tak nemyslíš, nebo máš chuť ve 
svém momentálním hněvu něco rozbít. Avšak o několik minut, nebo nejpozději 
do hodiny, kdy ty okamžiky pominuly, je ti velmi líto, jsi zahanben, v rozpacích, 
cítíš vinu, děláš si výčitky a cítíš se bídně, že ses tak choval. Přeješ si, aby ses 
mohl vrátit zpět v čase a učinit nápravu nebo reagovat zcela jiným způsobem, 
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shodným s tím, že jsi transmiterem Mého Nového zjevení. Potom Mě poprosíš 
o odpuštění a záležitost je vyřešena. 

A nyní, na základě takové reakce a následné lítosti a prosby o odpuštění tvé 
negativní myšlenky, pocity, slova, chování či cokoliv, se neměly čas 
zaregistrovat a být zachyceny ve tvé individuální zásobárně. Jejich dopad 
netrval dost dlouho na to, aby byly zadrženy v té zásobárně. Úspěšně ses 
vyhnul potřebě zažít na oplátku podobný typ chování od druhých. 

Co by se ale stalo, kdybys měl takové negativní a špatné myšlenky, pocity, 
chování a postoje vůči jiným, ať by to byl kdokoliv, držet ve své mysli dlouhou 
dobu, někdy dokonce roky? Takovým postojem bys je vložil do své osobní a 
individuální zásobárny a ony by byly neustále připraveny, aby byly vůči tobě 
použity v té stejné míře, v jaké jsi je ty projevil vůči jiným. A potom bys byl 
velmi překvapen, jak by tě někteří jedinci a známí považovali za strašnou nebo 
zlou osobu. A mohlo by to přijít dokonce od někoho, ke komu jsi nikdy 
neprojevil takové negativní chování, pocity nebo myšlenky. 

Abyste se vyhnuli takovým možnostem, pokud jde o to, jak s vámi zacházejí jiní, 
a abyste je vyprázdnili ze své osobní zásobárny, aby je tak síly negativního stavu 
už více proti vám nemohly použít, doporučuje se vám učinit následující 
(samozřejmě, jako vždy, jen pokud se to rozhodnete udělat na základě své 
vlastní svobodné vůle a volby, a nijak jinak!): Prozkoumejte velmi pozorně 
všechny své myšlenky, pocity, emoce, postoje a chování vůči všem ostatním 
lidem, se kterými jste přišli do styku do této chvíle svého života a o kterých 
stále uvažujete, smýšlíte a chováte se k nim takovým negativním, nepřátelským 
způsobem a stylem. Ve své mysli poproste v Mé přítomnosti a v přítomnosti 
všech členů vaší pravé duchovní rodiny, a zejména v přítomnosti členů Nového 
vesmíru, kteří jsou vám přiděleni, mysli všech těch lidí o odpuštění. Řekněte jim 
ve své mysli, že je vám líto a že cítíte výčitky svědomí kvůli způsobu, jakým jste 
uvažovali, smýšleli a chovali se k nim. Potom poproste o Mé milosrdenství a 
odpuštění, jakož i o milosrdenství a odpuštění členy vaší pravé duchovní rodiny 
a členy Nového vesmíru. Poproste, aby vás zalilo a proniklo Mé zářivě bílé 
světlo, symbolizující Mou Absolutní Bezpodmínečnou Božskou Lásku, Božskou 
Moudrost, Božské Milosrdenství, Soucit a Odpuštění, za účelem úplného a 
věčného oproštění, osvobození a očištění vás od všech takových myšlenek, 
pocitů a chování a od všeho, co je jich týká. Přijetím Mého bezpodmínečného 
odpuštění odpustíte sobě samému/samé, že jste lpěli na nich tak dlouho. 

Jakmile se tento proces završí, s velkou radostí, potěšením a požitkem Já 
osobně úplně zbavím vaši zásobárnu všech těch negativních myšlenek, pocitů, 
postojů a chování a všeho, co se jich týká. Tím v té zásobárně nezůstane nic, co 
by síly negativního stavu využily proti vám. Musíte si ale pamatovat, že ve vaší 
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pozici, jako Moji praví představitelé, příležitostně pocítíte takové negativní, 
nenávistné, netolerantní, špatné, zlomyslné, závistivé a podobné rysy chování 
od sil negativního stavu a druhých lidí, kteří jsou jejich poskoky. Pokud si chcete 
udržet svou zásobárnu prázdnou a bez čehokoliv škodlivého a negativního, 
nikdy byste na takové chování neměli reagovat podobným způsobem. Budete 
pokoušeni, abyste tak činili. Bylo by velmi snadné odpovídat negativními, 
špatnými a nepřátelskými myšlenkami, pocity a city, i kdybyste se navenek tak 
nechovali. Naneštěstí, pokud jste v lidské kůži, navenek budete prožívat takové 
emoce, myšlenky, pocity a city. Buďme realističtí a nežádejme od vás absolutní 
dokonalost. Není možné, abyste takových věcí dosáhli. Co ale můžete 
v takových případech udělat, abyste se vyhnuli jejich zvnitřnění a lpění na nich 
příliš dlouhou dobu, poskytujíce jim příležitost, aby byly zaregistrovány ve vaší 
osobní zásobárně, je to, že okamžitě potom, co máte takové myšlenky, pocity a 
city, odvrhnete je ze své mysli, prohlašujíce, že nejsou vaše, ale negativního 
stavu. Dáte je Mně, poprosíce o Mé milosrdenství a odpuštění a Já se jich 
zbavím nejvhodnějším způsobem. Tak jim nedáte dostatek času, aby byly dány 
do vaší osobní zásobárny. Toto bude nejúčinnější způsob, jak udržovat svou 
osobní zásobárnu prázdnou a bez čehokoliv negativního.  

Pamatujte si, prosím, že ve vaší současné roli, pozici a kondici budete pod 
drobnohledem renegátů a jejich poskoků s cílem najít jakoukoliv možnost vás 
svést, abyste měli takové negativní myšlenky, pocity, city a chování či cokoliv 
takové povahy. Budou k vám posílat všemožné jedince, kteří mohou s vámi 
zacházet takovým nepřátelským způsobem, aby ve vás aktivovali potřebu - 
z pozice vaší vnější lidské přirozenosti - odpovídat negativně na jakoukoliv 
takovou provokaci. Neupadněte se do jejich pasti v tomto ohledu. Dávám vám 
nástroj na účinné řešení situací této povahy, abyste nepodlehli jejich provokaci. 
Použijte jej vždy, když se ocitnete v takových situacích. 

Peter: Co ale tvé prohlášení zaznamenané v Matoušovi 5:22, cituji: „Já vám 
však říkám, že každý, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu. Kdokoli 
by svému bratru řekl: ‚Raca!‘ bude vydán veleradě, a kdokoli by mu řekl: 
‚Blázne!‘ bude vydán pekelnému ohni.“ Mimochodem, co znamená slovo ‚raca‘? 

Pán Ježíš Kristus: Slovo ‚raca‘ je něco jako marná, neužitečná, líná, 
budižkničemu osoba. Důvod, proč bylo naznačeno, že považovat kohokoliv za 
takového by mohlo skončit nějakými právními potížemi, byl ten, že z pozice 
dohody každého být takovým, jaký je, byly místo, životní styl, pozice a volba 
každého z nějakých důležitých duchovních důvodů potřebné. Proto tím, že 
někdo někoho nazývá ‚raca‘, učinil falešný předpoklad o roli a úloze té osoby. 
Každá prohlášená lež uvádí toho jedince do pozice duchovního a právního 



354 
 

závazku a potřeby dokázat pravdivost a oprávněnost takového prohlášení. 
Protože tato lež nic takové nemá, důsledkem by mohl být trest a odplata.  

Na druhou stranu, jestliže jste na někoho bez příčiny rozzlobeni a jestliže 
neexistuje žádný důvod pro takový negativní pocit, vytváříte něco, co z pozice 
jedinečnosti vašeho způsobu vyjadřování a pocitů nebylo do této chvíle ve 
jsoucnu a bytí nebo pseudojsoucnu a pseudobytí. Takovým způsobem napájíte 
zásobárnu negativního stavu něčím, co tam předtím nebylo, obohacujíce a 
posilujíce jeho stav a proces. Tím na sebe přivoláváte soud za podporování věcí 
negativního stavu. 

Záležitost ‚příčiny‘ jim v té době říkala, že je jim dovoleno být na někoho 
důvodně rozzlobený bez nebezpečí soudu. Důvodem, proč bylo tenkrát 
dovoleno mít ospravedlnitelnou zlost na někoho, kdo způsobil, že tu zlost máte, 
byla vnucení, která v těch dnech vládla lidskému životu. Faktorem vnucení bylo 
lidem bráněno, aby měli jakoukoliv svobodnou vůli a volbu, a byli nuceni dělat 
jen ty věci, který jim byly přikázány. Jakékoli faktory přikazování a vnucování 
porušují základní povahu všech sentientních entit, zakořeněnou v jejich životě 
svobodné vůle a svobodné volby. Připravit lidi o ty nejpodstatnější faktory 
života oprávněně vede k pocitu a vyjádření hněvu. Je dovoleno, aby došlo 
k takovým pocitům a jejich vyjádření, aby jim to pomohlo zbavit se takových 
vnucení, přikázání a omezení a aby se vrátili do stavu svobodné vůle a 
svobodné volby. Žádné jiné ospravedlnění hněvu neexistovalo a neexistuje. 

Říci někomu ‚ty blázne‘ a být ztotožněn s tou myšlenkou nebo vyjádřením může 
jedince vést do pekelného ohně. ‚Pekelný oheň‘ v této konotaci znamená 
vytvoření si spalující sebelásky, která vylučuje ze své sféry jakýkoliv ohled na 
blaho a akceptování potřeb kohokoli jiného. Ve vyšším smyslu, považovat 
někoho za blázna znamená považovat za blázna Mne, jako kdybych nevěděl, co 
dělám v každém okamžiku jakéhokoli času a stavu. Důvod, proč jsem to v tomto 
případě Já, Kdo je považován za blázna, je ten, že v každém žije Můj život a v té 
osobě je přítomen Můj jedinečný prvek. Protože jsem v každém Mém prvku 
přítomen v plnosti Své Přirozenosti, jsem to nakonec Já, kdo je nazýván 
‚bláznem‘. Důsledek takové úvahy vede do pekelného ohně nebo k sebelásce, 
která je podstatou a obsahem pseudoživota negativního stavu. Proto si na 
základě faktoru ztotožnění s takovou pseudoláskou ta osoba automaticky volí 
cestu do pekla. 

V současnosti je ale situace úplně jiná. Od doby ustanovení odlišného základu 
pro lidský život, zakořeněného ve svobodné vůli a volbě lidí, neexistuje žádné 
ospravedlnění pro jakékoli negativní pocity, myšlenky, postoje nebo chování 
vůči komukoliv kvůli čemukoliv. Proto mohou vést k vybudování vaší osobní 
zásobárny s těmito negativními charakteristickými vlastnostmi, které mohou 
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být použity proti vám. Aby se to nestalo, vždy, když jste vystaveni situaci, ve 
které zakoušíte ty lidské aspekty vaší přirozenosti, doporučuje se vám, abyste 
postupovali tak, jak vám bylo navrženo výše. 

Peter: Děkuji Ti moc za toto vysvětlení a radu a za to, že jsi nám dal k dispozici 
zmíněný nástroj na řešení této záležitosti. A toto nás přivádí ke druhé otázce, 
pocházející z mého rozhovoru s Tomem. Jsem zvědavý, jak je vhodné a aktuální 
položit ji a dostat na ni odpověď. Týká se Tvého života během Tvé fyzické 
inkarnace na planetu Nula. Nikdo neví nic o Tvém životě od Tvého fyzického 
věku 12 let do doby, kdy jsi zahájil v Izraeli v Jeruzalémě a v oblastech, které se 
nyní nazývají Svatou zemí, Své poslání ve Svém fyzickém věku 30 let, nebo tak 
nějak. Tvůj život mezi 12. a 30. rokem je zahalen tajemstvím a nikdo neví nebo 
nezaznamenal nic o Tvém životě během tohoto období. Je možné a vhodné, 
abychom o tom něco věděli, a má to nějaký význam pro aktuálně probíhající 
posun a pro změny v našich rolích, stávajíce se z Tvých agentů Tvými pravými 
představiteli? 

Pán Ježíš Kristus: Samozřejmě, Petře. Existují velmi důležité důvody, proč byl 
Můj osobní život během toho období, jakož i během období zaznamenaného 
v evangeliích pečlivě utajen. Také nebylo nikomu zjeveno nic o procesu Mé 
výchovy a o Mých dětských létech. Jediná událost Mého dřívějšího života, 
zaznamenaná Lukášem, popisuje Mé setkání s učiteli v jeruzalémském chrámu 
ve věku 12 let; a že po té události jsem se se Svými takzvanými rodiči vrátil zpět 
do Nazaretu a byl jsem jim podřízen. V tomto ohledu není k dispozici nic jiného. 
Existují ale některá gnostická evangelia, která obsahují nějaké informace této 
povahy, ale způsob, jakým je popisují, jsou čisté falešnosti a zkreslení. Nejsou 
tedy hodnotným nebo věrohodným zdrojem informací o Mém osobním životě. 

Důvod, proč nemohly být všechny podrobnosti Mého osobního života zjeveny 
dokonce ani teď a proč neexistují žádné důvěryhodné, objektivní a takzvané 
vědecky ověřitelné důkazy nejen o Mém osobním životě během všech těch let, 
ale ani o tom, zda jsem vůbec existoval, a pokud jsem existoval, zda to, co je 
přisuzováno Mému učení a Mým skutkům, které jsou zaznamenány ve čtyřech 
evangeliích, je pravda a zda se to vůbec někdy stalo, je ten, že úplné poznaní  
všech těchto faktorů, v jejich největším možném rozsahu, by všechny dostalo 
do pozice vnucení a žádné svobody volby. Toto je velmi důležité sdělení. Takové 
úplné poznání by nutilo všechny, aby Mě přijali jako pravého Boha, vnuceného 
jim na základě vnějších faktorů a neobvyklosti Mého života, a ne na základě 
jejich vnitřní dispozice. V tom případě bych všechny uvěznil v trvale 
nezměnitelném stavu, ze kterého by se nemohli nikdy dostat, protože cesta 
k jejich niternostem by byla navěky uzavřena. Jestliže nutíte lidi, aby přijali něco 
na základě vnějších událostí vašeho života, usoudí, že všechna pravda a realita 
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je zakotvena a zakořeněna v zevnějšku. Odtud tedy trvalé uzavření přístupu 
k niternosti, kde sídlí všechno pravé poznání a kde je vždy Má přítomnost. 
Kdyby se stalo něco takového, negativní stav by zvítězil, jelikož jeho život je 
zakořeněn v zevnějšku. Jestliže vnutím lidem prostřednictvím událostí Mého 
osobního života, které jsou navenek pozorovatelné, aby Mě přijali jako pravého 
Boha, používám metodologii negativního stavu, a tudíž jsem z negativního 
stavu. Pozitivní stav tedy neexistuje. Je to jen iluze. V tomto případě by nastala 
věčná pozice vzhůru nohama, která by vládla životu všech sentientních entit. 

Z toho důvodu bylo nutné zatajit všechny detaily Mého osobního života a 
namísto toho zaznamenat jen určitá pečlivě vybraná prohlášení, která jsem 
učinil, a také popsat některá uzdravení určitých vybraných jedinců, což jsem 
učinil z titulu Mého Absolutního Soucitu, a určité takzvané zázračné skutky, 
které jsem vykonal. Pokud ale důkladně analyzujete, jak jsem tyto druhy skutků 
vykonal, bylo to výlučně na základě žádosti lidí a na jejich víře ve Mne, že jsem 
to mohl udělat. Protože to bylo vždy na základě žádosti nebo víry, nedošlo 
k žádnému vnucení. Prosby a víra jsou záležitostí niternosti každého a pocházejí 
vždy z jeho niternosti. 

Veškerý účel Mého poslání na planetě Nula, jak bylo zjeveno v Mém Novém 
zjevení, se jen okrajově týkal samotné situace na planetě Nula. Mé poslání se 
týkalo především situace s pseudotvůrci a se samotným pozitivním stavem a 
potřeby vzít celou zónu vymístění z rukou pseudotvůrců. Co je ale 
nejdůležitější, bylo to za účelem vítězství nad všemi zly a nepravdami a 
podrobení si všech pekel, aby se zrušila jejich vnucující vláda nad jejich 
doménou a nad planetou Nula. Na planetě Nula bylo také nutné zrušit vnucující 
faktory vůči lidem a poskytnout jim zcela jinou alternativu, což bylo popsáno 
předtím. 

Jak si počínat při podrobování všech zel a nepravd a při podrobení si všech 
pekel? Jak víš, Moje Absolutní Esence nemůže s nimi přijít do přímého styku, 
protože v okamžiku, kdyby přišla, všichni ti, kteří by se toho zúčastnili, by 
navěky zahynuli. Aby se tomu vyhnulo, bylo třeba separovat tu Esenci od 
takového kontaktu. Pouze lidský život Mi mohl poskytnout takovou možnost. 
Během té separace, když jsem prožíval lidský život jako jakýkoliv lidský tvor, byl 
jsem k té Esenci ve vztahu jako ke Svému Otci. Abych dosáhl Svého cíle v tomto 
ohledu, bylo pro Mne během té separace a když jsem byl typickým lidským 
tvorem nutné, abych shromáždil všechny lidské zkušenosti, které byly do té 
doby k dispozici, a abych je všechny zahrnul do Svého zkušenostního módu. Za 
tím účelem jsem podnikl rozsáhlé studium všech lidských náboženství, 
pseudoduchovních a ostatních systémů, jakož i všeho ostatního, abych se 
důvěrně obeznámil - jako typický lidský tvor, v odloučení od Svého Otce-Esence 
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- se všemi aspekty finálního produktu negativního stavu a abych získal 
prostředky pro vstup do domény samotného negativního stavu - do všech jeho 
pekel. Tohoto cíle jsem dosáhl prostřednictvím rozsáhlého cestování a návštěvy 
všech kontinentů planety Nula, trávící čas s různými učiteli, mistry a 
reprezentanty všech existujících systémů. Mezi 12. a 18. rokem jsem byl 
v takzvané obedienci (poslušnosti, podřízenosti - pozn. překl.) vůči Mým lidským 
rodičům, řídící se jejich požadavky. V 18 letech jsem je opustil a cestoval do 
Indie a ostatních zemí Asie, Ameriky, Evropy, Austrálie a na různé ostrovy 
v Tichém a Atlantickém oceánu. Na každém z uvedených kontinentů jsem 
strávil několik let. Ve věku 30 let jsem se vrátil do Jeruzaléma a dělal jsem, co 
bylo popsáno ve čtyřech evangeliích. 

Jak víš, v těch dnech nevěděl nikdo nic o existenci Amerik nebo Austrálie nebo 
o ostrovech v Pacifiku a o většině Afriky a Asie. Já jsem je ale poznal a 
potřeboval jsem shromáždit všechno dostupné od všech, kteří tenkrát žili ve 
všech těch oblastech. Cestoval jsem do všech těch oblastí pomocí prostředků 
dostupných v té době pouze Mně - něco podobného termínu teleportace, co se 
týká vašeho chápání. Důvod, proč jsem potřeboval navštívit všechna ta místa a 
shromáždit všechno dostupné poznání a zkušenosti lidské povahy a lidského 
života z pozice, ve které jsem byl Sám typickým lidským tvorem a odloučen od 
své Esence-Otce, byl ten, že Mi to poskytlo možnost přímého kontaktu se vším, 
co se nacházelo v přirozenosti negativního stavu, jak fungoval, jaké byly jeho 
metodologie, jak se vyvíjel a šířil a jaký byl jeho dopad na lidi a celou zónu 
vymístění. Jen z pozice finálního produktu negativního stavu - lidí - jsem mohl 
získat takové úplné poznání, protože přirozenost finálního produktu je taková, 
že v sobě obsahuje všechno, co je souhrnně vrozeno celému negativnímu stavu. 
Takže lidská přirozenost ve všech jejích aspektech, reprezentovaná různými 
obyvateli zmíněných kontinentů na planetě Nula, Mi poskytla nástroje nutné 
pro Moje zkušenosti ohledně veškerého negativního stavu a pro nalezení 
nejvhodnější a nejsprávnější cesty pro podrobení si všech zel a nepravd a pro 
podrobení si všech pekel a celé zóny vymístění, jakož i pro uvěznění 
pseudotvůrců. 

Tajemnějšími, záhadnějšími a neobvyklejšími důvody takových zážitků, které 
nemohly být v té době v žádném případě zjeveny z bezpečnostních důvodů, 
byla příprava Nejvyššího-Otce - Mé Esence, na získání Nové Přirozenosti, abych 
se stal/a plností Pána Ježíše Krista. Jak víš, termín ‚Pán Ježíš Kristus‘ znamená 
nebo označuje někoho, komu nic nechybí a a kdo ve Své Přirozenosti obsahuje - 
zkušenostně - vše v celém jsoucnu a bytí i pseudojsoucnu a pseudobytí. Pouze 
z této pozice mohl být negativní stav dán pod Mou kontrolu, za účelem 
usměrňování jeho osudu k jeho konečnému cíli - poskytnutí důležitého 
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ponaučení o jiném životě, než je život, který vznikl ze Mě, a kvůli jeho věčné 
eliminaci potom, co vyčerpá svou užitečnost a poslouží uvedenému účelu. 

Dalším důvodem shromažďování takových zkušeností a poznání o lidské 
přirozenosti a lidském životě ve všech jeho aspektech, projevujících se na 
různých kontinentech planety Nula, byla příprava příznivých podmínek pro 
vykonání Posledního soudu, až přijde čas. Jak si jasně pamatuješ z Nového 
zjevení Pána Ježíše Krista, z osmé kapitoly, na základě přímého zkušenostního 
módu nelze vynést spravedlivý rozsudek bez Absolutního Poznání veškerých 
aspektů všeho a všech v Mém Stvoření, ve všech jeho dimenzích bez výjimky a 
výhrady, co vzniklo a kdo vznikl přímo ze Mě, kvůli čemu jsem o nich všech a o 
jejich přirozenosti, funkci, pokroku a také vývoji měl úplné, absolutně 
zkušenostní poznatky, což u negativního stavu nebylo. Jak víš, negativní stav 
nevznikl ze Mě. Ani lidé, ani různí tvorové z pekel a ze zóny vymístění nevznikli 
přímo ze Mě. Z toho důvodu Mně jako Nejvyššímu chyběla taková přímá 
zkušenost, pokud jde o kohokoliv z nich a o charakter jejich života. Abych 
napravil tuto situaci a vytvořil správné a absolutně spravedlivé podmínky pro 
Poslední soud, Svou vlastní svobodnou vůlí a volbou jsem se rozhodl inkarnovat 
do lidského života, získat z něj všechny potřebné prostředky, které by Mi 
umožnili vstoupit do všech ostatních regionů pseudojsoucna a pseudobytí a 
zahrnout do Mé Přirozenosti zkušenostní modalitu jejich poznání a chápání 
v absolutním smyslu. 

Je ale i další důvod pro Mou potřebu navštívit a studovat všechny lidské 
systémy na různých kontinentech planety Nula. Jak víš, Petře, každý kontinent, 
jakož i každá země souvztaží a má spojitost s některými dalšími oblastmi jak 
v duchovních světech pozitivního stavu, tak i v pseudoduchovních světech stavu 
negativního. Moje návštěva těch kontinentů byla nutná, abych tam ustanovil 
určité podmínky, které by daly impuls jejich rozvoji a které by pro poučení 
všech připravily vhodné a efektivní základy pro ilustraci a demonstraci zvláštní 
přirozenosti lidského života v různých jeho projevech. Způsoby, jakými jsem 
tyto podmínky ustanovil, by vaše omezená lidská mysl nemohla pochopit. Byly 
velmi neobvyklé a nebyly k dispozici žádné relativní bytosti. (Poznámka 
k chápání termínu ‚neobvyklý‘ a ke způsobu, jakým je někdy použit v Mém 
Novém zjevení. Toto je jako odpověď na Danovy obavy ohledně jeho správného 
použití. V Mém Novém zjevení je velmi často, i když ne vždy, tento termín 
použit v jiné konotaci, než je jeho typická anglická definice nebo označení. 
V našem užití je termín ‚neobvyklý‘ definován jako popis něčeho, co neexistuje 
nikde či v jiném čase a co není možné v žádné jiné modalitě nebo manifestaci, 
jedině v té, která je popisována nebo které je to přisuzováno v kontextu 
diskutovaného tématu ohledně něčeho nebo někoho.) 
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Současně jsem byl z pozice těch kontinentů, prostřednictvím jejich reflexe a 
zpětné vazby do světů, se kterými v té době souvztažily, schopen vytvořit v nich 
určité důležité podmínky, pro jejich vlastní rozvoj a pokrok a pro manifestaci 
jejich vlastního jedinečného života a přirozenosti. Bez vytvoření těchto 
vhodných podmínek z pozice jejich reflexí a souvztažností by nemohly 
dosáhnout tohoto cíle. Toto prohlášení musíte chápat takovým způsobem, že 
konečné výsledky úsilí všech se mohou manifestovat pouze v jejich vlastních 
reflexích ve světech, které jsou ve vzájemně souvztažící pozici. Ty kontinenty 
poskytují nutnou, zásadní a životně důležitou zpětnou vazbu úsilí, která byla 
vyprodukována v těch souvztažících světech. Je to jako souvislost příčiny a 
následku. Příčinné faktory jsou produkovány v ostatních dimenzích, zatímco 
jejich následky jsou prožívány a mají odezvu v nejzevnějších světech, v tomto 
případě na kontinentech planety Nula, které fungují v roli nesení těchto 
následků a poskytují zpětnou vazbu těm světům, kde jsou iniciovány. 

Takže většinu Svého soukromého života mezi 12. a 18. rokem jsem strávil touto 
důležitou činností. Jak vidíte, tato činnost měla mnoho multidimenzionálních 
aspektů a byla vykonávána simultánně v mnoha dimenzích, v mnoha světech a 
na všech kontinentech planety Nula. Když jsem dokončil tuto důležitou část Mé 
práce, po návratu do místa Mého narození jsem se připravoval na vstup do 
všech pekel, a zejména do pekel pseudotvůrců. V tu dobu jsem měl všechny 
správné prostředky pro uskutečnění takového vstupu, plně izolující Sebe i 
negativní stav, jakož i všechny jeho obyvatele od způsobení jakékoliv trvalé 
újmy nebo destrukce někomu či něčemu v jeho doméně. Získáním úplného 
poznání a chápání lidské přirozenosti a přirozenosti negativního stavu z jejich 
vlastní pozice, a pouze z jejich vlastní pozice, jsem byl schopen vybudovat velmi 
účinnou izolaci pro nás všechny, kteří jsme byli do toho zapojeni. 

Odpovídaje na tvou otázku, jak se toto všechno týká současné doby a vašich 
vlastních pozic jako Mých pravých představitelů; za prvé, jsem schopen rozšířit 
tu izolaci na vás všechny, kteří čtete tato slova, jakož i na pseudotvůrce a na 
všechny ostatní, zapojené do Velké aliance. Za druhé, a to je nejdůležitější, tyto 
informace se poskytují všem v negativním stavu, kteří to budou poslouchat 
během vašeho opětovného čtení. Pomůže jim to pochopit nejdůležitější faktor 
pro jejich konečnou konverzi do pozitivního stavu, který jim naznačí, že k nim 
budu přicházet z jejich vlastní pozice jako jeden z nich v tom smyslu, že jsem se 
vystavil jejich životu, abych jej viděl a prožil jako oni. A nejen to, ale hlavně, že 
jsem byl schopen podrobit si všechny jejich zla a nepravdy z jejich vlastní pozice 
a změnit v sobě všechno z jejich pseudoživota na pravý pozitivní život. 
Uskutečněním toho jsem jim vydláždil cestu, aby udělali to samé, až pro ně 
přijde čas konvertovat do pozitivního stavu. Prostřednictvím těchto zkušeností 
jsem jim všem poskytl správné a účinné prostředky k dosažení toho 
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nejdůležitějšího cíle, vedoucího k věčnému zrušení negativního stavu. Je mnoho 
dalších aspektů Mého soukromého života během diskutovaného období, v této 
době ale nemohou být zjeveny. Některé z nich jsou tak neobvyklé, absolutní a 
nepochopitelné povahy, že nemohou být zjeveny nikdy. Z toho důvodu nemůže 
být o této záležitosti nic více řečeno. Přeji ti velmi příjemný den, Petře. 

Peter: Děkuji Ti mnohokrát za tyto obšírné informace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



361 
 

Dialog 47 

23. února 1999 

 

Peter: Dnes ráno jsem skutečně velmi znepokojený a ustaraný. Když jsem 
dokončil záznam našeho Dialogu 46, obdržel jsem e-mail, a také nějaký běžný 
mail, s 16 různými otázkami. Dvě z těch otázek přišly z Východního pobřeží této 
země a zbytek přišel z České a Slovenské republiky. Co mě znepokojuje a dělá 
mi starosti, je obsah některých těch dotazů. Jsem skutečně ohromen. A nejenže 
jsem ohromen, ale mám i vážné pochybnosti, zda záznam těchto Dialogů a 
jejich sdílení s ostatními byl nakonec takový dobrý nápad. Do jaké míry 
podporují duchovně nebezpečný stav závislosti na mě a na Tvých odpovědích 
prostřednictvím mne? Toto vůbec není dobré. Připadá mi to, jako kdyby si 
někteří čtenáři osvojovali velmi nevhodnou tendenci vyhýbat se vlastní 
zodpovědnosti klást své vlastní otázky a získávat své vlastní odpovědi bez 
jakékoliv mediace skrze kohokoliv. Co se tu děje? 

Pán Ježíš Kristus: Jsou to opodstatněné obavy, Petře. Problémem, jenž zde 
správně uvádíš, je zodpovědnost a povinnost každého skládat účty za svůj 
vlastní život, a tím v konečném důsledku za pokládání svých vlastních otázek a 
získávání svých vlastních odpovědí jakýmkoliv způsobem, který má k dispozici - 
prostřednictvím přímého kontaktu se Mnou, prostřednictvím jeho/její vlastní 
intuice, prostřednictvím procesu jeho/jejího vlastního intelektu, logiky, 
racionality nebo úvahy, nebo jednoduše analýzou své vlastní situace a kondice, 
ve kterých se nachází v každé konkrétní době. Některé z položených otázek jsou 
opravdu velmi nevhodné a nikdy by neměly být pokládány přes tebe. Jsou buď 
příliš osobní, nebo se týkají některých praktických rodinných záležitostí, které 
jsou omezeny na rámec jejich vlastního rodinného systému nebo na jejich 
osobní rozhodnutí. Příkladem takové otázky je dotaz na výši životního pojištění, 
které by mělo být poskytnuto členům rodiny dotyčného. Takové otázky nemají 
žádný význam pro nic multivesmírného, ale svým rámcem jsou omezené na tu 
konkrétní osobu, která je pokládá, a proto by měly být odpovědi na ně určeny 
na základě faktorů jeho/jejích vlastních rodinných potřeb. Jsou příliš omezené a 
obecně nemají žádný duchovní význam. 

Otázky, které přišli z České a Slovenské republiky od čtyř různých lidí, už 
v některých případech byly zodpovězeny během zaznamenávání těchto 
Dialogů. Problémem dvou z těch čtyř jedinců je to, že četli pouze dva Dialogy, 
které byly doposud přeloženy. V takových případech by bylo vhodné zdržet se 
pokládání jakýchkoli otázek jakékoliv povahy, dokud nebudou mít příležitost 
důvěrně se obeznámit se zbytkem těchto Dialogů. 
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Je zde ale další důležitý důvod, proč je dovoleno, aby se objevily takové otázky. 
Jak víš, Petře, a jak bylo uvedeno v předešlých Dialozích, jednou z mnoha 
důležitých funkcí záznamu a čtení těchto Dialogů je to, že mohou aktivovat jisté 
osobní problémy, které by čtenáři mohli mít a které je třeba vyřešit na osobní a 
individuální úrovni bez tvého zapojení. Nezapomínej na důležitý fakt, o kterém 
jsme hovořili předtím: Vy všichni se nacházíte v přechodném období, stávajíce 
se z Mých agentů Mými pravými představiteli. Toto přechodné období s sebou 
nese důležitý faktor vašeho tréninku v získávání odlišného životního stylu, 
shodného s vaší novou rolí a pozicí. Během tohoto tréninkového období tyto 
Dialogy fungují jako něco, co odhaluje staré návyky vaší typické lidské 
přirozenosti, které je třeba natrvalo eliminovat. 

Jedním takovým špatným a duchovně nesmírně nebezpečným návykem, ke 
kterému jste všichni náchylní, je spoléhání se, že někdo jiný nebo něco jiné 
odhalí vaše vlastní problémy, že stanoví prostředky na zbavení se jich nebo 
jejich nápravu a že učiní důležitá, či dokonce méně důležitá rozhodnutí ohledně 
potřeb a zápasů vašeho každodenního života. Existuje tendence být téměř 
paralyzován, bez podniknutí jakýchkoli kroků, pokud vám někdo neřekne, co 
dělat a jak to dělat. 

Jestliže jsou v někom na základě čtení těchto Dialogů aktivovány jakékoli takové 
tendence nebo problémy, potom to jen znamená, že mu/jí je dávána příležitost 
napravit nebo zbavit se takových nebezpečných tendencí. Jak si můžeš 
domyslet, Petře, z těch 16 otázek, které jsi dostal včera, naneštěstí, takové 
tendence mezi některými čtenáři stále ještě existují. Proto, i když mají jejich 
některé otázky multivesmírný význam a měly by být zodpovězeny, ty další, 
které jsou osobnější, soukromější, intimnější a praktičtější povahy, jsou 
položeny ne proto, aby byly skutečně zodpovězeny, ale aby se do pozornosti 
tazatelů uvedly ty problémy, které v tomto ohledu mají. Abych opět zopakoval, 
je jim dávána příležitost zjistit tyto problémy a pracovat na jejich zbavení. Nikdo 
se nemůže či nesmí stát Mým pravým představitelem, pokud se stále ještě 
přidržuje takových problému nebo tendencí. Takové tendence jsou typické 
lidské povahy a všeobecně povahy negativního stavu. 

Na druhou stranu, některé otázky byly položeny ve formě žádosti o bližší a 
detailnější rozvedení některých záležitostí, o kterých už bylo hovořeno při 
předešlých příležitostech. V některých případech je takové detailní 
rozpracování vhodné. V tom případě je poskytnuto. V dalších případech vhodné 
není, protože se odchyluje od obecného zřetele a vysvětlování a příliš zachází 
do zosobněných a individualizovaných aspektů. Dobrým příkladem takové 
žádosti je ta, kterou jsi obdržel včera, Petře, jenž žádala o podrobnější 
vysvětlení lidské obezity. V jednom z předcházejících Dialogů jsme poskytli 
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takové vysvětlení ve všeobecném smyslu. Bylo doprovázeno příkladem jednoho 
z mnoha možných příčinných faktorů výskytu takového lidského stavu. Týkalo 
se to nedostatku lásky. Viděl jsi ale nebezpečí dávání takových příkladů? Osoba, 
která tu otázku položila, se okamžitě pokusila dojít k závěru, že jsem hovořil o 
ní. A přece, kolikrát jsme naznačili a žádali, aby se nic, co je obsaženo v těchto 
Dialozích, nebralo osobně? 

Co by se stalo, kdybych měl vyhovět prosbě pana Beneše a poskytnout mu 
všechny podrobnosti, proč se u některých lidí vyvine obezita? Každý případný 
čtenář by vzal jeden, či několik, nebo všechny zjevené příčinné faktory a 
aplikoval by je na sebe, bez jakéhokoliv ohledu na své vlastní individualizované, 
zosobněné a soukromé příčiny. V tom případě by dotyčný jedinec věřil 
nepravdám o příčinách své obezity. Koneckonců, negativní stav je zakořeněn v 
nepravdách. Proto, když hovoříme o lidských problémech obecně, můžeme 
vám dát jen obecné odpovědi ohledně jejich původu, účelu a příčiny jejich 
výskytu. Je zodpovědností každého jedince, aby z nich samostatně určil všechny 
ostatní podrobnosti, proč přijal/a takové problémy, proč souhlasil/a, že je bude 
mít, a hlavně, zda účel, kterému sloužily v jeho/jejím životě, vyčerpal svou 
užitečnost, a tudíž už více nejsou potřebné nebo žádané. Existuje mnoho 
důvodů, proč někdo souhlasil s nabytím problémů, v tomto případě s obezitou. 
Jestliže je to takový individuální, soukromý a intimní problém, jeho příčinu a 
důvod může správně určit pouze sám příslušný jedinec. Z duchovního hlediska 
je to mezi tím jedincem a Mnou. Proto je ten jedinec - duchovně řečeno a 
v duchovní rovině - zodpovědný a povinný skládat účty za to, že položí své 
vlastní otázky a že získá své vlastní odpovědi bez jakékoliv mediace od 
kohokoliv. Jinak může zjistit, že věří falešnostem. 

Peter: A co otázka, kterou položila jeho manželka Alena? Chce vědět, zda je za 
současně existujících duchovních podmínek vhodné využívat své schopnosti a 
nadání na vytvoření něčeho, co by bylo prospěšné pro všechny. 

Pán Ježíš Kristus: Nuže, odpověď na tuto otázku by měla být naprosto jasná 
podle všeobecného chápání principů Mého Nového zjevení. Jestliže byly 
někomu dány nějaké schopnosti nebo tvořivá nadání, byly mu/jí dány za 
jediným účelem - využít je za každých okolností. Jinak by je neměl/a. Zde znovu 
stojíme před záležitostí zodpovědnosti a povinnosti skládat účty. V tom případě 
je to, takříkajíc, obousměrná ulice. Dovol Mi zosobnit to: Ty jsi zodpovědný za 
plné využití a aktualizaci všech svých schopností, darů, talentů a nadělení ve 
prospěch všech, za každých okolností, bez ohledu na to, jak je jiní přijímají. Jiní, 
kteří jsou na straně příjmu, jsou zodpovědní a povinní skládat účty za to, jak na 
ně reagují a do jaké míry jsou ochotni mít z nich prospěch. Tvá vlastní 
zodpovědnost a povinnost skládat účty je omezena jen na využití a prezentaci 
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tvých tvořivých snah jiným, zatímco ostatní jsou zodpovědní a povinní skládat 
účty za to, že z nich získají užitek. Zda to udělají, nebo ne, to už není tvou 
zodpovědností. Ty děláš se vším, co máš, za každých podmínek a okolností, co 
můžeš, bez toho, aby sis dělal starosti, zda někdo bude, nebo nebude mít 
z toho prospěch. 

Peter: Alena se také ptá, jak takové předměty, vytvořené s láskou a dobrým 
úmyslem, ovlivňují jiné, zejména za všeobecně negativních podmínek, které 
existují na této planetě.  

Pán Ježíš Kristus: V některých případech je jejich dopad zjevně pozitivní, 
zejména u jedinců s pozitivním sklonem, kteří byli Mými agenty, a v některých 
případech skrytě pozitivní, u většiny lidí. Nezapomínejte na jednu důležitou 
skutečnost: I když vaše tvořivé úsilí neprokáže žádný dopad nebo neuplatní 
žádný vliv na někoho na jeho/její vědomé úrovni nebo v současné době, tady-a-
teď, vaše dobré, milující a laskavé skutky nesmírně přispívají do zásobárny 
pozitivního a produktivního budování všeobecného vědomí celého lidstva. 
Později, v době konce života negativního stavu a typického lidského života ve 
všech jeho čistě negativních aspektech, budou využity k užitku všech. Z toho 
důvodu bych chtěl Alenu silně povzbudit, jakož i vás všechny, abyste 
pokračovali v tomto pozitivním úsilí a abyste k užitku všech využili všechny své 
dary, schopnosti, talenty a nadělení podle jejich největších možných potenciálů, 
a abyste to dělali s tím porozuměním na mysli, že výsledky vašich dobrých 
skutků mají multivesmírný dopad a nejsou omezeny pouze na vaši vlastní 
lokalitu ani na samotné lidstvo. 

Peter: Děkuji Ti za objasnění této záležitosti. Doufám, že Alena bude spokojena. 
A nyní zpět k této zemi. Máš nějaké komentáře k tvrzením o únosech 
mimozemšťany, jak je minule popisovaly například v televizním programu jedné 
z hlavních televizních společností a jak je komentoval Michael M. 
z Massachusetts? 

Pán Ježíš Kristus: Významem těch tvrzení je zkreslení pravé reality v tomto 
ohledu. Tvrzení tohoto typu pocházejí z obecného povědomí v lidské nevědomé 
mysli ohledně experimentování a genetické manipulace pseudotvůrců a 
renegátů v minulosti i v současnosti, během kterých se pokoušeli a pokoušejí 
zfabrikovat určité tvory s cílem, který jsme popsali jinde. To znamená, že 
v minulosti i v současnosti využívali a využívají některé lidské geny, aby 
zfabrikovali hybridy podle svého vlastního projektu. 

Tohoto tématu jsme se už dotkli v jednom z předešlých Dialogů. Jak si 
pamatuješ, během mnoha staletí bylo lidstvo tajně navštěvováno různými 
kontingenty pseudotvůrců, dokonce i v době jejich uvěznění, během čehož 
extrahovali různé vzorky z genetického vybavení nic netušících lidí a vložili do 
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nich různé implantáty za účelem zaznamenávání jejich rozvoje a vývoje. To 
samé dělají od svého propuštění. Takové programy o únosech mimozemšťany a 
o zfabrikování sentientních hybridů ve formě dětí, ve kterých využívají lidské 
geny, mají tedy v podstatě původ v těchto skutečnostech. Všechny tyto události 
a dění se odehrávají za scénou vědomého uvědomění většiny lidí. Nemáte ani 
ponětí, co se děje v tomto ohledu v jejich vlastní doméně. Ta doména vám není 
dostupná. Vám jako Mým pravým představitelům bych doporučoval, abyste se 
takovými zprávami nezabývali. Vaše role a pověření jsou nyní jiné a nevyžadují 
si od vás, abyste se zajímali o takové události nebo dění.  

Peter: A teď znovu k Evropě nebo České republice - k některým otázkám 
položených Romanem a jeho přítelkyní Monikou. Myslím, že některé z nich už 
byly zodpovězeny v předešlých Dialozích. Jedna otázka se týká Herbalifu a 
druhá byla příliš osobní. 

Pán Ježíš Kristus: Odpovědi, které byly dány v Dialogu 12 a částečně v Dialogu 
13 plně platí i na záležitost Herbalifu. Duchovní nebezpečí zapojení v takových 
programech je zřetelné. Jsou to velmi přesvědčivé pasti nastavené negativním 
stavem, aby prostřednictvím takových neškodných látek, jako jsou byliny, 
vitamíny a minerály, uplatnil vliv na každého, kdo projeví zájem. 
Pseudoduchovní filosofie, která tvoří základ jejich produktů, je jedem pro 
lidskou mysl a zotročením do závislosti na nich. Nedejte se oklamat žádným 
z jejich tvrzení. Romanovi bych doporučoval počkat na dva zmíněné Dialogy a 
důkladně si je prostudovat, než učiní jakékoliv rozhodnutí ohledně přijetí 
zaměstnání od této společnosti. Na druhou stranu, toto je soukromá záležitost 
a Romanovi se doporučuje, aby směřoval svou otázku na Mne osobně a aby se 
spoléhal na svou vlastní intuici v tomto ohledu. Jeho druhá otázka o 
seberealizaci a o tom, jak se to týká současnosti, je také čistě osobní povahy a 
nemůže být zodpovězena prostřednictvím mediátora. Představa seberealizace 
je čistě individualizovaná a zosobněná záležitost, která je mezi Mnou a každým 
příslušným jedincem. 

Peter: A teď k otázkám Moniky. Její první otázkou je, zda je z duchovního 
hlediska stále ještě bezpečné používat na zjištění a odstranění zdrojů vlastních 
problémů, zejména těch z úplného dětství nebo z období zárodečného vývoje, 
duchovní hypnózu. Myslím, že tato otázka už byla zodpovězena v jednom 
z předešlých Dialogů. 

Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře, byla. Krátce si ale znovu zopakujme, co bylo o 
tom řečeno předtím. Tuto konkrétní metodu, kterou jsi ty osobně vyvinul a 
realizoval, Petře, naneštěstí pro vás všechny převzaly síly negativního stavu. 
Z toho důvodu by mohlo být duchovně nebezpečné používat ji za účelem 
návratové terapie a léčby svých problémů. Nebezpečí nepramení ze samotné 
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metodologie, ale ze schopnosti různých negativních entit ovlivňovat samotný 
proces takovým způsobem, aby vás krmily všemožnými nepravdami a 
zkresleními o zdroji vašich problémů a aby do vaší mysli implantovaly falešné 
vzpomínky. Naneštěstí, ty falešné vzpomínky na vás natolik zapůsobí, že byste 
měli jedině ten dojem, že jsou skutečné, autentické a pravé a že to, co vám 
říkají, se ve vaší minulosti skutečně stalo. Protože to tak není, věřili byste 
nepravdám o sobě a o svých zážitcích. Takovým způsobem byste své problémy 
nevyřešili, ale dodali byste jim více podnětů pro jejich pokračování nebo byste 
získali náhradní problémy, které by mohly být horší než ty, které jste byli 
schopni eliminovat. Toto je způsob, jakým jsou síly negativního stavu schopny 
chytit lidi do pasti, přesvědčujíce vás, že vám mohou poskytnout vyléčení. Ano, 
mohly by být schopny osvobodit vás od některých problémů, ale protože byste 
přijali jejich nepravdu pod rouškou pravdivosti a autentičnosti, dopadli byste 
tak, že byste je nahradili mnohem horšími problémy, než byly ty, které jste měli 
předtím. 

Využívání této metody je v současnosti nebezpečné zejména pro někoho, kdo 
čte, přijímá a praktikuje Mé Nové zjevení. Duchovní hypnóza byla všeobecným 
nástrojem, aplikovatelným na všechny tehdy, když neexistovalo nic jiného 
takové povahy a když byly takové všeobecné nástroje účinné a užitečné. Avšak 
s faktorem kondenzace negativního stavu na planetě Nula všechny takové 
všeobecné, paušální praktiky úplně převzal negativní stav. 

Jak bylo uvedeno předtím, aby se anulovala tato situace, agenti pozitivního 
stavu museli změnit způsob, jakým měli řešit své vlastní záležitosti nebo 
problémy. Namísto tohoto všeobecného, všezahrnujícího přístupu došlo 
k posunu k úplně individualizovanému a zosobněnému pojetí. Proto jakýkoliv 
pokus Mých představitelů použít starý přístup by je dostal do značného 
duchovního nebezpečí. Jeho použitím by neúmyslně otevřeli dveře renegátům 
a jejich přisluhovačům, aby je nakazili a aby jejich život učinili ještě bídnějším a 
nesnesitelnějším. 

V tomto ohledu je tedy radou, abyste našli svou vlastní individualizovanou a 
zosobněnou metodu, která by byla aplikovatelná pouze na vás, a na nikoho 
jiného. Tato záležitost je opět mezi Mnou a vámi. Jestliže nejste schopni mít 
přímý hmatatelný kontakt se Mnou, musíte používat svou intuici nebo jakékoliv 
jiné zdroje, které jsou vám osobně k dispozici (intuitivní vnuknutí, logiku, 
rozum, intelekt, racionalitu, vnitřní pocit atd.). Kromě toho, čtení a praktikování 
Mého Nového zjevení kvůli principu, bez připojování jakýchkoli podmínek a 
soustředění se na Moji přítomnost ve vás, i když nemáte žádný zjevný pocit té 
přítomnosti, poprosíce Mě, abych vám pomohl se zbavit vašich problémů - 
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pokud je čas a pokud je správné osvobodit se od nich - může fungovat dokonce 
lépe než jakékoli staré metody. V této době nepotřebujete nic jiného. 

Peter: Její další otázka je zajímavá. Je možné, aby mé (tzn. její) duchovní a 
duševní stavy pozitivní povahy, nebo někdy dokonce negativní povahy, 
ovlivňovaly meteorologické podmínky a procesy ve fyzické sféře, tak jako jsou 
ovlivňovány v pozitivním stavu? 

Pán Ježíš Kristus: Ano i ne. Toto je nejednoznačná odpověď. Na planetě Nula 
není vzhledem k její pozici a funkci, v její roli nejkrajnější externalizace, stav 
mysli žádného jedince, ať už pozitivního, nebo negativního, sám o sobě a sám 
s sebou schopen přímo uplatnit takový vliv. Toto je část ‚ne‘ té odpovědi. Ale 
lidstvo jako celek dokáže, může a skutečně ovlivňuje meteorologické podmínky 
na planetě Nula. Čím je lidstvo negativnější, tím nepříznivější jsou 
meteorologické podmínky. Vaše individuální příspěvky k jeho všeobecné 
zásobárně, ve které jsou uloženy negativní a nepříznivé stavy mysli všech, 
fungují jako přírůstkový faktor vzhledem k celkovému klimatu, ve kterém 
lidstvo působí.  

V tomto smyslu skutečně ovlivňujete meteorologické podmínky na vaší planetě. 
Toto je část ‚ano‘ té odpovědi. Vaše pozitivní příspěvky, kdyby tak mělo učinit 
dostatečné množství lidí, mohou zmírnit nepříznivé meteorologické podmínky. 
Jak ale negativní stav dosahuje svého nejhustšího postavení na této planetě, 
pozitivní vstupy jsou minimalizovány nebo v současnosti téměř zmizely, a 
negativní jsou maximalizovány. Tento proces se následně odráží ve stále více 
drsnějších povětrnostních podmínkách na planetě Nula i jinde v zóně vymístění, 
kde působí faktory, které s nimi souvztaží. 

Peter: Další otázka Moniky se týká pohlavního styku dvou partnerů, kteří náleží 
ke Tvému Novému zjevení. Chtěla by vědět, že jestliže je výsledkem pohlavního 
styku - ke kterému dochází současně na duchovní i duševní úrovni - zrození 
nějaké ideje, kterou použiješ na stvoření nové sentientní entity, zda by to 
nebylo porušením základního duchovního zákona, že vše postupuje z nitra 
navenek? Jaké by byly důsledky takového aktu pro planetu Nula, zónu 
vymístění a všechno ostatní? 

Pán Ježíš Kristus: Bylo by moudré, aby si Monika a všichni ostatní důkladně 
znovu přečetli dvacátou a dvacátou druhou kapitolu Nového zjevení Pána 
Ježíše Krista. Je zřejmé, že téměř nic, co se odehrává v pozitivním stavu v tomto 
ohledu, není aplikovatelné na lidský sexuální pohlavní styk. Toto platí i ohledně 
pohlavního poměru mezi dvěma osobami opačného pohlaví, které jsou Mými 
pravými představiteli. Ať je to jak chce, ještě stále jsou to lidé a používají lidské 
tělo pro takový poměr. Proto jsou, co se týká jejich sexuálního projevu, 
omezeni a blokováni ve schopnosti produkovat všechny důsledky takových 
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pohlavních styků podobným způsobem, jak se to děje v pozitivním stavu. Na 
planetě Nula nemůžete aplikovat ta samá pravidla a ten stejný význam 
sexuality, jaké platí v pozitivním stavu. 

Kvůli lepšímu objasnění této záležitosti si znovu zopakujme hlavní účely 
takového pohlavního styku. Jak si pamatuješ, sexualita byla v jejím všeobecném 
pojetí považována za hlavní nástroj sdílení. V tomto smyslu není omezena jen 
na pohlavní styk. Její funkce je mnohem širší. Toto ale platí především pouze 
pro pozitivní stav. V lidském životě byla kvůli jeho genetickému předrátování 
omezena - v rámci její funkce - na rození dětí a na vnější projev jejího procesu 
na čistě fyzické a, v omezeném smyslu, také na duševní úrovni. Do sexuálních 
zážitků smělo být zahrnuto velmi málo, nebo téměř nic z jejich duchovních 
aspektů. Vezměte do úvahy nejdůležitější a nejzásadnější roli sexuality pro 
všechny. Za prvé, je to získávání většího a hlubšího poznávání Mne, jiných a 
sebe samého/samé. Za druhé, je to zrod nových a jedinečných idejí, aby byly 
obdařeny jedinečným sentientním životem. Za třetí, je to radost, rozkoš, 
potěšení, pocit blaženosti a relaxace a příležitost sdílet sebe samého s někým 
opačného pohlaví na základě vzájemného konsenzuálního souhlasu. V lidském 
životě byl přidán další účel, omezený v podstatě na fyzické narození další 
jedinečné lidské bytosti. 

Být zapojen v pohlavním styku na jakékoliv úrovni nutně neznamená, že budou 
aktivovány všechny tři tyto funkce nebo že výsledek jakéhokoliv pohlavního 
styku skončí vyvoláním všech tří jeho faktorů. Může je vyvolat, ale nemusí. Ve 
většině případů, zejména při pohlavním styku mezi dvěma lidmi pozitivní 
povahy, například dvěma Mými představiteli opačného pohlaví, to bude za 
účelem třetího faktoru. Velmi zřídka to vyvolá všechny tři. Proto, jakmile 
v minulosti jakýkoliv pohlavní styk skončil při jeho druhé funkci, vedlo to 
k narození sentientních entit na všech úrovních, včetně lidské bytosti na této 
úrovni. Ze dvou pozitivních lidí, Mých agentů, se obyčejně, ale ne vždy, narodily 
pozitivní sentientní entity a lidé. Ze dvou negativních lidí nebo vlastních lidí se 
narodil buď agent negativního stavu, nebo vlastní lidský tvor. V současnosti se 
ale situace zcela změnila. Na planetě Nula se už více nerodí žádní pozitivní 
agenti nebo vlastní lidé. Důvod tohoto uspořádání byl vysvětlen předtím. Z toho 
důvodu bude jakýkoliv pohlavní styk mezi Mými představiteli, pokud jsou 
v lidském životě na planetě Nula, omezen na první a třetí faktor. Druhý faktor, 
narození nových sentientních entit a lidí, pokud pro to nebudou zvláštní 
okolnosti, je z jejich pohlavního styku vyloučen. 

Toto vysvětlení by také dávalo odpověď na otázku Moniky ohledně čtyř scénářů 
pohlavního poměru v rozmanitých situacích a s rozmanitými motivacemi, 
potřebami, přístupy a orgastickými zážitky. Ať je brán do úvahy jakýkoliv 
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scénář, za současně existujících duchovních podmínek se z takového poměru 
nenarodí nic, pokud ještě stále žijete na planetě Nula. Jestliže jsou motivace, 
úmysly, potřeby a přístupy k pohlavnímu styku na obou dvou stranách pozitivní 
a harmonické, potom je aktivován první a třetí faktor. Jinak je buď neutrální, 
nebo má negativní důsledky, jako je neuspokojení, pocity prázdnoty, 
nepochopení a podobné stavy. Toto se může stát mezi dvěma sexuálními 
partnery i tehdy, kdy jsou oba Mými oddanými, loajálními a věrnými služebníky. 
Důvod, proč by to mohlo mít takový nežádoucí důsledek dokonce i pro ně, je 
ten, že mohou být z úplně jiných duchovních úrovní a mohou úplně jinak 
chápat a přijímat Mé Nové zjevení. V této chvíli nelze o této záležitosti nic říct. 
Můžeme se k ní vrátit v budoucnosti - pokud to bude třeba. 

Peter: Její další otázka se týká hudby. Odpověď na tuto otázku je jasná. Týká se 
toho, jaký druh hudby lze považovat za pozitivní a jaký za negativní. 

Pán Ježíš Kristus: Především, klasická hudba je pozitivní. Rovněž i jemná, 
relaxační, něžná, tichá a uklidňující hudba. Současná hudba, která je atonální a 
disharmonická, jakož i moderní rock v různých jeho formách, je výtvorem 
negativního stavu. Lidová hudba, country a westernová hudba mohou mít 
určitou pozitivní konotaci. Ve většině případů je ale neutrální. Kvůli 
individualizovaným a zosobněným chutím v tomto ohledu by se měl každý při 
výběru hudby nebo jakéhokoliv druhu zábavy řídit svou intuicí. Obraťte se na 
svou intuici a na Moji přítomnost v ní. 

Peter: Její poslední otázka se týká souvztažnosti pálení aromatických kadidel, 
používání vonných tyčinek, kadidelnic a podobných praktik. 

Pán Ježíš Kristus: Všechno jsou to vnější rituály. Kvůli tomu mají v současnosti 
pouze negativní konotaci a souvztažnost. V některých případech, zejména u vás 
- Mých představitelů, mohou evokovat velmi nepříjemné stavy, signalizující 
přítomnost negativních duchů, kteří jsou takovými aromaty a vůněmi 
přitahováni. Ale těm lidem, kteří mají negativní dispozice a kteří mají požitek ze 
zkreslení, nepravd a vnějších rituálů, může takové pálení kadidel a aromat 
poskytnout příjemný zážitek, protože jim dodávají falešný pocit klidu a bezpečí. 
Radí se vám, abyste se jim vyhnuli. 

Peter: Myslím, že by to pro dnešek mělo být všechno. Děkuji Ti velice za Tvůj 
vstup. 

Pán Ježíš Kristus: Rádo se stalo. Ano, to by mělo být pro dnešek všechno. Přeji 
ti pěkný a příjemný den, Petře. 

 

 



370 
 

Dialog 48 

24. února 1999 

 

Peter: Než položím svou vlastní otázku, chtěl bych se zeptat Tebe, zda máš co 
dodat nebo vysvětlit ohledně čehokoliv, co bylo řečeno nebo zjeveno doposud. 

Pán Ježíš Kristus: Děkuji ti, Petře, že jsi Mě požádal, abych hovořil jako první. 
Ano, skutečně mám co dodat a blíže upřesnit ohledně tématu diskutovaného 
včera, který je zaznamenán v Dialogu 47. Včera jsi byl příliš fyzicky unaven a 
emocionálně rozrušen a velmi znepokojen ohledně všech těch otázek, které se 
na tebe vysypaly. Příliš ses začínal obávat, téměř strachovat, že někteří čtenáři 
těchto Dialogů se stávají příliš závislými na tobě a na našich rozhovorech, místo 
toho, aby převzali zodpovědnost a povinnost skládat účty za svůj vlastní život a 
za kladení svých vlastních otázek a získávání svých vlastních odpovědí ze svého 
vlastního nitra. Kvůli tomu jsem se rozhodl ukončit včera náš dialog bez dalších 
komentářů, abych ti dal dostatek času vychladnout a podívat se na tuto situaci 
z objektivnější perspektivy. Teď můžeme v naší diskusi pokračovat. 

Jedním bodem ohledně celé této situace, který včera nebyl uveden, bylo to, že 
síly negativního stavu jsou schopny využít některé čtenáře těchto Dialogů - 
jejich typické lidské tendence a očekávání, že jim bude řečeno, co dělat a jak to 
dělat - aby se ti pomstily, Petře. Síly negativního stavu velmi doufají, že pomocí 
využití tvých opodstatněných a správných starostí ohledně faktoru potřeby 
některých čtenářů být závislými na tvém vstupu budou schopny narušit a 
skončit naše dialogy a tvé zaznamenávání těchto dialogů ve prospěch všech 
zúčastněných. Využívají tvé obavy, vkládajíce do tvé mysli značné pochybnosti a 
mučivou úzkost ohledně toho, zda je vhodné pokračovat v tomto úsilí. A nejen 
to, ale zda bylo vůbec tak dobrým nápadem pustit se do těchto dialogů. Síly 
negativního stavu opět uvádějí do tvé pozornosti prohlášení, které jsem učinil 
před několika lety v Korolariích..., že k tobě nepřijdou žádná další doplnění a že 
nebude dovoleno rozšiřovat nebo sdílet s nikým žádný písemný materiál. 
Samozřejmě, klidně zapomínají na to, co jsem sdělil ve svém prohlášení o 
platnosti a aplikovatelnosti jeho obsahu tady-a-teď, tedy na onu dobu, ne ale 
na tuto dobu. 

Můžeš se tedy zbavit svých obav, pocitů úzkosti a znepokojení ohledně těchto 
záležitostí a pokračovat v našich dialozích vždy, když je to třeba a pokud je to 
třeba. Kromě toho, kdyby tě někteří prosili, abys směřoval jejich otázky na Mne 
skrze tebe, pokud to budou otázky, které jsou zcela nevhodné nebo mají příliš 
osobní povahu, můžeš jednoduše, klidně a mírumilovně uvést do jejich 
pozornosti nevhodnost jejich požadavků. Pochopí a budou akceptovat tvé 
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laskavé napomenutí. Doufejme, že po přečtení tohoto Dialogu to přestanou 
dělat. Nepočítej ale s tím. Lidská přirozenost je příliš vzdorovitá a 
nepředvídatelná, aby se znovu nepokusila klást nevhodné a osobní typy otázek. 
Kdyby se mělo stát opět něco takového, můžeš jim jednoduše ještě jednou 
vysvětlit, proč by bylo pro ně individuálně duchovně nebezpečné, kdybys měl 
zprostředkovat Mé odpovědi na jejich otázky. 

Peter: Děkuji Ti za toto vysvětlení. Chápu to a udělám přesně, jak navrhuješ. Je 
ještě něco, co bys chtěl uvést do naší pozornosti, než položím svou otázku? 

Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře, je. Musíme dále rozvinout otázky Moniky. Kvůli 
tvé únavě a obavám nebyly plně zodpovězeny. Hovořím o jejich čtyřech 
scénářích, které se mohou udát při pohlavním styku mezi dvěma agenty 
pozitivního stavu na planetě Nula. Také o možném porušení multivesmírného 
zákona postupování všeho z nitra navenek. 

Začněme s možností tohoto porušení a potom přejděme k vysvětlení výsledku 
jejich čtyř scénářů. Monika by si už teď měla být vědoma díky Mému Novému 
zjevení, že negativní stav a jeho finální produkt - lidský život, byly založeny na 
porušení všech zákonů a na vytvoření svých vlastních pseudozákonů, který řídí 
jejich vlastní život a všechny jejich instituce. Protože sexualita, jak víš, byla 
hlavním nástrojem pro ustanovení, přenášení a realizaci těchto pseudozákonů 
v lidském životě a v životě negativního stavu všeobecně, byla to samotná 
sexualita, ve které byl nejvíce porušen duchovní zákon multivesmíru. Zatímco 
v pozitivním stavu během pohlavního styku všechno postupuje z dvojitého 
nitra-nitra ke dvojitému vnějšku-vnějšku (dva sexuální partneři opačného 
pohlaví!), v negativním stavu, a zejména v lidském životě, zakořeněném 
v největším zevnějšku, je všechno vzhůru nohama, tedy během jejich 
pohlavního styku jde všechno z dvojitého vnějšku-vnějšku ke dvojitému 
vnějšku-vnějšku. Kvůli tomuto uspořádání lidského života a negativního stavu 
všeobecně, jakékoliv ideje, které by mohly být takovým aktem vytvořeny, byly 
by využity buď na zrození negativní entity, nebo vlastního lidského tvora. Jak 
ale víš, v současnosti se z takových idejí rodí jen negativní a/nebo zlé entity. 
Z těch idejí se narodí buď úplně nová negativní a/nebo zlá entita, nebo je 
takový pohlavní styk využit někým v peklech, aby se inkarnoval na planetu Nula. 
Tak či onak, ta entita je vždy negativní a/nebo zlá. Určitou dobu se už na 
planetu Nula nerodí žádní vlastní lidé. 

Kvůli této situaci v negativním stavu a v lidském životě by bylo těžké hovořit o 
obavě Moniky, že existuje možnost porušení zmíněného zákona. To, že by 
taková možnost nastala v pozitivním stavu, je nepředstavitelné. 

V době, kdy bylo agentům Mého pozitivního stavu, jakož i vlastním lidem 
dovoleno se inkarnovat na planetě Nula, agenti pozitivního stavu umístění na 
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vaší planetě byli prostřednictvím jejich pohlavního styku velmi často využíváni 
na generování buď pozitivních idejí, nebo idejí lidského typu. Pozitivní ideje 
poskytly prostředky pro zrození pozitivního agenta a lidské typy idejí pro 
zrození vlastních lidí. V závislosti na zvolených genech a na duchovní dispozici 
během pohlavního styku mohl mít takový lidský tvor buď pozitivní, nebo 
negativní sklony. 

Situace s Mými agenty na planetě Nula se ale zcela změnila od té doby, kdy už 
více nikomu z pozitivního stavu není dovoleno inkarnovat se na planetě Nula, 
ani žádným vlastním lidem narodit se tam. Tato změna je ještě výraznější za 
současné situace, během které se právě stáváte Mými pravými představiteli, 
zanechávajíce své bývalé role a pozice jako Moji agenti nebo agenti Mého 
pozitivního stavu. 

A toto nás přivádí ke čtyřem scénářům Moniky. Než bude popsán první scénář 
vezměme do úvahy následující: Oba dva sexuální partneři opačného pohlaví, 
kteří byli Mými agenty a nyní jsou Mými představiteli, k sobě vzájemně 
přistupují kvůli pohlavnímu styku s vhodnou, správnou a pouze pozitivní 
motivací. Jaký je výsledek takového aktu? Jsou z něj vytvořeny nějaké ideje, 
které by mohly být využity pro zrod sentientní entity, a pokud jsou, jaký typ 
sentientní entity se z nich zrodí? 

Jak bylo uvedeno výše, v minulosti byl takový akt využit na zrození buď pozitivní 
entity, nebo vlastního lidského tvora. V současnosti to tak není. Pohlavní styk 
takové povahy je využit buď pro první faktor - získání většího poznání a chápání 
Mé přirozenosti, přirozenosti jiných a své vlastní přirozenosti; nebo pro třetí 
faktor - rozkoš, radost, potěšení, relaxaci a sdílení; nebo pro první i třetí faktor 
zároveň. Kvůli zákazu rodit se na této planetě, který se týká všech z pozitivního 
stavu i vlastních lidí, výsledek takového pohlavního styku už více negeneruje 
ideje, které by mohly být využity na takové zrození. 

Moničin první scénář: Jestliže dva agenti pozitivního stavu, spojeni s Mým 
Novým zjevením, naváží vzájemný kontakt kvůli pohlavnímu styku a oba dva 
k němu z toho či onoho důvodu přistupují se zlou motivací a úmyslem, mohl by 
takový akt vytvořit ideje pro zrození negativní entity? A pokud ano, jaký druh 
entity by to byl? 

V závislosti na povaze a obsahu takového negativního úmyslu a motivace by 
skončil buď spontánním potratem jakýchkoli takových idejí, nebo by žádné 
takové ideje nebyly vytvořeny; nebo, v některých ojedinělých případech, pokud 
by jejich úmysl a motivace byly extrémně negativní a pokud by nebyli opatrní, 
tedy pokud by nepoužili antikoncepční prostředky, síly pekel by mohly takové 
ideje využít a vnutit jim zrození negativní entity. 
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Druhý scénář: Stejně jako výše, jenže v tomto případě by jeden sexuální 
partner přistupoval k tomuto aktu s pozitivním, dobrým a správným úmyslem a 
motivací a druhý s velmi negativním, nevhodným, nečistým a smyslným 
úmyslem a motivací. Jsou nějaké ideje z tohoto aktu a jestliže jsou, jaký druh 
sentientní entity by se zrodil z takového aktu? 

Takto by to bylo, kdyby jakékoli ideje, vytvořené z tohoto aktu, skončily jejich 
spontánním potratem. Partner s pozitivním úmyslem a motivací by měl určitý 
omezený pocit Mé přítomnosti v sobě a určité omezené pocity uspokojení, ale 
takové pocity by byly kontaminovány a staly by se nejednoznačnými kvůli 
negativnímu a nevhodnému přístupu druhého partnera.  

Třetí scénář: Oba dva bývalí agenti pozitivního stavu, spojení s Mým Novým 
zjevením, kteří by vzájemně přistupovali k pohlavnímu styku jen s čistým a 
pozitivním úmyslem a motivací, ale jeden partner dosáhne orgasmu dříve než 
druhý, a tak nejsou schopni mít orgasmus ve stejný okamžik. Může se někdo 
narodit z takového aktu? A pokud je takové zrození uskutečnitelné, jaký typ 
sentientní entity by to byl, nebo byla? 

V minulosti mohl takový akt produkovat ideje, které byly využity ke zrození buď 
pozitivní sentientní entity, nebo vlastního lidského tvora. Nezapomínejte na 
jeden velmi důležitý fakt, že na duchovní a duševní úrovni, a tedy v duchovním 
světě faktor prostoročasových podmínek není problém. Významné je pouze to, 
že takový orgasmus nastal. Zatímco na planetě Nula, která je vázána 
prostoročasovými podmínkami, může dojít k postupnému prožití orgasmu, 
v ostatních dimenzích jsou vnímány jako současné. Je tedy úplně jedno, v jakém 
časovém rámci orgasmus nastal. Kromě toho, v kontextu typické lidské 
sexuality není pro mužského partnera nezvyklé dosáhnout orgasmu dříve než 
pro ženskou partnerku. U starších mužů může orgasmus nastat později než u 
jejich ženských partnerek. Takovým způsobem byla původně zplozena lidská 
anatomie, fyziologie, biologie a mentalita sexuality. V současnosti ale nejsou 
vytvářeny žádné ideje, co se týká druhého faktoru sexuality - zrodu jakéhokoliv 
typu sentientní entity. Namísto toho je aktivován první a třetí faktor (poznání a 
rozkoš). 

A nakonec čtvrtý scénář: To samé jako výše, ale jeden partner je schopen mít 
mnoho orgasmů během pohlavního styku, zatímco druhý má jen jeden. Kolik 
sentientních entit se narodí z této situace, pokud vůbec nějaká? 

Především, schopnost mít několik orgasmů během každého aktuálního 
pohlavního styku je pouze ženskou výsadou. Je nesmírně ojedinělé, když muž je 
schopen mít více orgasmů za sebou takovým stejným způsobem jako žena. 
V drtivé většině případů může mít muž během každého jednotlivého 
pohlavního styku pouze jeden orgasmus. Ve velmi mladém věku může mít 
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někdy chlapec-teenager dva orgasmy během jednoho spojení. Čím je starší, tím 
je méně pravděpodobné, že muž zažije takový jev. Muži potřebují mít určitou 
přestávku při pohlavním styku, aby byli schopni dosáhnout dalšího orgasmu. 
Čím je starší, tím delší čas potřebuje na to, aby k tomu došlo. Opět, takovým 
způsobem pseudotvůrci strukturovali lidskou sexualitu. 

Samozřejmě, v současnosti nejsou během tohoto jednotlivého aktu vytvářeny 
žádné ideje pro zrození jakékoliv sentientní entity, pokud, samozřejmě, oba dva 
partneři nepřikročí k takovému aktu s úplně nesprávným, negativním, 
nevhodným a zlým úmyslem a motivací. V tom případě, jak bylo naznačeno 
výše, mohou síly negativního stavu využít takový akt pro své vlastní škodlivé 
cíle. V minulosti se z těchto typů aktů mohla zrodit buď pozitivní entita, nebo 
vlastní lidský tvor, v závislosti na potřebách, které v té době existovaly. Bez 
ohledu na to, kolik orgasmů bylo prožitých, nepočítalo se množství v tomto 
ohledu, ale skutečnost samotného pohlavního styku a úmysl, kvůli kterému 
bylo k němu přikročeno a s jakým byl vykonán. Ve většině případů se tedy 
z tohoto jednotlivého aktu narodila na planetě Nula jen jedna sentientní entita. 

Všechna tato narození se ale v minulosti vyskytovala jako důsledek idejí 
vytvořených dvěma pozitivními agenty na planetě Nula. Avšak dokonce i 
v minulosti byla pravidla pro odehrání se těchto aktů na planetě Nula jiná než 
v pozitivním stavu. Doporučuje se vám tedy, abyste se nepokoušeli přenášet 
nebo aplikovat pravidla pozitivního stavu na podmínky, jaké jste měli tehdy na 
této planetě a za jakých působíte v současnosti. Kvůli specifičnosti, jedinečnosti 
a intimitě takových pohlavních aktů a protože ve vašem konkrétním případě, 
v případě Mých pravých představitelů, jsou takové akty přísně 
individualizované, zosobněné a soukromé, je vaší věcí, abyste stanovili z pozice 
své vlastní intuice, jaký druh výsledku by měl mít, mohl by mít a měl mít 
jakýkoliv váš pohlavní poměr. Kvůli tomuto faktu nemůže být o této záležitosti 
nic více řečeno. 

Peter: Děkuji Ti moc za toto vysvětlení. Doufám, že Monika z České republiky, i 
když původně ze slovenské republiky, bude spokojena. A teď bych chtěl položit 
svou vlastní otázku, pokud nemáš nic jiného. 

Pán Ježíš Kristus: Pokračuj, Petře, tvou otázkou. Prozatím jsem skončil s Mým 
pojednáním o požadované záležitosti. 

Peter: I když bylo v knihách Tvého Nového zjevení zjeveno mnoho věcí ohledně 
falešné koncepce reinkarnace, chtěl bych se s Tebou k této záležitosti vrátit. 
Důvod pro tuto prosbu spočívá v jednom incidentu, který nebyl do této chvíle 
nikdy náležitě vysvětlen nebo odhalen. Tom Oudal z Texasu a já jsme 
diskutovali o této záležitosti v soukromém rozhovoru. Týká se Tvého prohlášení 
o Janu Křtitelovi, ve kterém jsi naznačil, že to byl prorok Eliáš. Přívrženci 
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koncepce reinkarnace využívají toto Tvé prohlášení jako nejsilnější důkaz, že 
taková věc jako fyzická reinkarnace existuje. Smím Tě pokorně poprosit, abys 
vrhl trochu světla na tuto záležitost? 

Pán ježíš Kristus: Samozřejmě, Petře, rád to učiním. I když tvé vysvětlení 
Tomovi o Eliáši a Janu Křtitelovi vysvětlilo tuto záležitost úplně a správně, kvůli 
ostatním čtenářům těchto Dialogů Mi dovol opět ji doplnit. 

Pokud jde o falešnou koncepci reinkarnace, všeobecně, kdyby to byla pravda a 
něco takové jako doslovná fyzická reinkarnace by mělo existovat a kdybych měl 
použít vaše vyjádření na popis Mého postoje ohledně této záležitosti, což často 
dělám, Petře, potom bych musel říci, že věřit takové falešné koncepci je 
urážkou Mého Absolutního Tvořivého Úsilí. Uvažuj toto: Jaké hlavní faktory se 
nacházejí v pozadí této koncepce? Potřeba dostat odplatu a/nebo odměnu za 
všechno, co jste udělali během jakékoli vaší předešlé reinkarnace do života 
planety Nula. Skutečně věříte, že planeta Nula by se svým lidským životem byla 
schopna spravedlivým a objektivním způsobem poskytnout každému 
podmínky, které by splňovaly požadavky takzvané osobní karmy? Takový 
předpoklad je zcela a kompletně nesprávný, protože jedinec by se neustále 
reinkarnoval do života dalších problémů, kterými je lidský život přesycen. Tak 
by si přinášel zpět své staré problémy a získával nové, znásobuje ty problémy 
donekonečna. A nejen to, ale tím by přispíval do zásobárny negativního stavu, 
ze které by mohl být negativní stav zásobován všemi těmi znásobenými 
problémy, aby také pokračoval ve svém pseudoživotě donekonečna. 
Koneckonců, negativní stav žije a funguje prostřednictvím nich. Jedním 
z důvodů, proč nikomu nedovolím, aby se fyzicky a doslovně reinkarnoval na 
planetu Nula do lidského života, je to, abych zabránil, aby se to někdy stalo. 
V multidimenzionální modalitě jsoucna a bytí i pseudojsoucna a pseudobytí 
existují namísto toho jiná místa, kde je jedinec schopen dosáhnout cílů odměn 
nebo odplat bez potřeby vracet se zpět do něčeho, co by mu/jí to jen dělalo 
daleko horším. 

Vraťme se ale k záležitosti Eliáše a Jana Křtitele. Za prvé, co jsem řekl, bylo to, 
že Jan Křtitel působil nebo vykonával svou práci v duchu Eliášově. To prohlášení 
v žádném případě neznamená, že byl doslovnou fyzickou reinkarnací Eliáše. Za 
druhé, jak Eliáš, tak i Jan Křtitel byli proroci. Kvůli tomu označení sdíleli 
společnou linii vytvořenou za tímto účelem z duchovního světa na planetu 
Nula. Fungovali tedy podobným způsobem. 

Na chvíli ale předpokládejme, že Jan křtitel byl skutečnou inkarnací Eliáše. 
Všimni si, prosím, že používám slovo ‚inkarnace‘ a ne ‚reinkarnace‘. Proč je to 
tak? Protože nikdo neví, že Eliáš se nikdy skutečně neinkarnoval na planetu 
Nula jako typický lidský tvor. On byl mocným duchem ode Mne, který byl 
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schopen materializovat se na planetě Nula do lidského těla bez toho, aniž by 
prošel typickým lidským zvířecím procesem narození v matčině lůně, aby 
vykonal nějakou důležitou práci v Mém jménu. Kvůli faktu, že se nenarodil 
typickým lidským způsobem, nepodstoupil ani typickou fyzickou lidskou smrt. 
Jak víš, byl vzat do nebe na ohnivém dvoukolovém voze před očima svého žáka 
Elíši. Tedy, neprožil ani lidské narození, ani lidskou smrt. Proto, i kdyby Jan 
Křtitel byl Eliášem, jeho návrat by nemohl být považován za reinkarnaci. Kromě 
toho, když byl Jan Křtitel vyslýchán kněžími a levity ohledně svého původu, 
kategoricky popřel, že by byl Eliášem nebo Kristem nebo jakýmkoli jiným 
známým prorokem. Tak zcela vyvrátil možnost, že by byl reinkarnací kohokoliv 
z nich. Jan Křtitel byl poslán Mnou, aby připravil cestu pro Mou inkarnaci do 
lidského těla. Křtění vodou, které vykonával na obyvatelích toho regionu, kde 
jsem se měl inkarnovat, byl symbolickým vykreslením nebo duchovní 
souvztažností očisty od zel a nepravd a přijetí pravdy. V absolutním smyslu Já 
jsem Absolutní Pravda. Takže křtěním lidí vodou - čistou pravdou - zbavujících 
se v tom procesu zel a nepravd, byla připravována cesta pro Absolutní Pravdu - 
pro Mne. Tím pádem nemohl skončit kontakt se Mnou jejich anihilací. Toto je 
jeden symbolický význam funkce Jana Křtitele, kromě některých dalších. 

Peter: Děkuji Ti velmi za Tvé vysvětlení. Je ještě něco, co je potřeba dnes 
prodiskutovat? 

Pán Ježíš Kristus: Dnes ne. Chtěl bych, aby sis teď odpočinul, Petře. Přeji ti 
pěkné a příjemné odpoledne. 
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Dialog 49 

25. února 1999 

 

Peter: Kupodivu, po celé té záplavě takového množství otázek před dvěma dny 
se všechno zdá být klidné a nikdo se na nic neptá. Včera jsme hovořili o Janu 
Křtitelovi. Pokud bys nechtěl učinit nějaké dodatečné komentáře ohledně 
čehokoliv, co chceš, rád bych Tě ve spojitosti s Janem Křtitelem poprosil, pokud 
smím, abys komentoval tvůj výrok ohledně něho, zaznamenané v Lukášovi 
7:28, cituji: „Říkám vám, že žádné ženě se nenarodil nikdo větší než Jan, ale kdo 
je nejmenší v Božím Království, je větší než on.“ Toto prohlášení je tak trochu 
matoucí. Jestliže byl Jan Křtitel největším prorokem ze všech, proč potom ten, 
kdo je nejmenší ve Tvém království, je větší než on? Co to vlastně znamená? 

Pán Ježíš Kristus: Než odpovím na tvou otázku, Petře, chtěl bych něco dodat 
k tomu, o čem jsme diskutovali včera. Týká se to základního zákona Stvoření, 
který říká, že všechno postupuje z nitra navenek a že tento zákon nemůže být 
porušen. Jak víš, Petře, aby se aktivoval negativní stav a jeho specifický životní 
styl, jakož i jeho finální produkt - lidský život, bylo třeba odklonit se od toho 
zákona. Dokud důsledně dodržujete všechny procedury a tvořivé snahy 
v souladu s podmínkami toho zákona, je nemožné aktivovat a uvést do pohybu 
žádný jiný typ života. 

Na druhou stranu, uvnitř domény pozitivního stavu je naprosto nemožné 
iniciovat jakýkoli jiný typ života než pozitivní tím, že se pokusíte vyhnout 
aplikování tohoto zákona v procesu vašeho tvořivého, nebo v tomto případě 
pseudotvořivého úsilí. Jakýkoliv pokus porušit nebo obejít ten zákon by skončil 
totálním selháním. 

Aby se uspělo v tomto pseudotvořivém úsilí, bylo potřeba odloučit ze sféry a 
atmosféry pozitivního stavu určitý kontingent sentientních entit, jakož i jisté 
množství velmi specifické energie a umístit je všechny do stavu totálně 
odlišného od pozitivního. Když byli odloučeni, mezi pozitivní a negativní stav 
byla vetknuta ohromná propast, takže ji dlouhou dobu nikdo nebyl schopen 
přejít ani jedním směrem. Nemohlo dojít k přechodu, dokud se nevytvořily 
všechny podmínky pro založení pseudoživota a lidského života a dokud nebyly 
uplatněny a zavedeny odlišné typy pseudozákonů, které totálně odporovaly 
multivesmírnému zákonu ‚z nitra navenek‘, jakož i jakémukoliv jinému zákonu 
pozitivního stavu. Kdyby byl přechod možný během aktivace negativního stavu, 
jeho aktivace by totálně selhala. Důvod tohoto selhání by byl ve faktu, že 
zmíněný multivesmírný zákon by zabránil, aby k ní došlo, protože by uplatnil 
svůj vliv prostřednictvím linie, která by jej spojovala s pozitivním stavem. 
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V doméně pozitivního stavu ale ten zákon nebyl nikdy porušen. Jak víš, pozitivní 
stav sestává ze své vlastní duchovní dimenze, intermediální dimenze a fyzické 
dimenze. Všechny příčiny jsou iniciovány v duchovní dimenzi, postupují do 
intermediální dimenze a končí ve fyzické dimenzi, kde mají své následky. Odtud 
je poskytnuta zpětná vazba, která jde zpět přes intermediální dimenzi do 
duchovní dimenze, kde jsou zaznamenány dopad a účinek jejich příčin na 
všechny dimenze a kde jsou využity k zahájení dalších příčin. V pozitivním stavu 
se to vždy děje takovým způsobem. 

Kvůli výše popsaným faktorům nelze nic této povahy aplikovat na lidský život a 
na to, jak v něm, jakož i v negativním stavu všeobecně, všechno probíhá. 
Jedním z hlavních důvodů, proč je lidem a ostatním v zóně vymístění tak málo 
známo o pravé přirozenosti života pozitivního stavu, je zabránit jim, aby se 
pokoušeli použít jakékoli metody nebo životní styl pozitivního stavu v jejich 
vlastní doméně. Rozdílnost a nesoulad těchto dvou systémů je tak obrovských 
rozměrů, že pokud by se lidé a ostatní tvorové smíchali, bylo by to jako míchat 
hmotu s antihmotou. Takové míchání by vedlo ke spektakulární explozi, která 
by beze stopy zničila celé lidstvo a všechny v negativním stavu. 

Toto je jeden z důvodů, proč nebylo do této chvíle takové míchání možné a 
proč byl celý pozitivní stav držen velmi daleko od negativního stavu, obrazně 
řečeno. Ale od začátku transmise Mého Nového zjevení byly připravovány 
podmínky na zmenšování vzdálenosti mezi těmito dvěma stavy a jejich větší a 
větší přibližování, až dokud nebyl pozitivní stav během aktuálně probíhajícího 
posunu umístěn doprostřed negativního stavu. 

Jak bylo zjeveno v předchozích Dialozích, toto umístění je nezbytné a velmi 
podstatné, aby se mohla uskutečnit věčná eliminace negativního stavu. Bylo 
taktéž zjeveno, že jsem vybudoval zvláštní typ izolace, umístěné okolo členů 
pozitivního stavu, členů negativního stavu a vlastních lidí, aby jejich smíchání 
nezpůsobilo nikomu nebo ničemu žádnou újmu. Teď tu máme uspořádání, 
které nikdy předtím neexistovalo. Faktor izolace zabraňuje ve všech stavech 
jakémukoli vzájemnému prosakování zákonů a životních stylů, takže nedochází 
k žádné vzájemné kontaminaci a otrávení sfér a atmosfér. Proto bez ohledu na 
to, v jaké vzájemné blízkosti se nacházejí nebo zda jsou jeden uprostřed 
druhého, stále fungují v rámci svých vlastních parametrů. Dokud pokračují 
lekce a učení, negativní stav a lidský život musí dodržovat své stanovené 
pseudozákony a pseudopravidla. 

Tyto skutečnosti jsou uvedeny do vaší pozornosti proto nebo, přesněji řečeno, 
proto jsou vám připomínány, abyste neočekávali žádné očividné nebo zjevné 
změny ve struktuře a dynamice života negativního stavu a lidského života, 
pokud jde o jejich pseudozákony a pseudopravidla. Byli jste předtím varováni, 



379 
 

že jak víc a více houstne a zintenzivňuje se kondenzační faktor negativního 
stavu, jeho zjevná manifestace v lidském životě bude postupně negativnější a 
horší. Ve vašich vlastních oblastech jste už svědky tohoto dění. 

Avšak kvůli zvláštní izolaci, kterou jsem okolo vás umístil, a protože 
prostřednictvím vašeho ducha a duše jste byli umístěni doprostřed pozitivního 
stavu, vy jako Moji praví představitelé budete na základě vložení veškeré své 
důvěry a naděje do Mne zcela chráněni před všemi škodlivými účinky následků 
procesu kondenzace negativního stavu a před jedovatou atmosférou lidského 
života. 

V současnosti, během právě probíhajícího posunu, je vaší povinností a 
zodpovědností vyzařovat do lidského života a do negativního stavu všeobecně, 
na základě vaší svobodné vůle a volby, z pozice vaší bezpodmínečné lásky a 
moudrosti stav míru, ticha, pokoje a klidu a hlavně neodsuzujícího postoje, 
milosrdenství, odpuštění, akceptování a plného chápání faktu, že všichni se 
nacházejí a jsou umístěni tam, kde mají být, že vše ve svém nejzazším výsledku 
slouží nějakému pozitivnímu a dobrému účelu. Ať jste kdekoliv, ať vykonáváte 
nebo zastáváte jakýkoliv druh práce nebo zaměstnání, nebo v některých 
případech nevykonáváte nebo nezastáváte, ať máte s kýmkoliv jakýkoli poměr, 
jste tam proto, že jste tam potřební, abyste poskytli tomu místu, kondici, stavu, 
situaci či čemukoliv v každém bodě svého současného života tyto 
charakteristické vlastnosti pozitivního stavu. Tím, že to budete dělat, vytvoříte 
velmi důležitý základ, na kterém se může uskutečnit transformace typického 
negativního druhu lidského života na pozitivní druh lidského života, jak to 
zpříkladňují členové Nového vesmíru. 

V tomto procesu je vaše snaha spolupracovat se členy Nového vesmíru velmi 
zásadní. Právě se členy Nového vesmíru, s vaší pomocí a spoluprací, bude 
možné vybudovat tento základ. Koneckonců, lidský život jako takový nemůže 
být kvůli svému sentientnímu charakteru zničen. Může však být 
přetransformován z čistě negativní konotace na čistě pozitivní konotaci, jak je 
ukázáno v životech členů Nového vesmíru. Možnost této transformace, jak víš, 
Petře, byla vytvořena na základě procesu učinění Mého Lidského Božským, 
poté, co jsem učinil Mé Božské lidským. Záměrně neuvádím velké písmeno ve 
slově ‚lidským‘ po slovech ‚učinil jsem Mé Božské...‘, abych zdůraznil důležitý 
fakt, že jsem si zvolil ze Své svobodné vůle a volby, že se snížím na úroveň lidí, 
stavše se jedním z nich. Když jsem ale to lidské učinil v Sobě Božským, po tomto 
procesu se to označuje jako Lidské - s velkým ‚L‘. 

Důležitost tohoto procesu učinění Mého lidského Božským nelze dostatečně 
zdůraznit. Na základě úspěšného uskutečnění toho aktu nejenže jsem 
kompletně změnil Svou Přirozenost, ale umožnil jsem lidem, aby byli spaseni 
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od negativních aspektů jejich přirozenosti, uvádějíce je do situace transformace 
na čistě pozitivní aspekty. Moje Nová Přirozenost Mi kromě toho umožnila 
vytvořit Můj Nový vesmír, který ve své relativní kondici odráží tento Absolutní 
Akt a poskytuje lidem tuto důležitou možnost. 

Vaše pozice a role Mých pravých představitelů je v tomto procesu z toho 
důvodu velmi rozhodující a významná, protože většina této práce bude 
vykonána prostřednictvím vašeho chování, postoje, chápání, akceptovaní a 
manifestace všech pozitivních atributů, obsažených v členech Nového vesmíru 
a zpřístupněných vám prostřednictvím nich. V důležitém smyslu se stanete 
velmi účinnými zprostředkovateli těchto atributů od členů Nového vesmíru. 
Samozřejmě, jako vždy, jen pokud s tím souhlasíte ze své vlastní svobodné vůle 
a volby. 

Všechno, co vám bylo do tohoto bodu v tomto konkrétním Dialogu oznámeno, 
nás nepřímo přivádí k odpovědi na tvou otázku, Petře, ohledně Mého 
prohlášení, týkajícího se Jana Křtitele. Na první pohled se zdá, že není žádná 
spojitost mezi Mým prohlášením v té době a mezi tím, co jsem vám říkal až po 
samotnou tuto tečku. V tom prohlášení, které jsem učinil během Mého Prvního 
příchodu, je obsaženo tajemství umístění různých sil uvnitř pozitivního stavu, 
jakož i uvnitř lidského života na planetě Nula. Jde tu o vaše snížení se na úroveň 
lidského života, který je považován za manifestaci nejextrémnější externalizace. 
Slovo ‚snížení se‘ není dobrým vyjádřením nebo vykreslením tohoto procesu. 
Přiměřenějším vyjádřením by mohlo být něco jako vystoupení ze stavu 
niternosti do stavu nejkrajnější zevnějšnosti, do bodu ztráty jakéhokoliv 
kontaktu, a v některých případech uvědomění si niternosti či toho, že ty 
niternosti vůbec existují. 

Je zde popsán proces, jak lze takové umístění uskutečnit a jak se porovnává se 
stavem niternosti, zde označenými slovy ‚Království Boží‘. Jediný způsob, jak se 
lze vzdát stavu niternosti, nebo v tomto případě Království Božího, je narozením 
skrze lidskou ženu. Ona poskytuje takové možné prostředky prostřednictvím 
svého lůna. Umístění v jejím lůně způsobuje úplnou separaci od stavu niternosti 
neboli Království Božího a uvádí jedince do stavu zevnějšnosti, bez jakékoliv 
zjevné spojitosti s jedincovým původním zdrojem. 

Protože v konotaci diskutovaného případu žena nereprezentuje ženský rod, ale 
negativní stav jako celek, narodit se ženám všeobecně znamená přijmout 
podmínky negativního stavu, a především lidského života. 

Jestliže porovnáš tuto situaci s podmínkami, které existují v Království Božím, 
potom tam by kdokoliv byl na vyšším stupni poznání a porozumění, než 
kdokoliv narozený z žen. Být narozen ženám znamená kvůli negativní konotaci 
tohoto procesu být omezen ve všech aspektech vlastního života. 
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Tento stav, jak víš, je velmi specifický pro lidský život. Jestliže se ale nějaký 
agent pozitivního stavu rozhodl narodit do lidského života a jestliže měl ode 
Mne velmi zvláštní poslání stát se někým, kdo připraví cestu pro Můj vstup do 
lidského života - v tomto případě Jan Křtitel, byl by považován za největšího 
proroka všech dob z jednoduchého důvodu, že nikdo jiný nebyl v té konkrétní 
roli před ním a nikdo jiný v té roli nebude po něm. Avšak bez ohledu na to, jak 
byla ta role důležitá z lidského hlediska a z hlediska situace, která existovala a 
ještě stále existuje na planetě Nula, kvůli hrubým omezením, ve kterých je 
lidský život velmi pevně zasazen, dokonce i kdyby měl kdokoliv v lidském životě 
největší možné schopnosti, dary, talenty, chápání a poznání, jakož i ovládání 
mysli, jaké měli mnozí proroci těch dob, ještě stále by je měl/měla v mnohem 
menším stupni než kdokoliv v Království Božím. Z toho důvodu ‚ten kdo je 
nejmenší v Božím Království, je větší než on‘. 

Otázkou je zde relativita kondice každého. Čím dál je někdo umístěn od stavu 
niternosti, tím větší stupeň relativity získá. Pokud se ocitnete umístěni ve stavu, 
který je úplně separován od niternosti a celé vaše jsoucno je dáno do stavu 
nejodlehlejší zevnějšnosti, vaše relativita by měla nejextrémnější charakter. 
Protože lidský život je ztělesněním této extrémní situace, každý inkarnující se 
do lidského života by trpěl problémem extrémní relativity vůči každému nebo 
všemu, kdo by nebyl nebo co by nebylo v té pozici. 

Takže v rámci hranic této extrémní relativní kondice by byl jedinec schopen 
dosáhnout pouze tolik, kolik by mu/jí dovolovala dosáhnout omezení té 
extrémnosti. 

I v této kondici ale existují rozdíly v tom, kolik lze dosáhnout nebo jak daleko lze 
zajít s tím, co má kdo k dispozici. Někdo, kdo je schopen plně využít všechny 
dostupné potenciály této kondice, by byl považován za mnohem většího 
v porovnání s někým, kdo toho schopen není. Čím větší uvědomění si existence 
stavů niternosti, tím větší využití dostupných zdrojů v zevnějších stavech. A, 
samozřejmě, naopak. 

Na druhou stranu, výsledky někoho, kdo je umístěn v extrémním zevnějšku, 
vypadají jako nic v porovnání s tím, co lze dosáhnout v pozitivním stavu, 
označeném zde jako Království Boží. Jestliže se ale díváte na jeho/její výsledky 
z pozice lidského života, v porovnání s někým ve stejné pozici by byl považován, 
takříkajíc, za největšího mezi rovnými. 

Toto je perspektiva, ve které je třeba vidět a chápat Mé tehdejší prohlášení. 
V podstatě jsem nepřímo popisoval přirozenost pozitivního stavu, přirozenost 
lidského života a situaci někoho, kdo se rozhodne inkarnovat na planetu Nula 
prostřednictvím ženského lůna, jehož původ byl ale v pozitivním stavu. 
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Dokonce i Já jsem byl během Svého odloučení od Mé Esence-Otce na planetě 
Nula ve stavu omezení, která Mi nedovolovala dělat více, než bylo náležité 
v rámci těch omezení. Jak víš, musel jsem čekat, až Mě jiní lidé poprosí, abych 
pro ně něco udělal, než jsem pro ně něco mohl udělat. A dokonce i poté museli 
mít víru v Mou schopnost vykonat to. Jinak by to nefungovalo. 

Samozřejmě, dělat za takových okolností něco navíc, než bylo definováno 
omezeními lidského života, by nadělalo ohromnou škodu, protože by to lidem 
vzalo důvěrně známý základ, na které je vybudován jejich život. Abych tomu 
zamezil, musel jsem Své skutky omezit na důvěrně známý základ. 

Mé takzvané zázračné skutky v žádném případě neporušovaly ty požadavky, 
protože lidé té doby byli v tom konkrétním regionu, kde jsem ty skutky vykonal, 
důvěrně obeznámeni se zázraky díky Mým prorokům, které jsem jim dal během 
dějin jejich existence. Co myslíš, proč byla učiněna taková opatření? Všechny ty 
slavné a mocné proroky jsem jim poslal proto, abych lidem poskytl takovou 
důvěrnou známost, aby tak byla připravena cesta pro Mé objevení se mezi nimi. 
Protože jsem byl v té době podle názoru většiny lidí považován za mocného 
proroka, očekávalo se ode Mne, že budu konat takové zázraky. Z té pozice tedy 
nedošlo k žádnému překročení hranic jejich hrubých omezení. 

Jak se toto všechno týká vás, ve vaší současné kondici? Někteří z vás jsou snad 
frustrováni limity, které pociťujete ve svém současném životě na planetě Nula, 
jakož i ve vaší pozici, práci, povolání, nezaměstnanosti, fyzickém nebo 
duševním zdraví nebo v čemkoli, co prožíváte a čím procházíte. Tato omezení 
by mohla být velmi nepříjemná a mohla by způsobit všemožné osobní 
problémy a nepříznivé duševní stavy, jako je deprese, úzkost, obavy, nejistota, 
podrážděnost, nerozhodnost a podobné stavy mysli. 

Z hlediska zjevených faktorů je jasné, že máte fungovat s tím, co má každý 
jeden z vás k dispozici, bez očekávání nebo chtění nebo touhy mít víc. 

Ať to vypadá jakkoli těžce na vnější úrovni, jestliže přijmete svou pozici 
takovou, jaká je, vědouce, že takto to má být a že za každých okolností děláte, 
co je ve vašich silách, a že vynakládáte všemožné úsilí, abyste využili co nejvíce 
všechno, co máte k dispozici v rámci hrubých omezení vašeho lidského života, 
plníte si své poslání a ilustrujete svou schopnost řádně se vypořádat se všemi 
situacemi, které jsou před vás kladeny. Tímto se stáváte Mými pravými 
představiteli. 

Peter: Děkuji Ti mnohokrát za Tvá vysvětlení a odpověď na mou otázku. Je dnes 
ještě něco, co bys chtěl dodat? 

Pán Ježíš Kristus: Rádo se stalo, Petře. Ne, dnes ne. Jsou nějaké další věci, které 
musíš udělat. Tak jdi a udělej je. Přeji ti příjemné odpoledne. 
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Dialog 50 

26.února 1999 

 

Peter: Dnes ráno bych rád do Tvé pozornosti uvedl některé záležitosti, které ve 
svém dopise vznesla Dr. Beth Ann Voienová, jakož i tvrzení některých čtenářů 
těchto Dialogů, že nejsou schopni zažít stav niternosti, nebo mít nějaký přístup 
k Tobě nebo členům jejich duchovní rodiny. 

Pán Ježíš Kristus: Doporučoval bych, abychom se nejdříve věnovali otázce Beth 
Ann a potom pokračovali tvým požadavkem. 

Peter: Velice Ti děkuji. Beth Ann se ptá, zda je v současnosti ještě nějaké 
upřesnění fráze v Bibli ‚a noci tam nebude‘. (Zjevení 21:25) 

Pán Ježíš Kristus: Nuže, tato záležitost byla pěkně rozpracována v Novém 
zjevení Pána Ježíše Krista, kapitola 18, strana 573 (anglického originálu - pozn. 
překl.). Možná by bylo dobré znovu si přečíst tu kapitolu, abyste si oživili paměť. 
Protože se noc rovná aktivaci negativního stavu, jakož i životu negativního 
stavu, z pozice současného probíhajícího posunu to prohlášení jasně naznačuje, 
že nic z negativního stavu nebude už nikdy opět ve svém pseudojsoucnu a 
pseudobytí. Musíte pochopit, že než byl negativní stav aktivován a uveden do 
pohybu, žádné noci, dokonce ani ve fyzické konotaci toho slova, nikde 
neexistovaly. Já, jakož i všichni členové Mého pozitivního stavu, sídlíme 
v neustálém světle, protože v Absolutním Smyslu Já jsem Absolutní Světlo. 
V duchovní konotaci toho slova ale slovo ‚světlo‘ znamená také trvale být 
osvícen, přičemž má jakákoliv sentientní mysl v pozitivním stavu Mého Stvoření 
zcela jasno o všech aspektech svého života. Toto je důvod, proč se říká, že 
všichni členové Mého pozitivního stavu sídlí v neustálém světle a že Já jsem 
Absolutní Světlo. Znamená to také, že přede Mnou není nic utajeno - absolutně 
nic. 

Aby se aktivoval negativní stav, bylo nutné vystoupit zpod toho světla. Pokud 
jste v tom světle, neexistuje žádná možnost žádné takové aktivace. V tom 
smyslu je světlo poznáním všech důsledků, výsledků a následků všeho, co je 
považováno za aktivaci a realizaci. S takovým poznáním, jsouce v jeho světle, by 
bylo nemožné pokračovat v takovém plánu. Proto, jak si pamatujete, jistý 
kontingent sentientních entit, známých pod jménem pseudotvůrci, vyšel zpod 
Mého světla, obrazně řečeno, tak aby žádné takové poznání důsledků, výsledků 
a následků jejich plánovaných akcí nemohlo být jimi rozpoznáno nebo zjištěno. 
Jinak by se svými plány nemohli nic dělat. 



384 
 

Jen co se od toho světla odvrátíte, tím procesem vytvoříte tmu a noc. 
V duchovní konotaci slov ‚tma a noc‘ máte stav totální nevědomosti, bez 
jakéhokoliv správného poznání čehokoliv (není světlo, které by vás o čemkoliv 
osvítilo!). Kvůli tomu skončíte ve fabrikování a přijímání zkreslení a falešností o 
čemkoliv. ‚Noc‘ tedy v této konotaci znamená žádné poznání, žádné chápání a 
žádné vnímání jakékoliv pravdy a dobra a jejich nahrazení nepravdami a zly. 
Protože takové věci jsou přisuzovány jen povaze negativního stavu, je to 
negativní stav, který je v totální neprůhledné temnotě a nejčernější možné 
noci. Takže kdykoliv učiníte prohlášení ‚a noci tam nebude‘, jasně to znamená, 
že nadobro a navždy nebude nic z negativního stavu a jeho pseudoživota 
sužovat Mé Stvoření. 

Jak víš, krátce před eliminací negativního stavu - noci a temnoty - těsně 
předtím, než zazáří úsvit se svými prvními slunečními paprsky, noc a její 
temnota se stávají nejčernější a nejvýraznější. To znamená, že negativní stav se 
stane negativnějším, horším a mocnějším, než byl kdy předtím. Vy se nacházíte 
uprostřed svědectví toho procesu. Je to znamením vstupu do jeho finální fáze, 
jak vám bylo naznačeno v jednom z našich předcházejících Dialogů. Během 
tohoto období neproniknutelné tmy a nejčernější noci zůstáváte vy jako Moji 
praví představitelé jediným zářícím světlem dostupným lidem na planetě Nula. 
Váš život a vaše přítomnost na této planetě je jediným spojovacím článkem 
s pozitivním stavem, který této planetě umožňuje udržet si svůj život. Jestliže 
byste měli přestat vyzařovat to světlo prostřednictvím svého pozitivního 
postoje, nezůstalo by tu nic, co by mělo nějaké stopy čehokoliv z Mé Pravdy a 
Dobra. V tom případě by nastala totální tma a noc, způsobujíce, že všichni 
obyvatelé na této planetě by se stali zcela slepými.  

Naštěstí, vaše přítomnost na této planetě a dostupnost Mého Nového zjevení 
v jeho třech zdrojích zde vytvořily pro všechny předpoklad pro konečné 
uzdravení z jejich slepoty a pro zvěstování nastávajícího úsvitu s jeho jasným 
světlem, které zcela odstraní všechny zbytky noci a temnoty, ať by byly jakkoliv 
neproniknutelně černé. Z tohoto tedy nyní jasně vidíte, jak důležitá je role a 
pozice vás jako Mých pravých představitelů. 

Peter: Ano, je to jasné. Další žádostí Beth Ann je objasnění záležitosti feminity a 
maskulinity a důvodu vynechání slov ‚Sebe sama‘ v Dialogu 35 na straně 300 
(anglického originálu - pozn. překl.). 

Pán Ježíš Kristus: Něčemu z této záležitosti jsme se věnovali v Dialogu 31, 
strana 263-264 (anglického originálu - pozn. překl.). Možná by bylo dobré znovu 
si přečíst to sdělení, abyste se jednou a navždy zbavili jakýchkoli obav, že 
bychom v našich Dialozích nebo během naší konverzace jakkoliv zanedbávali 
nebo podceňovali femininní princip, nebo jakýmkoliv způsobem vyzdvihovali 
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maskulinní princip nad femininní. Po přečtení a přijetí Mého Nového zjevení by 
takové obavy už nikdy více neměly přijít na mysl. Ono sdělení je založeno na 
úplném sjednocení a zrovnoprávnění Mých Absolutních Femininních a 
Maskulinních principů. Prosím, pochopte jasně, že bez takového 
zrovnoprávnění bych nebyl nikdy schopen získat Svou Novou Přirozenost nebo 
stát se tím, čím jsem. A nejen to, ale bez toho bych nikdy nebyl schopen 
podrobit si negativní stav a podmanit si všechna zla a nepravdy. 
Nezapomínejte, prosím, že život negativního stavu je zakořeněn v separaci, 
rozbití jednoty, bezohlednosti a otroctví jednoho principu vůči druhému. Proto, 
kdyby měly být tyto principy ve Mne v takovém stavu, jaký je vrozený životu 
negativního stavu, byl bych negativním stavem a nemohl bych být Absolutní. Je 
zcela nepředstavitelné, že by se stalo nebo že by existovalo cokoliv tohoto 
charakteru. Nemyslete si tedy ani na chvíli, že přehlížíme důležitost stejného 
zdůrazňování obou dvou principů. Jinak bychom podporovali negativní stav. 

Důvod, proč jsem na straně 300 ve zmíněném Dialogu úmyslně vynechal slova 
‚Sebe sama‘, by měl být zřejmý z obsahu toho Dialogu. Podívejte se, v jakém 
kontextu to bylo řečeno. Bylo to řečeno v kontextu vyvracení lidského pojímání 
a chápání Mé Přirozenosti, jak si Mě představují oni, a jejich tendencí očekávat, 
že budu takový, že se budu chovat tak, že budu hovořit to a tak, že budu, nebo 
nebudu používat taková slova, že se budu vyjadřovat tak a podobné nesmysly, 
jak ty, Petře, rád říkáš. Podle falešného a zkresleného pojímání většiny lidstva 
jsem vnímán jako Všemohoucí Bůh, Otec všech atd. Slovo ‚Všemohoucí‘ a 
podobné označení Mé Přirozenosti se týkají Mé Maskulinity, zatímco takové 
pojmy jako láska, dobrota, soucit, milosrdenství, laskavost a podobné 
vlastnosti, se týkají Mé Feminity. Protože je z pohledu lidstva dán důraz na Mou 
Maskulinní stránku, a protože jsem vykreslen ve všech jejich bláznivých 
náboženstvích jako mužská postava, abych odrážel nepravdivost a úplnou 
neadekvátnost jejich vnímání toho, kdo jsem a jaký/jaká jsem, úmyslně jsem 
vynechal slova ‚Sebe sama‘, aby mohla být odhalena směšnost takového 
pojímání Mé Přirozenosti. Pro vynechání slov ‚Sebe sama‘ neexistuje žádný jiný 
důvod. 

Peter: Děkuji Ti velmi za toto upřesnění. Mohu Tě nyní požádat, abys dál 
upřesnil záležitost, kterou jsem uvedl já? 

Pán Ježíš Kristus: Celkem určitě, Petře. Pokračujme. I když tato věc byla do jisté 
míry předmětem Dialogu 16 a některých jiných míst, je vhodné ji opět uvést. Jsi 
znepokojen, Petře, že někteří čtenáři Mého Nového zjevení ti říkají, že nemají 
žádný přístup ke Mně nebo ke svému nitru, či dokonce ke své intuici. Obáváš 
se, že kvůli tomu nejsou schopni splnit v Mém Novém zjevení tak často 
zdůrazňovanou potřebu jejich vlastního ověření si ryzosti, pravdivosti, 
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autentičnosti a zdroje těchto Dialogů a dvou dalších zdrojů Mého Nového 
zjevení. Také se obáváš a děláš si starosti, že kvůli této údajné neschopnosti by 
se nakonec odvrátili, nebo by úplně odmítli Mé Nové zjevení. Toto je pro tebe 
obzvláště znepokojující, Petře, kvůli slibům krásných zážitků, které by každý 
mohl mít, kdyby jen postupovali podle procedur popsaných ve čtvrté kapitole 
knihy Kdo jsi a proč jsi zde? a v páté kapitole Nového zjevení Pána Ježíše 
Krista. 

Když ti čtenáři těch dvou knih začali hlásit, že nejsou schopni nic zažít, ať 
jakkoliv poctivě a důsledně dodržují procedury popsané v těch dvou kapitolách, 
téměř jsi propadl panice. Už jsme se zmínili o důvodech, proč ty metody a 
procedury více nefungují. Byly nahrazeny zcela individualizovaným a 
zosobněným přístupem a spoléháním se všech na svou vlastní intuici nebo svůj 
vlastní pocit, logiku, rozum, intelekt a podobné faktory. 

Otázkou potom je: Existuje někde někdo, kdo je čtenářem a praktikujícím Mého 
Nového zjevení, kdo nemá žádný přístup přímo ke Mně nebo ke členům své 
duchovní rodiny nebo ke své intuici? Je taková věc vůbec představitelná? 

Tady máme opět co do činění se záležitostmi očekávání a projekcí. Existuje silná 
lidská tendence očekávat, že se věci stanou takovým způsobem, jakým si to 
každý jedinec vyobrazuje ve své mysli nebo jak očekává, že se to stane nebo že 
to zažije. Opět, hledají všeobecnosti a důvěrnou známost v tom, jak je potřebné 
dosáhnout nebo uskutečnit tento proces. Kvůli tomu by chtěli mít přesný, co 
nejpodrobnější recept, jak by se měl dosáhnout nebo vytvořit takový přístup. 

Jak bylo uvedeno předtím při mnoha příležitostech, všechny metody a praktiky 
v lidském životě, které mají takové paušální, všezahrnující, na všechno se hodící 
použití, byly úplně a kompletně zahrnuty nebo převzaty silami negativního 
stavu. Jak také víš, bylo to dovoleno proto, aby se dala příležitost negativnímu 
stavu kondenzovat za účelem jeho pseudovítězství. Kvůli tomuto faktu, pokud 
jste předtím takový přístup neměli a pokud neexistovala předešlá dohoda mít 
takový přístup za jakýchkoli podmínek, bez ohledu na to je vám kvůli vaší 
vlastní ochraně zamezeno, abyste měli tento přístup pomocí prostředků a 
způsobů popsaných ve výše zmíněných kapitolách.  

Znamená tato situace, že skutečně nemáte žádný přístup ke Mně nebo členům 
své duchovní rodiny nebo ke členům Nového vesmíru nebo ke své intuici či ke 
stavu své niternosti? To záleží na tom, ze které strany nebo z jaké pozice se na 
to díváte. Pokud se na to díváte ze své typické lidské pozice nebo z pozice 
očekávání, předpisů či důvěrné známosti nebo toho, jaký typ přístupu mají jiní 
čtenáři, v tom případě ten typ přístupu nemáte. Pokud se však na to díváte ze 
své vlastní individualizované a zosobněné pozice, potom máte ke Mně, ke 
členům své duchovní rodiny, ke členům Nového vesmíru, ke své intuici, ke 
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svému nitru stále přístup. Jak objektivně zjistíte, že máte skutečně takový 
přístup? 

Uvažujte toto: Jestliže čtete, uvažujete a přemýšlíte o Mém Novém zjevení a 
jestliže vynakládáte všemožné úsilí, abyste praktikovali jeho principy, 
samotným tímto faktorem jste v neustálé komunikaci se Mnou a s námi všemi. 
Mohu vás ubezpečit o jedné velmi důležité věci: Kdybych u vás nebyl přítomen 
a kdybych s vámi nekomunikoval pomocí Mého Nového zjevení, nejenže byste 
nebyli nikdy schopni porozumět tomu, co je v něm obsaženo, ale nebyli byste 
schopni ani přijmout jej jako Mé Pravé Slovo. Faktor přijetí Mého Nového 
zjevení a snaha praktikovat jej kvůli principům tvoří Mou komunikaci s vámi. 
Znamená to také, že vaše intuice funguje správně a účinně, protože kdyby 
nefungovala, nikdy byste nebyli schopni zjistit nebo určit, že to, co Mé Nové 
zjevení obsahuje, je skutečná pravda v absolutním smyslu. Ať si myslíte cokoliv, 
ať jakkoliv popíráte, že máte nějakou intuici nebo že jste schopni navázat 
kontakt se Mnou a se všemi ostatními, které jsem vám přidělil, na základě 
faktoru čtení, chápání a přijímání Mého Nového zjevení máte zcela zjevně 
všechno, co potřebujete, abyste vůbec něčeho dosáhli. Je to jen věcí toho, 
abyste poznali a přijali, co máte a abyste to používali bez ohlížení se na to, co 
mají ostatní a bez pokoušení osvojit si jejich metody a praktiky, které jim 
fungují, které by ale ve vašem konkrétním případě byly zcela neúčinné. 

Dalším bodem této záležitosti, který je třeba připomenout, je to, že z nějakých 
velmi důležitých duchovních důvodů, aplikovatelných pouze na vás osobně, 
jsme Já a vy vzájemně souhlasili s faktem, že nebudete mít žádný otevřený 
nebo zjevný pocit toho, že máte takový přístup. Zároveň byl každý z vás 
obdařen jistými schopnostmi, talenty, dary, logikou, rozumem, intelektem a 
správným vnímáním, které by vám umožnili správně a efektivně fungovat ve 
vašem lidském životě a které by vás přivedli k objevení, čtení, chápání a 
přijímání Mého Nového zjevení. Bez toho, abych vás vybavil těmito speciálními 
senzory, byste to nikdy nebyli schopni udělat. 

Podívejme se ale na tuto záležitost jinak. Pokud byste navázali žádoucí způsob 
komunikace se Mnou a se členy své duchovní rodiny a Nového vesmíru, jakož i 
se svým nitrem, měli byste uznat a přijmout následující fakt: Jestliže jste ze své 
vlastní svobodné vůle a volby přijali Mou nabídku stát se Mými pravými 
představiteli na planetě Nula, potom působíte výlučně ze Mne a z pozice Mého 
pozitivního stavu. Jak to funguje z praktického hlediska? Uvažujte toto: Kdykoliv 
něco děláte, kdykoliv stojíte před nějakým důležitým rozhodnutím, kdykoliv 
přemýšlíte o někom nebo o něčem, kdykoliv se zabýváte nějakou iniciativou 
nebo vůbec čímkoliv, ať je to cokoliv, pokud všechno to i vše ostatní děláte 
úplně současně, bez jakékoliv výjimky či výhrady, se Mnou na paměti, se členy 
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své duchovní rodiny a Nového vesmíru na paměti, potom v tom případě se 
všechno děje podle Mé vůle. A ať je výsledek toho všeho jakýkoliv, tak to má 
být. Jestliže v tomto procesu jasně prohlásíte a jestliže své prohlášení myslíte 
ve svém srdci a mysli skutečně upřímně, že se Má vůle bude vždy konat ve 
vašem životě, a jestliže dále přemýšlíte o Mně a o nás všech, kteří jsme při vás 
v každé jednotlivé době přítomni, potom vše ve vašem životě, ať je to cokoliv, 
ať vám to připadá jakkoliv bezvýznamné, bude vycházet z Mé Vůle. Na základě 
tohoto faktoru máte plný přístup ke Mně a ke všem ostatním, kteří vám byli 
přiděleni z duchovního světa, nezáleží na tom, jak moc, nebo jak málo, nebo 
zda si vůbec vědomě uvědomujete naši přítomnost a naši práci s vámi v tomto 
ohledu. 

Pokaždé, když to děláte, jak je navrženo výše, děláte to, myslíte, cítíte, toužíte, 
konáte, chováte se či cokoli jiné, díky Mně, podle Mě, se Mnou, 
prostřednictvím Mne, ze Mne a pro Mne. 

Naproti tomu, jestliže budete během jakéhokoliv okamžiku svého života, ve 
všech svých duchovních, duševních a/nebo fyzických aktivitách a podnikáních, 
myšlenkách či pocitech, ať jsou jakékoli nebo ať vám připadají jakkoli 
významné, nebo nevýznamné, zanedbávat přemýšlení nebo uvažování o Mne a 
o duchovních faktorech svého života, o členech své duchovní rodiny a členech 
Nového vesmíru, jakož i o svém stavu niternosti, v tom případě fungujete 
z pozice lidských aspektů své přirozenosti. Proto jste během takové doby ve 
stavu přerušení vašeho přístupu ke Mně a ke všem ostatním přítomným se 
Mnou ve vás. Vaše rozhodnutí, nebo cokoliv to je, a všechny jejich výsledky, by 
byly nevhodné a neslučitelné s Mou vůlí ohledně vás. To nebo cokoli jiné 
budete dělat ze svého vlastního ego stavu, který je, jak už nyní dobře víte, 
v přímém rozporu s Mou vůlí a s vaším pravým Já. 

Kdykoliv si uvědomujete, že jste Mými pravými představiteli, a pokud stále 
udržujete tento důležitý fakt v popředí vaší mysli za každou cenu, ať si jakkoliv 
málo, případně vůbec vědomě neuvědomujete, že máte takový přístup k nám a 
ke svému pravému duchovnímu Já, jste v neustálé interakci s námi všemi. 
Koneckonců, nyní jste umístěni uprostřed pozitivního stavu. Pamatujte si to. 

Peter: Děkuji Ti mnohokrát za tuto krásnou připomínku. Je ještě něco, co bys 
dnes chtěl komentovat? 

Pán Ježíš Kristus: Pouze stručný komentář k záležitosti, kterou před pár 
minutami vzpomněl Dan z New Yorku, když ti telefonoval ohledně židovského a 
islámského náboženství. Židovské náboženství, které striktně dodržuje koncept 
jednoho boha, existovalo dlouho předtím, než byl založen islám. Tedy, proč 
jsem potřeboval umožnit, aby se uskutečnilo další náboženství, které by tak 
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silně zdůrazňovalo koncept jednoho Boha? Nebyl by takový skutek 
nadbytečný?  

V době, kdy byl založen islám, židovský národ jako takový neexistoval. Všichni 
obyvatelé jeho země byli spolu s jejich náboženstvím, jak jsem to předpověděl 
Já a ostatní proroci, rozehnáni a rozptýleni po celém tehdy známém světě 
(diaspora). Toto se jim stalo jako důsledek jejich volby odmítnout Mě jako 
svého pravého mesiáše. Pamatuješ si, jak volali na Piláta, „Jeho krev na nás a na 
naše děti“. Tím, že to pověděli, přivodili na sebe strašný trest. 

Takže, v té době z praktického hlediska nic takové jako židovské náboženství 
neexistovalo, protože neexistoval žádný stát, nebo země, nebo velká komunita, 
které by mohly udržet jednotnou a konzistentní ideologii Jednoho Boha 
Nedělitelného. A nejen to, ale na základě faktoru svého rozptýlení na různých 
místech světa vytvořili uvnitř svého vlastního náboženství mnohé různorodé a 
protichůdné koncepce. Kromě toho, neustále byli pronásledováni křesťany a 
ostatními, a z toho důvodu byla většina jejich náboženských rituálů, dogmat, 
učení a praktik držena v ilegalitě a tajnosti. Za takových podmínek jejich 
koncept Jediného Boha Nedělitelného nemohl proniknout k lidstvu, protože 
lidstvo na ně pohlíželo jako na ty, kteří zavraždili svého vlastního Boha, 
přivodíce na sebe zasloužený trest (z jejich pohledu), jak je to vylíčeno ve výše 
citovaném verši. A také kvůli tomu, že v té době se dívali na jejich náboženství 
jako na něco zlého, prohnilého, hříšného, čím je třeba opovrhovat a co je třeba 
odmítnout. 

Kvůli těmto skutečnostem bylo tedy nutné dát vzniknout soudržnějšímu, 
jednotnějšímu a více konzistentnímu náboženství, které by zachovalo koncept 
Boha jako někoho, kdo je Jeden a Nedělitelný. Islám dobře posloužil tomu 
účelu. Jak vidíš z tohoto komentáře, vaše závěry o této záležitosti ve tvém 
telefonátu s Danem nebyly celkem správné. A toto je všechno, čím bych chtěl 
přispět k této záležitosti. Možná, Petře, by bylo dobré dát si delší přestávku a 
připravit se na nějaké cestování. Pokud by vyvstala potřeba pokračovat ve 
vedení našich dialogů, tak bychom pokračovali, pokud by to bylo třeba a jestliže 
by to bylo třeba. Zatím se měj krásně. 

Peter: Velmi Ti děkuji za Tvé komentáře a všechny tyto dialogy. 
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Dialog 51 

3. března 1999 

 

Peter: Chtěl bych přerušit, pokud smím, naši přestávku v dialozích, abych uvedl 
do Tvé pozornosti některé obavy vyjádřené jedním čtenářem těchto Dialogů a 
moji nevhodnou reakci na tyto obavy. Smím? 

Pán Ježíš Kristus: Samozřejmě, že smíš, Petře. Na úplném konci Dialogu 50 bylo 
zcela jasně naznačeno, že pokud vznikne potřeba přerušit tuto přestávku, mělo 
by se to udělat. Takže, dej se do toho. 

Peter: Děkuji Ti moc. Vlastně jsou to dvě věci a, samozřejmě, má hloupá reakce 
na ně. První věc se týká prohlášení v Dialogu 42 ohledně výsledku průzkumu 
veřejného mínění, který byl veden krátce po omluvě prezidenta Clintona 
potom, co ho senát Spojených státu zbavil obvinění. Říkalo se tam, že polovina 
dotazovaného obyvatelstva nevěřila v jeho upřímnost. Na základě tohoto 
faktoru bylo psychologicky naznačeno, že ti lidé reagovali ze svého vlastního 
pocitu viny, protože oni sami nejsou upřímní. Čtenář tohoto prohlášení to vzal 
tak trochu osobně, protože je Tvým představitelem a je přesvědčen, že nekonal 
podle toho psychologického postoje. Myslím si, že tu jde o to, že jsi paušálně 
prohlásil, že každý v té kategorii je sám neupřímný. Druhou věcí, vyjádřenou 
tím samým jedincem, bylo to, že o moudrosti se jaksi nic neuvádí, ale jen o 
bezpodmínečném milosrdenství a odpuštění. Podle jeho chápání si moudrost 
vyžaduje spravedlivost, aby se věci uvedly do rovnováhy - jak bylo tak 
mnohokrát zdůrazněno v celém Tvém Novém zjevení. A, samozřejmě, moje 
reakce na tyto obavy. 

Pán Ježíš Kristus: Dovol Mi nejdříve se věnovat tvé reakci, Petře. Vždy, když 
někdo vyjádří takové obavy, způsobem a slovy použitými pro vyjádření 
takových obav, a toto je důležité, zas a znovu to aktivuje tvé pochybnosti o 
pravém zdroji takových prohlášení, v tomto případě, zda jsem to Já, kdo to řekl. 
Už mnoho let žádáš o vyřešení tohoto problému a o to, abys byl schopen zdržet 
se takových, z tvého pohledu nevhodných reakcí. Avšak do dnešního dne tvá 
žádost nebyla povolena. Ještě stále máš tendenci takto reagovat. Existují 
důležité duchovní důvody, proč jsi nebyl dosud úspěšný, ať se jakkoliv usilovně 
snažíš zbavit takových reakcí. V současné době tyto důvody nemohou být 
zjeveny. Některým žádostem této povahy může být vyhověno buď mnohem 
později během tvého života na této planetě, nebo jen tehdy, co opustíš lidský 
život. I když nakonec se tvůj problém vyřeší sám a ty budeš od něho osvobozen 
- možná ne tady a možná až poté, co se vrátíš domů do duchovního světa, ale 
přesto bude vyřešen. 
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Peter: Jediné, co mohu říct, je to, že jsem tím znechucen. Kéž bych se byl 
schopen více krotit v takových situacích. 

Pán Ježíš Kristus: Buď trpělivý, Petře. Nezapomínej, že všechno nakonec slouží 
nějakému dobrému účelu. Ať to vypadá jakkoliv tíživě a náročně, vždy, když 
jsou aktivovány takové reakce, skutečně slouží něčemu, co je potřebné v té 
době. A obavy, že takové tvé reakce, Petře, mohou odradit čtenáře od toho, 
aby ti kladli své otázky nebo vznesli k tobě nějaké důležité duchovní záležitosti, 
jsou pochopitelné, mohu ale tebe i všechny čtenáře těchto Dialogů ubezpečit, 
že by se to nestalo. 

Pojďme ale nyní k vyjádřeným obavám. První obava, který byla adresována 
záležitosti neupřímnosti, pramení z nepochopení kontextu, ve kterém to bylo 
řečeno. Hovořili jsme o reprezentantech vzorku toho průzkumu veřejného 
mínění, a ne o celém obyvatelstvu. Ten vzorek byl z naší strany záměrně vybrán 
bez znalosti nebo vědomého uvědomění jedinců, zúčastňujících se průzkumu 
veřejného mínění, aby reprezentovali pouze ty obyvatele, kteří jsou ve svých 
vlastních životech náchylní být sami neupřímní. Vykonalo se to za účelem 
porovnání a ilustrace toho, jak lidé přistupují k takovým důležitým duchovním 
záležitostem. Nechtěli jsme, aby se to chápalo jako paušální zevšeobecnění 
aplikovatelné na všechny. Soustředili jsme se výhradně na ty v lidském životě, 
kteří, na jedné straně, mají stejné tendence být neupřímní, jaké promítají na 
někoho jiného, a na druhé straně, kteří jsou ochotni a schopni věřit, že ta 
dotyčná osoba byla upřímná. 

Protože vy jako Moji praví představitelé nejste považováni za typické lidi, i když 
někteří z vás mohou být na straně těch, kteří si mysleli, že dotyčná osoba byla 
neupřímná nebo nechtěně a mimovolně nadržovali pro daný moment 
renegátům, na vás taková prohlášení neplatí. Vaše nadržování bylo v tomto 
případě využito, aby do vaší pozornosti uvedlo potřebu zjistit omezenost, 
neadekvátnost a nevhodnost lidského odsuzujícího postoje a toho, jak faktory 
projekcí zkreslují věci a dostávají je do zcela nesprávné perspektivy. Jde tu o to, 
abyste si nacvičili náhled na všechno z pozice jejich vnitřních příčin - duchovně, 
a ne podle zevnějšku - neduchovně, jak to dělá většina lidstva. Toto není 
diskriminace, ale rozlišování. 

Proto bylo hlavní a nejdůležitější záležitostí v tom konkrétním případě to, 
abyste se jako Moji praví představitelé cvičili v náhledu na věci a v přijímání věcí 
té povahy způsobem, jak to dělám Já a členové pozitivního stavu. 

Vaše zabývání se potřebou spravedlnosti je v souladu spíše s vaší bývalou rolí, 
rolí agentů Mého pozitivního stavu. V té roli bylo vhodné dívat se na všechno 
z pozice potřeby snášet důsledky jakékoliv volby, rozhodnutí, stavu mysli nebo 
chování. V tom čase byl dán důraz na zákon příčiny a následku nebo akcí a 
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reakcí nebo voleb a důsledků. V té struktuře nad vším převládala spravedlnost. 
Přestože mnoha jedincům, podle vašeho názoru, by mohlo leccos hladce projít, 
například vražda, některé zločiny té povahy si vyžadovaly odlišný typ 
spravedlnosti, než byl schopen poskytnout váš lidský trestně-právní systém 
nebo jakýkoliv lidský systém. V tom případě byla spravedlnost vykonána někde 
jinde, mimo vaši planetu, kde existují vhodnější prostředky na dosažení 
takového cíle. Jak tedy z tohoto příkladu vidíte, lidské vyjádření, že někomu 
může něco hladce projít nebo podobně, je totálně nesprávné. Velmi jasně vám 
to říká, jaká ohraničená a omezená je lidská perspektiva. Nikomu nikdy nic 
hladce neprošlo. Bylo to jen otázkou času a místa. Prosím vás, abyste se zbavili 
tohoto typu zcela neadekvátní a nesprávné lidské perspektivy. Ještě jednou, 
toto je záležitostí vašeho tréninku v přijetí mnohem širší, realističtější a 
skutečnější perspektivy, než je ta, kterou vám je schopna poskytnout lidská 
přirozenost. 

Z výše uvedeného popisu vidíte, co by se mohlo stát, kdyby některá Má 
prohlášení a prohlášení kohokoliv byla vyňata z kontextu celého tématu 
diskutovaného ve zmíněném Dialogu a omezeně aplikována na jakéhokoliv 
konkrétního jedince. Znovu nebyla jaksi věnována pozornost našemu 
opakovanému prohlášení, že v žádném z těchto Dialogů by se nic nemělo brát 
osobně. Pokud není uvedeno jinak nebo pokud se to netýká výslovně vás, Mých 
pravých představitelů, vždy, když hovoříme o událostech v negativním stavu a 
v lidském životě na planetě Nula nebo o čemkoliv, co se týká jejich povahy, není 
to aplikovatelné na vás. Pamatujte si to. Jestliže to ale vezmete osobně a 
aplikujete to na sebe, znamená to jen tolik, že máte ještě stále nějaké 
problémy, týkající se té části vaší lidské přirozenosti, kterou si musíte uvědomit 
a které se musíte zbavit nebo se ji alespoň naučit ovládat. 

Peter: A co otázka nedostatku moudrosti v tom Dialogu a možná ve všech těch 
Dialozích? Co se stalo se záležitostí udržování rovnováhy? 

Pán Ježíš Kristus: Opět, toto je nesprávné pochopení a porozumění souvislosti 
mezi určitými pojmy použitými v našich Dialozích. Současně to svědčí o povaze 
právě probíhajícího posunu. Jak sis všiml, během našich rozhovorů převládá 
nad vším ostatním posun a důraz na bezpodmínečnou lásku, milosrdenství, 
soucit, empatii, pochopení, přijetí a odpuštění. Toto není náhoda. Jestliže 
umístíte celý pozitivní stav a jeho členy doprostřed negativního stavu a jeho 
finálního produktu - lidského života, abyste je uchránili před tím, aby byli 
navěky a spravedlivě odsouzeni za to, co rozpoutali v celém Stvoření, jak by to 
požadovala moudrost spravedlnosti a jak by to požadovala přítomnost 
samotného pozitivního stavu samotnou jeho přirozeností, potřebujete 
izolovat/chránit všechny zúčastněné před tím, aby se to stalo. 
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Z čeho si myslíte, že sestávají nebo jsou izolační faktory nebo jejich duchovní 
materiály? Jsou nebo sestávají z bezpodmínečné lásky, milosrdenství, soucitu, 
empatie, pochopení, přijetí a odpuštění. Bez nich by nikdo v negativním stavu 
nebo v lidském životě nemohl přežít. Mějte ale na paměti, prosím, že bez nich 
by nemohl přežít ani nikdo v pozitivním stavu, z jednoduchého důvodu, že 
takový výsledek by byl pro kohokoliv v Mém Stvoření nebo pro Mne osobně 
nepředstavitelný. Musíte velmi jasně pochopit, že život negativního stavu a 
lidský život nebo život v zóně vymístění a ve všech jejích peklech je sám o sobě 
a sám od sebe trestem i odplatou. 

Pamatujete si, co bylo tak naléhavě zdůrazňováno v předposledním odstavci, na 
straně 365 (anglického originálu - pozn. překl.), Dialogu 42? Že bezpodmínečná 
láska, milosrdenství, soucit, empatie, pochopení, přijetí a odpuštění jsou 
aplikovatelné jen po zobrazení a demonstraci všech důsledků, výsledků a 
následků jakýchkoli zlých, nesprávných nebo špatných skutků. Jinými slovy, 
poté, co každý ponese a pocítí všechny důsledky takových skutků. Toto tvrzení 
znamená, že pouze po naplnění moudrosti spravedlivých odměn by mohli být 
takové kategorie aplikovány a přisouzeny každému, kdo o ně žádá. 

Nicméně, protože všichni účastníci v negativním stavu a v lidském životě už jsou 
ve svých vlastních peklech a protože úděl trestu a odplaty za aktivaci 
negativního stavu přetrvává po mnohá tisíciletí, během aktuálně probíhajícího 
posunu je třeba přenést důraz od spravedlivé a odplácející části moudrosti na 
bezpodmínečnou lásku, milosrdenství, soucit, empatii, pochopení, přijetí a 
odpuštění. Co myslíte, jak jinak eliminuji pseudoživot negativního stavu a jeho 
lidský život v jeho negativních aspektech? Jeho úplným zničením - jak by si to 
žádalo vaše chápání pojmu moudrost? To by se rovnalo eliminaci negativního 
stavu prostředky negativního stavu, což by skončilo ne eliminací negativního 
stavu, ale jeho dalším ustanovením a potvrzením jeho práv zůstat navěky. Jste 
vůbec schopni vyvodit ty nepředstavitelné důsledky, jestliže by měl být přijat 
takový scénář? 

Takže povaha současně probíhajícího posunu je zakořeněna ve vytvoření 
zvláštního předpokladu, který by do mysli všech dostal ne záležitost 
spravedlnosti, trestu, odplaty a spravedlivých odměn, což přetrvává doposud, 
ale záležitost bezpodmínečné lásky, milosrdenství, soucitu, empatie, 
pochopení, přijetí a odpuštění. A toto je pravá moudrost takového nového 
uspořádání. 

Když ale důkladně analyzujete tyto pojmy, jaké závěry byste z nich vyvodili? Jak 
se týkají Mé Absolutní Lásky a Absolutní Moudrosti s jejich následnou aplikací 
v relativních podmínkách? 
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Milosrdenství, soucit a empatie jsou z čisté lásky; zatímco pochopení, přijetí a 
odpuštění jsou z čisté moudrosti. Toto je pravda. Podle tohoto chápání jsme 
proto nikdy nevyloučili nebo nezanedbali nebo, takříkajíc, neodložili na zadní 
plotýnku sporáku moudrost a všechny její atributy. Byla vždy přítomna a 
zdůrazněna, kdykoliv jsme uvedly slova ‚pochopení‘, ‚přijetí‘ a ‚odpuštění‘ a 
podobné atributy. Láska vždy pracuje spolu se svou moudrostí a moudrost vždy 
pracuje spolu se svou láskou. Jsou neoddělitelné. Jde o to, které aspekty lásky a 
její moudrosti a moudrosti a její lásky jsou kladeny do popředí a které do 
pozadí. Když moudrost analyzuje povahu každé situace a probíhajících posunů, 
vždy své lásce stanoví, které aspekty je třeba okamžitě aplikovat nebo vynést 
na zjevný a hmatatelný povrch.  

Abyste tyto faktory prakticky realizovali ve svém životě, pozice vás jako Mých 
pravých představitelů si od vás vyžaduje, abyste přesunuli své vědomí ze 
zabývání se těmito aspekty moudrosti, které do této chvíle zdůrazňovaly 
spravedlnost, trest, odplatu, odsouzení a odmítání, na ty, které zdůrazňují 
pochopení, přijetí a odpuštění, založené na bezpodmínečné lásce, 
milosrdenství, soucitu a empatii. Jestliže jasně chápete, proč jsem dovolil 
negativnímu stavu, aby především dospěl ke svému nepříznivému uskutečnění, 
potom přijímáte nutnost takového jednání. Když přijmete tuto nutnost, jste 
schopni odpustit. Z tohoto řetězce posloupností budete schopni zažít stavy Mé 
bezpodmínečné lásky, soucitu, milosrdenství a empatie. To Má Bezpodmínečná 
Láska a Moudrost dovolila tento experiment pseudoživota negativního stavu a 
lidského života. Všechny tyto věci se udály proto, aby si všichni zvolili a aby 
aktivovali definitivní volbu pro plnost pozitivního stavu. Žádný jiný důvod toho 
neexistuje. 

Takže z hlediska těchto faktorů by bylo moudré, kdybyste vy všichni, kdo čtete 
tyto Dialogy, vykonali náležité úpravy a změny ve způsobu svého myšlení, 
cítění, chování, konání a vytváření vztahů, jakož i ve svém postoji a způsobu, 
jakým vidíte a jakým analyzujete všeobecně veškerý negativní stav a lidský 
život, a především své individuální životy. Pamatujte si, prosím, že co bylo 
náležité, vhodné, oprávněné a správné až do tohoto bodu, nemusí být takové 
v současnosti, nebo zítra. Jak bylo zmíněno, jste v přechodném období. Povaha 
tohoto konkrétního přechodného období je taková, že vám poskytuje 
příležitost, abyste se cvičili v těchto nových způsobech a stylech života. Během 
tohoto období dostáváte šanci zbavit se svých různých návyků, náklonností, 
závislostí a postojů, které by překážely vašemu duchovnímu pokroku a tomu, 
abyste se stali plně Mými pravými představiteli. Lpění na starých způsobech 
myšlení, konceptech, idejích a životním stylu či čemkoliv, co máte v tomto 
ohledu, co je integrální součástí vašeho každodenního fungování, už více není 
udržitelné. A nejenže to není udržitelné, ale dostalo by vás to do středobodu 
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pozornosti, zcela se zviditelníce renegátům, kteří by si z vás udělali terč a rušili 
vaši normální a zdravou duchovní, duševní a fyzickou funkci v jakékoliv roli, 
pozici nebo volbě, ve které se nacházíte. 

Pokud jde o záležitost rovnováhy, jak si pamatuješ z Doplnění 20 
v Korolariích..., energie využité na vyvážení pozitivního stavu, respektive 
negativního stavu, byly vychýleny směrem k pseudotvůrcům při pomoci jim 
najít správné odpovědi na jejich existenciální otázky. Ale během tohoto 
probíhajícího posunu tyto energie už více nejsou potřebné na to, aby zajišťovaly 
takové udržování rovnováhy nebo aby byly odevzdány pouze pseudotvůrcům, 
protože ta rovnováha se nyní naklání k totálnímu pseudovítězství negativního 
stavu na planetě Nula. V tomto procesu hledá veškerý negativní stav odpovědi 
na smysl svého pseudojsoucna a pseudobytí a v rámci své vlastní sféry 
stanovení pochopení svého konečného účelu a výsledku. 

Kvůli této všezahrnující expanzi a kvůli naprosto rozdílné pozici pozitivního 
stavu a Nového vesmíru nejsou už více vaše energie, jakož i energie celého 
pozitivního stavu a Nového vesmíru potřebné k vyvažování pozitivního stavu na 
vaší planetě i jinde. Namísto toho nyní půjdou k poskytování správných 
odpovědí všem členům negativního stavu - a nejen pseudotvůrcům - o jeho 
smyslu a účelu, jakož i o jeho nejzazším výsledku a potřebách, kterým sloužil 
pro celé jsoucno a bytí i pseudojsoucno a pseudobytí. 

Jediný způsob, jak budete schopni pracovat se členy negativního stavu při 
poskytování jim správných odpovědí, je ten, že si jako Moji praví představitelé 
osvojíte tuto novou roli a pozici, zakořeněnou v Mé bezpodmínečné lásce, 
milosrdenství, soucitu, empatii, pochopení, přijetí a odpuštění; takže, jak bylo 
definováno výše, jen když budete pracovat z pozice duchovního sjednocení a 
integrace lásky a moudrosti, dobra a pravdy a pozitivních skutků a víry. 

Moudrost současné situace na vaší planetě a v celé zóně vymístění si od vás 
vyžaduje přítomnost vaší plné oddanosti, abyste prokázali a manifestovali 
takovou bezpodmínečnou lásku, milosrdenství, soucit, empatii, pochopení, 
přijetí a odpuštění. Přesně v tom samém okamžiku, kdy to budete schopni 
udělat, se stanete Mými pravými představiteli ve všech aspektech svého života. 

Pojmy objektivita, oprávněnost, spravedlnost a soudnost, které jsou jinými 
atributy moudrosti a její lásky a lásky a její moudrosti, už byly stanoveny. Už 
více nejsou vaší starostí. Už bylo o ně postaráno. Nyní je čas pro plnou 
manifestaci a uplatnění jiných aspektů lásky a její moudrosti a moudrosti a její 
lásky. Proto jste ve vší pokoře a poníženosti žádáni, abyste se jimi přestali 
zabývat a abyste se namísto toho soustředili na osvojení a realizaci Mé 
bezpodmínečné lásky, milosrdenství, soucitu, empatie, pochopení, přijetí a 
odpuštění. Dělajíce to a jsouce takovými budete všem členům negativního 
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stavu poskytovat správné a pravdivé odpovědi. Tím je připravíte na konverzi do 
pozitivního stavu. Tím si splníte své poslání, kvůli kterému jste souhlasili 
s inkarnací na planetu Nula. Tím se stanete skutečně moudří. 

Musím ještě něco dodávat? 

Peter: Mně ne. Jsem Ti hluboce vděčný za toto upřesnění a vysvětlení. Je ještě 
něco, co bys chtěl dnes dodat? 

Pán Ježíš Kristus: Rádo se stalo, Petře. Ne, dnes ne. Myslím, že máte všichni 
dost potravy na přemýšlení. Jdi, odpočiň si a relaxuj po zbytek dnešního dne a 
postarej se o některé další povinnosti. 
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Dialog 52 

5. března 1999 

 

Peter: Dost zajímavé, dnes bych chtěl do Tvé pozornosti uvést dvě otázky. Už 
delší dobu uvažuji o jedné otázce, ale až včera, když jsem dostal e-mail od pana 
Beneše, ve kterém pokládá podobnou otázku, mi začalo být jasné, že bych Ti ji 
měl předložit. Druhá otázka, kterou už před nějakým časem vznesla Heather 
z Rochesteru v Minnesotě, má úplně opačnou konotaci, i když je s první v jistém 
smyslu spojena. Dívám se na tyto dvě otázky jako na dva extrémy funkce života 
a smrti. První otázka se týká záležitosti dobrovolného ukončení svého života (ne 
lékařem asistovaná sebevražda, o které jsme diskutovali předtím) a zda 
k takovému dobrovolnému ukončení dochází nebo zda je možné v pozitivním 
stavu, a také v negativním stavu, podobným způsobem, jak se to někdy stává 
v lidském životě na planetě Nula. Otázka Heather se týká záležitosti 
transplantace orgánů kvůli zachování lidského života nebo kvůli jeho dalšímu 
trvání určitou dodatečnou dobu. Oboje záležitosti se týkají svobodné vůle a 
svobody volby buď ukončit svůj život, nebo v něm pokračovat. Pokud je někdo, 
takříkajíc, ‚odsouzen‘ na věčný život, má právo a výsadu ukončit ten život 
nadobro a navždy? Jinými slovy, může se někdo rozhodnout nebýt a 
neexistovat v absolutním smyslu, poté co souhlasil/a se svým individuálním a 
osobním životem?  

Pán Ježíš Kristus: První otázka, o možnosti rozhodnout se navěky ukončit svůj 
život nebo nebýt a neexistovat v absolutním smyslu, po svém souhlasu žít, 
pramení ze všeobecného nepochopení samotného pojmu život. Jak víš, Já jsem 
Absolutní Život Sám/Sama v Sobě, od Sebe, s Sebou a ze Sebe. Kvůli tomuto 
axiomatickému faktoru jakýkoliv život, ať je jakéhokoliv druhu, ve svém 
počátečním bodě smí a může pocházet jen ze Mne. Žádný jiný proces a stav 
života, jakož ani jeho manifestace a aktualizace nejsou možné za žádných 
okolností. Jak víš, dokonce i pseudoživot negativního stavu a lidský život jsou 
možné jen kvůli Mému Absolutnímu Životu. Tato životní energie, která 
nepřetržitě a neustále vyzařuje ze Mne, umožňuje vytvářet jakékoli další 
odvozeniny života, ze kterých byl vytvořen i pseudoživot a lidský život. 

Jak se uskutečňuje individualizovaný, jedinečný, neopakovatelný a zosobněný 
život, odrážející se v každé sentientní entitě, ať už pozitivní, nebo negativní, 
nebo lidské? Jak si pamatuješ z naší diskuse v Dialogu 43, v Mém Absolutním 
Stavu jsou tvořeny a udržovány všechny ideje jakéhokoli života, včetně 
druhotných idejí, které by byly vytvořeny v budoucnosti sentientními entitami, 
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v tomto případě pseudotvůrci, specificky a zejména idejí lidí a ostatních tvorů 
negativního stavu.  

Než jsou tyto ideje přesunuty ze svého stavu jedinečných idejí do procesu své 
aktualizace a realizace ve svém vlastním sentientním životě, je stanovena 
podmínka na uzavření dohody být a existovat navěky. Tato dohoda je 
uskutečněna na jednom důležitém základě nebo předpokladu. Budoucí 
sentientní entitě je v bezčasovém, bezprostorovém a bezmístném stavu formou 
speciální ideje ukázán každý možný detail celého jedinečného a 
specializovaného obsahu jeho/jejího budoucího života, který má trvat až do 
věčnosti. 

Takže, jakákoliv sentientní entita přesně ví, čemu bude čelit a jaký bude význam 
jeho/jejího života. Během této ilustrace sentientní entita stojí před svou 
konečnou volbou stát se, či se nestát, být, či nebýt, existovat, či neexistovat ve 
svém vlastním individualizovaném, zosobněném a jedinečném jsoucnu a bytí. 

Jen co je vykonána volba pro jsoucno a bytí, je vykonána s pochopením a 
přijetím všech podmínek pro věčné uskutečnění se takového jedinečného 
života. Jinými slovy, potenciální sentientní entita souhlasí být a existovat do 
věčnosti bez toho, aby měla jakékoliv přání vzdát se svého jedinečného života. 
Pokud původní idea té potenciální sentientní entity nesouhlasí s těmito jasně 
danými podmínkami, nepřistoupí k tomu, aby se stala svým vlastním 
jedinečným, individualizovaným a zosobněným sentientním životem. V tomto 
ohledu je tedy naprosto nepředstavitelné, aby jakýkoliv sentientní život měl 
nápad nebo touhu ukončit svůj život v absolutním smyslu. 

Tato záležitost má ale i další stránku. Protože jakýkoliv sentientní život ve svém 
jedinečném konglomerátu je možný buď přímým nadělením ze Mne ve formě 
speciálního prvku vyňatého z Mé Absolutní Přirozenosti a umístěného do 
relativní kondice, nebo na základě derivátů Mých Energií Životní Síly využitých 
na produkci pseudoživota a lidského života, v absolutním smyslu je to Můj 
Život, ať se na to díváte jakkoliv. Na základě faktoru, že je to Můj Život, jsem 
v tom životě přítomen, je jedno v jaké formě, podobě, stavu, procesu nebo 
kondici. Kvůli této Mé přítomnosti ve všech nemohou takové myšlenky jako 
ukončení svého života v absolutním smyslu nikomu přijít na mysl. Bylo by to, 
jako kdybych Já učinil rozhodnutí nadobro a navždy ukončit Svůj Absolutní 
Život. Dovedete si představit ty důsledky, výsledky a následky, kdyby bylo 
možné uskutečnit takový scénář? V tom případě by nadobro a navždy přestalo 
být a existovat i veškeré Stvoření se svými všemi dimenzemi a multivesmírem a 
se všemi jejich příslušnými sentientními entitami. A protože i dokonce 
pseudoživot negativního stavu a lidský život žijí a jsou naživu a jsou možné 
pouze na základě Mého Absolutního Života, také by navěky zahynuli. 
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Protože jsem Absolutní a Můj Absolutní Život je zakotven v Mém Absolutním 
„JÁ JSEM“, a protože Já vždy jsem, na základě definice a logiky této 
Absolutnosti je pro Mne nemožné, abych nebyl a neexistoval. Zároveň, na 
základě logiky tohoto uspořádání a pozice, pro jakoukoliv sentientní entitu, 
která obsahuje Můj Život a která z něj žije a je naživu, je rovněž nemožné nebýt 
a neexistovat. Na základě faktoru této vzájemné souvislosti je vysloveně 
nemožné, aby měla nějaká sentientní entita ve své mysli nějakou ideu nebo 
dokonce přání nadobro a navždy ukončit svůj život. Životní energie v jakékoliv 
sentientní entitě je taková, že samotnou svou přirozeností vytváří nepřetržitě 
jedině absolutní přání nadobro a navždy být a existovat, bez ohledu na cokoliv. 
Jednoduše řečeno, nemůže nebo nesmí jí navěky nikdy přijít na mysl žádné jiné 
přání nebo touha nebo tendence. Toto jsou podmínky jsoucna a bytí 
sentientního života.  

Tato záležitost ale má ještě jednu stránku. Vaše otázka, Petře a Josefe, pramení 
z pozice vašeho lidského života. Struktura a dynamika typického lidského života 
je taková, že smí a může produkovat takové stavy, jako je nuda, bída, utrpení, 
pocit marnosti, nesmyslnosti a podobné nepříznivé stavy a procesy. Pokud má 
někdo takový druh zážitku, může to v jeho mysli vytvářet přání ukončit takový 
život. Avšak ukončení tohoto druhu, jak víte, neukončuje jedinečnost toho 
života jako takového. Pouze jeho lidská část může být ukončena na základě 
volby, ale ne část pravého života, která je obsažena v tom lidském životě. 
Nezapomínejte, že pravý život, obsažený v lidském životě, dělá lidský život 
vůbec možným. Protože část pravého života v lidském životě pramení z Mého 
Absolutního Života, podrobuje se stejným podmínkám a situaci jako jakýkoli 
jiný sentientní život způsobem popsaným výše. 

Vašim problémem v tomto případě je to, že nemáte absolutně ponětí, jak je 
strukturován život v pozitivním stavu a na jakých podmínkách je založen. Vaše 
představy o tom - pokud vůbec nějaké máte - jaký je život pozitivního stavu, 
jsou zcela nesprávné a ani jen zdaleka se nepřibližují realitě toho života. 
Protože nemáte žádné spolehlivé nebo pravdivé poznatky o obsahu a způsobu 
života v pozitivním stavu, máte tendenci do něj promítat ty samé stavy, procesy 
a podmínky, jaké jsou vlastní vašemu lidskému životu. Tedy jen z pozice vašeho 
lidského života vám vůbec může přijít na mysl taková otázka o možnosti ukončit 
svůj život. Nikdo v pozitivním stavu nikdy nechtěl, nebo by nechtěl uplatnit 
takové myšlenky, přání nebo touhy. Ostatně, oni všichni ze své vlastní 
svobodné vůle a volby souhlasili s tím, že je navěky nikdy nebudou mít. Jinak by 
nikdy nezačali své jedinečné, zosobněné a individualizované jsoucno a bytí. 

Absence jakýchkoli zkušenostních nebo teoretických poznatků o pravé 
struktuře a dynamice života pozitivního stavu byla ve vaší mysli vytvořena 
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záměrně, abyste neukončili svou dohodu účasti v lidském životě. Jak vám bylo 
v podstatě v těchto Dialozích naznačeno předtím, bylo to pro vaši vlastní 
ochranu. Pokud byste měli vědět, jaký je život v pozitivním stavu nebo o čem 
všem je, nebyli byste schopni splnit si své poslání na planetě Nula a vykonávat 
svou důležitou práci pro Mne během pobytu zde. Pro vás je mnohem snazší 
vydržet lidský život, pokud nemáte žádné takové poznatky. Jinak by se váš 
lidský život stal tak nesnesitelným a netolerovatelným, že byste skutečně měli 
tendenci ukončit jej. V tom případě byste ve svém poslání bídně selhali. 

Protože nemáte žádné hmatatelné nebo realistické porovnání mezi vaším 
lidským životem a jakýmkoli jiným typem života, váš lidský život se stává pro 
současnou dobu jedinou realitou, která vám dává nějaký smysl - alespoň do 
určité míry. Tak jste schopni ochotněji přijmout všechno, co se odehrává 
během vaší účasti ve vašem lidském životě. Teprve od chvíle, kdy vám bylo 
poskytnuto Mé Nové zjevení, byla vám zpřístupněna všechna tato fakta a vy 
nyní víte, o čem všem je celý lidský život a negativní stav. Pro vaši vlastní 
ochranu a kvůli úspěšnému završení vašeho poslání si ale na vaší lidské vědomé 
úrovni ještě stále neuvědomujete pravou povahu, strukturu a dynamiku života 
pozitivního stavu. Jako Moji praví představitelé jste je schopni rozlišit pouze na 
vaší niterné, duchovní úrovni. Avšak zatím, dokud není završeno vaše poslání, 
se to poznání nedostane do vaší lidské vědomé mysli. Jde tu o uvědomění, že 
přirozenost pozitivního stavu je taková, že poskytuje všem jeho obyvatelům 
nekonečně vzrušující, produktivní, tvořivé a inovační možnosti pro jejich rozvoj 
a vývoj, což jim dává neustálé podněty navěky pokračovat v jejich životech. 
Kvůli tomu nikdy nemohou zažít například pocit vyčerpanosti, nudy, marnosti, 
únavy, nečinnosti, nesmyslnosti a podobné pocity, tak jasně viditelné a zřetelné 
v lidském životě, které by je vedly k závěru, že jejich život nemá žádný smysl a 
žádný význam a že by proto měl být ukončen. 

Dokud nebylo negativnímu stavu a lidskému životu dovoleno zahájit jejich 
pseudojsoucno a pseudobytí, takové myšlenky, pocity, přání a touhy nebylo 
dovoleno mít. Existuje pochopitelný důvod, proč bylo dovoleno, aby se objevily 
konkrétně v lidském životě a všeobecně v negativním stavu. Takové stavy 
odrážejí iluzorní a neskutečné podmínky, na kterých je založen a zřízen jejich 
život. Když žijete v iluzi života, když nemáte žádnou zkušenost ohledně povahy 
pravého života a o čem všem ten život vlastně je, v takovém rozpoložení je 
možné přijít s myšlenkou ukončení toho druhu života. Podívejte se ale na to 
takto: Co si ve skutečnosti přejete ukončit? Skutečný život? Pravý život? 
V žádném případě! To, co si přejete ukončit, je iluzorní, neskutečný život. 

Přání ukončit iluzorní život zrcadlí dočasnost jeho situace. Umíte si představit 
scénář, ve kterém by měl mít lidský život a pseudoživot negativního stavu ty 
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samé podmínky a způsob uspořádání jako pravý život? Nikdo by nikdy nechtěl 
ukončit takový život. V tom případě by negativní stav nemohl být nikdy 
eliminován, protože by byl zvolen, aby byl a existoval navěky. V tom případě by 
se nemohla nikdy uskutečnit ani plnost života pozitivního stavu. 

Pamatujete si na podmínky, za jakých bylo dovoleno, aby negativní stav začal 
jeho vlastní pseudojsoucno a pseudobytí? Podmínkou bylo přechodně a 
dočasně ilustrovat jiný typ života, než je život pramenící přímo ze Mne. Toto 
byla závazná dohoda mezi námi všemi. V této závazné dohodě bylo, že ti z vás, 
kteří se dobrovolně nabídli účastnit se na tomto životě, si nebudou pamatovat, 
že byla taková dohoda učiněna nebo že jste ji uzavřeli na základě své svobodné 
vůle a volby. Kvůli přechodnosti a dočasnosti života negativního stavu a 
lidského života byla do mysli každého, kdo je účasten v tomto životě - také na 
základě závazné dohody a volby - vložena potřeba jeho ukončení, aby se tak 
navěky nikdy nemohla stát skutečností žádná představa pokračovat v něm 
nadobro a navždy. 

Jestliže zvážíte logiku tohoto uspořádání a jestliže přijmete fakt, že negativní 
stav a typický lidský život jsou ve skutečnosti iluzí života, a ne životem 
samotným a samým o sobě, s čím potom skoncujete? Skoncujete jen s iluzí, ale 
ne se životem samotným a samým o sobě. Jsi schopen vidět logiku této situace? 

Peter: Samozřejmě, dává to dokonalý smysl. A co dobrovolná sebevražda? 

Pán Ježíš Kristus: Z duchovního hlediska všechny formy sebevraždy, a do určité 
míry i vraždy, pocházejí z představy dočasnosti lidského života a pseudojsoucna 
a pseudobytí negativního stavu. Pokud lidská mysl obsahuje představu iluze 
života, ne skutečného života, a pokud ani lidem, ani žádným jiným tvorům 
v zóně vymístění není k dispozici žádné zkušenostní poznání a chápání 
skutečného života, takový život je potom v procesu svého neustálého 
znehodnocování. V tom případě se život, jaký poznáte vy, stává bezcenným a 
nehodným žití nebo - v případě sebevražd - lze se ho zbavit bez jakýchkoli 
výčitek svědomí. Nakonec, co zabíjíte? V konečném smyslu nic. Zabíjíte jen 
prázdnou představu, bezvýznamnou iluzi. Takto lidé na své nevědomé, a velmi 
často dokonce i na vědomé úrovni zdůvodňují své vražedné a sebevražedné 
sklony. Tyto sklony nejsou ničím jiným než reflexí pravé přirozenosti 
negativního stavu a jeho konečného produktu - lidského života. Kdyby neměly 
sloužit nějakému důležitému poučení, jak to bylo vylíčeno v potřebách každého 
poznat rozdíly mezi různými formami životů a pseudoživotů, takové 
pseudoživoty by byly skutečně bezcenné a nesmyslné. Jak bylo uvedeno 
mnohokrát v celém Mém Novém zjevení, jasně všem ukazují, co si nevolit, jaký 
nebýt, jak neuvažovat, jak nevnímat, jak se nechovat a jak nežít život. Jen 
v tomto znázornění je jejich pravá hodnota.  
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Když hovoříme o sebevraždě, v lidské kultuře byla sebevražda, až na několik 
skromných výjimek, vždy považována za něco negativního, nevhodného či 
dokonce zlého. Odsuzující postoj k sebevraždě byl vždy tak trochu drsný. 
Z duchovního hlediska – tak, jak je to se vším ostatním - jsou motivační a 
intenční faktory, se kterými je sebevražda páchána, tím, co určuje, zda je takový 
akt ukončení svého života odsouzeníhodný, nebo ne, ať je to jakýkoliv typ 
života. Pokud je sebevražda páchána jako prostředek, abyste se někomu 
pomstili, abyste ho potrestali nebo donutili, aby cítil vinu nebo z podobných 
sobeckých a negativních důvodů, tím aktem se osoba páchající sebevraždu 
sama odsuzuje do jednoho z pekel, aby nesla důsledky takových nenáležitých, 
sobeckých, negativních a/nebo zlých úmyslů a motivací. Další druhy sebevražd, 
podobně jako při lékařem asistovaných sebevraždách, jsou buď neutrální nebo 
ilustrují něco důležité ohledně přirozenosti lidského života a negativního stavu. 
V tom případě je jedinci dána možnost volby vstoupit do zvláštního oddělení 
Nové školy, které se specializuje na tyto typy záležitostí. 

Samozřejmě, ukončení svého lidského života pomocí sebevraždy, ať jsou 
základem takového aktu jakékoli motivační a intenční faktory, je vždy na 
základě dohody. V některých případech je to dovoleno proto, aby se ilustrovaly 
a demonstrovaly důsledky takových faktorů a to, jak neukončit svůj život. Kvůli 
individualizovaným a zobecněným záležitostem, tak jako je to i se vším 
ostatním, co je základem takových činů, je zřejmé, že je to mezi Mnou a každým 
jedincem, který takový čin spáchá. Proto by bylo pro vás nevhodné, abyste 
kohokoliv v tomto ohledu soudili nebo abyste se pokoušeli hovořit o tom více 
v této konkrétní době. 

Peter: A co transplantace orgánů? 

Pán Ježíš Kristus: Do určité míry je to stejné, jak jsme říkali výše. Je to fakticky 
druhá strana té samé mince. Pokud vezmeš do úvahy, že lidský život je jediný 
život, který je vám k dispozici, a pokud nemáte ani ponětí o nějakém jiném 
druhu života nebo o tom, jak je strukturován a prožíván nebo zda vůbec 
existuje, paradoxně řečeno, měli byste ve své mysli obě dvě tendence – 
ukončení, stejně jako i prodloužení svého života na tak dlouho, jak je to jen 
možné. Na jedné straně máte tento pocit marnosti a nereálnosti svého lidského 
života, zatímco zároveň vaše tělo lpí na tomto životě, protože ví, že je to jediný 
život, který má. Přeje si ho tedy prodlužovat tak dlouho, jak je jen možné. 

Je zde ale ještě jeden paradox, jakož i důležité duchovní ponaučení. Jak víš, 
funkce každého tělesného orgánu, jakož i funkce těla jako celku, má nějakou 
důležitou duchovní souvztažnost buď pozitivního, nebo negativního charakteru, 
nebo obou. Zastavení funkce některého tělesného orgánu odráží skutečnost, že 
funkce, které každý jednotlivý orgán sloužil, z nějakých důležitých duchovních 
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důvodů vyčerpala svou užitečnost a dosloužila svému účelu a potřebuje být buď 
nahrazena, nebo ukončena. V případě náhrady je třeba získat a realizovat 
v životě dotyčné osoby něco odlišného nebo nového. Na základě předešlé 
dohody s další osobou, která náhle zemře, nebo která se rozhodne darovat 
jeden ze svých párových orgánů, je transplantace jeho/jejího orgánu, nebo 
orgánů vhodná a uskutečnitelná. Funkce toho orgánu, který pochází od mrtvé 
osoby, nebo od osoby, která darovala svůj orgán, potřebuje pokračovat 
v odlišném prostředí nebo podmínkách. Jinak by to bylo plýtváním drahocenné 
funkce poskytnuté tím orgánem. 

Ale tu přichází paradox: Lidské tělo chce přežít jakýmikoli jemu dostupnými 
prostředky, zcela současně má ale silnou a tvrdošíjnou tendenci odmítnout 
jakýkoli orgán, který nemá jeho kvalitu, nezáleží na tom, do jaké míry by 
dotyčný orgán tomu tělu pomohl pokračovat v jeho životě. Proč je to tak? Jak 
víš, duch a duše každého jedince jsou jedinečné a nekonečně jiné. Tato 
jedinečnost a rozdílnost pramení z Mého jedinečného prvku, ze kterého byli 
stvořeni. Proto jsou ve vztahu k sobě a sami o sobě konglomerátem všech jejich 
specifických a jedinečných schopností, které jsou neopakovatelné. Kvůli tomuto 
faktoru si duch a jeho duše volí velmi specifické a jedinečné tělo, shodné 
s jejich specifickou a jedinečnou přirozeností. Jakékoli přijetí čehokoli cizího, co 
nepochází z konglomerátu všech prvků, ze kterých sestávají, je považováno za 
hrubé znásilnění této jedinečné individuality a osobnosti. Jinými slovy, vaše tělo 
a jeho orgány jsou uzavřeným systémem. 

Ještě jednou, z duchovního hlediska je to záležitostí zosobnění a individualizace 
jedincova jsoucna a bytí. Lidské tělo odráží tento důležitý duchovní faktor. 
Proto navzdory faktu, že by jakýkoli takový orgán mohl zachránit jeho tělesný 
život, nemůže přijmout nic, co není z originálního genetického materiálu, ze 
kterého vznikl podle návrhu svého ducha a duše. Z toho důvodu musíte to tělo 
krmit všemožnými speciálními léky, které by značně snížily jeho tendenci 
odmítat dotyčný orgán. A toto platí dokonce i při některých zcela běžných 
orgánech, které mají do určité míry podobnou genetickou strukturu. I když je 
podobná, stále není stejná. 

Další záležitost při selhání některých tělesných orgánů ve výkonu jejich funkcí, a 
s nimi spojené potřeby transplantace, se týká velmi specifické duchovní 
souvztažnosti, kterou má každý orgán. Jak bylo uvedeno výše, taková 
souvztažnost může mít pozitivní i negativní konotace. Toto tvrzení musíte 
chápat tak, že pokud jakákoliv osoba, která je zodpovědná za svůj život ve 
všech jeho aspektech - duchovním, duševním i fyzickém - tento zanedbává 
nebo se o něj náležitě nestará nebo dělá všechno, co brání a odporuje 
základním duchovním faktorům zodpovědným za tyto funkce, uvedené orgány 
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začnou selhávat. Takovým postojem dotyčná osoba ničí pozitivní duchovní 
souvztažnost funkce orgánu a otevírá dveře tomu, aby začala fungovat 
negativní souvztažnost. Pokud v tomto případě nedojde k nápravě v postoji té 
osoby v nějakém časovém bodě, dotyčný orgán přestane v určitém okamžiku 
úplně fungovat. Proto tedy potřeba transplantace. 

V této konkrétní konotaci má transplantace orgánu negativní význam. Na 
duchovní úrovni to znamená nahrazení pravé a původní funkce funkcí umělou, 
která pochází z vnějšku. Protože byli zanedbávány niterné faktory - a toto je 
čistě duchovní záležitostí - jakýkoliv orgán, který je uvnitř lidského těla, má 
tendenci chřadnout nebo onemocnět. V tomto smyslu je transplantace orgánu 
ilustrací nahrazení niterných faktorů vnějšími faktory. Protože ale žádný pravý 
život není možné udržovat vnějšími faktory, kdykoli vložíte nějaký orgán do 
toho těla zvnějšku, nebo v tomto případě od někoho jiného, kdo je mimo vás, 
tělo bude mít tendenci odmítnout ho. Z toho důvodu musíte to tělo oklamat 
tím, že ho krmíte všemožnými vnějšími léky, které by odňaly, nebo alespoň 
značně oslabily schopnost toho těla odmítnout vše, co přichází z jeho vlastního 
vnějšku. 

Duchovní důsledek těchto skutečností je zcela zjevný. Pokud nedodržujete 
správné duchovní procedury - z nitra ven - skončíte zničením schránky, která 
slouží k manifestaci vašeho ducha a duše. A nejen to, ale hlavně svým 
nevhodným duchovním životem podkopáváte správné duchovní vnímání 
jakékoliv reality. V tom případě je pravá realita nahrazena umělou realitou tím 
stejným způsobem, jako je původní tělesný orgán, který je ve vašem vlastním 
těle, nahrazen něčím, co tam nepatří a co přišlo z vnějšku. Toto je duchovní 
souvztažností transplantace fyzických orgánů. 

Z tohoto vysvětlení můžete zcela jasně vyvodit závěr, že každá fyzická nemoc, 
ať je jakákoliv, má duchovní kořeny. 

Vidím ve tvé mysli otázku, Petře, zda existuje nějaká pozitivní konotace 
transplantace fyzického orgánu a/nebo nějaké fyzické nemoci. 

Peter: Ano, máš pravdu. Jsem na to zvědavý. 

Pán Ježíš Kristus: Protože jakékoliv selhání čehokoliv, ať už duchovní, duševní, 
fyzické nebo organické, je způsobeno negativními pseudoduchovními 
souvztažnostmi, je jasné, že jejich konotace může být jen negativní. Avšak, 
pozitivní aspekt jakýchkoli takových selhání není v selháních samotných, ale 
v ilustraci schopností jedinců vědět si rady a najít pro ně léčbu; nebo v tom, jak 
je eliminovat. V podstatě tyto schopnosti demonstrují, že ať je to jak chce, 
negativní stav nemůže zvítězit v absolutním smyslu, protože bez ohledu na to, 
s čím přijde za účelem podkopání pravých duchovních faktorů jakéhokoliv 
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života, lze najít účinná protiopatření na anulování jeho snah v tomto ohledu. 
Ano, z času na čas může vyhrát tu či onu bitvu, ale ne válku. 

Ve vašem konkrétním případě, jako Mých pravých představitelů, vaše 
schopnost zvládnout nebo zdolat jakékoli takové nepříznivé zdravotní stavy, 
vlastní vaší osobní fyzické struktuře, tvoří důležitý precedens pro negativní stav 
i lidi. Tím, že se nepoddáváte pokušením negativního stavu, abyste se vzdali, a 
tím, že přijímáte fakt nevyhnutelnosti mít čas od času takováto selhání, 
ilustrujete každému, že ať se vás negativní stav jakkoli pokouší zničit pomocí 
všech těch nepříznivých vnějších fyzických stavů, nemůže uspět. Vy budete ve 
své práci pokračovat dokonce lépe než kdykoli předtím. A toto by byla pravda 
dokonce i kdyby někdo z vás potřeboval transplantaci nějakého orgánu. 

V této ilustraci, demonstraci a dávání příkladu je pozitivní konotace jakýchkoli 
takových nepříznivých okolností. 

Existují nějaké další záležitosti týkající se této otázky, je ale předčasné je zjevit. 
Tudíž pro dnešek náš rozhovor přesně zde ukončíme. Měj se krásně, Petře. 
Doporučoval bych ti, aby ses připravil na cestu do New Yorku, abys tam mohl 
strávit nějaký čas s Mými lidmi. 

Peter: Děkuji Ti velice za Tvé odpovědi. 
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Dialog 53 

15. března 1999 

 

Peter: Nuže, jsem zpět z návštěvy Tvých lidí v New Yorku a Massachusetts. Měl 
jsem se velmi dobře a bylo mi potěšením je opět vidět a seznámit se 
s Michaelem Maldonadem, se kterým jsem se znal jen prostřednictvím 
elektronické pošty a telefonních hovorů. Než se ale budu věnovat otázkám, 
chtěl bych se zeptat, zda nemáš Ty nějaké komentáře nebo vysvětlení ohledně 
něčeho, nebo ohledně mé návštěvy našich lidí. 

Pán Ježíš Kristus: Děkuji ti, Petře, že jsi nejprve požádal Mě, abych poskytl Své 
komentáře ohledně tvé návštěvy a ohledně zážitků z tvého tamějšího pobytu. 
Hlavní účel této návštěvy byl dvojitý. Především ti poskytnout velmi potřebný 
odpočinek od neustálého zaznamenávání našich dialogů, jakož i poskytnout 
příležitost ostatním prostudovat a znovu si přečíst dostupné Dialogy. 
Nechceme, aby byli zaplaveni neustálými informacemi přicházejícími k nim bez 
toho, aby dostali šanci mít dostatek času náležitě se obeznámit s obsahem 
těchto Dialogů. 

Dalším účelem té návštěvy bylo poskytnout příležitost všem, kteří byli ochotni 
přijít tě navštívit nebo být s tebou, aby se s tebou podělili nejen o to, co si myslí 
a jaký mají názor na obsah těchto Dialogů a jak to ovlivňuje jejich současný 
život, ale hlavně, aby svou fyzickou blízkostí aktivovali jakékoli další, duchovně a 
multivesmírně důležité záležitosti, které by poskytly všem lepší chápání 
důležitosti významu Mého Nového zjevení. 

Podívej, co se v tomto ohledu stalo: Během jedné z tvých početných konverzací 
s Danem a s ostatními jsem ti jasně vyjádřil náznak určitých velmi důležitých 
duchovních souvztažností, které Mé Nové zjevení ve svých třech zdrojích má. 
Jak víš, do této chvíle, a než ti vůbec mohla přijít na mysl možnost mít tyto typy 
Dialogů se Mnou, Petře, bylo předčasné zjevit cokoli o takových 
souvztažnostech. Nakonec, kdybych měl o nich hovořit předtím, podkopalo by 
to tvou schopnost, Petře, akceptovat potřebu vůbec uskutečnit takové Dialogy, 
protože duchovní situace ve všech sférách, oblastech a dimenzích Mého 
Stvoření a pseudostvoření neumožňovala vlastnění takového poznání. Jinými 
slovy, než bylo možné zvážit a zjevit cokoli této povahy, na všech úrovních 
jsoucna a bytí i pseudojsoucna a pseudobytí se musely stát určité události, 
musely být vytvořeny určité podmínky a musela být vykonána určitá práce. 

Jestliže bys měl o těchto potřebách vědět předtím, než by se všechny naplnily, 
na základě faktoru tvého osobního poznání, Petře, by síly negativního stavu 
také o nich věděly. V tom případě by vymyslely takové nemožné prostředky, 
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aby zmařily možnost našich dialogů, že by jejich průběh účinně podkopávaly, 
nebo aspoň odložily nebo nesmírně ztížily. Způsobily by ti všemožné trampoty 
na všech úrovních tvého osobního života, což by nám velmi ztížilo pokračovat 
v našich dialozích. 

Z toho důvodu byla tak před tebou, jakož i před všemi ostatními pečlivě utajena 
jakákoliv možnost, že by se vůbec něco takového stalo. Jen co ale byly všechny 
faktory, které bylo potřeba uskutečnit a nastolit v tomto ohledu, dány na 
patřičné místo a pevně zakotveny, naše Dialogy mohly pokračovat. Jak vidíš, 
Petře, opět tu stojíme před záležitostí načasování. Všechno má svůj vlastní čas a 
místo. A teď je čas hovořit o duchovních souvztažnostech tří zdrojů Mého 
Nového zjevení ve prospěch všech a pro objasnění všem. 

Jak víš, tři zdroje Mého Nového zjevení sestávají z Nového zjevení Pána Ježíše 
Krista, Korolarií Nového zjevení Pána Ježíše Krista a z Dialogů s Pánem 
Ježíšem Kristem. Všechny předcházející knihy, obsahující ideje Mého Nového 
zjevení, byly považovány za přípravu a úvod k těmto třem hlavním zdrojům. 
Jestliže důkladně analyzuješ styl těchto tří zdrojů, všimneš si ohromných rozdílů 
ve způsobu, jakým jsou prezentovány a co obsahují. Velkou knihu neboli Nové 
zjevení Pána Ježíše Krista jsem transmitoval skrze tebe, Petře, bez jakéhokoliv 
osobního angažování z tvé strany, s tou výjimkou, že jsi zaznamenával Má 
Slova, která přicházela do tvé duchovní mysli a následně byla přetlumočena do 
tvého lidského jazyka nebo jazyka tvé vnější mysli. Žádné otázky nebyly 
položeny tebou ani nikým jiným odkudkoliv nebo kdekoliv. V té době to bylo 
nutným uspořádáním, protože tehdy byla duchovní situace taková, že bez 
předešlého zjevení o všem, co se nacházelo v prvním zdroji Mého Nového 
zjevení, nemohl nikdo zjistit pravý význam a účel pseudojsoucna a pseudobytí 
negativního stavu, zóny vymístění a typického lidského života. Za těchto 
okolností, kvůli tomuto faktoru, před dovolením nebo potřebou klást své vlastní 
otázky a získávat své vlastní odpovědi, bylo nutné nejdříve vytvořit správný 
základ, na kterém by mohly být takové otázky a odpovědi koncipovány nebo 
uvedeny do pohybu. 

Kromě toho, obsah prvního zdroje Mého Nového zjevení - Velké knihy - má 
čistě duchovní konotaci, týkající se duchovní struktury Mého Stvoření, jakož i 
pseudoduchovní struktury pseudostvoření (pekel, zóny vymístění i lidského 
života). Kvůli této duchovní struktuře Velká kniha odráží a souvztaží s duchovní 
dimenzí Mého Stvoření a s duchovní myslí každého, nezáleží na tom, kde jsou 
umístěni, včetně všech lidí. Na této úrovni nekladete otázky ze své vnější mysli, 
protože odpovědi přicházejí téměř automaticky, přímo do vaší duchovní mysli, 
ještě než je položíte. Toto sdělení musíte chápat tak, že v duchovní dimenzi, 
jakož i na úrovni duchovní mysli jejích obyvatel jsou případné otázky, takříkajíc, 
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v předstihu předvídány (je velmi těžké hovořit o tomto způsobu vašimi lidskými 
termíny, protože jsou prostoročasově vázány. V duchovním světě nebo na 
úrovni vaší duchovní mysli to tak není. Takže slovo ‚v předstihu‘ je potřeba brát 
s rezervou a pochopením, že není časové a prostorové). Lepší způsob, jak to 
vyjádřit, by bylo jako něco, co se odehrává simultánním nebo synchronním 
způsobem, nebo dříve, než by se v jedincově mysli mohla objevit nějaká otázka, 
předchází jí její energie. V okamžiku, kdy je ta energie vyzářena nebo se objeví 
v mysli, v duchovní mysli lze na ni rozpoznat odpověď. 

Transmise Mého Nového zjevení obsaženého v jeho prvním zdroji - Velké knize 
- je odrazem a souvztažností tohoto uspořádání. I když na vědomé úrovni tvé 
vnější a vnitřní nebo intermediální mysli sis nebyl vědom žádných otázek, 
přicházejících ti na mysl, Petře, na úrovni tvé duchovní mysli - bez jakéhokoli 
vědomého uvědomění ze tvé strany - potřeba mít odpovědi na miliardy otázek, 
které se akumulovaly ve tvé mysli během celého tvého života na této planetě, 
nebo abych byl přesný, energie, předcházející ty otázky, aktivovaly odpověď 
obsaženou ve Velké knize. Opět, nechápej toto sdělení v časových a 
prostorových kategoriích. Je bezčasové a bezprostorové. 

Existuje ale další stránka významu prvního zdroje Mého Nového zjevení. Určité 
duchovně velmi důležité faktory celého uspořádání, které jsou základem 
struktury, významu a účelu Mého Stvoření, jakož i faktory dovolení 
pseudojsoucna a pseudobytí i lidského života, nebyly před transmisí Mého 
Nového zjevení nikomu, nikde ani v žádném čase k dispozici k uvážení. Tyto 
faktory byly Absolutní Povahy, pro relativní sentientní mysl nepochopitelné. 
Proto nemohly přijít nikomu na mysl žádné otázky, které se jich týkaly, nezáleží 
na tom, na které z těch úrovní. Abych je snížil na takovou úroveň, aby je 
pochopila relativní sentientní mysl, bylo nutné, abych osobně sestoupil na 
relativní úroveň každé sentientní mysli, včetně úrovně nejomezenější, lidské 
mysli, a získal odtud jejich specifický jazyk, ve kterém bych mohl zjevit faktory 
Mých Skutků a všechno, co se jich týkalo, co jim ani jen vzdáleně nemohlo přijít 
na mysl. 

Nové zjevení Pána Ježíše Krista obsahuje takovéto informace. Proto muselo 
být napsáno takovým způsobem, Petře, že Má Slova přicházela do tvé mysli bez 
jakéhokoliv předešlého poznání toho ze tvé strany, co přijde jako další, těsně 
před zapsáním každé nové věty. Jednoduše řečeno, v tom časovém bodě jsi ani 
ty, ani nikdo jiný nemohl vědět, na co se ptát. Jen co se všem, všude a v každém 
čase zpřístupnily všechny informace obsažené ve Velké knize, mohlo v tomto 
ohledu dojít k posunu a bylo potřeba ustanovit odlišný styl, týkající se povahy 
toho posunu. Jakmile duchovní mysl všech zúčastněných obdržela zoufale 
potřebné informace a stala se plně obeznámenou a uspokojenou všemi 
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příslušnými faktory, týkajících se prvního zdroje Mého Nového zjevení, byl 
vybudován základ, na kterém se mohl uskutečnit posun k intermediální dimenzi 
Mého Stvoření, jakož i k vnitřní mysli každého. 

Tento posun se odráží a souvztaží se stylem a obsahem Korolarií Nového 
zjevení Pána Ježíše Krista. Jak víš, styl a obsah této knihy je velmi odlišný. 
Můžeš je chápat jako reflexi typického přechodného období od jednoho stavu a 
procesu k dalšímu stavu a procesu. Nebo to můžeš také chápat jako most 
překladu z jedné úrovně Stvoření a sentientní mysli na další úroveň. Kvůli tomu 
má tato kniha a to, co obsahuje, charakter tady-a-teď, aplikovatelný na 
dočasnost jakéhokoliv stavu a procesu. Jinými slovy, jen co je budování mostu 
dokončeno, vyjde se z přechodného období a zaujme se zcela odlišná role a 
funkce. Na základě povahy tohoto přechodného stavu se připraví cesta pro 
pokládání důležitých otázek a získávání důležitých odpovědí, ze kterých mohou 
všichni nesmírně těžit. Takovou povahu a účel mají Korolaria Nového zjevení 
Pána Ježíše Krista. Proto souvztaží a odrážejí vnitřní nebo intermediální 
dimenzi Mého Stvoření, jakož i vnitřní mysl každého. Z toho důvodu obsah této 
knihy - druhého zdroje Mého Nového zjevení - oslovuje především vnitřní mysl 
každého. Protože vnitřní mysl odráží velmi specifickou a jedinečnou mentalitu 
každého, je u ní zdůrazněna potřeba individualizovat a zosobnit svůj život a vše, 
co se ho týká. Pouze z této pozice individualizace a zosobnění se lze správně 
poučit o tom, jak se ptát a na co se ptát. 

Jakmile jsou všichni pevně ukotveni a zakořeněni ve stavu individualizovaného 
a zosobněného životního stylu, tehdy a jen tehdy může být aktivován 
následující nanejvýš důležitý posun. Tedy je připravena cesta pro ustanovení co 
nejvíce osobního, intimního a soukromého, zároveň i multivesmírného způsobu 
interakce mezi Mnou a vámi všemi, jakož i mezi všemi úrovněmi Mého 
Stvoření, jeho multivesmíru a všemi ostatními modalitami pseudojsoucna a 
pseudobytí, včetně lidské modality. Nyní můžete klást otázky, jaké jen chcete, a 
můžete na ně dostat odpovědi přímo ode Mne. Tento způsob odráží a souvztaží 
s Mou vnější nebo fyzickou dimenzí a s vnější myslí každého. Povahou těchto 
Dialogů je odrážet, reprezentovat a souvztažit tímto způsobem. 

Ohledně tohoto způsobu je toho ale více. Nejenže odráží a souvztaží s povahou 
vnější nebo fyzické dimenze a s vnější myslí každého, ale také sjednocuje a 
spojuje všechno, co je obsaženo v duchovní a intermediální dimenzi, jakož i 
v duchovní mysli i vnitřní mysli každé sentientní entity. Takže tyto Dialogy 
můžete chápat jako integrační činitel a sjednotitel všeho, co bylo doposud 
zjeveno a co je obsaženo v předešlých zdrojích Mého Nového zjevení. 

Vzájemná souvislost těchto tří zdrojů je reflexí a souvztažností struktury a 
dynamiky Nového vesmíru. Jak si pamatuješ z Velké knihy, tento vesmír byl 
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označen jako multimodální, multiúrovňový a multidimenzionální nebo 
interdimenzionální a intervesmírný. Spojuje a sjednocuje všechny aspekty 
Mého Stvoření ve zcela soudržné a harmonické jednotě, úplnosti a celistvosti. 
Není tam více žádného odloučení a uzavřenosti různých úrovní multivesmíru 
v jejich vlastních sférách a atmosférách, které jim znemožňovaly nebo velmi 
stěžovaly vzájemnou interakci. Jak si pamatuješ, taková interakce byla 
dosažena prostřednictvím souvztažností nebo, jako v některých případech, 
prostřednictvím zvláštních typů prostředníků. Můj Nový vesmír přesahuje toto 
staré uspořádání a pomocí své vlastní struktury a povahy tvoří velmi důležitý 
spojovací článek a most ke každému a všude bez výjimky nebo výhrady. 

V konečném smyslu Můj Nový vesmír ve své relativní kondici odráží a souvztaží 
s Mou Absolutní Novou Přirozeností, která v absolutním smyslu spojuje a 
sjednocuje všechny a všechno ve jsoucnu a bytí, a skrze lidskou část Mé Nové 
Přirozenosti i všechno v pseudojsoucnu a pseudobytí. (V pseudojsoucnu a 
pseudobytí má být toto sdělení chápáno ve smyslu vlastnění úplné kontroly nad 
osudem všech a nad výsledkem jejich tamějšího umístění). 

Takže, z tohoto hlediska můžete tyto Dialogy chápat jako reflexi a souvztažnost 
s funkcí Nového vesmíru a v konečném smyslu jako reflexi a souvztažnost 
s Mojí Absolutní Novou Přirozeností. Z tohoto chápání uspořádání tří zdrojů 
Mého Nového zjevení můžete jasně usoudit na ohromnost jejich významu ve 
schématu událostí, odehrávajících se na všech úrovních jsoucna a bytí i 
pseudojsoucna a pseudobytí, jakož i v lidském životě a v osobních životech vás, 
jako Mých pravých představitelů. 

Toto je velmi důležité. Jako Moji praví představitelé se na základě chápání a 
přijetí této role tří zdrojů Mého Nového zjevení ve své relativní kondici stáváte 
reflektory a korespondenty přirozenosti Mého Nového vesmíru, a 
prostřednictvím toho Mé Absolutní Nové Přirozenosti. Jedním z nejdůležitějších 
důvodů, proč vám byl před několika týdny přidělen větší počet členů Nového 
vesmíru než předtím, bylo to, aby se vám pomohlo vytvořit životní styl, který by 
odrážel a ustanovil tyto důležité faktory ve vašich osobních životech na planetě 
Nula. 

Jak víš, nemůžeš eliminovat negativní stav z pozice separace, rozštěpení a 
odloučení. Být v takové pozici je povahou negativního stavu. Jak bylo uvedeno 
ve Velké knize, nemůžete eliminovat negativní stav pomocí negativního stavu. 
Jakýkoliv pokus učinit to z této pozice by pseudoživot negativního stavu jen 
posiloval, a ne eliminoval. Z toho důvodu bylo nutné vytvořit situaci na planetě 
Nula v lidském životě - ve finálním produktu pseudotvořivého úsilí negativního 
stavu - která by odrážela stav a proces integrace, sjednocení a jednoty všech 
aspektů jakékoliv sentientní mysli, jakož i všech úrovní Mého Stvoření, a která 
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by umožnila - z této pozice - začít proces této důležité eliminace. Tato pozice je 
pozicí pozitivního stavu. Jak si pamatuješ, aby tento proces začal, 
prostřednictvím vás byl pozitivní stav umístěn doprostřed negativního stavu. 

 V tomto ohledu se ale nemohlo nic dělat, pokud nebyly nejdříve ustanoveny 
všechny tyto důležité faktory. Jak tedy z tohoto popisu vidíš, jako první bylo 
nezbytné získat Mou Novou Přirozenost; z ní bylo nezbytné stvořit Můj Nový 
vesmír, který by obsahoval tuto Novou Přirozenost; jako druhé bylo potřebné 
transmitovat první zdroj Mého Nového zjevení - Velkou knihu - který zjevuje 
všechny tyto věci; jako třetí bylo nevyhnutelné spojit všechny úrovně Mého 
Stvoření a jejich sentientní mysli vytvořením mostu překladu mezi nimi všemi a 
připravením cesty pro jejich spojení a sjednocení. Tento krok se odráží 
v Korolariích.... A nakonec bylo nezbytné uskutečnit tyto Dialogy, které jsou 
odrazem a souvztažností završení tohoto procesu a změny ve vašich rolích a 
pozicích, stanouce se Mými pravými představiteli, kteří by byli schopni a 
ochotni odrážet ve svých vlastních osobních a individuálních životech všechny 
tyto rozhodující a důležité faktory. Ustanovením tohoto nového životního stylu, 
jenž se odráží ve vašich nových rolích a pozicích, budujete pevný základ, na 
kterém se může stát eliminace negativního stavu skutečnou realitou. 

Abyste splnili tuto nanejvýš důležitou roli, doporučuje se vám, abyste velmi 
úzce spolupracovali se členy Mého Nového vesmíru, kteří vám byli za tímto 
účelem přiděleni. Je úplně jedno, zda si vědomě uvědomujete jejich přítomnost 
u vás, nebo ne. Pokud s nimi komunikujete ve své mysli a pokud myslíte na 
jejich přítomnost u vás, nezáleží na tom, co děláte, nebo neděláte, jestliže tak 
činíte stále, jejich vliv a dopad na vás bude zjevný. Tím, že tak budete konat, 
zintenzivníte i Mou osobní přítomnost u vás. Proč? Nezapomínejte, že jste stále 
ještě lidé. Členové Nového vesmíru jsou také zakořeněni v lidské přirozenosti, 
ale jen v její pozitivní konotaci, kterou mají z Mého Absolutního Božského 
Lidského. Lidská část vaší přirozenosti v této době ještě stále není čistě pozitivní 
povahy. Ještě stále obsahuje příliš mnoho svých čistě negativních aspektů. 
Soustředěním se na členy Nového vesmíru se v procesu tohoto soustředění 
distancujete od negativních aspektů lidské části své přirozenosti, a namísto 
toho zdůrazníte pouze její pozitivní aspekty, odrážející se v přirozenosti členů 
Nového vesmíru, které mají přímo ode Mne. Tím zdůrazněním Mi umožníte, 
abych k vám byl mnohem blíže, jako jedna pozitivní lidská bytost k druhé 
pozitivní lidské bytosti, než by tomu bylo jinak. 

Musíte pochopit, že zde hovoříme o zcela odlišné interakci mezi Mnou a vámi, 
než je interakce, která se odehrává na úrovni vašeho stavu niternosti. Toto je 
zcela nová interakce, interakce jedné pozitivní lidské bytosti s druhou pozitivní 
lidskou bytostí - přesně, jak se to děje s těmito Dialogy a jak se to bude dít 
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s každým, kdo bude číst tyto Dialogy a přijme jejich obsah jako Mé Pravé Slovo. 
Bude to velmi osobní, intimní a jedinečná interakce, která dá všem příležitost 
poznat Mě v Mé Nové Přirozenosti z její Božské Lidské pozice. Je velmi klíčové 
mít takové poznání pro konečnou eliminaci negativního stavu a pro ukončení 
lidského života v jeho negativních aspektech.  

Toto poznání a následná zkušenost Mé Nové Přirozenosti v jejích pozitivních 
lidských aspektech dodá všem v negativním stavu pocit důvěrného vztahu 
s někým, kdo je blízký jejich vlastní přirozenosti. Kdybych se jim měl objevit v 
Mé předešlé Přirozenosti - pokud by taková věc byla vůbec možná - byl bych 
pro ně velmi cizí, nepochopitelný, nepřístupný a nehmatatelný, jako někdo, 
s nímž by nebylo možné navázat žádný rozumný vztah. Koneckonců, jak 
navazujete vztah s někým, kdo má takovou přirozenost? Za takových podmínek 
nemůže být navázán žádný smysluplný vztah. A přece, aby byl eliminován 
negativní stav a aby se dala každému, kdo je v něm umístěn, příležitost 
konvertovat do pozitivního stavu, je absolutně nutné, aby byl každý schopen 
navázat se Mnou takový vztah. Nakonec, život všech závisí na této možnosti a 
schopnosti. Bez náležitého a správného poznání, kdo jsem a jaká je Moje 
Přirozenost, a bez následného navázání osobního, intimního a individuálního 
vztahu se Mnou, založeného na takovém náležitém a správném poznání, by 
nikdo nemohl být spasen nebo konvertován do pozitivního stavu. 

Toto je důvod, proč bylo pro Mne absolutně nutné, abych se inkarnoval do 
lidského života, a následně do negativního stavu, a abych získal tuto Novou 
Přirozenost, abych se tak mohl stát důvěrně známý všem, kteří jsou 
v negativním stavu. Proč je to tak, že bylo pro Mne nezbytné za tímto účelem 
získat lidskou přirozenost, a ne nějaký jiný typ přirozenosti? Jeden důvod této 
nutnosti byl zjeven v Mém Novém zjevení. Týká se skutečnosti, že kdybych se 
měl inkarnovat do nějaké jiné přirozenosti, v takovém případě by lidé byli 
vyloučeni z toho, aby Mě poznali, aby Mě chápali a aby Mě přijímali. Z toho 
důvodu by lidé nikdy nemohli být spaseni z jejich typického lidského života ve 
všech jeho negativních aspektech. Kdyby to tak mělo být, potom by ani 
negativní stav nemohl být eliminován. Kdyby nemohl být eliminován negativní 
stav, nemohla by být navěky ustanovena ani plnost pozitivního stavu. 

Jak vidíš z této řetězové reakce, vše je nějakým způsobem závislé na všem 
ostatním. Mezi všemi úrovněmi jsoucna a bytí i pseudojsoucna a pseudobytí je 
vzájemné propojení. 

Dalším důvodem, proč to byl lidský život, do kterého jsem se potřeboval 
inkarnovat, bylo to, jak si pamatuješ, že lidský život je finálním produktem 
pseudotvořivých snah sil negativního stavu. Základní povaha finálního produktu 
je taková, že shrnuje vše, z čeho a podle čeho byl vytvořen, nebo v tomto 
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případě zfabrikován. Jinými slovy, finální produkt v sobě zahrnuje všechny 
aspekty všeho, co vede k tomuto typu, nebo k jakémukoliv typu stvoření, 
respektive fabrikace. Protože lidský život je finálním produktem pseudotvoření 
negativního stavu, je to tento život, který se stává nejvíce familiárním, 
pohodlným, přístupným a pochopitelným každému v negativním stavu. 
Nakonec, lidský život je tím životem, ve kterém každý může najít nějaké aspekty 
své přirozenosti, nezáleží na tom, kde se nachází a kdo to je. Proto Mně pouze 
lidský život mohl poskytnout ten nejnutnější a nejpodstatnější základ, na 
kterém jsem mohl vybudovat Svou Novou Přirozenost, jenž by se mohla stát 
základem, na němž by mohl být každý bez výjimky či výhrady věčně spasen 
z negativního stavu. Kvůli těmto faktorům se v Mé Nové Přirozenosti, zejména 
a obzvláště v jejích Božských Lidských Aspektech, stanu pro každého 
v negativním stavu velmi důvěrně známým, pochopitelným, přijatelným, 
přístupným a hmatatelným. 

Toto je jeden z nejhlubších a nejtajemnějších důvodů, proč bylo pro Mne 
nevyhnutelné získat lidskou přirozenost. Na pochopení těchto důležitých 
důvodů závisí pochopení všeho ostatního. Ještě jednou, jde tu o vzájemnou 
spojitost všech a všeho. V Mé Nové Přirozenosti jsem absolutním spojovacím 
článkem s celou touto vzájemnou spojitostí. Jak si pamatuješ, toto byl chybějící 
spojovací článek. Protože chyběl, všechny úrovně Mého Stvoření se všemi jejich 
dimenzemi byly uzavřeným systémem, odděleny a izolovány jedna od druhé a 
schopny vzájemné komunikace jen pomocí souvztažností a symbolických 
znázornění. 

Ale díky vytvoření tohoto chybějícího spojovacího článku, který poskytuje Mé 
Božské Lidské, už tomu tak více není. Nejenže skutečně spojuje každého a 
všechno, kdykoliv a kdekoliv v Mém Stvoření, na všech jeho úrovních a ve všech 
jeho dimenzích, ale poskytuje toto spojení i pseudojsoucnu a pseudobytí a 
lidskému životu, takže se mohou důvěrně obeznámit s pravou přirozeností 
Mého pozitivního stavu a s Mou Novou Přirozeností. Jen co se s něčím důvěrně 
obeznámíte, je mnohem snazší to přijmout a začlenit do svého života.  

Toto chybějící spojení, které ale už více nechybí, generuji ze Svého Absolutního 
Stavu a Procesu pomocí relativity Nového vesmíru, který je umístěn ve 
zvláštním typu bezčasové, bezprostorové, jakož i časové a prostorové kondice, 
ve které je schopen poskytnout takové spojení všem a všemu, co se nachází 
v relativní kondici, včetně negativního stavu a lidského života. V lidském životě 
bude toto spojení šířeno a navazováno skrze vás, Mé pravé představitele. Proto 
je pro vás tak důležité, abyste pochopili a přijali, co je o těchto záležitostech 
zjeveno v Mém Novém zjevení, ve všech jeho třech zdrojích. 
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Jak vidíš, Petře, tvá návštěva v New Yorku a Massachusetts aktivovala potřebu 
uskutečnění se tohoto konkrétního Dialogu a toho, co obsahuje, a aby byl 
zaznamenán ve prospěch všech. Důležitost tohoto obsahu je ohromná, možná 
vysoko nad současnou schopností každého pochopit ji na vnější úrovni. Vnitřně 
to však můžete jasně vnímat. 

Peter: Ano, chápu a souhlasím. Je ještě něco, co bys chtěl dodat nebo 
komentovat v souvislosti s mou návštěvou na Východním pobřeží? 

Pán Ježíš Kristus: Nuže, Petře, je, ale doporučoval bych, abychom v našem 
rozhovoru pokračovali zítra, protože na jeden den by toho bylo příliš mnoho. 

Peter: Tak dobře, nechejme toho. Děkuji Ti velmi, velmi moc za všechno, a 
zejména za obsah tohoto Dialogu. 

Pán Ježíš Kristus: Rádo se stalo, Petře. Přeji ti krásné odpoledne. Normálně 
bych řekl, jdi a opaluj se, ale dnes máte velmi výjimečný déšť - tak moc 
potřebný, žádaný a vítaný. Takže, relaxuj jiným způsobem. 

Peter: Udělám, jak navrhuješ. Ještě jednou Ti mnohokrát děkuji. 
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Dialog 54 

16. března 1999 

 

Peter: Můžeme v toto brzké ráno pokračovat v naší konverzaci, týkající se 
včerejšího tématu obsaženého v Dialogu 53? 

Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře, můžeme. Jak víš, jednou z nejdůležitějších 
záležitostí, týkající se konečné eliminace negativního stavu a přípravy na 
ustanovení plnosti života pozitivního stavu v jednom soudržném a 
harmonickém souladu a celku, je záležitost integrace, sjednocení a vzájemného 
spojení všech úrovní, kroků, stupňů, aspektů, dimenzí a všeho ostatního, co si 
lze v celém jsoucnu a bytí, jakož i v pseudojsoucnu a pseudobytí a v lidském 
životě, představit. 

Tu část tohoto prohlášení, která se týká pseudojsoucna a pseudobytí a lidského 
života, musíte chápat tak, že jejich život, prostřednictvím kterého vzkvétají a 
fungují, byl z perspektivy vašeho času v jednom bodě ve velmi vzdálené 
minulosti oddělen z Mého Stvoření a využit na založení odlišného životního 
stylu. Ten život, potom co bude osvobozen od všeho znečištění, otrávení a 
kontaminace typickým zlým a falešným životním stylem svých nositelů, musí 
být vrácen do sféry a atmosféry Mého Pravého Stvoření a začleněn do jeho 
celku. Do soudržného celku Mého Stvoření nebude vrácen negativní stav sám o 
sobě a jako takový, ani typický životní styl lidských bytostí, ale původní energie 
životní síly, které byly využity na aktivaci negativního stavu a fabrikaci lidí. 
Pokud existuje nějaký stupeň separace, odloučení, uzavření do sebe a pokud 
chybí souvislé, nepřerušované plynutí, negativní stav a jeho lidský život by 
mohli vzkvétat a šířit se bez jakýchkoli těžkostí. Stavy, jako tyto, velmi podporují 
pseudoživot negativního stavu a jeho lidský život. 

Peter: Otázkou je, samozřejmě, proč bylo nutné tvořit takovým způsobem, aby 
všechny tři základní dimenze Tvého Stvoření - duchovní, intermediální a fyzická 
- byly umístěny v oddělených entitách bez jakéhokoliv přímého spojení mezi 
nimi a jejich různými úrovněmi? Proč bylo toto spojení omezeno na 
souvztažnosti a obrazné znázornění nebo reprezentace se speciálním typem 
jazyka, který nemohl nikdo chápat přímo, ale jen skrze zvláštní druh 
interpretace pomocí jedinců speciálně osvícených za tím účelem? 

Pán Ježíš Kristus: Odpověď na tvou otázku, Petře, je tak trochu nepřímým 
způsobem obsažena v Mém Novém zjevení. Je ukryta ve sdělení, že život 
pozitivního stavu nemůže být ve své plnosti a kompletnosti aktivován, pokud 
není nejdříve všem ostatním formám a způsobům životů umožněno nebo 
dovoleno manifestovat se za účelem poučení pro všechny o tom, jaký typ života 
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si nevolit. Jestliže nedovolíte, aby se manifestovaly ty typy životů nebo 
pseudoživotů, nedáte v této záležitosti nikomu žádnou jinou volbu než být jen 
v určité velmi specifické a přesně definované modalitě, vnucené jim pomocí 
Mých vlastních idejí o tom, jaký by měl být jejich život. Takové uspořádání by 
bylo v protikladu k Mé Přirozenosti, zakořeněné v Absolutní Svobodě a 
Nezávislosti. V tom případě by nemohl být se členy Mého Stvoření navázán 
žádný smysluplný, uspokojivý a naplňující vztah. Byli by jen Mými otroky, 
vykonávajícími bez jakýchkoli tvořivých podnětů nebo inspirace Můj příkaz. 

Avšak hlavní důvod pro takové počáteční uspořádání ve struktuře Mého 
Stvoření byl ten, že jestliže bych měl tvořit způsobem a stylem, který by 
umožňoval takové přímé vzájemné spojení mezi všemi dimenzemi a jejich 
různými úrovněmi, Mé Stvoření by bylo ve stavu úplného sjednocení, integrace 
a jednoty. Protože takové stavy jsou čistě pozitivního charakteru, jediný typ 
života, který by mohl být za těchto podmínek založen, by byla plnost a 
kompletnost života pozitivního stavu. V tom případě by nikomu nebyly 
k dispozici žádné jiné volby. Opět, taková situace by všechny uvedla do stavu 
nevyhnutelnosti, a žádné svobody volby. 

Musíš velmi jasně pochopit, Petře, že pokud by Mé tvořivé úsilí mělo začít 
takovým sjednoceným a integrovaným přístupem, žádný jiný typ života by 
nemohl být nikdy aktivován a uveden do pohybu. Je nemožné, aby se za 
existence podmínek sjednocení, integrace a jednoty všech a všeho ujal jakýkoliv 
jiný typ života. Vytvořením takového života vylučujete všechny ostatní 
manifestace odlišných životů, které nejsou vybudovány na těchto typech 
podmínek. Tento typ života je velmi specifický pro život konečného pozitivního 
stavu. V tomto časovém bodě, jak víš, Petře, pozitivní stav není ve své konečné 
kondici a manifestaci. Dokud jsou ještě stále funkční další typy životů, 
poskytující všem důležitá poučení o tom, co si nevolit, kompletnost a plnost 
života v pozitivním stavu nemůže být aktivována. Kdybych to měl udělat, 
faktorem té aktivace by všechny ostatní typy životů v okamžiku přestaly být a 
existovat. V tom případě by ale poučení o různých volbách nemohlo být 
dokončeno a členové pozitivního stavu by byli ještě stále zatěžováni otázkami o 
možnostech jiných forem nebo typů životů. Zde je paradox: Uvedení 
kompletnosti a plnosti života pozitivního stavu do pohybu před završením 
manifestace ostatních životů by předčasně eliminovalo proces poučení. 
Předčasná eliminace tohoto nutného poučení by bránila členům tohoto života, 
aby si ten život vychutnali v jeho plnosti a kompletnosti. Protože jakýkoliv život 
závisí zcela na stavu mysli svých nositelů, jaký by to byl život? Teoreticky byste 
měli úplný a kompletní život pozitivního stavu, ale z praktického hlediska by 
takový život, kvůli faktorům závislosti jakéhokoliv života na stavu mysli 
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sentientních entit, které okupují ten život, nemohl být úplný a kompletní. Toto 
je paradox této hypotetické situace. Vidíš to, Petře? 

Peter: Ano, vidím a jasně to chápu. 

Pán Ježíš Kristus: Jak bys tedy ve svém tvořivém úsilí poskytl příležitost, aby se 
uskutečnily ostatní typy životů? Své tvořivé úsilí započneš vybudováním 
oddělených dimenzí a jejich příslušných úrovní, jež umístíš do uzavřené, 
soběstačné smyčky a spojíš je pouze pomocí symbolických a souvztažných 
znázornění, se speciálním jazykem, který by mezi nimi všemi zabezpečil jistý 
stupeň spojení. Toto spojení je, samozřejmě, nepřímé, je ale dostačující na to, 
aby zachovalo správnou funkci Mého Stvoření s jednotným zaměřením se na 
cíl, za účelem vybudování konečné kompletnosti a plnosti života pozitivního 
stavu. Zcela současně, protože je nepřímé a symbolické, nepřekáží nutné 
manifestaci ostatních typů životů, poskytujíce každému příležitost naučit se, co 
nevolit a co nezahrnout do svých budoucích životů. 

Jestliže dochází ke stále většímu poučení z těchto důležitých lekcí, dostáváš své 
tvořivé úsilí stále blíž ke konečnému cíli, což skončí definitivním ustanovením 
kompletnosti a plnosti života pozitivního stavu. V procesu tohoto budování 
začínáš postupně a pomalu proces vzájemného spojení, sjednocení a integrace 
všech úrovní a stupňů dimenzí Mého Stvoření a všech jejich aspektů a kroků. 
Konečným aktem je v tomto ohledu úplné odstranění separace, odloučenosti a 
izolace, která byla doposud uplatňována, což povede automaticky ke zrušení 
negativního stavu a všech jeho produktů. 

Takto postupuje proces Mého tvořivého úsilí. Abych dosáhl tohoto nanejvýš 
důležitého cíle, v procesu tohoto budování bylo nutné podniknout několik 
důležitých kroků. Za prvé, pro Mne osobně bylo nutné fyzicky se zúčastnit všech 
ostatních typů životů, abych ty životy zakusil způsobem, jakým to dělají všechny 
sentientní entity ve svých vlastních, jedinečných životech. Tato účast nebyla 
omezena jen na lidský život a život negativního stavu ve všech jeho příslušných 
peklech a v zóně vymístění. Zahrnovala i všechny ostatní typy životů, které 
existují v celém Mém Stvoření v jejich nekonečných variacích způsobů a stylů. 
Není možné dosáhnout potřebné sjednocení, integraci a vzájemné spojení mezi 
nimi všemi bez toho, abych měl takovou přímou zkušenost v praktickém 
smyslu. V procesu shromažďování Svých praktických zkušeností všech 
zmíněných životů jsem v nich vytvořil podmínky, které by jim umožnily v pravý 
čas se dostat z jejich separace, izolace a omezení a znovu se spojit se všemi 
ostatními, stávajíce se jednotným, soudržným a integrovaným jedním celkem. 

Za druhé, abych se přizpůsobil úrovni všech sentientních entit ve jsoucnu a bytí 
i v pseudojsoucnu a pseudobytí, jakož i lidem, kompletně jsem za tím účelem 
změnil Svou Vlastní Přirozenost. Z pozice Mé Staré Přirozenosti by nebylo 
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možné tento proces uskutečnit, protože by nikdo nemohl náležitě zjistit, 
pochopit a vědět, jaká je Má Pravá Přirozenost. Pokud to nejste schopni vědět, 
nejste schopni navázat se Mnou žádný smysluplný a naplňující vztah, který by 
mohl vést k vašemu vlastnímu jedinečnému sjednocení a integraci se Mnou. 
V tom případě by stav separace musel existovat navěky, protože Já, Který/Která 
jsem v konečném smyslu jediný možný Integrátor a Sjednotitel všech a všeho, 
bych byl v jakémsi stavu, pozici nebo na jakémsi místě, které je nedostupné, 
nepochopitelné a nezjistitelné. Kdyby tomu bylo tak, status quo všech a všeho, 
je jedno kde nebo kdy, by musel zůstat na neurčito. V tom případě by byl každý 
navěky uvězněn ve své vlastní pozici a stavu, bez jakékoliv naděje někdy se 
z nich dostat. Dovedeš si představit, jaký by to byl život? 

Abych se vyhnul takovému nemožnému výsledku, na základě Své Vlastní 
Svobody Volby jsem se rozhodl zakusit přímo všechny formy životů, 
manifestovaných v jejich konkrétních sentientních entitách. Stal jsem se jedním 
z nich, abych mohl s nimi navázat vztah na jejich úrovni, který umožňoval, aby 
Mě poznali přímo, bez jakékoliv mediace. Nutnost takového důležitého poznání 
a zkušenosti je zakořeněna ve faktu, že není možné začít proces sjednocení, 
integrace a vzájemného spojení z pozice bytí mimo nich. Musíte být uvnitř 
jejich vlastního života, abyste vytvořili takové podmínky pro budoucí 
sjednocení, integraci a vzájemné spojení. Vnější pokus se nemůže ujmout kvůli 
multivesmírnému zákonu, který si vyžaduje, aby všechno začínalo z nitra a 
postupovalo k vnějšku, kde to završí svůj proces manifestace. Tento zákon je 
základem jakéhokoliv tvořivého úsilí nebo jakéhokoliv života vůbec. Za žádných 
okolností jej nelze porušit. Jak víš, jeho porušení vedlo k aktivaci negativního 
stavu a k fabrikaci lidí. Proto, kdybych se měl pokusit vykonat tento důležitý 
proces z vnějšku nebo ze zevnějšku jejich životů, jediné, čeho bych byl schopen 
dosáhnout, by bylo posílení jejich životního stylu a poskytnutí oprávnění 
negativnímu stavu a lidskému životu, aby zůstaly navěky ve své vlastní 
nespojené, nesjednocené a neintegrované pozici. Toto by znamenalo, že stav 
separace, izolace a uzavřené smyčky všech a všeho by také zůstal navěky, bez 
jakékoliv možnosti nějaké změny. Jako důsledek takového aktu by plnost a 
kompletnost života pozitivního stavu nemohla nikdy dospět do své žádoucí a 
všemi očekávané realizace. 

Z toho, co bylo v tomto ohledu doposud zjeveno, budete moci intuitivně zjistit 
rozsah Mých Skutků během Mé inkarnace do různých forem a podmínek životů 
sentientních entit na každém místě a v každé době, a proč bylo pro Mne 
absolutně rozhodující a nutné, abych to učinil. Jak vidíš z této diskuse, Má 
inkarnace nebyla omezena pouze na vaši planetu a pouze na váš lidský život a 
zónu vymístění negativního stavu a všechna její příslušná pekla, ale uskutečnila 
se i ve všech ostatních stavech, podmínkách a místech multivesmíru. To, jak se 
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tato inkarnace uskutečnila v jiných místech, podmínkách a stavech všech 
sentientních entit, nelze vašimi lidskými pojmy v této konkrétní době popsat. 
Nebyli byste schopni to pochopit. Vám postačí vědět důvody Mých potřeb 
inkarnovat se do nich, popsaných výše. 

Za třetí, jak víš, Petře, potom, co jsem získal Svou Novou Přirozenost, která 
obsahovala všechny nashromážděné zkušenosti ze všech stavů, kondic a míst 
Mé inkarnace, zejména a obzvláště z inkarnace do lidského života na planetě 
Nula, stvořil jsem Nový vesmír, jak bylo uvedeno předtím. Jak vidíš z tohoto 
zjevení, Nový vesmír ve své strukturální přirozenosti odráží ve své relativní 
kondici Mou Absolutní Absolutně Novou Přirozenost. V tuto chvíli je na čase, 
abyste věděli, že struktura a přirozenost Nového vesmíru není omezena jen na 
obsah Mých Božských Lidských aspektů, ale obsahuje také všechny ostatní 
aspekty pocházející z Mých zkušeností se životem mezi všemi ostatními 
formami životů. Takže poprvé ve jsoucnu a bytí i v pseudojsoucnu a pseudobytí 
se uskutečnilo stvoření, které ve své přirozenosti strukturálně zahrnuje všechny 
prvky všeho a každého ve jsoucnu a bytí i pseudojsoucnu a pseudobytí, jakož i 
všechny aspekty typického lidského života v jeho čistě pozitivní konotaci, tak 
jak jsou obsaženy ve Mně osobně.  

Do určité míry můžete toto stvoření - Nový vesmír - považovat za finální akt 
v procesu přípravy podmínek, za kterých může a smí začít sjednocení, integrace 
a vzájemné spojení všech a všeho. Nový vesmír lze považovat za prostředek, 
skrze který a pomocí kterého uskutečním tento finální akt, akt, který je 
nejrozhodnější, nejžádanější a nejočekávanější ze strany všech zúčastněných. 
Jak víš, Petře, v Mém Absolutním Stavu, který je teď zakořeněn v Mé Absolutní 
Nové Přirozenosti, by kvůli faktu jeho absolutnosti nebylo možné dosáhnout 
tohoto cíle bez toho, aby tu nejdříve nebyla relativní kondice, která by se plně 
podobala Mé Absolutní Nové Přirozenosti. Relativní bytost může pochopit a 
přijmout pouze něco, co je v její vlastní relativní kondici. Nemůže obsáhnout a 
následně do sebe začlenit něco, co je mimo rozsah jeho/její zkušenostní 
modality. A přece, aby se dosáhlo tohoto cíle sjednocení, integrace a 
vzájemného spojení se všemi, pro všechny sentientní entity je důležité a 
zásadní, aby měli takovou zkušenost. Tím, že je každá sentientní entita schopna 
pochopit přirozenost a strukturu Mého Nového vesmíru a co to s sebou přináší, 
plně chápe, nebo bude plně chápat, o čem všem je Má Nová Přirozenost. Když 
toto pochopení vstoupí do jeho/její mysli, vytvoří se předpoklad pro 
uskutečnění se takového sjednocení, integrace a vzájemného spojení. A nejen 
to, ale hlavně se pro každého vytvoří předpoklad, aby Mě přijal v Mé Nové 
Přirozenosti. Jen co dojde k tomuto přijetí, bude plně ustanoven proces 
sjednocení, integrace a vzájemného spojení, a negativní stav, jakož i jeho finální 
produkt - lidský život ve své čistě negativní konotaci - už více nebude. Po 
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završení tohoto procesu započne ustanovení plnosti a kompletnosti života 
pozitivního stavu. 

Pokud jde o vaši roli a pozici jako Mých pravých představitelů na planetě Nula, 
vy budete pracovat na tomto sjednocení, integraci a vzájemném spojení ve 
svých vlastních Já. Jak si pamatuješ ze včerejšího dialogu (Dialog 53), byli jste 
informováni o důležité duchovní souvztažnosti, kterou mají tři zdroje Mého 
Nového zjevení. První zdroj se přímo týká vaší duchovní mysli a duchovního 
světa. Druhý zdroj se týká vaší vnitřní mysli a intermediálního světa nebo světa 
duchů. Třetí zdroj - tyto Dialogy - se týká vaší vnější mysli a fyzického světa. 
Týká se také stavu sjednocení, integrace a vzájemného spojení všech aspektů 
vaší mysli, jakož i těch světů. Neustálým čtením, přijímáním a praktikováním 
toho, co obsahují tyto tři zdroje, budete schopni ve svém zosobněném a 
individualizovaném životě vybudovat základ pro inicializaci a ustanovení svého 
vlastního sjednocení, integrace a vzájemného spojení všech aspektů své mysli, 
jakož i pro vaši spoluúčast na tom samém způsobu sjednocení, integrace a 
vzájemného spojení se všemi zmíněnými světy. V procesu toho budování 
budete schopni čím dál více se zbavovat čistě negativních aspektů své typické 
lidské přirozenosti. Následně budete schopni zbavit se negativního stavu ve 
svém životě. Tím budete schopni nesmírně přispět ke konečné eliminaci 
negativního stavu a jeho finálního produktu - lidského života - a k budování 
pozitivního stavu v jeho kompletní a úplné přirozenosti a manifestaci. Toto je 
v současnosti vašim primárním cílem jako Mých pravých představitelů. Pokud 
se nacházíte v jakékoliv pozici, práci, zaměstnání, pověření atd. v každém 
časovém okamžiku svého života na planetě Nula, nezáleží na tom, co to je, 
nebo není, a pokud se ze všech sil snažíte žít svůj život v souladu s principy tří 
zdrojů Mého Nového zjevení, budete konat svou práci pro Mne a budete 
schopni efektivně a úspěšně dosáhnout tohoto cíle a splnit si své poslání, které 
máte ode Mne. Samozřejmě, jako vždy, pouze pokud se rozhodnete tak učinit 
na základě své vlastní svobodné vůle a volby. 

Peter: Děkuji Ti velmi za toto krásné vysvětlení a zjevení. Je ještě nějaký 
komentář, který bys chtěl teď udělat? 

Pán Ježíš Kristus: Pouze krátký komentář ke tvému zážitku s Danem Barbem 
během vaší účasti na koncertu v Carnegie Hall v New Yorku. V hudbě, kterou 
jste poslouchali, jsou obsaženy některé důležité duchovní souvztažnosti. 
Koncert byl v provedení Vídeňského filharmonického orchestru pod vedením 
Riccarda Mutiho. Byly hrány dvě hudební díla, s jedním dodatečným přídavkem. 
Prvním dílem byla Schubertova symfonie č.3, D-dur, D.200; druhým dílem byla 
Čajkovského symfonie Manfred, op.58; a přídavkem byl jeden z valčíků Johana 
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Strausse. Byl to zajímavý výběr skladeb, jakož i jejich interpretace pod vedením 
dirigenta Riccarda Mutiho. 

Do určité míry můžeš tu hudbu přirovnat k vývoji života odlišného od života 
pozitivního stavu. Lze ji také přirovnat k hledání smyslu toho života. 
Schubertova symfonie č.3 odráží začátek toho života, který je plný naděje a 
bujaré mladistvosti toho života, který předpokládá, že má smysl a význam sám 
od sebe a sám o sobě. Proto je veselý, plný štěstí a radosti, bez jakýchkoli 
starostí o budoucí výsledek takového života. Tu ale přichází Čajkovského 
symfonie Manfred, která odráží kompletní důsledky, výsledky a následky 
takového života, odlišného od života pozitivního stavu. Je to život plný tragédie, 
temnoty, zádumčivosti, zmatku, nejistoty, bídy, bolesti, utrpení, zoufalství a 
marné naděje ve schopnost najít nějaký rozumný smysl svého jsoucna a bytí, 
sám od sebe a sám o sobě. Nakonec přichází uvědomění, že ten život sám o 
sobě a sám od sebe nemá žádný jiný význam a smysl než poskytnout 
pochopení, že život takového charakteru nevede nikam a že se musí překonat, 
aby se našel pravý význam a smysl jakéhokoliv života. Toto překonání se odráží 
ve Straussově valčíku, přídavku, který vám svým jednoduchým, 
nekomplikovaným a radostným způsobem oznámil, že smysl života není 
v komplikované, spletité a strašně složité a těžké povaze, ale v něčem, čemu 
zcela chybí tyto vlastnosti. Jak tedy z tohoto vysvětlení vidíš, jedinec začíná svůj 
život s nadějí v to nejlepší, ztrácí tu naději během manifestace toho života, učí 
se neočekávat, že najde nějaký pozitivní smysl v tom typu života sám o sobě a 
sám od sebe, a nakonec po ustanovení této skutečnosti skončí v nové naději, že 
bude schopen najít pravý život a jeho pravý význam. Samozřejmě, v této hudbě 
je toho víc než to, ale nyní je to dostačující. 

Peter: To bylo pěkné vysvětlení a interpretace. Moc Ti děkuji. Je dnes ještě 
něco jiného? 

Pán Ježíš Kristus: Ne, dnes už nic, Petře. Postarej se o jiné věci a přeji ti hezký 
den. 
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Dialog 55 

17. března 1999 

 

Peter: Než položím své vlastní otázky, jakož i otázky od jiných, chtěl bych se 
zeptat, zda máš něco Ty, co bys dodal nebo komentoval ohledně čehokoliv 
vůbec? 

Pán Ježíš Kristus: Děkuji ti, Petře, že jsi mě požádal, abych hovořil jako první. 
Mám jen jedno stručné upřesnění ohledně záležitosti Mé inkarnace do 
relativních podmínek v celém Mém Stvoření, na planetu Nula a přes planetu 
Nula do zóny vymístění. Je potřeba rozšířit vaše chápání této koncepce. Do této 
chvíle většina lidí a ostatních v negativním stavu předpokládala, že jsem se 
inkarnoval pouze na planetu Nula. Nikdo neví nic o Mém zvláštním typu 
inkarnace do jiných úrovní jsoucna a bytí i pseudojsoucna a pseudobytí. Moji 
inkarnaci na planetu Nula a skrze planetu Nula do ostatních regionů zóny 
vymístění lze považovat za konečný, nejvýznamnější akt, který vyvrcholil 
završením procesu získávání všech hmatatelných nebo praktických zkušeností 
všech životů i pseudoživotů sentientních entit všude a v každém čase. Důvod 
potřeby mít takové přímé praktické zkušenosti byl vysvětlen v předešlém 
Dialogu. A přestože v Mém Novém zjevení - ve Velké knize - je náznak o Mé 
inkarnaci jinde, v té době nebylo vhodné dávat další vysvětlení ohledně tohoto 
aktu. Jediné, co bylo uvedeno ve Velké knize, bylo to, že před inkarnací na 
planetu Nula jsem podnikl zvláštní typ návštěvy všech ostatních fyzických 
dimenzí, kde jsem v tomto ohledu získal potřebné zkušenosti a vytvořil jsem 
jistý předpoklad, který by zabránil znovuopakování aktivace negativního stavu 
na té úrovni. 

V současné době je pro vás důležité, abyste si uvědomili plný dopad tohoto 
konkrétního zjevení, abyste skončili se svým omezeným chápáním aktu Mé 
inkarnace někde jinde. Jak bylo vysvětleno ve včerejším Dialogu, jakékoliv 
poznání, chápání a přijetí Mé Přirozenosti - a následné navázání velmi 
soukromého, intimního a osobního vzájemného vztahu se Mnou - lze získat jen 
z jedinečné pozice a přirozenosti každého. Protože jsou ta pozice a přirozenost 
relativní, jsou neschopny plně pochopit Absolutní Pozici a Přirozenost. Pokud 
bych nedokázal sestoupit na úroveň relativních sentientních entit a stát se jako 
by jedním z nich, nikdy by nebyly schopny navázat takový životně důležitý, 
rozhodující a životodárný vztah. V tom případě by nakonec všichni podlehli 
negativnímu stavu a negativní stav by navěky zvítězil. Musíte velmi jasně 
pochopit, Petře a všichni, kdo čtete tato slova, že neschopnost navázat takový 
vztah se Mnou by automaticky vyústila aktivací negativního stavu. Pokud byste 
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to nebyli schopni učinit, skončili byste nakonec odmítnutím Mého Absolutního 
Jsoucna a Bytí. Takové odmítnutí vede k vytvoření negativního stavu. Abych 
zabránil tomu, že by se to někdy stalo, bylo pro Mne nezbytné, abych se 
inkarnoval do všech forem, stavů, podmínek a míst relativních sentientních 
entit a abych s nimi navázal vztah z jejich vlastní pozice. Pouze z nitra osobní, 
individuální a soukromé pozice každého lze navázat jakýkoliv smysluplný, 
milující, naplňující a trvalý vztah. Žádná jiná cesta neexistuje. A toto je vše, co 
jsem chtěl dnes ráno okomentovat. Nyní můžeš, Petře, položit své otázky nebo 
otázky jiných. 

Peter: Děkuji Ti velmi za toto důležité vysvětlení. První otázka přichází od Ricka 
Gonzalese z Miami na Floridě. Některé aspekty jeho otázky už byly 
zodpovězeny předtím v jiných dialozích, které ještě neměl příležitost číst. Ptá 
se, zda ti pseudotvůrci, kteří jsou přítomni na planetě Nula ve fyzické formě, 
vědí, kdo jsou a jak se sem dostali? Nebo přebírají moc nad vlastními lidskými 
tvory, aby konali své dílo na planetě Nula? Kromě toho se ptá, zda pseudotvůrci 
a renegáti vědí, kdo jsou Tvoji představitelé na planetě Nula; a pokud ano, zda 
se zařizují mnoha způsoby těsně v naší blízkosti s úmyslem nejen nám bránit 
v našem poslání, ale také bránit šíření Tvého Nového zjevení po celé planetě 
Nula i negativním stavu? 

Pán Ježíš Kristus: Přítomnost pseudotvůrců se na planetě Nula projevuje třemi 
způsoby. Prvním způsobem je projevování se z jejich vlastní dimenze, kde jsou 
momentálně umístěni a usazeni. Pomocí zvláštního typu manipulace 
souvztažností a některými dalšími prostředky, které nemůžete v současnosti 
pochopit, jsou schopni pozorovat, sledovat a uplatnit jejich přímý vliv na 
všechny události na planetě Nula. Tento konkrétní způsob si nevyžaduje jejich 
fyzickou přítomnost. Většina jejich působení a vlivu se uskutečňuje z této 
konkrétní pozice. Důvod tohoto uspořádání je ve faktu, že tato konkrétní pozice 
není komplikována limitacemi lidské fyzické formy. Jak si pamatuješ, předtím 
vám bylo naznačeno, že Pseudotvůrci právě experimentují s vývojem zvláštního 
typu fyzického lidského těla, které by vypadalo přesně jako lidské, kterému by 
ale nepřekážela nebo nebránila typická lidská omezení. V omezené míře se 
fabrikaci takového těla přiblížili. To některým z nich poskytlo příležitost objevit 
se na této planetě v této nové formě, nerozeznatelné od jakéhokoliv jiného 
lidského tvora. Toto je druhý způsob, jakým se zde objevují. Třetí způsob je 
pomocí procesu vstoupení. Někteří lidé svým vlastním předchozím souhlasem 
umožňují svým tělům a myslím, aby je použil zvolený počet pseudotvůrců, kteří 
je obývají a konají všechny své skutky skrze ně. Protože ve všech třech 
způsobech plně ovládají všechno, co dělají a co prožívají, pseudotvůrci mají 
plné poznání toho, kdo jsou a jaký je jejich úmysl v tomto ohledu. 
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Jak víš, renegáti fungují na úrovni 80% moci a schopností pseudotvůrců. 
Protože, jak bylo uvedeno předtím, neustále soupeří s pseudotvůrci, dělají vše, 
co je v jejich silách, aby kopírovali všechno, co dělají pseudotvůrci. Avšak úmysl 
a pozice renegátů jsou zcela jiné než úmysl a pozice pseudotvůrců. Bylo to 
vysvětleno v jednom z předcházejících Dialogů.  

Z hlediska vytvoření Velké aliance, což bylo podrobně rozvedeno předtím, je 
zřejmé, že pseudotvůrci vědí přesně, kdo jste. Věděli to od samého začátku. 
Koneckonců, na základě vašeho pozorování a experimentování s vámi se krátce 
po svém objevení na tomto místě zdrželi zničení lidstva a planety Nula. 
Nemůžete nikoho pozorovat a experimentovat s ním, pokud nevíte, kdo to je. 
Taktéž, nemůžete uzavřít nějakou dohodu, vylíčenou v pravidlech Velké aliance, 
pokud nemáte ani ponětí, s kým takovou dohodu a alianci uzavíráte.  

Co se týká renegátů, protože jsou v opozici k pseudotvůrcům a, samozřejmě, 
k Velké alianci, jejich přístup k vám a poznání toho, kdo jste, je omezen na 
základě faktoru jejich separace a toho, že jsou mimo zmíněné dohody a aliance. 
Jejich situaci můžete přirovnat k podmínkám, které existovaly během lidských 
světových válek a studené války. Nepoznáte všechny podrobnosti silných a 
slabých stránek svého protivníka. Vytvoříte si ale důkladně propracovaný 
systém zpravodajské služby a špionáže, abyste shromáždili tolik informací o 
svém protivníkovi, kolik je jen možné. Kvůli tomuto faktoru získávají své 
poznatky o vás z tohoto druhu zdroje. Můžete to považovat za dohady. Typují, 
kdo jste, ale nevědí přesně, zda jste to právě vy, nebo ne. Na druhou stranu, i 
kdyby renegáti měli přesně vědět, kdo jste a kdyby se na základě toho poznání 
měli pokusit bránit nebo překážet vaší práci pro Mne, nemohli by vám udělat 
nic v negativním smyslu, kvůli izolačnímu faktoru, jakož i kvůli kontrašpionáži, 
jenž jsem popsal v jednom z předchozích Dialogů. Tento izolační faktor funguje 
oběma směry a je také základem vaší práce s pseudotvůrci. Takže, nedělejte si 
starosti ohledně jakéhokoliv nebezpečí pro vás v tomto ohledu.  

Jedině v té době jste zranitelní a můžete se stát terčem renegátů a jejich 
poskoků, pokud neustále fungujete pouze z pozice negativních lidských aspektů 
své přirozenosti, zapomínáte se soustředit na Mne, na pozitivní stav, na členy 
své duchovní rodiny, a zejména na členy Nového vesmíru. V tom případě si 
renegáti a jejich přisluhovači mohou plně uvědomit, kdo jste a z té pozice bránit 
vaší práci a způsobit vám některé vážné těžkosti. Tato možnost vám jasně říká, 
jak je pro vás životně důležité a rozhodující, abyste se neustále soustředili na 
naši přítomnost s vámi a abyste nás všechny měli ve svých myšlenkách, 
pocitech a všem ostatním, ve všech aspektech svého života, a abyste fungovali 
pouze z pozice ne-lidských aspektů své přirozenosti, které máte přímo ode 
Mne. Tak nelze přes izolační faktor proniknout a vy zůstanete v bezpečí. 
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To, proč lidé na vaší planetě ne moc čtou a přijímají Mé Nové zjevení a jak je 
jeho dostupnost navzdory tomu registrována v jejich nevědomé mysli a jak 
bude později použito v jejich prospěch, bylo vysvětleno v předcházejících 
Dialozích, na které se Rick a všichni ostatní odkazují. 

Peter: Další otázka je zajímavá. Víš, byl jsem velmi zvědav, zda si někdo všimne 
jisté nesrovnalosti mezi Tvým jedním prohlášením zaznamenaným v Bibli a 
stejným prohlášením zaznamenaným v jednom z předcházejících Dialogů. A hle, 
mladý muž v České republice jménem Radomír Bazala si toho všiml a ptá se na 
důvody, které jsou za tou nesrovnalostí. Týká se to Tvého prohlášení 
v evangeliích o tvé matce, sestrách a bratrech. V tom záznamu je slovo ‚otec‘ 
vynecháno. Ale v Dialozích je slovo ‚otec‘ ke slovům ‚matka, sestry a bratři‘ 
přidáno. Velmi dobře jsem si tuto nesrovnalost uvědomoval, ale když jsem 
poznal její příčinu, zdržel jsem se sám přímého položení té otázky. Chtěl jsem 
totiž vědět, zda si někdo všimne toto zvláštního vynechání. Takže tento mladý 
muž, protože je tak vnímavý a důkladný, je zvědav, zda je český překlad toho 
prohlášení nepřesný a slovo ‚otec‘ bylo vynecháno úmyslně, nebo zda jsou 
nějaké jiné důvody této nesrovnalosti. 

Pán Ježíš Kristus: Samozřejmě, Petře, jak víš, v záznamu evangelií v Bibli bylo 
slovo ‚otec‘ vynecháno úmyslně. I když žádný z biblických překladů v tomto 
ohledu neobsahuje žádné chyby, ať se jedná o kterýkoliv jazyk, přesto jsem 
dovolil, aby slovo ‚otec‘ nebylo v původním textu zahrnuto, až nyní v těchto 
Dialozích. Nezapomínejte, že během Mé inkarnace na planetu Nula jsem 
většinu času působil z pozice prvorozeného Syna Božího (viz druhou kapitolu 
v Novém zjevení Pána Ježíše Krista). Ten Bůh byl definován jako Můj Nebeský 
Otec. Kvůli tomu bylo tedy v té době duchovně absolutně podstatné, aby každý 
vnímal, že nepocházím z pozemského otce, ale z Nebeského Božského Otce 
jako Jediného Boha Nedělitelného. Nezapomínejte také, v jaké společnosti jsem 
se tehdy nacházel. Nadevše se zdůrazňoval maskulinní princip otcovství. Jestliže 
bych měl za těch podmínek do Své odpovědi zahrnout slovo ‚otec‘, každý, kdo 
Mě poslouchal (nejen lidé, ale i všichni ostatní ve všech ostatních dimenzích 
Mého Stvoření), by Mě vnímal tak, že odmítám Svůj nebeský původ - samotnou 
Svou Esenci, obsaženou ve významu slova ‚otec‘ - a porušoval bych také 
základní strukturu, na které byla ta společnost vybudována a na základě které 
v té době fungovala. 

Na druhou stranu, v té době a v konotaci významu slov ‚matka‘, ‚sestry‘ a 
‚bratři‘, které jsem použil, byl původ Mého lidského těla a jeho lidské mentality, 
plné charakteristických rysů negativního stavu, odmítaný jako nemající žádnou 
část Mé Pravé Přirozenosti. Neodmítal jsem Svou takzvanou fyzickou lidskou 
matku, sestry a bratry, ale to, co tehdy představovali. Představovali celé lidstvo 
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ve všech jeho negativních, zlých, zfalšovaných a zkreslených aspektech. Tím, že 
jsem do Sebe nepřijal nic z jeho přirozenosti, v podstatě jsem odmítal negativní 
stav jako celek. Zde je velmi důležitý moment: Tím, že jsem je odmítl vidět, 
obrazně jsem odmítal, aby do Mne vstoupil negativní stav nebo aby na Mne 
uplatnil svůj vliv. Namísto toho jsem ukázal na Své učedníky, kteří v té době 
reprezentovali v jejich osobách Můj pozitivní stav, považující za Své pravé 
příbuzné pouze pozitivní stav, protože pouze pozitivní stav, který pramení z Mé 
Absolutní Pozitivní Přirozenosti, může být vpuštěn zpět do Mé Přirozenosti. 

V současnosti ale, protože působím z pozice Mé Nové Přirozenosti jako Jediný 
Jeden Bůh Nedělitelný, bylo potřeba zahrnout do toho označení slovo ‚otec‘, 
aby se jasně vymezil rozdíl mezi lidským typem otce a mezi tím, co slovo ‚otec‘ 
znamená, pokud jde o Mně osobně. V současné konotaci toho slova, jakož i slov 
‚matka‘, ‚sestry‘ a ‚bratři‘, je nutné odmítnout jakékoliv jiné typy otcovství, 
mateřství, sesterství a bratrství, než Mé vlastní, protože Já jsem Jediný Pravý 
Otec, Matka, Sestra a Bratr všem, každému jednomu v absolutním smyslu, tedy 
Já jsem Jediný pravý Absolutní Příbuzný všech a všichni jsou příbuzní Mně. Toto 
je sjednocující a integrační princip, na kterém stojí pravý život pozitivního stavu, 
jakož i jakýkoliv jiný život. Bez něho by neexistovala žádná možnost udržování 
jakéhokoliv života. 

To, co je třeba si neustále, zas a znovu uvědomovat, je skutečnost, že existuje 
jen Jeden Zdroj Života - Můj Absolutní Život ve všech jeho aspektech. Důvod, 
proč tak velmi zdůrazňujeme tento princip, je ten, že na odmítnutí tohoto faktu 
byl vybudován negativní stav a lidský život. Takže, aby byl negativní stav a jeho 
lidský život doveden do jejich definitivního konce, je nutné uvést do pozornosti 
každého, že žádný jiný zdroj života neexistuje. Uznat u vás za svou matku, otce, 
sestru a bratra, nebo za jakéhokoli jiného příbuzného někoho jiného, znamená 
v podstatě odmítnout jediný pravý zdroj života a připsat jeho původ někomu 
nebo něčemu jinému, co nemá takovou výsadu a schopnost. V tom případě 
přijímáte do vašeho chápání původu života čisté nepravdy. Přijímat a žít v 
nepravdách znamená žít v negativním stavu. Toto je důvod, proč bylo během 
naší konverzace nutné zahrnout do toho biblického textu slovo ‚otec‘, aby se do 
pozornosti všech uvedl tento důležitý duchovní fakt. Jak vidíš, Petře, naše 
Dialogy fungují i jako opravný prostředek pro některá prohlášení, která byla 
učiněna v té době a která byla zaznamenána v evangeliích, která je ale potřeba 
v současnosti správně pochopit. 

Peter: Děkuji Ti velice za toto vysvětlení. Mám svou vlastní otázku, o které se 
domnívám, že byla obšírně vysvětlena během transmise Tvého Nového zjevení, 
která se však opět náhle vynořila během čtení článku, který mi poslala Dr. Beth 
Ann Voienová. Ten článek obsahoval interview s nějakou doktorkou, která 
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tvrdila, že měla při léčbě nějaké zázračné výsledky, kdykoliv se ona nebo jiní 
lidé modlili za nemocné. Otázkou není účinnost modlitby, což jsi už zodpověděl 
v jednom dřívějším Dialogu, ale prohlášení té doktorky, že Ty jsi zdrojem dobra 
i zla. Aby ta doktorka své tvrzení opodstatnila, citovala Tvé prohlášení 
zaznamenané ve Starém zákoně, v proroku Izajášovi (45:7), cituji: ‚Já formuji 
světlo a tvořím tmu, působím pokoj a tvořím pohromu. Já, Hospodin to všechno 
působím.‘ Tento text jsem vybral z nové verze Bible krále Jakuba. Její citace je 
trochu jiná, pokud jde o slovo ‚pohroma‘. Její citace zní takto: ‚Působím pokoj a 
tvořím zlo‘. Nejsem si jistý, zda je to její vlastní interpretace, nebo zda cituje 
nějakou archaickou verzi biblického překladu (jako např. starou verzi Bible krále 
Jakuba). Samozřejmě, je to úplně jedno, protože slovo ‚pohroma‘ samostatně a 
samo o sobě znamená nějaký zlý skutek. Přeješ si dál rozvést tuto záležitost? 

Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře, chci to prohlášení rozvést dál. I když byl důvod 
takových prohlášení v Bibli obšírně a náležitě vysvětlen v Mém Novém zjevení, 
bylo by užitečné učinit v tomto ohledu nějaké dodatečné komentáře. Kromě 
toho, co bylo o této záležitosti zjeveno v Mém Novém zjevení, což se týkalo 
potřeby použít jazyk negativního stavu a jazyk lidí, tedy potřeby hovořit jejich 
vlastním jazykem - jazykem projekcí a očekávání, tobě a všem čtenářům těchto 
Dialogů se oznamují následující dodatečné informace: Aby se udržely celé 
Stvoření, zóna vymístění a lidský život neporušené a funkční, všechny události 
jejich životů, ať by to bylo cokoliv, bylo třeba odvozovat z jednoho 
sjednocujícího a jednotného zdroje, navzdory faktoru separace, izolace a 
uzavřeného způsobu jejich životů. Někdo musel být za vše, co se odehrává 
ve veškerém jsoucnu a bytí i pseudojsoucnu a pseudobytí a na planetě Nula, 
učiněn zodpovědným v absolutním smyslu. Jestliže by se měl předpokládat více 
než jeden zdroj takových událostí v absolutním smyslu, vedlo by to k duchovně 
velmi nebezpečnému závěru, že existuje víc než jeden Absolutní Zdroj. Na 
základě tohoto závěru, protože tu hovoříme o původu zla nebo pohromy, by byl 
každý všude a v každém čase nadobro a navždy uvězněn ve své pozici. Zmatek 
plynoucí z tohoto předpokladu by byl takového rozsahu, že by podkopal život 
všech sentientních entit a ty by následně spáchaly existenciální sebevraždu. 
Abych tomu zabránil, na základě Své vlastní svobodné vůle a volby jsem se 
rozhodl převzít tu zodpovědnost a prohlásit se za jediný zdroj všech událostí a 
dění. Toto prohlášení není až tak vzdáleno od reality diskutované situace. 
Koneckonců, pokud vezmete do úvahy důležitý faktor Mého dovolení pro 
odehrání se jakékoliv události nebo cokoliv jiného, potom bez Mého dovolení 
se nemůže stát vůbec nic. 

Jak bylo uvedeno mnohokrát předtím, musí se zásadně rozlišovat mezi chtěním 
něčeho a mezi dovolením něčeho. Chtít něco zlé nebo bídné povahy není v Mé 
Přirozenosti. Jak jsme ale zdůraznili několikrát předtím, kvůli důležitému 
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duchovnímu poučení jsem dovolil, aby se uskutečnily mnohé věci, aby tím byla 
dána příležitost k odehrání se takového poučení. Toto všechno je součástí 
ilustrace a demonstrace jiných typů a způsobů života, které nevznikly přímo ve 
Mně, založení kterých jsem ale dovolil, abych poskytl všem příležitost vykonat 
volbu odstranit z jejich mysli ideu, že mají právo odmítnout Mě jako jediný 
Zdroj Života atd. Na druhou stranu, pokud Mě každý v negativním stavu 
považuje za zdroj svých trampot, pohrom nebo zel, potom jsem na základě 
logického závěru toho předpokladu také jediný, kdo bude schopen je spasit a 
vyvést je z negativního stavu. Jestliže by měl být za takový zdroj považován 
někdo jiný, a Já jen za zdroj Dobrého a Pozitivního, potom - opět na základě 
logiky toho předpokladu - by neexistoval nikdo tam venku, kdo by mohl do 
věčnosti změnit současný stav kohokoliv. Předpokládaný odlišný zdroj zla by se 
nikdy nechtěl vzdát své moci nebo se zříci své zloby. V tom případě by ve stavu 
kohokoliv nemohla nastat žádná změna.  

Jestliže ale máš moc nad všemi stavy a podmínkami, jsi jediný, kdo je schopen 
vůbec něco změnit. Dovolením, aby Mě všichni v negativním stavu považovali 
za zdroj a příčinný faktor dobra i zla, a použitím při popisu této situace jejich 
vlastního negativního jazyka, vytvořil jsem pevný základ, na kterém budu 
schopen změnit jejich stav ze zlého a negativního na dobrý a pozitivní. S tímto 
vysvětlením bude výše citovaný verš jakémukoliv případnému čtenáři těchto 
Dialogů dávat lepší smysl. A toto je vše, co musíme dnes prodiskutovat. Připrav 
se na přivítání naší Ludmily Savelieva, přijíždějící z Moskvy, z Ruska. Chvíle s ní 
budou velmi produktivní. Přeji ti příjemný den a návštěvu. 

Peter: Děkuji Ti mnohokrát. 
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Dialog 56 

19. března 1999 

 

Peter: Včera jsem dostal nějaké zajímavé a podnětné otázky od Roxanne 
Hardwickové z Longview v Texasu. Některé z těch otázek mají formu 
praktických návrhů. Další jsou otázky duchovního a multivesmírného významu, 
Navrhoval bych, pokud smím, abychom prodiskutovali nejdříve praktické 
záležitosti a potom se můžeme zaměřit na duchovní otázky. Je vhodné takto 
postupovat? 

Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře, je to vhodné. Začněme praktickými návrhy. 

Peter: Je vyjádřena opodstatněná obava ohledně finanční situace Nadace TNR a 
enormnosti nákladů, které si vyžaduje tisk, zasílání, rozšiřování a telefonování 
ohledně těchto Dialogů a ostatních věcí. Jak však víš, v této době přispívá ve 
věci Nadace TNR významně pouze Tom Oudal z Texasu a já s Glorií. Jakmile tyto 
finanční prostředky přijdou, tak jsou rychle i kvůli zmíněným nákladům 
vyčerpány. Aby se tato neradostná situace napravila, bylo navrženo, že bychom 
měli zvážit umístění určitých knih Nového zjevení na trh kvůli prodeji. Jaký je 
Tvůj názor na tento návrh? 

Pán Ježíš Kristus: Tento návrh byl dán se správným a pozitivním úmyslem. Ale 
dovol Mi, abych ti o této záležitosti něco řekl. Jsou určité věci v Mém Novém 
zjevení a ohledně něho, které mají trvalou platnost. Kvůli tomu nemůže být 
nikdy změněno nebo modifikováno. Dobrým příkladem takové trvalé platnosti 
je absolutní podmínka, že na základě principů Mého Nového zjevení nelze nikdy 
vytvořit nebo zřídit žádnou církev, organizaci, duchovní hnutí či cokoliv 
takového charakteru vůbec. Tato podmínka bude pravdivá na věky věků, 
nezáleží na tom, kdo co říká a nezáleží na tom, nakolik by to bylo podloženo 
všemožnými zázraky a přesvědčivými prohlášeními - dokonce i kdyby měl 
takový jedinec před vašimi zraky někoho vzkřísit z mrtvých. Toto bude platit 
nejen o současném Novém zjevení, ale také o kterémkoliv následném Novém 
zjevení v budoucnu. Nuže, to samé platí o jakékoliv možnosti teď nebo kdykoliv 
jindy prodávat knihy Mého Nového zjevení. Mé Nové zjevení obsahuje Mé 
Slovo. Mé Slovo není na prodej! Každému musí být dáno k dispozici bez visačky 
s cenou. Kromě toho, nemáte absolutně ponětí, jakému ohromnému 
duchovnímu nebezpečí byste vystavili nejen Moje Nové zjevení, ale i své vlastní 
životy - kdyby došlo k takovému pokusu dát je na trh kvůli prodeji. Okamžitě 
byste se všichni stali terčem renegátů a jejich poskoků a ti by vás zničili. 
Nezapomínejte, prosím, že prodej Mého Nového zjevení by se rovnal tomu, 
když Mě za třicet stříbrných prodal Můj takzvaný učedník Jidáš Iškariotský. 



430 
 

Prosím vás tedy, abyste se v tomto ohledu jednou a provždy tohoto nápadu 
vzdali, ať je váš úmysl jakkoliv dobrý. Očistěte se od takových nápadů, jinak by 
mohly způsobit, že se stanete terčem renegátů a jejich poskoků. Takové nápady 
přicházejí z lidské strany vaší přirozenosti. Proto by to mohlo přitáhnout 
renegáty, aby si z vás udělali terč. 

Proto se vám navrhuje, abyste při řešení finanční situace Nadace TNR zaujali 
jiný přístup. 

Peter: Druhý praktický návrh, který já osobně velmi oceňuji, je nabídka osobně 
mi pomáhat s distribucí knih Nového zjevení, a zejména s těmito Dialogy. Je to 
navrženo, abych získal čas, který trávím tiskem, zasíláním, telefonováním a 
podobnými každodenními povinnostmi, týkajících se věcí Nadace TNR, abych 
mohl všechen svůj čas věnovat výhradně zaznamenávání těchto Dialogů a práci 
s Tebou. Jaký je Tvůj vstup ohledně tohoto návrhu? 

Pán Ježíš Kristus: V tomto časovém bodě je podstatné, abys nadále dělal věci 
tak jako doposud, bez jakékoliv změny. Dvě třetiny tvého času jsou v podstatě 
věnovány těmto Dialogům a práci přímo se Mnou a pro Mne jak na vaší 
planetě, tak i v ostatních dimenzích. Z hlediska tvého duchovního, duševního i 
fyzického zdraví a rovnováhy slouží ty vnější každodenní povinnosti jako 
přestávka a oddech od tvých důležitých a čas pohlcujících duchovních 
povinností. Dan Barba ti pomáhá s touto editací textů. Kvůli jeho zdravotním 
problémům však tobě a Danovi navrhuji, abys dodatečně k jeho editování přijal 
nabídku Betty a Heather Oudalových, aby ti s editací textů také pomáhali. 
Danovi se ve vší pokoře připomíná, že z našeho hlediska by bylo velmi užitečné, 
kdyby věnoval více času překladu těchto Dialogů do španělštiny a finální editaci 
Nového zjevení Pána Ježíše Krista a Korolarií Nového zjevení Pána Ježíše 
Krista. Duchovně je velmi důležité a rozhodující, aby se tato práce udělala 
účelně, jak je jen možné a jak by to umožnil Danův zdravotní stav. Je to tak bez 
vyvíjení jakéhokoliv nátlaku na Dana nebo kohokoliv jiného. 

Pokud jde o finanční pomoc, poskytuje ji Tom Oudal a ty osobně, Petře, s Glorií. 
Tvá výpomoc, Petře, musí být omezena kvůli tvému odchodu do penze. Některé 
dodatečné zdroje poskytne buď někdo jiný, nebo by ses musel spokojit s tím, co 
je k dispozici a zvládnout to v rámci současných finančních omezení. 

Peter: Další víceméně praktická otázka se týká našich zvyků dělat věci jistým 
způsobem. Tato otázka se týká našeho rutinního životního stylu, našeho tak 
trochu automatického chování ohledně takových zdánlivě drobných a 
bezvýznamných věcí, jako je používání stejné kolínské nebo parfému, stejné 
zubní pasty, stejného druhu jídel, nakupování ve stejných obchodech, nákup 
těch samých výrobků a podobných každodenních zvyků. Jak mohou tyto 
tendence negativně ovlivnit naše životy? Měli bychom se jich vůbec vzdát? 
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Pán Ježíš Kristus: Nuže, Petře a Roxanne, to, jak a co dělat ohledně těchto věcí, 
je věcí zdravého rozumu. Ve svém každodenním praktickém životě musíte 
rozlišovat mezi vhodností, zvyky, náklonnostmi, závislostmi a mezi 
oprávněnými individuálními potřebami a preferencemi. Jakákoliv náklonnost, 
závislost a/nebo návyk vám mohou způsobit vážné duchovní problémy. Pokud 
bez nich nemůžete žít, pokud se stanou řídícím principem vašeho života, zjevně 
jste se stali jejich otrokem a plýtváte na ně svými životními energiemi. Ale 
takové věci jako vhodnost, upřednostňování něčeho a individuální potřeby jsou 
ve zcela jiné kategorii. Nejsou zotročující. Ve skutečnosti vám pomáhají lépe 
zvládnout váš čas, jakož i být svým vlastním individuálním Já. Vezměte si 
například takové zdánlivě nedůležité upřednostňování, jako je preferování 
určité vůně parfému nebo kolínské, nebo jídla. Je zde důležitá duchovní 
souvztažnost. Jak víš, každý jedinec je nekonečně jediný a jiný. Tento faktor se 
souvztažně odráží ve velmi jedinečné a specifické chemii těla, kterou všichni 
máte. Toto je důvod, proč ta stejná vůně parfému a kolínské voní úplně jinak na 
těle každého jedince. Takže preferujete výběr té, která je shodnější s vaší 
osobností a individualitou, odrážející se ve vaší specifické chemii těla. To samé 
platí o potravě a o ostatních drobnostech tohoto charakteru. 

Jak vidíte z tohoto příkladu, takové věci mají skutečně velmi důležité duchovní 
souvztažnosti a skutečně odrážejí vaše osobní a individuální potřeby. Proto je 
nelze považovat za stejně negativní nebo návykové jako zotročující náklonnosti, 
návyky a závislosti. 

Nicméně, navzdory skutečnosti, že nejsou, nezapomínejte na jeden velmi 
důležitý duchovní fakt. Je prozíravé a moudré mít různorodost zkušeností, 
možností a účastí, abyste se neomezovali nebo neohraničovali jen na nějakou 
jednu zkušenost, možnost a účast, které vám nejlépe sedí v každé konkrétní 
době vašeho života. Je dobrou duchovní politikou vyzkoušet mnoho různých 
věcí a být otevřený mnoha odlišným zkušenostem ve všech aspektech svého 
života, i když vždy budete mít některé věci, které budete preferovat a po 
kterých budete kvůli svým jedinečným zosobněným a individualizovaným 
specifickým potřebám toužit. A tyto je vhodné mít. 

Peter: Všechny ostatní otázky jsou čistě duchovní povahy. Dovol mi začít tou, 
kterou lze označit za frustrující. Týká se záležitosti duchovního pokroku a 
nekonečného pohybu směrem k Absolutnímu. Kvůli naší relativní pozici je 
jasné, že nikdy nemůžeme dosáhnout cíle stát se v absolutním smyslu 
takovými, jako jsi Ty. Toto lze dosáhnout jen v relativním smyslu. Problémem 
jsou zde omezení, která na nás všechny klade naše relativní pozice, nezáleží na 
tom, kde se nacházíme nebo v jakém životě jsme situováni v každém daném 
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okamžiku. Jsou pocity frustrace a těchto tíživých omezení možné v duchovním 
světě tak, jak jsou tu v našem lidském životě? 

Pán Ježíš Kristus: V jednom z předcházejících Dialogů jsme hovořili o záležitosti 
možnosti ukončení svého života sebevraždou kvůli nudě nebo nekonečnému 
životu v pozitivním stavu. Cokoliv tam bylo řečeno o té záležitosti, platí plně i 
pro současnou otázku. Existují dva aspekty této záležitosti. Jeden se týká 
struktury mysli každé sentientní entity a souhlasu, na základě kterého se 
jeho/její individualizovaný a zosobněný jedinečný život mohl stát realitou. 
Struktura každé sentientní mysli v pozitivním stavu je taková, že na základě 
samotné své přirozenosti si nepřeje nic jiného než být v neustálém stavu 
přibližování směrem k absolutnímu stavu bez toho, aby měla někdy přání stát 
se tímto absolutním stavem. Toto bylo dohodnutým uspořádáním. Pouze 
v lidském životě se mohou vyskytnout takové frustrující pocity, ze stejných 
důvodů, jak to bylo naznačeno ve zmíněném Dialogu o možnosti sebevraždy 
během života v pozitivním stavu. Nebudeme je tu opakovat. Prosím, pozorně si 
znovu přečtěte zmíněný Dialog. Nezapomínejte, že lidský život je ve stavu 
nejvíce nepředstavitelné, ohraničující a ignorantské kondice, jaká je jen mezi 
všemi známými nebo neznámými typy životů možná. Proto jen z pozice vašeho 
specifického lidského života vám mohou tyto typy otázek, obav a idejí přijít na 
mysl. 

Druhý aspekt se týká záležitosti nekonečných rozmanitostí zkušeností, které 
jsou poskytovány na základě tohoto konkrétního uspořádání. Jestliže stojíte 
před věčným pokrokem k Mému Absolutnímu Stavu, tento absolutní stav 
obsahuje kvůli povaze své absolutnosti nekonečné variety možností i tvořivých 
a podnětných stimulů, které inspirují sentientní mysl, aby se snažila vědět více, 
chápat více, aplikovat více a dosáhnout více. Naplňování těchto potřeb 
nepřetržitým a progresivním způsobem je základnou a základem pro neustálou 
změnu ve struktuře a dynamice vlastního života a v osobnosti a individualitě. 
V procesu tohoto nanejvýš žádoucího pokroku se jedinec stává stále jiným a 
více jedinečným. Tak je schopen stále víc a více se přibližovat Mé Absolutní 
Přirozenosti. Toto uspořádání současně každému poskytuje nanejvýš možné 
ujištění, že nikdy nebude existovat kondice, během které by jedinec přišel na 
konec svého vývoje, růstu a pokroku, přičemž by se zabránilo tomu, aby se stal 
vždy jiným a více jedinečným. V tomto ohledu je toto nejvíce žádoucím 
uspořádáním, jaké existuje pro život v pozitivním stavu. 

Co musíte v tomto ohledu pochopit, Petře a Roxanne, je to, že předtím, než 
začali všechny sentientní entity svůj jedinečný, individualizovaný a zosobněný 
život - jsouce jako ideje obsažené v Mém Absolutní Stavu - prozkoumal jsem se 
Svými sentientními idejemi velmi důkladně všechny možnosti, za jakých by se 
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jejich život mohl stát jejich vnější oddělenou realitou, aby nebyli jen Mými 
idejemi. V procesu toho zkoumání byl nalezen a stanoven nejlepší možný a 
nejvíce žádoucí způsob života, který je založen na nepřetržitém duchovním 
pokroku. V důsledku toho, že jsme všichni jednomyslně souhlasili, že zvolený 
způsob života je jediný možný a jediný uskutečnitelný pro věčný užitek všech, 
stal se tím životem, který byl uveden do pohybu nebo který jsme si všichni 
zvolili. Zároveň byla z obsahu každé sentientní mysli v pozitivním stavu 
vyloučena jakákoliv potřeba nebo přání dospět do nějakého konce tohoto 
procesu nebo dosáhnout absolutního stavu a odtamtud nikam. 

Pouze v lidském životě a v životě negativního stavu existuje takové přání. Tato 
situace v lidském životě a v negativním stavu pramení z dočasnosti jejich 
pseudojsoucna a pseudobytí. Kvůli jejich nevědomému přání ukončit ten druh 
pseudoživota byla do jejich mysli implantována potřeba dospět do nějakého 
konečného závěru nebo dosáhnout nějaký konečný cíl, aby se dostali ven ze 
svého bídného života. Umíte si vůbec představit, co by se stalo, kdybyste vy 
všichni v lidském životě a v životě negativního stavu měli mít přesně ty stejné 
podmínky, jako mají lidé v pozitivním stavu? Vidíte jasně, že v tom případě by 
se nikdo, nikdy nechtěl dostat ven ze svého lidského života a ze života 
negativního stavu? Ještě jednou, a to opakuji, negativní stav by nemohl být 
eliminován a lidský život se všemi svými krutostmi a ohavnostmi by musel 
zůstat navěky. V důsledku tohoto nemožného výsledku by navěky nikdy 
nemohla být zahájena plnost a kompletnost života pozitivního stavu. V tom 
případě by chtěl každý v pozitivním stavu skutečně nadobro a navždy ukončit 
svůj život. Není možné, aby se někdy stalo něco takového. Prostřednictvím výše 
zmíněné dohody bylo zajištěno, že bude uplatňováno pouze výše popsané 
uspořádání a že pouze v lidském životě a v životě negativního stavu se mohou 
objevit ve vlastním zájmu účastníků takové negativní ideje, aby navěky neuvázli 
ve svém bídném pseudoživotě.  

Peter: Další otázka se týká duchovní souvztažnosti Tvých dvanácti učedníků. My 
známe pouze Petra, Jakuba a Jana a to, s čím souvztaží (Petr souvztaží s Tvou 
Božskou Pravdou a Moudrostí, Jan souvztaží s Tvým Božským Dobrem a Láskou 
a Jakub souvztaží s Tvými Pozitivními Skutky a Vírou). A co ostatní? Týkají se 
nějak 12 dimenzí? A co ostatní dimenze? 

Pán Ježíš Kristus: Existuje podobnost mezi souvztažnostmi Mých 12 učedníků a 
12 kmeny dětí Izraele. Některé z těchto souvztažností byly popsány v knize 
Realita, mýty a iluze, strany 503-505 (anglického originálu - pozn. překl.). Bylo 
by dobré důvěrně se obeznámit s tím popisem. 

Existuje ale další duchovní souvztažnost, pokud jde o Mé učedníky. Číslo 12 
nebo dvanáct učedníků znamená a souvztaží s plností všech pozůstatků dobra a 
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pravdy, se všemi jejich odvozeninami, které byly ukryty v nejodlehlejších 
hlubinách mysli každého, v její nejhlubší nevědomé oblasti, a ze kterých každý 
žil a byl naživu na planetě Nula v typickém lidském životě. To, že Mě ve většině 
případů stále doprovázeli Moji učedníci, znamená, že jsem působil pouze 
z pozice pozitivního stavu, zakořeněném v Mém Absolutním Božském Dobru a 
Pravdě. Základy pozitivního stavu a Mé Přirozenosti jsou Božská Láska a Božské 
Dobro, Božská Moudrost a Božská Pravda a Božské Pozitivní Skutky a Božská 
Víra. Ve starém pojímání slov ‚Pozitivní Skutky‘ jsme říkávali ‚dobročinnost‘. Jak 
víš, slovo ‚dobročinnost‘ není více vhodné používat za současně existujících 
duchovních podmínek. V lidském pojímání má příliš negativní konotaci. Velmi 
často se týká poskytování podpory negativnímu stavu a některým lidským 
organizacím, které mají negativní původ se skrytými, sobeckými cíli ve svých 
záměrech. Proto bylo nahrazeno slovy ‚pozitivní skutky‘. 

Výše zmíněné zásady a základy Mé Pravé Přirozenosti reprezentovali Moji tři 
učedníci - Petr, Jan a Jakub. Různé nekonečné derivace těchto nejdůležitějších 
zásad a základů jsou reprezentovány Mými zbývajícími devíti učedníky. V tomto 
časovém bodě není vhodné zacházet do podrobností, jaké konkrétní derivace 
reprezentuje každý učedník. Z funkčního hlediska jsou podobného charakteru, 
jak bylo popsáno ve výše zmíněné knize na stranách 503-504.  

Jak ale víš, v počátečním složení Mě jeden z těch dvanácti učedníků - Jidáš 
Iškariotský - zradil. Později byl na základě losování vybrán nový učedník - 
Matyáš - aby nahradil Jidáše. Bylo potřebné, aby se pokračovalo v reprezentaci 
a v zachování jednoty a integrace pozitivního stavu, jak byly promítnuty na 
planetě Nula. 

Původní složení Mých dvanácti učedníků mělo úplně jinou duchovní 
souvztažnost, která do dnešní doby ještě nebyla zjevena. Souvztaží s původním 
stavem Mého Stvoření, ještě před aktivací negativního stavu. V tom stavu 
nebylo vynakládáno žádné úsilí uvést do aktivní modality nebo aktualizovat a 
realizovat ideu odmítnout Mě jako jediný zdroj života. Jak ale pokračoval vývoj 
všech sentientních entit a jak se víc a více učili o všech aspektech svého 
specifického života (toto učení je reprezentováno výukou Mých učedníků o 
různých duchovních záležitostech během Mé inkarnace na planetě Nula), 
postupně jim na mysl přišla otázka o nějakém jiném typu života, než je život 
pozitivního stavu. Tento příchod je reprezentován Jidášovou ochotou zaprodat 
Mě. V tomto ohledu Jidáš Iškariotský reprezentuje pseudotvůrce, kteří se 
rozhodli zodpovědět tu otázku prostřednictvím zfabrikování jiného typu života 
nebo, abych byl přesný, pseudoživota. Takže tím, že to udělal, byl Jidáš 
Iškariotský vyloučen z okruhu Mých učedníků, tak jak byli pseudotvůrci 
odříznuti od Mého pozitivního stavu a vyhozeni do zóny vymístění, kde si zřídili 
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známá pekla. Jidášovo dobrovolné ukončení jeho vlastního života oběšením 
představuje úplné a neodvolatelné ukončení negativního stavu - jen co splní 
svůj účel. To, že pociťoval výčitky svědomí a uznal fakt, že zradil nevinnou krev, 
znamená, že všichni původci a účastníci života negativního stavu a lidského 
života nakonec uznají bláznivost svých snah a přijmou skutečnost, že jediná 
pravá realita je v životě pozitivního stavu. Proto tak, jak Jidáš ukončil 
dobrovolně svůj život, tak i oni dobrovolně ukončí život negativního stavu a zlé 
a falešné aspekty svého vlastního negativního života. Obrazně řečeno, oběsí ten 
život, aby nemohl být už nikdy aktivován. 

Nikdo neví, že na základě Jidášova přiznání jeho viny a uznání Mé nevinnosti 
jsem ho nakonec spasil. Okamžitě jsem mu odpustil. Ve vašem pojímání času 
mu to však trvalo velmi dlouho, než přijal Mé odpuštění a než si potom sám 
odpustil. Uznal velmi jasně potřebu nést a ilustrovat důsledky svého zlého činu. 
Byl tedy svým vlastním soudcem, žalobcem i exekutorem rozsudku. Když ale ta 
ilustrace završila svůj průběh, byl schopen přijmout Mé odpuštění a sám si 
odpustit a vrátit se do Mé náruče. 

Z hlediska strukturální přirozenosti Mého Stvoření i pseudotvoření Moji tři 
učedníci souvztaží s duchovní myslí a jejími třemi stupni a s duchovní dimenzí a 
jejími třemi stupni; další tři učedníci souvztaží s vnitřní myslí a jejími třemi 
stupni, jakož i s intermediální dimenzí a jejími třemi stupni; a poslední tři 
učedníci souvztaží s vnější myslí a jejími třemi stupni, jakož i s fyzickou dimenzí 
a jejími třemi stupni. Toto je význam čísla dvanáct, ale jen v diskutované 
konotaci. Jidáš Iškariotský v tomto ohledu reprezentuje nejkrajnější stupeň 
nejexternější úrovně vnější mysli a fyzické dimenze a souvztaží s ním. Toto 
představuje fakt, že jen v nejexternějším stupni, a nikde jinde, se mohla objevit 
jakákoliv potřeba aktivovat negativní stav prostřednictvím zrady pozitivního 
stavu a uvést ho do dominantního postavení. 

Faktory dvanácti dimenzí, jak jsou pojímány v časoprostorovém kontinuu, skrze 
které se fyzický vesmír ujímá svého jsoucna a bytí, se vůbec netýkají 
diskutované záležitosti. Mají úplně jiný význam. V tomto časovém bodě nejste 
připraveni vědět o nich více. Než bude možné na jejich funkci vrhnout trochu 
více světla, nejdříve se musí uskutečnit a uvést do chodu určité věci. Ve vaší 
současné kondici, protože jste v lidské kůži a žijete na planetě Nula, by mohlo 
být takové poznání pro vás škodlivé. Pokud by se mělo v tomto ohledu něco 
změnit, budete přiměřeně informováni. 

Peter: Následující otázka se týká ‚přesného‘ místa Tvého narození na této 
planetě a Via Dolorosa, o které se říká, že je to cesta, po které jsi nesl kříž, jak je 
to zobrazeno ve všech těch zkomercializovaných turistických knihách. Otázkou 
je, zda jsou některá z těch míst totožná s těmi místy, kde ses narodil, zemřel, 
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chodil atd., nebo je každé místo jen pastí na takzvané křesťany, kteří chtějí 
napodobovat Tvé utrpení? 

Pán Ježíš Kristus: Některé aspekty této otázky byly nepřímo vysvětleny v 
jednom z předchozích Dialogů, který se zabýval tím, proč bylo nutné, abych se 
narodil v té konkrétní oblasti (země Kanaán) a proč tamtéž vzniklo islámské 
náboženství. Některé aspekty toho, proč jsem se narodil jako Žid, byly zjeveny i 
v Doplnění 9 v Korolariích.... 

Dovol Mi, abych se věnoval této záležitosti poněkud hlouběji. Kvůli velmi 
důležitým duchovním důvodům jsem se musel narodit ve městě Betlémě. Toto 
je naplněním proroctví zaznamenaného v Knize proroka Micheáše (5:1), cituji: 
‚Ty však, Betléme efratský, třebaže maličký mezi judskými knížaty, právě z tebe 
mi má vzejít ten, jenž bude Vládcem v Izraeli, jehož původ je pradávný, ode dnů 
věčnosti.‘ Je zajímavé si všimnout, že v evangeliu podle Matouše je tento verš 
citován trochu odlišným způsobem (všechny citáty jsou vyňaty z Nové verze 
svaté Bible krále Jakuba). Dovol Mi jej také citovat: ‚Ty však, Betléme v judské 
zemi, nejsi z judských knížat vůbec nejmenší, vždyť právě z tebe vzejde 
Panovník, kdo bude pastýřem pro Izrael, můj lid.‘ (Matouš 2:6) 

Moje narození v městě Betlémě, které bylo nejméně významné a nejmenší ze 
všech, znamená Moji volbu pokořit se a snížit se na nejnižší možnou úroveň 
lidského života, jakož i na nejexternější úroveň. Musíte velmi jasně pochopit, že 
z duchovního hlediska by Mé narození nebo začátek Mého života na vaší 
planetě na nějakém jiném místě, než je nejpodřadnější z nejpodřadnějších a 
nejmenší z nejmenších, nejen vyloučilo všechny ze sféry Mého potřebného 
vlivu, a hlavně z Mé potřeby shromáždit všechny nutné a životně důležité 
zkušenosti, ale všechny, kteří se nacházejí v těch regionech, by to vynechalo 
z konečného spasení a vysvobození z negativního stavu. Zde je pravidlem, že 
pokud chcete do svého zkušenostního módu zahrnout všechno bez výjimky a 
výhrady, musíte začít od úplně poslední a nejmenší úrovně a odtud pokračovat 
ke všem ostatním úrovním. Jinak byste vynechali základ, na kterém byl 
iniciován původ života, v našem případě pseudoživota. Toto je důvod, proč 
nejenže jsem se musel narodit v Betlémě, který v té době souvztažil 
s diskutovanou situací, ale musel jsem se narodit i na jeho nejzevnějším a 
nejpodřadnějším místě - v jeslích, v místě pro zvířata. Jak vidíte z tohoto 
umístění, neexistoval žádný podřadnější a pokornější příbytek, ve kterém bych 
se mohl narodit, než byly jesle. Taková volba z Mé strany odráží kromě 
popsaného souvztažného významu i Moji Absolutní Pokoru, Skromnost, 
Nevinnost a Poníženost. Všechna ostatní města ve zmíněné zemi, kde jsem 
chodil a konal Své skutky, měla také velmi důležité duchovní souvztažnosti, 
které Mi umožnily získat všechno, co jsem potřeboval za účelem Mého vstupu 
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do pekel a uvěznění pseudotvůrců. V tomto časovém bodě by bylo těžké pro 
vás pochopit, jaké jsou to souvztažnosti a jak jsem je pro tento účel využil. 

Takže, odpovídajíce na otázku Roxanne, ano, všechna ta místa, označená ve 
svaté Bibli, byla místy, kde jsem se narodil, chodil, konal Své skutky a byl 
ukřižován. 

Peter: A co její otázka o městě Nazaret, které údajně neexistovalo a bylo 
založeno později, aby se nachytali evropští turisté? A také záležitost, že jsi byl 
Nazaretský? 

Pán Ježíš Kristus: Existovala komunita Nazaretských, která se později stala 
známou pod názvem Nazaret. Takto byla nazvána na základě spojení s těmi 
nazaretskými. To je jasné z Matouše (2:23), cituji: ‚Přišel tam a bydlel ve městě 
zvaném Nazaret. Tak se naplnila slova proroků, že bude nazýván Nazaretský.‘ 
Takže je tu jistá věrohodnost existence takové komunity, změněné na město. 
Nazaretští byli ti, kteří se zavázali nikdy si nestříhat své vlasy. Bylo to proto, aby 
se ilustrovala posvátnost celistvosti jedincova ducha, duše a těla, která byla 
nepřetržitě porušována všemi tradicemi, konvencemi a zvyky té doby. 
Souvztažilo to také s pozitivními duchovními silami, které nemohly být 
poraženy nebo poškozeny silami negativního stavu, bez ohledu na to, jak moc 
nebo jak dlouho a s jakou deviací by se o to pokoušeli. Toto je důvod, proč jsem 
se stal Nazaretským a žil v nazaretské komunitě. Toto je také důvod, proč 
Samson, který byl nazaretským, oslepl, když ho jeho milenka uspala a během 
toho mu ostříhala vlasy, čímž ho obrala o jeho sílu. Jak vidíte, všechny tyto 
události a příhody mají velmi důležitý duchovní význam a souvztažnost. 

Peter: Další otázka Roxanne má podobnou konotaci jako výše. Týká se 
přechodu Židů přes Rudé moře, které se před nimi rozestoupilo a které byli 
schopni přejít po suché zemi. Někteří lidé tvrdí, že to byl nesprávný překlad a že 
to ve skutečnosti mělo být ‚Rákosové moře‘, které je v úplně jiné lokalitě a je 
mnohem užší a mělčí. Je na tom něco pravdy? 

Pán Ježíš Kristus: Nuže, tu platí to samé, jako u výše uvedených pochybnostech 
o místě Mého narození atd. Opět, v celém příběhu o přechodu Rudého moře a 
o životě dětí Izraele v Egyptě a různých jejich eskapádách jsou obsaženy velmi 
důležité duchovní souvztažnosti. Nezapomínejte ale na jednu věc: Negativní 
stav vynakládá nejvyšší úsilí, aby zdiskreditoval všechny biblické příběhy 
ohledně všeho, a zejména ohledně Mých aktivit během té doby. Přišli tedy se 
svými vlastními verzemi toho, jak se věci udály, aby podkopali pravý význam 
těch událostí. Jestliže nemáte správné poznatky o skutečném smyslu, významu 
a souvztažnostech těch událostí či cokoliv, tyto nemohou ve vaší mysli aktivovat 
správné vnímání pravé duchovní reality. V tom případě budete přijímat 
nepravdy o čemkoliv. V tom případě byste přijali něco, co by vás nemohlo spojit 
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s pravým pozitivním stavem. Pouze prostřednictvím takových správných 
souvztažných prostředků mohli být lidé do určité míry spojeni s pozitivním 
stavem. 

Jak víte, jakýkoliv život, včetně lidského života i pseudoživota negativního stavu, 
závisí v konečném smyslu na nějakém přiměřeném spojení s pozitivním stavem, 
a v konečném důsledku se Mnou. Bytostem v negativním stavu a lidem té doby 
bylo takové spojení poskytováno na základě duchovních souvztažností určitých 
fyzických míst, událostí, vnějších znázornění a symbolů a jejich příslušných 
funkcí. Proto byly takové souvztažnosti zavedeny. Co musíte v tomto ohledu 
jasně pochopit, je to, že nebýt negativního stavu a lidského života, žádné 
souvztažnosti by nebyly třeba.  Bylo to v jejich zájmu a v zájmu toho, aby se jim 
poskytla příležitost experimentovat v životě negativního stavu a v lidském 
životě, který zavedli. Pozitivní stav sám o sobě a jako takový nepotřebuje mít 
souvztažnosti. Jim je všechno jasné a zřejmé bez jakéhokoliv symbolického 
znázornění. Aby se ale nekontaminovala čistota života pozitivního stavu 
přirozeností negativního stavu a aby se generovaly životodárné energie do 
života negativního stavu a do lidského života, bylo nutné přijít s určitým 
uspořádáním, které by umožnilo takový vzájemný styk bez jakéhokoliv vnějšího 
vzájemného chápání a ovlivňování, nebo bez jakýchkoliv přímých spojení mezi 
těmito dvěma stavy. Funkce souvztažností dobře slouží tomuto účelu. Negativní 
stav tedy nechce, aby lidé věděli, že žijí a fungují jen prostřednictvím režimu 
duchovních souvztažností, ať už pozitivních, nebo negativních, a že žijí a jsou 
naživu jen pomocí nich. Proto zkresluje a falšuje všechno, co se týká těchto 
důležitých záležitostí, zaznamenaných například v Bibli. 

Jak si pamatujete z Mého Nového zjevení - Velké knihy - v kapitole 23 bylo 
naznačeno, že Moje vláda na planetě Nula se vykonává prostřednictvím 
ilustrační modality ve formě duchovních souvztažností. V době Starého zákona 
hráli určití lidé, stejně jako i určité národy, území, události, dění a situace na 
planetě Nula velmi důležitou roli v reprezentaci významných duchovních 
faktorů a souvztažností, které odrážely proces duchovního vývoje jak 
v duchovním světě, tak i v pseudoduchovním světě. Reprezentovali také 
povahu boje, který probíhal mezi silami pozitivního a negativního stavu. Jak si 
pamatujete ze zmíněné kapitoly ve Velké knize, v té době byli lidé v extrémním 
stavu externalizace a ritualizace, bez jakéhokoliv pocitu vnitřních duchovních 
stavů. Kvůli tomuto faktoru, aby se udrželi naživu a žijícími, bylo nutné vynalézt 
pro ně takové typy souvztažností, které by udržovaly jejich spojení s duchovním 
světem, světem čistých vnitřních stavů. Jediný způsob, jak mohli být udržováni 
v určitém, i když mlhavém, uvědomění si pravé duchovní reality, byly tyto typy 
symbolických znázornění. Potřebovali také být svědky všemožných zázračných 
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skutků, které nemohly být vysvětleny žádnými jinými vnějšími faktory, jedině 
duchovními. 

Příběh dětí Izraele a jejich život v egyptské zemi, jakož i jejich vysvobození a 
exodus z té země a putování pouští během 40 let, jakož i jejich příchod do 
kananejské země a to, co tam dělali a jak se chovali, to všechno sloužilo těmto 
důležitým znázorněním. V tomto ohledu je tedy můžete pojímat jako 
symbolizaci života v negativním stavu, ze kterého byli vysvobozováni Mojí 
Božskou Prozřetelností, představovanou zde Mojžíšem. Bytí v negativním stavu 
znamená bytí v peklech. Z pekel je možné vyjít jen po jednosměrné cestě - 
z nejnižšího pekla přes všechny ostatní úrovně pekel k jejich samotnému 
východu. Rudé moře reprezentuje nejhlubší peklo, skrze které musí projít každý 
v negativním stavu, aby nesl důsledky svého zlého a falešného životního stylu. 
Protože Já jsem jediný, který může kohokoli dostat z pekel ven nebo v tomto 
případě z negativního stavu všeobecně. Já osobně chráním každého, kdo 
souhlasí s konverzí do pozitivního stavu. Toto je znázorněno oblačným 
sloupem, který stál mezi dětmi Izraele a silami pekel. Všimněte si, prosím, že 
tam bylo světlo v noci směrem na jednu stranu, v tomto případě směrem 
k dětem Izraele, a současně tak byl oblak a tma na druhou stranu, v tomto 
případě směrem k silám zel z pekel. Zatímco těm, kteří byli v procesu konverze 
do pozitivního stavu, to přinášelo ochranu, spásu a osvícení, současně to útočící 
negativní straně přinášelo temnotu, zmatek a slepotu. Jak si pamatujete, 
kdykoliv jste dostali pozitivní stav do větší blízkosti k negativnímu stavu, každý 
v negativním stavu byl vystaven své vlastní bídě, zmatku, rozvratu a šílenství. 
Pocítili tedy typické rysy své vlastní přirozenosti v úplnosti jejich manifestace. 
Bez takové blízkosti by zcela odmítli, že mají takovou přirozenost. 

Samozřejmě, nyní je situace úplně jiná, než byla tenkrát. Ale ta událost ještě i 
nyní znamená a souvztaží nebo znázorňuje proces vyvádění všech, kteří se 
chytili v negativním stavu pekel, z jeho pařátů a jejich návrat do pozitivního 
stavu. Tu je to znázorněno vstupem dětí Izraele do kananejské země. Totální 
eliminace a destrukce negativního stavu je znázorněna faraonem a jeho 
armádou, která pronásledovala děti Izraele do Rudého moře potom, co se 
rozdělilo na dvě strany a co bylo vráceno zpět do svého původního stavu, 
zatímco on a jeho koně, bojové vozy a armáda byli ještě uprostřed něho, a co 
z něj děti Izraele vyšly. Jak tedy vidíte z tohoto symbolického znázornění, kvůli 
duchovní potřebě ilustrovat všechno v konkrétních, hmatatelných a fyzických, 
navenek realistických událostech se takové věci, popsané ve svaté Bibli, 
skutečně doslovně musely stát. V té době to byl jediný způsob manifestace 
čehokoliv duchovního na planetě Nula a v lidském životě. Takže, odpovídajíce 
na otázku Roxanne, ano, bylo to Rudé moře a ano, z výše uvedených důležitých 
duchovních důvodů se to stalo tak, jak je to popsáno v Bibli. 
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Peter: Děkuji Ti velice moc za toto zjevení a vysvětlení.  Myslím, že tentokrát 
jsem vyčerpal všechny předložené otázky. Je ještě něco, co bys chtěl dnes 
dodat nebo komentovat? 

Pán Ježiš Kristus: Ne, Petře, to by stačilo. Přeji ti příjemný večer. 
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Dialog 57 

20. března 1999 

 

Peter: Než položím nějakou otázku, chtěl bych se zeptat, zda Ty nechceš něco 
dodat nebo komentovat ohledně čehokoliv, co si přeješ? 

Pán Ježíš Kristus: Děkuji ti, Petře, že ses Mě zeptal. Ano, skutečně mám co 
dodat k tématu naší včerejší diskuse, zaznamenané v Dialogu 56. Jedna 
záležitost se týká Mých dvanácti učedníků. Jak sis včera všiml, označili jsme 
některé aspekty duchovních souvztažností devíti učedníků bez posledních tří. 
Jedním z důvodů, proč o posledních některých učednících neexistují téměř 
žádné informace, zejména o posledních třech, je to, že jejich souvztažný 
význam se týkal něčeho, co bylo tehdy nepochopitelné. Jak bylo uvedeno 
předtím, Stvoření a pseudostvoření byli v totální izolaci, separaci a do sebe 
uzavřené kondici, bez jakéhokoliv přímého kontaktu mezi nimi. Jak také víš, 
prostředky souvztažností a symbolických vyjádření byl udržován nepřímý 
kontakt. V tomto typu nepřímého kontaktu byly zakořeněny ideje jejich 
sjednocení, jednoty a integrace bez jejich přímého pociťování. A přece, pro 
budoucí výsledek všeho souvisejícího s Mým Velkým plánem tohoto sjednocení, 
integrace a jednoty bylo krajně důležité zachovávat v sentientních myslích 
takové ideje. Bez takových idejí by nejenže neexistoval žádný sklon ke snaze 
dosáhnout někdy cíle tohoto sjednocení, integrace a jednoty, ale neexistovala 
by ani žádná potřeba eliminovat negativní stav nebo aktivovat plnost a 
kompletnost života pozitivního stavu. Takové ideje byly udržovány pomocí 
zmíněných souvztažností a symbolických vyjádření. 

Poslední tři učedníci byli souvztažnostmi a reprezentacemi těchto faktorů 
sjednocení, integrace a jednoty. Ve vztahu k sentientní mysli reprezentovali 
především tyto faktory. Jak víš, sentientní mysl byla rozdělena na tři aspekty - 
niterný-duchovní, vnitřní a vnější. V lidské pozitivní mysli byla k těmto 
aspektům přidána pseudoduchovní, pseudovnitřní a pseudovnější mysl. 
Struktura sentientní mysli odrážela strukturu Stvoření i pseudostvoření. Nebo 
abych byl přesnější, struktura Stvoření i pseudostvoření odrážela strukturu 
sentientní mysli. Kvůli uzavření, izolaci a separaci těchto aspektů sentientní 
mysli měla struktura Stvoření i pseudostvoření přesně tu samou formu. 

V tom smyslu tedy poslední tři učedníci reprezentovali tyto ideje nejen pokud 
šlo o sjednocení, integraci a jednotu sentientní mysli, ale i všech dimenzí Mého 
Stvoření i pseudostvoření. Všech dvanáct učedníků jako celek reprezentovalo a 
souvztažilo s idejí eliminace negativního stavu i eliminace příšerné složitosti 
lidské sentientní mysli, které přímý přístup blokovala a uzavírala přidaná 
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pseudosentientní mysl. Opět, taková idea musela být zakořeněna nejen 
v sentientních myslích někde jinde, ale především a zvláště v lidské sentientní 
mysli. Bez ní by nemohl být spasen žádný lidský tvor. Určitým tajemným 
způsobem můžete tento proces vnímat jako proces spásy lidí pomocí 
odstranění jejich pseudosentientní mysli ze strukturální formy jejich původní 
mysli. Jak víš, tato pseudomysl byla pro ně zfabrikována prostřednictvím 
speciálních typů duchovních souvztažností. 

Na druhou stranu, jak bylo uvedeno několikrát předtím, jakýkoliv proces 
eliminace negativního stavu a pseudosentientní části lidské mysli se může začít 
a uskutečnit pouze z pozice zmíněného sjednocení, integrace a jednoty. Důvod 
této potřeby byl vysvětlen v předcházejících Dialozích. Mých dvanáct učedníků 
odráželo tuto nezbytnost. V tomto ohledu číslo 12 souvztaží s těmito faktory. 
Jak vidíte z tohoto vysvětlení, vše, co jsem dělal během Svého života na planetě 
Nula, jsem dělal pouze s jedinou věcí a účelem v Mé mysli - spasit a zachovat 
všechny sentientní mysli, jakož i lidi, a vytvořit předpoklad pro sjednocení, 
integraci a jednotu všech, za účelem totální a kompletní eliminace negativního 
stavu a všech negativních aspektů lidského života, zakořeněných v existenci 
jeho pseudosentientní mysli. 

Druhá záležitost, která potřebuje další upřesnění, se týká role, kterou hrál Jidáš 
Iškariotský. Všichni ho v křesťanském světe považovali za nejstrašnější a 
nejzavrženíhodnější osobu, zasluhující si odsouzení navěky hořet v ohni 
pekelném. Takto ho vykreslují všichni nábožensky smýšlející lidé. Soustřeďují se 
pouze na tu část evangelií, týkající se tohoto příběhu, která se zmiňuje o zradě, 
zaprodání a sebevraždě. Nikdo nevzal do úvahy, že se kál, cítil výčitky svědomí a 
vrátil 30 stříbrných nejvyšším kněžím a starším, kteří mu zaplatili, hodíce je 
doprostřed chrámu, a potom se oběsil. A přece, všechny tyto události mají 
hlubší duchovní významy a souvztažnosti. 

Především nezapomínejte, že někdo musel souhlasit s tím, že bude hrát roli 
toho, kdo Mě zradí. Nakonec jsme se s Jidášem dohodli, že se tato situace 
z nějakých velmi důležitých duchovních důvodů odehraje. Jidáš souhlasil 
nejenom s tím, že Mě zradí, ale také že ponese všechny důsledky, výsledky a 
následky takové zrady. Bylo to učiněno s vědomím, že až se tento proces završí, 
bude spasen předtím, než se stane zatraceným a odsouzeným mužem. 

Kdyby byl takový, jak ho znázorňují všechny církve a náboženské sekty, nebyl by 
nikdy schopen pocítit výčitky svědomí za to, co provedl. Každý, kdo je negativní 
povahy nebo kdo byl původně zfabrikován v peklech za tímto účelem, je 
zfabrikován s totální neschopností pociťovat nějaké výčitky svědomí. Ve vašem 
lidském životě se takový stav a tendence - neschopnost pocítit výčitky svědomí 
- manifestují v životě společensky škodlivých nebo psychopatických osobností. 
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Páchají své ohavné a kruté skutky bez jakéhokoliv pocitu výčitek svědomí nebo 
viny. Pokud je taková osoba v negativním stavu a je mu oddána a žije podle 
jeho pravidel, není schopna pocítit nebo vyjádřit lítost a/nebo pocit viny. Aby 
měla takový pocit, musela by být vyjmuta z negativního stavu a duchovně, 
duševně a geneticky přepojena a totálně změněna nebo znovuzrozena. 
S Jidášem to tak nebylo. Vyjádřením své lítosti do úplné krajnosti - spáchaje 
sebevraždu, jasně demonstroval, že nebyl čistě negativní a zlé povahy. 

Podívejme se na některé duchovní souvztažnosti toho, co Jidáš reprezentoval a 
jak se choval. Jak víš, nosíval zvláštní krabici, do které ochotní jedinci dávali 
nějaké peníze. Takže Jidáš měl na starosti naše materiální a fyzické potřeby - 
nákup jídla, oblečení a všech ostatních nutných potřeb pro naše lidská těla. 
Tato pozice zobrazuje nejexternější potřeby pro péči o nejexternější faktory 
jedincova ducha, duše a těla jako celku. Protože jsou to nejexternější a 
nejzevnější faktory života každého jedince, bez náležitého ohledu na jejich 
vnitřní a zprostředkující protějšky mají příležitostně tendenci přehlížet duchovní 
a duševní faktory života.  

V okamžiku, kdy jsou takové faktory zanedbávány nebo přehlíženy, negativní 
stav, zakořeněný v tomto zanedbávání a přehlížení, převezme vedení a na 
základě toho faktu připraví každého, kdo je v takovém stavu, na zradu 
pozitivního stavu, nebo v tomto případě na zradu náležitých duchovních 
principů, které tvoří základ možnosti jakéhokoliv života. Jak víš, peníze jsou krví 
života negativního stavu nebo jeho falešnou duchovností. Jestliže vložíte 
všechny své naděje a snahy do peněz, učiníce je konečným cílem svého života, 
ztratíte jakýkoliv smysl toho, o čem všem je pravý život. V tom případě se 
stanete negativními a váš život bude ovládán zly a nepravdami. 

Takže Jidáš měl na starosti peníze, reprezentuje a ilustruje faktor důsledku 
zabývání se takovými neduchovními věcmi, bez jakéhokoliv ohledu na jejich 
duchovní kořeny. Nejvyšší kněží a starší v této konotaci symbolizují celý 
negativní stav, který hledá jakékoliv možné i nemožné prostředky, aby zničil 
stav pozitivní, zde reprezentovaný Mnou. 

Jen co máte peníze, a ty peníze se stanou převládajícím faktorem vašeho života, 
nastolíte stav závislosti a propadnutí penězům, který vás uvádí do stavu 
neodolatelné touhy mít stále víc a více peněz. V okamžiku, kdy se stanete 
otrokem svých vlastních žádostivostí, uděláte cokoliv, abyste je uspokojili, 
dokonce do té míry, že zradíte nebo zaprodáte, takříkajíc, svou vlastní matku i 
otce. V tom případě zrazujete Mne. Tento faktor je pěkně zobrazen těmi, kteří 
propadli alkoholu, drogám a ostatním druhům látek a kteří jsou schopni 
spáchat jakýkoliv zločin, aby uspokojili své žádostivosti. V tomto ohledu můžete 
Jidáše považovat za úplně prvního jedince, který souhlasil s ilustrací a 
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demonstrací tohoto faktu a s vytvořením příkladu všech důsledků, výsledků a 
následků takových rozpoložení a stavů. 

Avšak v Jidášově případě byla situace mnohem složitější než jen ilustrace 
následků závislosti na penězích. Za prvé, je to ilustrace následků odloučení od 
duchovních, niterných, interních a vnitřních faktorů života a obrácení 
k externím, vnějším a zevnějším faktorům. Za druhé, je to ilustrace odloučení 
jedné části energií pozitivního stavu z jeho celku a její využití na fabrikaci jiného 
životního stylu, než je ten, který je základem pozitivního stavu. Za třetí, je to 
demonstrace výsledků odvrácení se ode Mne osobně a upřednostnění 
pseudobohů, představovaných zde penězi. Jak víš, peníze jsou pseudobohem 
negativního stavu a jeho lidského života. Ve vašem životě na planetě Nula je 
všechno ovládáno penězi. Abyste ve svém lidském životě přežili, nemůžete bez 
peněz udělat ani krok. Takže v konečném smyslu je to ilustrace a demonstrace 
toho, co se stane, pokud se smysl života vloží do něčeho, co nemá žádný smysl, 
v tomto případě do peněz. Jidášův případ reprezentuje nejexternější výsledek 
takového uspořádání, zakořeněného v přirozenosti negativního stavu. 

To, že si Jidáš uvědomil svou strašnou chybu a pocítil výčitky svědomí, 
znamená, že všichni v pseudoživotě negativního stavu nakonec zjistí strašnou 
chybu, kterou udělali aktivací a uvedením negativního stavu do dominantní 
pozice. Po tomto uvědomění bude ta část energie, kterou oddělili z celku všech 
pozitivních energií, představovaná zde 30 stříbrnými, vrácena těm, kteří 
původně iniciovali takovou aktivaci, v tomto případě pseudotvůrcům. To, že 
byly vráceny doprostřed chrámu, znamená střed negativního stavu, do kterého 
se pseudotvůrci vrátili po jejich uvěznění. To, že nemohli sebrat zmíněné peníze 
zpět, znamená jejich neschopnost nadále využívat energie pozitivního stavu na 
další šíření svých pseudotvořivých snah. Znamená to ale také jejich konečné 
uvědomění si skutečnosti, že odpověď na jejich existenciální otázku nelze najít 
v žádných externích, vnějších, neduchovních, materialistických a vědeckých 
faktorech, reprezentovaných zde těmi penězi. Z toho důvodu nejenže je 
odmítnou přijmout zpět jako něco, co by pro ně mohlo mít ještě stále nějaký 
smysl, ale použijí je na koupi části země na pochovávání chudých lidí, obrazně 
řečeno. To znamená, že nadobro a navždy pochovají všechny manifestace 
negativního stavu a samotný negativní stav. Chudí lidé reprezentují všechny 
tyto manifestace. V momentálně diskutované konotaci chudí lidé fakticky 
ilustrují a demonstrují, že v pravé realitě své přirozenosti negativní stav 
neobsahuje vůbec nic a že je totálně nesmyslný a bezcenný. Proto jediné, co lze 
s negativním stavem učinit, je navěky jej pochovat.  

V doslovné konotaci popsaných událostí týkajících se Jidáše je to také ilustrací a 
demonstrací toho, jak si negativní stav v té době cenil stavu pozitivního a 
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duchovních principů života, které vyzařovaly z Mé Absolutní Přirozenosti. 
V tomto smyslu je to ilustrací toho, jak Mě osobně v té době negativní stav 
hodnotil. Podle jejich názoru jsem byl ubožák, který neměl větší cenu než 30 
stříbrných. 30 stříbrných byla nejnižší cena, za kterou jste si mohli koupit něco, 
co mělo jen velmi malou hodnotu. V tomto případě to byl kus pozemku, který 
nebyl dobrý na nic, nebo byl dobrý pouze na něco tak opovrženíhodného, jako 
je pohřbívání chudých lidí. Jak tedy vidíš z tohoto vysvětlení, příběh o Jidáši 
Iškariotském má mnoho významů. Všichni jste se dívali na to, co se dělo na 
scéně, bez toho, abyste viděli nebo chápali něco z toho, co se dělo za scénou. 

Peter: Nuže, vidím to zřetelně. Toto je pro mne překvapivé zjevení. 

Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře, to je. Jak ale víš, problém se čtenáři křesťanské 
Bible nebo islámského Koránu nebo jakýchkoliv dalších takzvaných svatých knih 
je ve faktu, že berou všechno, co je v nich obsaženo, pouze doslovně. Brát to 
doslovně znamená vidět věci na scéně, a ne za scénou. A v Mém Novém zjevení 
vám všem bylo přece zjeveno, že by se v nich vůbec nic nemělo brát doslovně. 
Jestliže žijete ve fyzickém, externím světě, kde se vše manifestuje doslovně, 
není pro vás lehké obejít doslovný význam a odhalit čistě duchovní význam, 
který je za scénou. Váš životní styl a struktura vaší mysli byly záměrně 
strukturovány takovým způsobem, abyste byli schopni vidět a rozlišovat věci 
jen v jejich doslovné a vnější konotaci. Nacvičit si pohled za scénu a brát 
v úvahu duchovní faktory všech takových událostí si vyžaduje spoustu času a 
ohromné úsilí. 

Podívej se ale na ohromné duchovní nebezpečí, kterému v současnosti čelíte 
v důsledku této situace. Jak tušíš, Petře, většina lidí patřící k různým 
náboženstvím bere všechno, co je napsáno v jejich takzvaných svatých knihách, 
doslovně, a ne duchovně. Vezmi si například doslovné předpovědi křesťanské 
Bible, židovského Talmudu, islámského Koránu a svatých knih buddhismu, 
hinduismu a jakýchkoli jiných knih. Jsou plné různých prorockých předpovědí 
soudného dne, Armageddonu, konce známého fyzického vesmíru, Mého 
Druhého příchodu pro křesťany, příchodu Mesiáše pro židy, příchodu Imáma 
Mahdího pro muslimy, příchodu Krišny pro hinduisty a společného příchodu 
těchto všech v jedné osobě pod jménem Lord/Pán Maitrea. 

Téměř po dva tisíce let, kdo patřili k těmto různým náboženstvím, úplně marně 
stále čekali a čekali, že se všechny tyto události a příchody uskuteční. Do tohoto 
dne se však žádná z nich nematerializovala. Na konci každého století, každého 
desetiletí nebo při jakékoliv neobyčejné události očekávali, že teď se všechny ty 
předpovědi vyplní a že čas je blízko. Stav tohoto marného a beznadějného 
čekání vede lidi k opačné krajnosti - popírání, že by se vůbec něco takové 
povahy stalo, a také k popírání, že vůbec existuje nějaký jiný druh života, než je 
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fyzický/tělesný lidský život, a že když někdo zemře, znamená to pro zesnulého 
konec života. 

Nedávno se objevila mnohem nebezpečnější situace. Někteří křesťané, židé, 
muslimové a ostatní fanatici se ve svém šíleném zápalu dokázat pravdivost 
doslovného významu zmíněných předpovědí v tzv. svatých knihách pokoušejí 
urychlit naplnění těch předpovědí v jejich doslovném smyslu, chtějíce 
zinscenovat všemožné převraty, války, teroristické aktivity a podobné události, 
které by dokázaly správnost jejich očekávání. Protože jsou všichni unaveni 
čekáním, až se tyto předpovědi vyplní samy od sebe, pokoušejí se s nimi něco 
udělat. 

Takže křesťanští fanatici se například v Izraeli pokoušejí zinscenovat všemožné 
podněty, aby si vynutili uskutečnění Mého Druhého příchodu. Jaká bláznivá, ale 
nesmírně nebezpečná představa! Židovští fanatici by chtěli postavit jejich třetí 
chrám (první chrám postavil Šalamoun. Ten byl zničen armádou Babylonu. 
Druhý chrám byl postaven po jejich návratu ze zajetí v Babylonu. Tento chrám 
zničila římská armáda.), protože podle jejich předpovědí přijde Mesiáš pouze po 
postavení třetího chrámu. Jediným problémem této situace je to, že třetí chrám 
musí být postaven na tom samém místě, na kterém stály první i druhý. 
Naneštěstí pro židy, na tom místě stojí nejsvětější mešita muslimů. 

Takže, co udělají s touto situací? Existuje plán násilně zničit mešitu a postavit 
třetí chrám. Dovedeš si představit důsledky takového úsilí? Kvůli všem těmto 
bláznivým tendencím by mohla vypuknout totální válka, která by mohla zničit 
lidstvo, jak jej znáte. 

Mohu vás ubezpečit, že v současnosti existuje mnoho podobných plánů mezi 
uvedenými fanatiky, aby násilně přivodili doslovné uskutečnění a realizaci všech 
těchto předpovědí v jejich doslovném smyslu. Mohu vás také ubezpečit, že toto 
jsou skutky renegátů, kteří se pokoušejí vytlouci kapitál z těch předpovědí, 
výrazně posilujíce systémy lidské víry a jejich tendence brát vše doslovně, a ne 
duchovně. 

Uskutečnění všech těchto věcí je dovoleno kvůli tomu, aby se ilustrovali 
všechny důsledky nesprávné a duchovně nebezpečné tendence brát všechno, 
co je obsaženo v takových svatých knihách, doslovně, a ne duchovně. 

Kdyby nebylo Mé Božské Prozřetelnosti a jejích skrytých skutků, takoví fanatičtí 
horlivci by už dávno uspěli ve zničení vašeho světa. Momentálně existující 
situace na vaší planetě je ale reflexí současně existující situace někde jinde, 
v jiných dimenzích zóny vymístění a ve všech jejích peklech, jakož i v negativním 
stavu všeobecně. Je také výsledkem občanské války, která zuří mezi 
pseudotvůrci a renegáty. Kvůli tomu se situace s fanatickými nadšenci stala 
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nebezpečnější, než byla kdykoliv předtím. Nebuďte překvapeni, pokud budete 
slýchávat nebo zažívat víc a více takových nebezpečných pokusů zmíněných 
fanatických horlivců. Můžete je považovat za prodlouženou ruku renegátů. 

Kvůli tomuto faktu vás jako Mé pravé představitele přímo Já žádám, abyste se 
zbavili jakékoliv myšlenky a úvah o doslovném smyslu Bible nebo jakýchkoli 
takových tzv. svatých knih. Kdybyste měli nadále lpět na doslovném smyslu, 
podporovali byste věc negativního stavu. A přestože následovníci 
Swedenborgova učení přijali fakt duchovních souvztažností, podle kterých byly 
napsány inspirované knihy Bible, ještě stále požadují, aby se doktríny jejich 
církve odvozovaly z jejího doslovného významu. To už více není vhodné dělat. 
Pomocí Mého Nového zjevení - ve Velké knize - jste byli informováni, že 
doslovný význam Bible byl nahrazen doslovným významem Mého Nového 
zjevení. Pouze vnitřní, duchovní smysl těchto knih v Bibli má trvalou platnost, 
pokud se na něj nahlíží ze správné duchovní perspektivy. 

Jak víš, problémem vnitřního duchovního významu těchto knih v Bibli je to, že 
byly určeny na ovlivňování duchovních myslí, a ne vnitřních a vnějších myslí. 
Proto poskytovaly potřebné spojení s pravou duchovní realitou Mého Stvoření 
pouze duchovní mysli každého, vynechávajíce vnitřní i vnější mysl. V té době 
tato situace odrážela tehdy existující stav naprosté separace, izolace a 
uzavřeného systému, který ovládal život všech dimenzí. Jak bylo uvedeno 
v jednom z předchozích Dialogů, nejdříve bylo nutné nastolit toto uspořádání, 
aby se dala příležitost pro vzestup životního stylu odlišného od životního stylu 
pozitivního stavu. 

V současnosti existující situace si ale vyžaduje jiný přístup. V této životně 
důležité době, kdy všichni stojíme na křižovatkách volebního a rozhodovacího 
procesu, je absolutně nutné zahrnout do něho i vnitřní a vnější mysl každého. 
Pamatujte si, prosím, že i pozitivní stav potřeboval být přiveden a umístěn 
doprostřed zevnějšku, tedy doprostřed lidského života a negativního stavu 
všeobecně. Zevnějšek je jejich život. 

Abychom si opět zopakovali, ohledně negativního stavu a lidského života 
nemůžete z pozice mimo ně dělat nic. Pouze z jejich nitra můžete něco 
uskutečnit. A protože jejich život je zakořeněn v zevnějšku, na základě logické 
podmínky tohoto uspořádání musíte zaujmout pozici v tom zevnějšku. 

Ti z vás, kdo čtou a přijímají tři zdroje Mého Nového zjevení, tedy ti z vás, kdo 
jsou Mými pravými představiteli na planetě Nula, se stávají ztělesněním této 
důležité podmínky. Vy budete Mou prodlouženou rukou v úplném zevnějšku 
lidského života, prostřednictvím kterého budu vytvářet všechny složky 
potřebné na dosažení našeho konečného cíle - eliminace negativního stavu a 
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jeho typických negativních aspektů jeho lidského života, a aktivace plnosti a 
kompletnosti života stavu pozitivního. 

Z toho důvodu vám poskytuji správné vysvětlení všech těchto faktorů, zejména 
co se týká předpovědí tzv. svatých knih, abyste se nechytili do pasti většiny 
lidských systémů víry. A zároveň, abyste s tímto správným vysvětlením 
připravili lidstvo, aby přijalo pravdu o těchto skutečnostech, až přijde čas. 
Vašim životem a přijetím těchto faktorů je připravujete na tu dobu. 

Někteří čtenáři těchto Dialogů ti naznačili, Petře, že ještě stále čtou Bibli, 
nacházejíce v ní některé rozpory mezi tím, o čem hovoříme a píšeme my, a tím, 
co je napsáno v Bibli. Zapomněli, co bylo o takovém čtení řečeno v jednom 
z předcházejících Dialogů. Bylo tam jasně naznačeno, proč může čtení Bible a 
sklon přijímat nebo soustředit se na její doslovný význam ohrozit váš duchovní 
život. Musíte se naučit zbavit se takové tendence a dát ostatním příklad, jak 
nebrat nic, co je obsaženo v Bibli nebo v jakýchkoli jiných tzv. svatých knihách, 
doslovně. 

Na základě takového lpění na doslovném významu Bible a všech ostatních tzv. 
svatých knih došlo během celých jejich dějin k mnoha lidským tragédiím. 
Doslovný význam je předmětem početných rozdílných, neslučitelných a 
protichůdných interpretací. Kvůli tomu jsou zdrojem hlavních konfliktů 
v lidských dějinách. Vy nechcete tuto tendenci podporovat svým vlastním 
zvykem brát do úvahy nebo přijímat nekriticky doslovný význam takových knih. 

Jste na této planetě, abyste zavedli životní styl, který není založen na takových 
interpretacích a vysvětleních. Toto je důvod, proč jsou vám dány všechny tyto 
důležité informace, obsažené konkrétně v těchto dialozích a všeobecně ve dvou 
dalších zdrojích Mého Nového zjevení. Velmi málo jedinců na vaší planetě má 
to privilegium, že vlastní tyto informace a vysvětlení. Samozřejmě, kdyby měli 
někteří další výsadu mít k nim přístup, ze svých vlastních důvodů by je odmítli. 
Toto se už v mnoha případech stalo a stane. 

Abyste dosáhli svého cíle a záměru, na jaký jste byli předurčeni jako Moji praví 
představitelé, pokorně vás žádám, abyste neztráceli čas čtením nebo studiem 
něčeho jiného, co se netýká vašich profesionálních potřeb a pozice, co je 
v rozporu s obsahem Mého Nového zjevení. Bylo by velmi užitečné, kdybyste 
strávili většinu svého volného času čtením a studiem Mého Nového zjevení. Tak 
byste nejenže byli ušetřeni kontaminace obsahem takového čtení, ale hlavně 
byste uspěli v zavádění životního stylu shodného s Mojí Pravou Přirozeností a 
s přirozeností Mého pozitivního stavu. A na to jste nejvíce potřební. 

Peter: Děkuji Ti mnohokrát za tuto aktuální připomínku. Je dnes ještě něco? 

Pán Ježíš Kristus: Ne, Petře, toto je vše. Přeji ti nádherný den. 
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Dialog 58 

23. března 1999 

 

Peter: Dnes ráno bych tě chtěl poprosit o nějaké dodatečné vysvětlení 
záležitosti doslovného významu událostí popsaných v Bibli a jejich symbolických 
vyjádření. Včera, když jsem diskutoval s Heather, vznesla otázku možných 
rozporů mezi prohlášením, že v Bibli by se nic nemělo brát doslovně, a 
prohlášením, že všechno se stalo doslovně. Potom jsem dostal dvě otázky od 
pana Beneše ze Slovenska a jednu otázku od Toma Oudala z Texasu. Můžeme 
se věnovat této záležitosti a těmto otázkám? 

Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře, jistěže můžeme. Začněme záležitostí možného 
rozporu, kterou vznesla Heather, a potom se budeme věnovat odpovědím na 
dvě otázky pana Beneše a jednu otázku Toma Oudala. 

Jak si pamatuješ z předcházejících vysvětlení, v čase exodu dětí Izraele z Egypta 
a během celé historie psaní knih obsažených v Bibli se lidstvo na planetě Nula 
nacházelo v nejzazším stavu externalizace a ritualizace. Neexistovalo žádné 
přímé vnímání duchovní reality života. Aby se lidstvo udrželo naživu a žijící, bylo 
nutné vytvořit nějakou metodu nepřímého spojení s tou duchovní realitou. 
Jinak by nemohlo přežít. Tato metoda se našla v duchovních souvztažnostech. 
Duchovní souvztažnosti fungují tím způsobem, že se vyberou jistí jedinci, 
skupiny, národy, území, předměty, zvířata, rostliny atd., kterým je určeno, 
podle jejich životního stylu, chování, struktury, dynamiky a způsobu, jakým si 
počínají při plnění svých každodenních potřeb a všeho ostatního, reprezentovat 
tyto duchovní faktory života. Ve většině případů si vědomě neuvědomují svou 
funkci v té roli a že účelem jejich života na planetě Nula je být reprezentanty a 
souvztažnostmi těchto faktorů. Takže cokoliv se v jejich životě stane 
v doslovném smyslu, to se skutečně stane, současně jsou ale události a zážitky 
jejich života reprezentacemi, souvztažnostmi a znázorněními nějaké složité 
duchovní reality a významu. 

Proto, když hovoříme o tom, aby se nic, co je obsaženo v Bibli, nebralo 
doslovně, hovoříme o potřebě pohlížet na ty reprezentace, souvztažnosti a 
znázornění zakotvené v těch událostech, a ne na události samotné. Události 
jako takové a samy o sobě, nezávisle na tom, co reprezentují, s čím souvztaží a 
co znázorňují, nemají z duchovního hlediska žádný význam. Takže když 
hovoříme nebo potvrzujeme, že přechod dětí Izraele přes Rudé moře po suché 
zemi se udál doslovně, nemělo by se uvažovat o přechodu samotném, ale o 
tom, co reprezentuje a znamená duchovně - jak to bylo vysvětleno například 
v Dialogu 56. 
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Tento požadavek má ale i další stránku. Týká se prorockých předpovědí 
obsažených jak ve Starém, tak i v Novém zákonu. Jak víš, doslovná interpretace 
těch proroctví nepřinesla lidstvu nic jiné než zklamání a těžkosti. V předchozím 
Dialogu (57) jsme se zmínili o tragickém důsledku takových interpretací. Tudíž 
jste varováni, abyste neudělali tu stejnou chybu, jakou dělá většina lidstva 
pokusem připsat jim doslovný význam, nebo že se uskuteční přesně a doslovně 
tak, jak je o nich předpovězeno. Jak si pamatujete z předcházejících vysvětlení 
v tomto ohledu, většina takových předpovědí a jejich skutečná realizace se 
odehrála buď v duchovním světě a jeho dimenzích a pseudodimenzích, nebo 
jsou duchovními souvztažnostmi, které popisují možné důsledky voleb, které by 
lidé nebo jiné bytosti vykonali, nebo nevykonali. 

Takže, abychom si to shrnuli, jestliže pohlížíte na naše prohlášení ve světle výše 
popsaného vysvětlení, žádný rozpor v nich neexistuje. 

A teď, Petře, můžeš pokračovat dalšími otázkami. 

Peter: Děkuji Ti velmi za toto objasnění. Dovol mi, abych Ti nyní prezentoval 
první otázku položenou panem Benešem. V nejnovějších Dialozích jsme hovořili 
o principu integrace, jednoty a sjednocení tří aspektů nebo dimenzí Tvého 
Stvoření a jak jsou pro nás všechny důležité. Je možné, aby Tvoji představitelé 
během jejich života na planetě Nula uskutečnili nebo dosáhli integrace a 
sjednocení své mysli tak, jak je to popsáno v Novém zjevení Pána Ježíše Krista, 
v jeho 5. kapitole? Je nějaká možnost dosáhnout tohoto nanejvýš žádoucího 
cíle sjednocení své mysli a spojení přímo s Tebou, jak v nás přebýváš, bez 
dodržování procedur popsaných v té kapitole, které už více neplatí? 

Pán Ježíš Kristus: Nuže, odpověď na tuto otázku je do jisté míry obsažena ve 
stejné kapitole. Bylo tam řečeno, že úplná transformace vaší mysli není možná, 
pokud stále ještě sídlíte na planetě Nula a v lidském těle a jeho pseudoživotě. 
Když hovoříme o transformaci, hovoříme o tomto nanejvýš žádoucím 
sjednocení a integraci všech aspektů sentientní mysli každého a o eliminaci 
nebo zbavení se pseudosentientní mysli a všech jejích aspektů. Takže, 
odpovídaje na otázku pana Beneše, taková celková a úplná integrace a 
sjednocení nejsou možné, pokud žijete na planetě Nula a váš duch a duše jsou 
nuceni fungovat z pozice a prostřednictvím vašeho fyzického těla a fyzických 
aspektů vaší lidské přirozenosti. Ty brání, blokují a překážejí možnosti završení 
tohoto procesu. 

Jsou ale jiné stupně a úrovně takového procesu integrace, sjednocení a 
transformace, které jedinec smí a může dosáhnout, pokud ještě žije na planetě 
Nula, fungujíce z pozice svého lidského těla a lidské přirozenosti. Moji praví 
představitelé jsou jedinečně jiní, a proto jsou na jiné úrovni a jiném stupni 
svých rolí, pověření a způsobu, jakým fungují a co mohou dosáhnout v tomto 
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ohledu, jakož i toho, jak toho mohou dosáhnout. Zde opět hovoříme o 
individualizaci a zosobnění jejich životů a osobností. Hovoříme zde také o 
původní dohodě ohledně toho, jak daleko a v jakém rozsahu budou potřebovat 
zajít v procesu transformace, integrace a sjednocení svých myslí a spojení se 
Mnou ve svých myslích. Někteří mohou zajít daleko, někteří ne tak daleko, a 
někteří budou pouze na začátku tohoto procesu. Avšak bez ohledu na to, jak 
daleko mohou zajít v tomto procesu, jejich výsledky jsou v tomto ohledu 
z duchovního hlediska a potřeb, které existují ve prospěch všech, potřebné 
přesně v té míře, v jaké jsou schopni je zajistit ve svých životech. Takže, neměli 
byste se cítit špatně nebo méněcenní nebo více neúspěšní než někdo, kdo by 
mohl být v tomto procesu relativně mnohem dál, než jste vy. 

Situace se ale v tomto ohledu trochu změnila od té doby, co probíhá proces 
zaznamenávání těchto Dialogů a co dochází k současnému probíhajícímu 
posunu. Změna vašich rolí a pozic z agentů pozitivního stavu na Mé pravé 
představitele na planetě Nula vám všem dává větší možnost dosáhnout tohoto 
cíle, než bylo uskutečnitelné nebo myslitelné předtím. Toto prohlášení musíte 
chápat tak, že teď máte tři zdroje Mého Nového zjevení a vědomí, s čím 
souvztaží a co znamenají. Pomocí nich, tedy jejich každodenním čtením, 
učiněním jich nejvyšší prioritou, nebo prioritou číslo jedna vašeho života a 
každodenního žití a vynakládáním všemožného úsilí z vaší strany, abyste ve 
svém životě praktikovali a zpříkladňovali jejich principy a to, co obsahují, 
budete schopni proces transformace, sjednocení a integrace své mysli 
zintenzivnit a zajít v něm mnohem dál, a budete schopni ovládat vaši lidskou 
pseudomysl bez toho, abyste této pseudomysli dovolili ovládat a ovlivňovat váš 
život. Jak bude tento proces pokračovat, pocit vašeho spojení se Mnou ve vaší 
mysli bude viditelnější, znatelnější, zřetelnější a budete ho víc a více cítit a 
prožívat. 

Kvůli faktu, že se stále nacházíte v lidském životě a v typickém lidském těle, 
tento výsledek bude ještě stále omezený a nedokončený. Až po opuštění 
vašeho lidského života se to dokončení uskuteční a zrealizuje v největší možné 
míře. Zároveň, pokud budete žít na planetě Nula, budete stále ještě pociťovat 
značné individuální rozdíly v tom, jak daleko a do jaké míry tento proces zajde. 
A v některých případech se z nějakých velmi důležitých duchovních důvodů 
neobjeví žádné, nebo se objeví jen velmi nepatrné změny, jestliže se na ně 
pohlíží z hlediska vašeho vnějšího vnímání a rozlišování. Nedejte se ale oklamat 
tímto falešným vnímáním a rozlišováním. Na vnitřní úrovni, na úrovni vaší pravé 
mysli, budou tyto změny enormní. A nejen to, ale tím, že nepodlehnete těmto 
falešným vjemům, a tím, že se budete nadále snažit praktikovat, co je vám dáno 
ve třech zdrojích Mého Nového zjevení, sebe i ostatní připravujete nebo 
dláždíte cestu, abyste úspěšně a okamžitě po svém příchodu do duchovního 
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světa tohoto cíle dosáhli. Tak budete i vy schopni bez jakéhokoliv zpoždění začít 
své poslání a práci pro Mě z pozice toho světa. 

V tomto okamžiku nemáte absolutně ponětí, jak je pro vás i pro nás všechny 
důležité, abyste pokračovali ve svých snahách číst tři zdroje Mého Nového 
zjevení a praktikovat jejich principy. Jestliže to budete dělat, budete si plnit své 
poslání a pověření, které máte ode Mne, pokud ještě stále žijete na planetě 
Nula. A tak je to bez ohledu na to, zda máte, nebo nemáte nějaký pocit Mého 
intimního spojení s vámi ve vaší mysli. Mohu vás ubezpečit, že na základě 
procesu toho čtení a praktikování máte to spojení v největší možné míře. 

Peter: To bylo pěkné vysvětlení. Velmi za něj děkuji. Druhá otázka pana Beneše 
je velice zajímavá. Víš, mnohá staletí byli lidé zvědaví - a marně - co jsi to napsal 
na zemi během Tvého setkání se zákoníky a farizeji a ženou přistiženou při 
cizoložství. Takže, pan Beneš se ptá, zda je možné, abychom se konečně 
dozvěděli toto skryté tajemství. 

Pán Ježíš Kristus: Je čas, abyste poznali pravý význam toho setkání. Není 
náhoda, že jsem osobně inspiroval pana Beneše, aby tu otázku položil. Přestože 
si pan Beneš stěžuje nebo tvrdí, že nemá žádný přístup ke Mně ve svém 
vlastním nitru, velmi se v tomto mýlí. Nejenže přístup má, ale je ve velice 
dobrém souladu se všemi aspekty duchovní reality a jeho vlastní intuice. Je 
s ním jediný problém, že na své vědomé úrovni nepozná, že je to tak. Možná 
nejsou z hlediska jeho vlastního pověření, poslání a role celkem správná nebo 
uskutečnitelná jeho očekávání ohledně toho, jak by měl takové spojení 
pociťovat. 

Vraťme se ale k otázce, kterou máme po ruce. Na to setkání, popsané v Janovi 
8:3-11, se musíte dívat ze tří aspektů. Prvním aspektem je fakt samotného 
psaní a proč jsem zvolil ten způsob komunikace a prostředek na psaní; druhým 
aspektem je to, kde nebo na co jsem to psal, nebo se rozhodl napsat; a třetím 
aspektem je to, co jsem skutečně napsal na zemi. 

Podívejme se na každý aspekt odděleně. Volba vůbec psát a prostředek na 
psaní má důležitý duchovní význam a smysl. Způsob psaní je prostředkem 
komunikace z vnějšku do vnějšku. Nebo způsobem oznamování něčeho, co se 
nachází ve vašem nitru, co ale nemůže být vyjádřeno žádnými jinými prostředky 
než zevnějšími. Pokud se někdo nachází v zevnějšku a navazuje vztah s jinými, 
kteří jsou také v zevnějšku, musí použít jejich způsob komunikace na vyjádření 
idejí jakéhokoli významu. Jinak by ho nepochopili. Jak víš, umístil jsem se do 
největšího zevnějšku a navazoval vztah s lidmi té doby jen z té pozice. Proto 
tedy volba psát něco, co jsem potřeboval vyjádřit. Abych ještě více zdůraznil 
faktor zevnějšku, rozhodl jsem se to napsat Svým prstem. Prst lidské ruky, nebo 
přesněji jeho funkce souvztaží s konečným vyjádřením vnějšího směřování 
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všech fyzických činností a jejich manipulace. V lidském životě nemůžete psát 
fyzicky výhradně pomocí své mysli. Ve většině případů musíte na to použít své 
prsty. V tomto případě jsem ilustroval všechna omezení, kterým byl vystaven 
lidský život. Současně jsem ale demonstroval, že dokonce i takovými 
extrémními vnějšími prostředky, které jediné byly lidem k dispozici, je možné 
oznámit důležité duchovní ideje. 

Druhý aspekt, psaní na zemi, jak jsem se sehnul, znamená potřebu zakotvit 
něco velmi důležité do samotné esence a substance, na kterých byl vybudován 
negativní stav a jeho lidský život. Země souvztaží se samotnou přirozeností 
každého nebo všeho, na čem se může taková přirozenost aktualizovat a 
realizovat. Pokud chcete oznámit něco životně a kriticky důležitého, abyste to 
dokázali nebo vyvolali žádoucí účinek, musíte to vložit do samotného základu - 
v tomto případě do samotné jejich přirozenosti. Jinak by to bylo jen prchavým 
dojmem, který se ztratí hned, jak proletí vaším vědomím. Jak víš, v našem 
případě se to setkání odehrávalo uprostřed negativního stavu, s reprezentanty 
a agenty negativního stavu. Do samotné jejich přirozenosti jsem tedy dával 
nebo vkládal něco velmi důležité, bez toho, aby si to vědomě uvědomovali. Bylo 
to něco, co se týkalo jejich budoucího spasení, potom co si splní účel a cíl, kvůli 
kterému se rozhodli být v negativním stavu. Zároveň jsem do jejich přirozenosti 
nebo základu dával nebo vkládal něco, co by bylo v budoucnu, až přijde čas, 
využito na totální a kompletní eliminaci negativního stavu. 

A nyní přichází třetí aspekt. Co to bylo, co jsem napsal na zemi? Zřejmě, abych 
něco napsal na zemi, musel tam být dostatek prachu, aby byla Má slova čitelná. 
Prach je souvztažností a má význam pominutelnosti a dočasnosti 
pseudojsoucna a pseudobytí negativního stavu i negativních aspektů lidské 
přirozenosti. Psaním do prachu na zemi jsem všem, co Mě pozorovali, 
oznamoval (a toto pozorování nebylo omezeno jen na lidi, kteří tehdy ke Mně 
přišli, a na ženu, kterou s sebou přivedli, ale hlavně na všechny ostatní v Mém 
Stvoření i pseudostvoření), že negativní stav a jeho finální produkt, lidský život, 
mají jen dočasnou a pominutelnou hodnotu, a že navzdory tomu faktu budou 
přece jen spaseni - výhradně pomocí prostředků, které byly začleněny a 
zapsány v samotné struktuře jejich přirozenosti, reprezentované zde zemí a 
Mým psaním na ni. 

Všimněte si, prosím, že jsem se sehnul dvakrát a dvakrát jsem psal na zemi. 
Sehnutí je souvztažností a znamená Moji volbu přijít na úroveň negativního 
stavu a lidského života a zakotvit do nich všechny podmínky a prostředky na 
jejich spasení, jakož i na spasení všech chycených do pasti v negativním stavu a 
na jeho konečnou eliminaci. 
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V prvním případě Mého psaní jsem psal z pozice Mé Absolutní Bezpodmínečné 
Božské Lásky a Její Feminity. Ve druhém případě jsem psal z pozice Mé 
Absolutní Bezpodmínečné Božské Moudrosti a Její Maskulinity. Psal jsem tedy 
z pozice jejich integrace, sjednocení a jednoty. V prvním případě jsem napsal 
slova ‚milosrdenství, soucit a empatie‘. To jsou atributy čisté bezpodmínečné 
lásky. Ve druhém případě jsem napsal slova ‚pochopení, přijetí a odpuštění‘. To 
jsou atributy čisté bezpodmínečné moudrosti. Obrazně řečeno, napsáním 
těchto nejdůležitějších, podstatných a klíčových slov na zemi jsem tyto vložil a 
zapustil do nevědomé mysli každého (pokud jde o lidi a tvory negativního 
stavu; všichni ostatní v pozitivním stavu si je plně uvědomovali), aby mohla být 
využita, až přijde čas, na dosažení nejžádanějšího cíle - spasení všech, eliminaci 
negativního stavu a aktivaci plnosti a kompletnosti života pozitivního stavu. 

Poselství je v tomto ohledu zcela jasné a je bez výjimky či výhrady adresováno 
všem, odkudkoliv a z každé doby - jak v pozitivním stavu, tak i v negativním 
stavu a v lidském životě - že jediné prostředky, kterými lze vůbec dosáhnout 
tohoto cíle, jsou ty atributy Mé Absolutní Božské Lásky a Absolutní Božské 
Moudrosti, které byly zapsány a strukturálně začleněny do mysli každého. Není 
jiné cesty. Kdybych je nenapsal a strukturálně nezačlenil v mysli každého, i když 
ti v negativním stavu a v lidském životě si vědomě neuvědomují, že je to tak a 
že je obsahují v samotné struktuře jejich mysli, nikdo by nemohl být nikdy 
vůbec z ničeho spasen. 

Toto znamenalo Mé chování a činy během popsaného setkání. Kvůli tomu jsem 
zjevně nemohl dotyčnou ženu odsuzovat nebo soudit. Nemůžete to udělat, 
jestliže znáte v absolutním smyslu důvod pseudojsoucna a pseudobytí 
negativního stavu i všech lidských problémů, jakož i jejich výsledků. Jediná věc, 
kterou můžete v takové situaci udělat, je nechat tu ženu jít a poradit jí, aby se 
tak více nechovala. Jinými slovy, namísto toho, abyste kohokoliv v negativním 
stavu a v lidském životě soudili a odsuzovali, ukážete jim cestu z něho ven a 
řeknete jim, co nedělat, poskytujíce jim v této věci možnost volby. Mé chování 
v tomto případě bylo významné v tom smyslu, že pro všechny v lidském životě 
poprvé nastolilo stav svobody volby; aby byli takoví, jací chtějí být. Jak víte, do 
tohoto okamžiku bylo všechno z nevyhnutelnosti, a žádné svobody volby. 
V tomto konkrétním případě si jejich zákon nevyhnutelnosti, a žádné svobody 
volby, od nich vyžadoval, aby tu ženu na smrt ukamenovali. Já jsem ale tu 
nevyhnutelnost zrušil tím, že jsem je upozornil, že každý v negativním stavu i 
v lidském životě je prosáklý problémy a hříchy, protože být takovým je pro ně 
přirozené. Do tohoto okamžiku neměli žádnou jinou alternativu. Tato jiná 
alternativa byla ilustrována a demonstrována Mým chováním během 
popsaného setkání a tím, jak jsem tu situaci vyřešil a co jsem pověděl té ženě. 
Takže tím, že jsem té ženě pověděl, ‚ani Já tě neodsuzuji; běž a nehřeš více‘, dal 
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jsem jí jasnou alternativu v té věci a vysvobodil jsem ji ze života 
nevyhnutelnosti, a žádné svobody volby. Protože dotyčná žena souvztažila 
s celým lidstvem nebo, abych byl přesnější, se samotnou duší lidstva, v ní jsem 
pro lidstvo ustanovil nový životní styl, zakořeněný ve svobodě volby, a ne 
nevyhnutelnosti. A o toto vše tam vlastně šlo. 

Jak z tohoto případu vidíte, Mé psaní na zemi a to, co jsem na ni napsal, mělo 
pro veškeré jsoucno a bytí, jakož i pro veškeré pseudojsoucno a pseudobytí 
obrovský význam. A nejen to, což je ale nejdůležitější, jeho význam je aktivován 
právě teď, během tohoto posunu, aby se ve vašem životě vytvořil předpoklad, 
na základě kterého můžete pokročit ke svému konečnému cíli a ke splnění 
vašeho poslání, kvůli kterému jste na planetě Nula. Poskytuje vám to detailní 
plán toho, jak myslet, jak se chovat, co cítit, jak navazovat vztahy, jak chtít a jak 
zvažovat všechny události v lidském životě i v negativním stavu. Toto je důvod, 
proč jsem inspiroval pana Beneše, aby položil tuto otázku. 

Peter: Od té doby, co apoštol Jan zaznamenal uvedené setkání, máme poprvé 
v lidské historii odpověď na tajemství ohledně Tvého chování k té ženě a 
ohledně Tvého psaní na zemi. Moc Ti děkuji za toto inspirující zjevení. 

Pán Ježíš Kristus: Je Mi potěšením, Petře. Jak vidíš, opět se zde zabýváme 
faktorem načasování. Do této chvíle nebylo vhodné ani položit tu otázku, ani 
dostat nějaké odpovědi v tomto ohledu. Pouze během aktuálně probíhajícího 
posunu se stala klíčovou a aktuální potřeba položit ji a dostat správné 
odpovědi. A nyní, Petře, můžeš položit Tomovu otázku. 

Peter: Tom mně říká, že se už nějakou dobu zabývá významem pyramid, 
nacházejícími se v Egyptě a Mexiku a možná na některých místech v Jižní 
Americe. Otázkou je: Kdo byli jejich stavitelé a jak vznikly a co znamenají, pokud 
vůbec něco. 

Pán Ježíš Kristus: Abychom správně zodpověděli Tomovu otázku, potřebujeme 
sáhnout do historie aktivace negativního stavu. Některé aspekty té historie byly 
popsány v Základech lidské duchovnosti. Jak víš z Mého Nového zjevení, přešlo 
mnoho epoch, než se uskutečnila plná aktivace negativního stavu a fabrikace 
lidí. V procesu této aktivace bylo třeba podniknout několik kroků. Tato aktivace 
se ze zřejmých důvodů nemohla odehrát, takříkajíc, přes noc. Byl to postupný 
proces. V prvním kole existovalo přímé spojení s duchovní realitou života a 
s duchovním světem. Jak se postupně v sentientní mysli uchytila idea aktivace 
negativního stavu, bylo třeba zahájit druhé kolo. Toto kolo je charakterizováno 
nahrazením přímého kontaktu a uvědomování si duchovní reality a duchovního 
světa nepřímým kontaktem. Toto byla doba, kdy byla vyvinuta a založena věda 
souvztažností. Ta nahradila ten přímý kontakt a uvědomění. Aby se určitým 
způsobem a v určité podobě zachovaly ten kontakt a uvědomění, založené na 
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nově vyvinutých zákonech souvztažností, byly vynalezeny a vybudovány vnější 
objekty, stavby a vyobrazení, které by sloužily jako připomínka duchovní reality 
a duchovního světa, jakož i původu a zdroje jakéhokoliv života. 

Tyto objekty, stavby a vyobrazení byly pečlivě sestrojeny takovým způsobem, 
aby plně odrážely povahu, strukturu a dynamiku duchovního života. Jak vidíš, 
podle původního plánu sloužily výhradně a jedině jako připomínka odlišné 
reality, jiné, než je vnější fyzická realita. Lidé se na ně dívali a ony do jejich 
paměti uváděly realitu duchovního života a správných duchovních principů, 
prostřednictvím kterých je život, jakýkoliv život, udržován. Jinými slovy, objekty 
jako takové a samy o sobě neznamenaly nic, jen to, co reprezentovaly a s čím 
souvztažily nebo co připomínaly lidem té doby. Podle našeho současného 
chápání bychom řekli, že se na ně podívali a viděli věci takové, jaké byly za 
scénou, a ne na scéně. Jak ale víc a více postupoval proces aktivace negativního 
stavu, postupně se poznání a chápání souvztažností ztratilo a zapomnělo. A 
v tom časovém bodě lidé ztratili svou schopnost vnímat a chápat věci za scénou 
a začali vidět jen ty věci, které byly na scéně, považujíce je za jedinou možnou 
realitu. Tímto způsobem ztratili své spojení s čímkoli skutečně duchovním a 
reálným. 

Vraťme se ale k těm stavbám a objektům. V průběhu vývoje a zavádění vědy 
souvztažností byly postaveny velmi komplikované stavby, jako zmíněné 
pyramidy a ostatní podobné objekty. Jak víš, nedávno na základě důkladnějšího 
průzkumu některých částí pyramid vaši vědci zjistili, že jejich základ je mnohem 
starší, než se předtím předpokládalo. Mohu vám s jistotou povědět, že se datují 
od dob, kdy byli budoucí pseudotvůrci v procesu vývoje a zavádění vědy 
souvztažností, kterou jsem jim zjevil za účelem jejich využití pro budoucí účely. 
Později k nim, samozřejmě, další generace přidávali bez toho, aniž by znali 
správné chápání a význam jejich reprezentace a znázornění. Pyramidy a 
podobné stavby byly tedy v různých částech vaší planety postaveny původně 
jako připomínka věčného života, tajemství původu života a jako memento, že 
život není tím, co si většina lidí o něm myslí. Kvůli původnímu účelu, za jakým 
byly postaveny, má každý jejich aspekt, všechno, z čeho sestávají a všechno, co 
je v nich obsaženo, hlubší duchovní význam, souvztažnost a reprezentaci. 
Popisují přirozenost ostatních dimenzí, ostatních světů, ostatních životních 
forem a ostatních realit. Prostřednictvím těchto popisů a znázornění byl po 
mnoho generací udržován kontakt a vědomí ostatních světů a ostatní duchovní 
reality. A toto byl hlavní účel, kvůli kterému byly všechny ty tajemné stavby 
postaveny. 

Tento význam a jejich účel, samozřejmě, byl pro většinu lidstva ztracen. Bylo 
dovoleno, aby se ztratil, aby se dala šance a příležitost plnému rozvoji a 
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ustanovení přirozenosti typického lidského života, kvůli poučení o tom, jaké 
typy života si nikdy nevolit. 

Takže, odpovídaje přímo na Tomovu otázku, původními staviteli pyramid byli 
vědci, kteří byli integrálními složkami klanu pseudotvůrců. Později byly během 
jejich výstavby využiti někteří lidé s pomocí technologie, kterou vyvinuli ti vědci 
a která byla na mnoho tisíciletí ztracena. A toto je všechno, co potřebujete 
v této době vědět a chápat ohledně této záležitosti. Nic víc by vaší lidské mysli 
nedávalo žádný smysl. Více budete o tom vědět později, možná pouze po 
vašem odchodu z planety Nula. V té době budete schopni pochopit mnohem 
více nejen o diskutované záležitosti, ale i o všech ostatních věcech. 

Peter: Jsme Ti hluboce vděčni za všechno, o čem si myslíš, že je pro nás vhodné 
a aktuální vědět. Je dnes ještě něco, co chceš uvést do naší pozornosti? 

Pán Ježíš Kristus: Dnes ne, Petře. Toto prozatím stačí. Přeji ti velmi příjemný 
den. 
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Dialog 59 

29. března 1999 

 

Peter: Především bych Ti chtěl poděkovat, že jsi mi poskytl pár dní pauzu 
od rozhovorů. Zároveň, jako vždy, v tu dobu jsem se cítil neproduktivně. 
Samozřejmě, dokonale chápu, že existují důležité důvody, proč jsou takové 
přestávky nutné a potřebné na mnoha úrovních mého pověření. Během této 
doby se objevily některé otázky, které je třeba prezentovat kvůli Tvému vstupu. 
Nejdůležitější událostí, ke které došlo během té doby, byl ale začátek útoku na 
Jugoslávii za její neochotu přijmout mírovou dohodu s bojujícím Kosovem. 
Ohledně této události bylo vzneseno mnoho otázek. Všichni jsme velmi 
znepokojeni a plni úzkosti ohledně možného nebezpečí, které by se mohlo 
vystupňovat do něčeho mnohem většího, než je bombardování zmíněného 
regionu. Každý čtenář těchto Dialogů prosí o Tvůj vstup v této věci a o Tvou 
radu ohledně naší role a pozice během této klíčové a možná velmi nebezpečné 
doby. 

Pán Ježíš Kristus: Jak víte, Petře a všichni, kteří pokládáte tuto otázku, situace 
v Jugoslávii a v Kosovu a zapojení NATO do tohoto konfliktu je odrazem 
duchovních záležitostí, které se odehrávají na jiných úrovních jsoucna a bytí i 
pseudojsoucna a pseudobytí. V podstatě prožíváte manifestaci předtím 
zmíněné občanské války, která zuří mezi pseudotvůrci a renegáty. Několik frakcí 
renegátů vykonalo jisté nevhodné volby. Jako důsledek těchto voleb na sebe 
přivodili potřebu tohoto útoku. Ne že bych Já osobně chtěl, aby se to stalo, 
nebo že by pseudotvůrci chtěli, aby to takto skončilo. Mnoho úsilí se vynaložilo, 
aby se tomu, nakolik je to jen možné, zabránilo. Avšak renegáti ještě nejsou 
v bodě, který by je dovedl k naučení jejich lekcí. Ještě stále jsou zaslepeni 
touhou a žádostivostí po moci, nadvládě a vlastní výjimečnosti. Takové 
tendence nevyhnutelně na sebe přivádějí potřebu jejich potlačení a potrestání. 

V tomto konkrétním případě NATO reprezentuje pseudotvůrce, Jugoslávie 
reprezentuje jednu frakci renegátů a Kosovo reprezentuje další frakci renegátů. 
Tyto dvě frakce bojují o kontrolu, moc a nadvládu. Kvůli nevhodným volbám, 
které vykonala první frakce, se dostalo do nebezpečí několik dimenzí jejich říše. 
Toto nebezpečí by mohlo mít nepříznivý dopad na mnoho dalších úrovní 
jsoucna a bytí i pseudojsoucna a pseudobytí s nežádoucím výsledkem pro 
všechny zúčastněné. Proto, když selhalo všechno ostatní při přesvědčování té 
frakce, aby souhlasila s navrhovanou mírovou dohodou, bylo nutné umožnit v 
tomto ohledu poněkud drastická opatření s cílem omezit dotyčnou frakci. 
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Pro vás by bylo naprosto nemožné pochopit, co všechno je zapojeno do této 
situace a jak jsou věci uspořádány kvůli důležitému volebnímu a rozhodovacímu 
procesu. Nemáte ani ponětí, co všechno, kdo všechno a jak jsou všichni 
zapojeni v tomto procesu. Jediné, co víte a vidíte, je to, že NATO bombarduje 
Jugoslávii a její vojenské jednotky v Kosovu. Jinými slovy, pro vás je nemožné 
vidět za scénu. Vidíte pouze to, co se odehrává na scéně. V tomto časovém 
bodě by bylo pro vás duchovně velmi nebezpečné přesně vědět, co všechno je 
v sázce během tohoto konfliktu. Vaše otázka, zda by se tento konflikt mohl 
vystupňovat do bodu třetí světové války a totální destrukce lidstva, má své 
opodstatnění. Co musíte v tomto ohledu pochopit, je to, že taková volba a 
výsledek existuje. To neznamená, že by nakonec tato volba byla zvolena a 
realizována. Může se to stát, ale i nemusí. Všechno to závisí na všech ostatních 
faktorech a na tom, jak by posloužily účelu konečného vítězství a následné 
eliminace negativního stavu. 

Jedním z možných scénářů, jak by mohl negativní stav zvítězit, a nakonec se 
sám zničit, je totální anihilace lidstva a všeho na planetě Nula. Jak bylo uvedeno 
v jednom z předcházejících Dialogů, vynakládá se všemožné úsilí, aby nedošlo 
k realizaci tohoto scénáře. Avšak, i když je nepravděpodobný, navzdory tomu 
skutečně existuje a mohl by být zvolen, pokud by nebyly k dispozici žádné jiné 
prostředky, jak skoncovat s negativním stavem. 

Vaší rolí v tomto ohledu je pokračovat ve své práci Mých pravých představitelů, 
bez toho, abyste byli znepokojeni a v obavách ohledně výsledku tohoto 
konfliktu. Máte zachovat neutralitu, pokud jde o etnické Albánce a Srby. 
Nesuďte jednu, či druhou stranu. Objektivně řečeno, obě dvě strany páchali a 
páchají na sobě navzájem krutosti a ohavnosti. Obě dvě mohou být obviněny 
z genocidy. Není vhodné, abyste ohledně jejich konfliktu někomu nadržovali. Je 
v tom zapojeno více věcí, než si dokážete představit, tušit nebo pochopit. 

Na druhou stranu, jak si pamatujete z předchozích Dialogů, byli jste požádáni, 
abyste přesunuli všechny své energie na podporu pseudotvůrců a abyste se 
aktivně zúčastnili Velké aliance. Protože NATO v tomto případě reprezentuje 
pseudotvůrce, doporučuje se vám, pokud si tak zvolíte ze své svobodné vůle a 
volby, abyste mu poskytli svou morální podporu. Koneckonců, násilí je vždy 
negativní, ať se děje co se děje; protože ale současný konflikt slouží nějakému 
velmi důležitému duchovnímu účelu, jehož výsledek určí, jaké další volby bude 
třeba podniknout, aby se negativní stav dostal blíže ke svému konci a eliminaci, 
doporučuje se vám, abyste ne moc drsně kritizovali akce NATO v tomto ohledu. 
Takže, v tomto konkrétním smyslu slouží bombardování v konečném důsledku 
dobrému účelu, bez ohledu na to, jak odporné je z vašeho pohledu. 
Nezapomínejte ani na okamžik, že všechno negativní, ať je to jakkoliv zlé nebo 
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prohnilé, smí a může být změněno na něco velmi pozitivní. Precedens pro tuto 
skutečnost jsem vytvořil Já osobně, když jsem v Sobě přetransformoval všechno 
negativní, obsažené v Mé lidské části, kterou jsem přijal během Mé inkarnace 
na planetě Nula, na čistě pozitivní přirozenost. 

Od počátku tohoto konfliktu tady existovala tendence některých z vás vnímat 
jej z nesprávného hlediska. Například ty, Petře, jsi začal pod vlivem svých 
ruských přátel zpochybňovat svou intuici ohledně této situace a měl jsi sklon do 
určité míry nadržovat - i když neochotně - ruské pozici v tomto ohledu. Jak 
lehce jste s Ludmilou zapomněli na Velkou alianci a na to, že jste souhlasili 
s tím, že budete její součástí, poskytujíce podporu pseudotvůrcům, v tomto 
případě NATO, jako jejich reprezentantovi. Došlo k přílišnému a nenáležitému 
politizování, posuzujíce tyto věci podle toho, jak se odehrály na scéně, bez 
pohledu na hlubší duchovní význam všech těchto událostí a na to, jaké to bylo 
za scénou. 

Toto je příkladem toho, co se stane, když zapomenete uvažovat duchovní 
faktory všech událostí a hodnotíte je podle typicky lidských, zevnějších faktorů. 
Dokonce jste zašli až tak daleko z typického lidského hlediska, že jste Albánce a 
některé další národnosti v Ruské federaci nazvali bandity, zloději, teroristy a 
podobnými nenáležitými jmény. Toto bylo paušální a duchovně nebezpečné 
zevšeobecnění. Jistě, jsou mezi nimi takové skupiny, tak jako mezi všemi 
národnostmi na planetě Nula. Ale učinit všeobecné prohlášení o nich, že jsou 
všichni takoví, znamená vyslovit velmi nespravedlivý soud a učinit závěry, které 
jsou totálně nepravdivé. Koho podporujete takovým postojem a prohlášeními? 
Renegáty! Protože jste Mými pravými představiteli na planetě Nula, taková 
negativní slova, myšlenky, pocity a emoce ohledně kohokoliv by vám nikdy 
neměli přijít na mysl. A jestliže přijdou, měli byste je okamžitě odmítnout jako 
nepocházející od vás, ale z negativních aspektů vaší lidské přirozenosti, tedy 
z negativního stavu, a vzápětí se od nich očistit a požádat Mě o milosrdenství a 
odpuštění. Tak vám taková slova, myšlenky, pocity či cokoliv této povahy 
nebudou přisvojena nebo přisouzena. 

Jedním z důvodů, Petře, i když ne jediným, že jsi se cítil v posledních pár dnech, 
jako kdybys nebyl ve své kůži a měl nějaký blok, který ti bránil v dialogu se 
Mnou, byla tato odsuzující atmosféra u tebe doma a sklon podvolit se názorům 
jiných, abys jim udělal radost a abys je uspokojil. Namísto toho, abys poslouchal 
svou intuici, která na tebe křičela, abys nepodlehl jejich názorům, naslouchal jsi 
tomu, co museli jiní říci o této situaci. Nakonec sis uvědomil svou chybu a včera 
jsi za Mého osobního vstupu učinil velmi důrazné vyhlášení o celé situaci. 
Teprve po rozhovoru s Kamilem z České republiky sis uvědomil, co se děje, a jak 
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nebezpečné bylo pro vás všechny odklonění od správného duchovního 
uvažování a vědomí ohledně toho všeho, jakož i ohledně všeho ostatního. 

Poučení pro vás všechny je v tomto ohledu zcela jasné. Pokud nemáte Mne a 
Mé duchovní principy neustále na paměti a pokud nemáte na paměti, že jste 
Mými pravými představiteli a pokud neposloucháte, co vám říká vaše intuice, 
jste v nebezpečí, že se stanete terčem renegátů. Toto je situace, kdy renegáti a 
jejich přisluhovači mohou zjistit, kdo jste osobně. Důsledek tohoto zjištění by 
mohl být pro vás velmi nepříjemný. Takže, buďte opatrní, když hodnotíte nebo 
posuzujete události a všechny, kteří jsou v nich zapojeni. Ve skutečnosti 
rozhodně není vhodné nebo není vaší rolí, abyste to jako Moji praví 
představitelé dělali. Vy dáváte všechno Mně a Mojí Božské Prozřetelnosti. Já se 
postarám o všechny věci nejlepším možným a nejvíce potřebným způsobem, 
v souladu s Mým Velkým plánem spasení. 

Peter: Prosím o Tvé milosrdenství a odpuštění, pokud jsem se já osobně v této 
záležitosti mýlil. Nemohu mluvit za jiné. Nechť Tě osloví oni osobně, bez mého 
podnětu. 

Pán Ježíš Kristus: A je ti odpuštěno, Petře. Nebyl jsi to ani tak ty osobně, 
vnitřně jsi cítil správnou cestu. Byla to tvá tendence potěšit jiné, nechtě je 
urazit svým odlišným názorem. Takže, hoďme tuto záležitost za hlavu. Netrap 
se a nedělej si starosti s výsledkem toho konfliktu a války. Mohu tě ubezpečit, 
že skončí takovým způsobem a stylem, který je ze správného duchovního 
hlediska nejpřiměřenější, nejvhodnější a nejpotřebnější. A toto je to, co se 
nejvíc počítá. A nyní, Petře, můžeš položit další otázky. 

Peter: Tato otázka přišla od jednoho čtenáře Dialogů na Slovensku. Týká se 
tématu Dialogu 7. Zdá se mi, že jsme byli obviněni z toho, že jsme tak trochu 
sobečtí. Na straně 67 (anglického originálu - pozn. překl.) toho Dialogu, v jeho 
posledním odstavci, který pokračuje na straně 68, se nám doporučuje, 
abychom požádali o Tvou pomoc při zvládání našich každodenních životů 
v našem vlastním zájmu. Myslím si, že kamenem úrazu jsou slova ‚v našem 
vlastním zájmu‘, namísto ve Tvém zájmu, v zájmu jiných a v zájmu samotného 
principu, protože je správné to dělat. 

Pán Ježíš Kristus: To prohlášení v citovaném odstavci bylo vytrženo z kontextu, 
ve kterém bylo prezentováno. Ten odstavec začíná radou, abyste Mě požádali, 
abych vám pomohl být takový či onaký ve vašem vlastním zájmu. Avšak končil 
návrhem dělat to všechno díky Mně, podle Mě, ze Mě, prostřednictvím Mě a 
pro Mě; jakož i v zájmu jiných a v zájmu principů, protože je správné o to 
prosit a být takovými. 



462 
 

Důležitou duchovní pointou je zde uvědomit si, že pokud chcete dělat věci tak, 
jak to má být nebo pokud chcete být takoví, jací máte být, tedy pokud chcete 
v tomto konkrétním případě dělat věci v Mém zájmu, v zájmu jiných a v zájmu 
samotných principů, musíte to začít dělat z jediné možné platformy. Jak si 
pamatuješ z Mého Nového zjevení, bylo tam naznačeno, že nemůžete 
navazovat vztah nebo dělat věci z pozice někoho nebo něčeho jiného. Máte jen 
jednu platformu nebo pozici - sebe! Můžete navazovat vztah pouze ze sebe. 
Žádná jiná pozice vám není k dispozici. Proto, jestliže chcete pro všechny 
zúčastněné skutečně udělat, co je ve vašich silách, musíte se nejdříve postarat o 
sebe. Pokud vy nejste v dobré formě nebo kondici, ať už duchovní, nebo 
duševní, nebo fyzické, nemůžete si správně vykonávat své povinnosti, závazky, 
pověření či cokoliv, co máte. Toto prohlášení tedy znamená, že se ve vašem 
vlastním zájmu musíte postarat nejdříve o svůj život, abyste si následně mohli 
správně, účinně a kompletně plnit své povinnosti, závazky a pověření vůči Mně, 
jiným a všem duchovním principům. 

Tato záležitost má ale i další důležitou stránku. Jestliže Mě požádáte, abych 
vám pomohl dosáhnout tohoto cíle ve vašem vlastním zájmu, abyste to byli 
správně a vhodně schopni udělat kvůli Mně, jiným a samotným principům, ve 
skutečnosti o to prosíte pro Mne, pro jiné a pro samotné principy. Pokud 
vezmete do úvahy duchovní fakt, že vy, ve své individualizované a zosobněné 
kondici, ve své ne-lidské části, pocházíte z jedinečného prvku, vzatého z Mé 
Absolutní Přirozenosti, potom všechno, co děláte ve svém vlastním zájmu, 
jestliže máte na paměti, kdo jste a odkud pochází vaše pravá přirozenost, 
děláte pro Mne. A protože Já dělám všechno v zájmu každého a v zájmu 
samotných principů, logickým závěrem je, že vy to také děláte pro jiné a 
v zájmu samotných principů. 

Musíte rozlišovat mezi vaší lidskou přirozeností a mezi přirozeností, která 
pramení přímo ze Mne ve vás. Pokud bychom měli hovořit z pozice vaší lidské 
přirozenosti, potom by takové prohlášení mohlo být považováno za sobecké. 
Ale v této konkrétní konotaci, protože se vám radí, abyste byli takoví, jaká je 
vaše pravá přirozenost, která pochází ze Mne, je ta rada, na základě faktoru, že 
jsem to Já, kdo radí, dávána z té pozice, že jste neoddělitelnou součástí celku 
nebo všech, a hlavně Mne. Filosoficky a duchovně řečeno, pokud vy jste 
součástí všech a všichni jsou součástí vás a společně jste všichni součástí Mne, 
v této konkrétní konotaci všechno, co děláte ve svém vlastním zájmu, logicky 
děláte pro Mne, pro všechny a v zájmu samotných principů, protože je správné 
dělat to takovým způsobem. Takže všechno, co jedinec dělá pro sebe, 
v konečném smyslu, z pozice přirozenosti Mého pozitivního stavu vždy dělá 
v Mém zájmu, v zájmu jiných a v zájmu samotných principů. Žádný jiný způsob 
neexistuje. A toto je to, co znamená zmíněný odstavec v Dialogu 7. 
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Peter: Děkuji Ti za toto vysvětlení. Další otázku položil Josef Grygar z České 
republiky. Týká se využití a zneužití počítačů a jejich programů a toho, jak 
mohou ovlivňovat duševní vlastnosti jedince. 

Pán Ježíš Kristus: Nuže, odpověď na tuto otázku by už teď měla být jasná. 
Počítače a jejich programy jsou nástroje. Každý nástroj jako takový je 
samostatně a sám o sobě neutrální. To je účel, pro který byly počítače a jejich 
programy vyrobeny a jakým jsou využívány. Jako cokoliv jiného v lidském 
životě, mohou mít buď pozitivní, nebo negativní konotaci. Mohou být buď 
velmi nápomocné, nebo velmi škodlivé. Opět, závisí to na vašem individuálním 
a osobním úmyslu, s jakým přistupujete k takovým nástrojům. Vezmi si 
například naši práci, společné dialogy. Jejich přímým zapisováním do svého 
počítače šetříš čas, úsilí a energii, která by se jinak musela vynaložit na početné 
přepisování, editaci a korekce. V našem konkrétním případě slouží tento 
počítačový program, použitý s takovým záměrem na mysli, velmi dobré věci. 
Takže v tomto konkrétním případě má čistě pozitivní konotaci. 

Vezmi si například někoho, kdo používá počítače se zlým a negativním 
úmyslem. Počítačový hackeři, konstruktéři virů a podobná individua využívají 
počítače jako prostředky na ublížení a poškození jiných lidí při jejich snahách 
zjednodušit si svou práci a dělat věci více zvládnutelným způsobem. Nebo, 
vezmi si například jedince, kteří tráví hodiny a hodiny na internetu, mrhajíce 
svým časem a energií na zbytečnou komunikaci s ostatními, bez jakéhokoliv 
konkrétního záměru na mysli. Jinými slovy, propadli internetu. V takových 
případech se stali otroky svých počítačů; nebo, abych byl přesnější, učinili ze 
sebe otroky svých počítačů. Pro ně se stalo použití počítačů a jejich programů 
negativním. Takže v těchto jednotlivých případech mají čistě negativní 
konotaci. 

Toto je dobrý příklad toho, že je to sentientní mysl a její postoj, který nakonec 
určí, co je dobré a co zlé pro účel, pro který používá jakékoliv nástroje. Musíte 
se cvičit, abyste viděli věci z této pozice a abyste žádným nástrojům 
nepřipisovali něco, co nemají. Připisováním takových vlastností neživým 
předmětům, jako jsou nástroje této povahy, vyhýbáte se své vlastní 
zodpovědnosti určit, s jakým úmyslem takové nástroje používáte vy osobně. 
Namísto toho, abyste uznali, že všechno, co děláte, vás nutí konat váš vlastní 
postoj, měli byste tendenci vinit ze zodpovědnosti za vaše činy nebo chování 
nástroje, v tomto případě počítače a jejich programy. Radí se vám tedy, abyste 
nepřikládali nic této povahy svým nástrojům, které používáte ve svém 
každodenním životě. Užitečnost nebo škodlivost jakýchkoli takových nástrojů je 
určována vašimi duchovními a duševními dispozicemi a potřebami, které máte. 
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Peter: Děkuji Ti velmi za tento komentář. Moje poslední otázka přichází od 
Viktora Dokukina z Moskvy v Rusku. Chtěl by vědět, zda má nějaký duchovní 
význam ‚zelená‘ barva, kterou používají muslimové při svých různých 
označeních. 

Pán Ježíš Kristus: Jak víš, Petře, funkce barev, jakož i všeho ostatního, má 
důležitou duchovní souvztažnost. V tomto konkrétním případě, pokud jde o 
muslimy, má dvě odlišné konotace. První se týká původní novosti právě 
založeného náboženského hnutí, které do toho okamžiku neexistovalo. 
Všechno zelené v této konkrétní konotaci znamená začátek něčeho nového, 
svěžího a odlišného. Je to příjemné pro váš zrak, tedy pro vaši duši, a je to 
tvořivě povzbuzující. Tu ale přichází druhá konotace. Všechno zelené také 
znamená něco nedokončené, nekompletní a nezralé. V této konkrétní konotaci 
to znamená, že muslimové nikdy nechápali Jediného Boha jako Pána Ježíše 
Krista. Odmítli Mě jako Toho/Tu, kdo je tím Bohem neboli Alláhem. Namísto 
toho vyhlásili, že jejich prorok Mohamed je největší ze všech, který je hned po 
Alláhovi. Podle jejich názoru není nikdo větší než Alláh a jeho prorok Mohamed. 
Jak vidíte z tohoto označení, zůstali nezralí během celé své historie, nikdy sami 
sobě nedovolíce, aby přijali velmi důležitý duchovní fakt, že ohledně pojímání 
Boha neboli Alláha je toho víc, než co uznává nebo tvrdí jejich zelené 
náboženství. Kvůli tomu a kvůli duchovní aroganci, zakořeněné v postavení 
Mohameda téměř na úroveň Boha a v považování sebe samých za jediné 
vyvolené, se jejich zelená změnila na zelenkavou nákazu, která zvěstuje velmi 
vážnou smrtelnou duchovní nemoc. Jejich náboženství se tedy stalo jednou 
z nejvíce negativních a zkažených reprezentací pekel. Toto je důvod, proč si 
ponechali zelenou barvu. 

Peter: Děkuji Ti velmi za Tvůj vstup ve všech diskutovaných záležitostech. Je 
ještě něco, čemu by ses chtěl dnes věnovat? 

Pán Ježíš Kristus: Rádo se stalo, Petře. Ne, dnes ne. Myslím, že vám byl dán 
dostatek podnětů k zamyšlení. Přeji ti nádherný den. 

 

 

 

 

 

 

 



465 
 

Dialog 60 

31. března 1999 

 

Peter: Rád bych dnes pro Tvůj vstup prezentoval dvě záležitosti, nebo dvě 
otázky. Než se jim ale budeme věnovat, smím se zeptat, zda nejdříve Ty nemáš 
něco, co bys uvedl, pokud jde o jakékoliv téma, o kterých jsme až dodnes 
diskutovali? 

Pán Ježíš Kristus: Děkuji ti, Petře, že jsi Mi dal tuto příležitost hovořit jako první. 
Chtěl bych uvést některé dodatečné komentáře ohledně náboženských hnutí 
na planetě Nula. Jak si pamatuješ, ve 3. kapitole Nového zjevení Pána Ježíše 
Krista jsme obšírně diskutovali o zradě křesťanství a o výsledku té zrady, jakož i 
proč bylo dovoleno, aby k ní došlo. Do této chvíle ale nebylo příliš mnoho 
řečeno o ostatních náboženských systémech, jiných než křesťansky 
orientovaných. Jak víš, nejblíže ke křesťanství je islámské náboženské hnutí a 
jeho příslušné sekty. Už jsme diskutovali o tom, proč bylo dovoleno, aby bylo 
založeno na planetě Nula. V Dialogu 59 jsme se také zmínili o významu zelené 
barvy, preferované přívrženci islámu. V tomto konkrétním Dialogu se ale 
potřebujeme dotknout zrady islámu, pokud jde o potlačení správného chápání 
přirozenosti Alláha neboli Boha. Nikdo neví, že během původní přípravy 
islámského náboženství, jak bylo zjeveno Mohamedovi, mu bylo oznámeno jiné 
pojímání přirozenosti Boha neboli Alláha. Jak víš, jejich svatá kniha Korán 
skutečně obsahuje příběh Mého narození na planetě Nula skrze Marii, jak jí to 
oznámil Můj anděl. V tom příběhu byly původně použity dvě věty, pokud jde o 
Mé narození. Jedna se týkala toho, že jsem velký prorok; druhá toho, že jsem 
Svatý a jednorozený Syn Boží. 

Pokud důkladně analyzuješ tyto dvě věty, zejména slovo ‚Svatý‘ a ‚jednorozený 
Syn Boží‘ a způsob, jakým byly použity a chápány v době jejich prohlášení, 
všimneš si velmi důležitého momentu: Takové slovo, jako ‚Svatý‘, v samotné 
konotaci toho, co to slovo znamená a označuje, nemohlo být použito na 
označení nebo se nemohlo týkat nikoho jiného než Jediného Boha 
Nedělitelného, Všemohoucího. Protože se zde ale zabýváme čistě fyzickým 
narozením do lidského života, zrození do lidského života, pro lidi té doby bylo 
nepředstavitelné, že by Sám/Sama Bůh Všemohoucí mohl podstoupit nebo 
podstoupil takový odporný, špinavý, nečistý a nechutný způsob narození jako 
je/bylo to lidské. Protiklad těchto termínů je jasný. Jestliže je Bůh Jediný, Kdo je 
a může být Svatý, pro Něho/Ni je nemožné, aby vstoupil do něčeho nebo přišel 
pomocí něčeho, co je v úplném protikladu k této Svatosti. Abych učinil tuto 
událost - Mé fyzické narození - pro lidi přijatelnou, bylo nutné snížit význam 
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nebo rozptýlit chápání toho, kdo to byl, jenž se v té době narodil. Z toho 
důvodu byly kromě slova ‚Svatý‘ použity místo slova ‚Bůh‘ slova ‚prorok‘ a ‚Syn 
Boží‘. 

Toto jsou ty dvě odlišná označení, při kterých došlo k rozkolu mezi křesťanským 
a muslimským chápáním toho, kdo se narodil. Zatímco křesťané kromě slova 
prorok zdůraznili slova ‚Syn Boží‘, zavedouce později znovu slovo ‚jednorozený‘, 
muslimové naproti tomu zůstali věrni a zaměřeni na slovo ‚prorok‘, zcela 
přehlížejíce ostatní slova. Ani jedni z nich nevzali náležitě do úvahy slovo 
‚Svatý‘. A i když křesťané uznávají, že jsem Svatý, nepojímají význam toho slova 
v tom smyslu, že Já jsem jediný, kdo je Svatý, a že není žádný jiný. Podle jejich 
pojímání existuje také Svatý Otec a Svatý Duch. Máme zde tedy příslovečnou 
křesťanskou Trojici, která nesmírně zmátla a totálně zkreslila správné pojímání 
a chápání přirozenosti Boží, tedy Mé Pravé Přirozenosti. Jak víš z výše zmíněné 
kapitoly, toto falešné pojímání vedlo, mimo jiné, ke zradě křesťanství. A Má 
Božská Prozřetelnost se i přesto postarala o to, že v původním popisu a 
oznámení Mého fyzického narození bylo slovo ‚Svatý‘ silně zdůrazněno, aby se 
do lidské mysli, do jejích nevědomých částí, vštěpilo, že Ten, který se tenkrát 
narodil, byl pravý Bůh. Logika tohoto označení - Svatý - je jasná. Týká se 
absolutnosti Mé Přirozenosti. Protože Já jsem jediný, kdo je bez hříchu nebo 
bez problémů, znamená to, že Já jsem Jediný, kdo může být Svatý. Každý jiný, 
kdo není v takové absolutní kondici, nemůže být svatý. Tato logika zároveň 
vede k nevyvratitelnému závěru, že jelikož nemohou být a existovat dvě 
Absolutní Bytosti - vzájemně by se vylučovaly - znamená to, že Já jsem Jediný 
Bůh, Který je a existuje. 

Zpočátku bylo toto pojímání termínu ‚Svatý‘ Mohamedovi, zakladateli islámu, 
jasné. Nebyl však schopen srovnat si koncept typického lidského narození 
s jakoukoliv možností, že by takový krok podnikl Bůh. Podle jeho lidského 
pojímání mohl být v takové pozici pouze prorok, nebo někdo poslaný Bohem. 
Lidsky nebyl schopen ani pojmout možnost, že Bůh může mít jednorozeného 
Syna. Uznat takovou možnost znamenalo uznat Moji Božskost. A podle jeho 
chápání se nic Božského nemůže stát lidským. Pro něho být lidským vylučovalo 
možnost být Božský. Z toho důvodu se rozhodl přijmout Mě jen jako proroka, 
kterého poslal Bůh, aby pro Něho vykonal nějakou důležitou práci. Druhý důvod 
Mohamedovy neschopnosti přijmout Mě jako jediného Boha byl ve faktu, že 
nemohl pojímat Boha jako někoho, kdo by byl schopen nebo ochoten rozdělit 
se na dvě nebo více entit. Koneckonců, on byl veden k nastolení důležitého 
pojmu Jediného Nedělitelného Boha. Jak by mohl podle jeho chápání Bůh ze 
Sebe něco vyjmout a porodit Sebe Samotného v lidské formě a přirozenosti? 
Neštěpilo nebo nerozdělovalo by to Boha na dva? Z toho důvodu nemohl být 
Ježíš Kristus podle jeho chápání Bůh, ba dokonce ani jednorozený Syn Boží. Byl 
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pouze prorok. Možná velmi významný a důležitý prorok, přece ale pouze jeden 
z mnoha důležitých proroků. Později, aby se i prorokům připsala možnost být 
svatí, pojem svatosti byl oslaben a znehodnocen, pokud jde o jeho správné 
chápání a uplatnění. Udělalo se to, aby se opodstatnila potřeba odmítnout 
možnost, že jsem byl pravý Bůh. Nakonec, jestliže i prorok může být svatý, 
potom v tom případě Má svatost neznamená, že Já jsem Bůh. 

V tomto nenáležitém a nesprávném zdůvodnění je zakořeněna zrada islámu a 
jeho proroka Mohameda. Mohamed sám po svém příchodu do duchovního 
světa zjistil svou hrubou chybu a učinil náležité nápravy. Od toho bodu se stal 
Mým horlivým následníkem, jako Pána Ježíše Krista, a byla mu přidělena role 
uvést tyto skutečnosti o Mé Pravé Přirozenosti, jakož i o Mé Nové Přirozenosti, 
všem muslimům, kteří přicházejí do duchovního světa. Tuto skutečnost 
zaznamenal i Swedenborg. Plné pochopení toho, jak bylo možné, že jsem se 
fyzicky narodil do lidského života, jestliže jsem byl jediný pravý Bůh, jeho Alláh, 
se v jeho mysli nikdy plně nezaregistrovalo, až když bylo transmitováno Mé 
Nové zjevení a když bylo završeno a zpřístupněno jemu i všem ostatním 
muslimům v duchovním světě vysvětlení, jak se to stalo - jak to bylo 
zaznamenáno ve druhé kapitole Nového zjevení Pána Ježíše Krista. Současné 
muslimské náboženství tedy v podstatě zůstává kvůli své ignoranci a opomíjení 
správného chápání toho, kdo jsem byl, zelené, nevyvinuté a neúplné, obrazně 
řečeno. Kvůli tomuto faktoru bylo rozděleno do několika sekt, které neustále 
vzájemně proti sobě bojují podobným způsobem, jako všechny ostatní 
náboženství a jejich příslušné sekty na planetě Nula. 

Pokud jde o všechna ostatní náboženství, většina z nich byla vytvořena před 
křesťanstvím a islámem. Všechna čerpala z toho, jak pojímali Boha 
pseudotvůrci, a z jejich vnucení toho, jak a kdo by měl být uctíván. Vezměte si 
například hinduistickou, řeckou, římskou, germánskou a skandinávskou 
starobylou náboženskou víru. Všechny založili pseudotvůrci. V té době 
existovalo několik klanů mocných pseudotvůrců. Každý klan si zřídil svůj vlastní 
panteon pseudobohů - sebe samých. Z té pozice vnucovali v různých oblastech 
planety Nula a zóny vymístění jejich obyvatelům svůj vlastní druh 
pseudoduchovnosti, ve které hráli role bohů. Tato náboženství, pozůstatky 
starých zřízení, tedy v podstatě nadále uctívají pseudotvůrce bez toho, aby si 
uvědomovali, kdo byli nebo kdo jsou pseudotvůrci. Věří, že uctívají pravé bohy.  

S buddhismem je situace poněkud jiná. Jak víš, Buddha byl obyčejná lidská 
bytost, která byla údajně osvícena. Díky tomuto osvícení Buddha rozvinul 
systém učení, který se rozšířil v Indii a v některých dalších národech. Buddha se 
nikdy nepovažoval za Boha. Až po jeho smrti jeho následovníci zavedli způsob 
uctívání, který lze přirovnat k uctívání boha. Ve své filosofii je ale buddhismus 
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panteistický, a v konečném důsledku tak trochu ateistický v tom smyslu, že 
vesmír a všechno ostatní v přírodě je božské. V tomto pojímání je bohem 
příroda. Protože příroda nemá žádné ponětí ‚já jsem‘, jediný logický závěr, který 
můžete vyvodit z tohoto chápání, je to, že žádný bůh není. Z tohoto můžete 
usoudit, že buddhismus založil klan pseudotvůrců, kteří byli striktními vědci. 

Během toho, kdy pseudotvůrci fabrikovali v peklech různé tvory a sub-tvory, 
zfabrikovali speciální druh démonů, kterým byla dána na starost kontrola, vývoj 
a ovlivňování některých dalších národů na planetě Nula, mimo těch hlavních. 
Tyto národy se skládají z různých afrických kmenů, jihoafrických kmenů, 
karibských a pacifických ostrovanů a některých asijských kmenů. Každý z těch 
kmenů má svůj vlastní druh pseudoduchovnosti, kterou mu vnutili zmínění 
démoni. Těm kmenům se představili jako jejich ochránci, pomocníci a bohové. 
Tyto typy pseudonáboženství tedy zavedly uctívání démonů. Mezi těmi kmeny 
jsou stále ještě rozšířené.  

Jak vidíš z tohoto stručného vysvětlení, mimo Mé Nové zjevení neexistuje na 
planetě Nula nic, co by mělo nějakou podobu skutečné pravdy o Mé Pravé 
Přirozenosti a o přirozenosti Mého pozitivního stavu, jakož i o pravých 
duchovních principech. Všichni žijí buď v nepravdách a zkresleních, nebo 
vysloveně uctívají démony. 

Jak víš, vytvoření této situace na planetě Nula jsem dovolil proto, aby se 
ilustrovala a demonstrovala pravá povaha negativního stavu a jeho finálního 
produktu - lidského života. Jak také víš, jen co je tato ilustrace a demonstrace 
ve své poslední fázi, je vybudován základ pro jeho eliminaci. Úplně prvním a 
nejdůležitějším stavebním blokem toho základu je Mé Nové zjevení ve svých 
třech zdrojích. Jeho dopad na lidstvo a všechny tvory a obyvatele zóny 
vymístění a všechna její pekla, jakož i na všechny ostatní, bude ohromných 
rozměrů, vymykající se vaší schopnosti chápání. Vaší zodpovědností jako Mých 
pravých představitelů je v tomto ohledu nést světlo Mého Nového zjevení na 
základě příkladů vašeho života z pozice Mého pozitivního stavu. To světlo bude 
využito ve vhodný čas, aby osvítilo všechny, kteří jsou polapeni ve výše 
zmíněných náboženstvích a pseudoduchovních trendech, aby tak mohli vyjít ze 
své slepoty, zakořeněné v jejich falešných systémech víry.  

Peter: Kupodivu, Tvé upřesnění nás přivádí k mé první otázce, kterou jsem chtěl 
uvést do Tvé pozornosti. Vznesly ji Heather s Tomem (sestra a bratr Oudalovi). 
Jde o následující: Proč je to tak, že Tvé Nové zjevení bylo přeloženo do 
španělštiny, ruštiny, češtiny, slovenštiny a, samozřejmě, proč bylo 
transmitováno v angličtině? Proč nebylo přeloženo do němčiny, francouzštiny, 
italštiny, řečtiny, portugalštiny, některých čínských jazyků, japonštiny, arabštiny 
nebo některých indických jazyků nebo do některých jiných jazyků? 
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Pán Ježíš Kristus: Nuže, Petře, jak víš, každý národ a jeho jazyk má velmi 
specifickou souvztažnost a pozici ve vztahu ke struktuře duchovního a 
intermediálního světa i pseudoduchovního a pseudozprostředkujícího světa. 
Duchovní situace a duchovní potřeby v těchto světech, jako i to, v jaké míře 
dochází k jejich duchovnímu rozvoji, nebo úpadku, určují, který jazyk nebo 
národ na vaší planetě bude určen pro transmisi a překlad Mého Nového 
zjevení. Bez ohledu na to, jak velký, nebo malý je počet obyvatel těch národů ve 
vašem světě, rozhodujícím je jejich duchovní postavení a způsob, jakým 
ovlivňují všechno jako celek, jakož i důležitost jejich vlivu a dopad na zbytek. 
Duchovní souvztažnost Rusů, Čechů, Slováků, jakož i Španělů je taková, že 
v současnosti je jejich vliv a dopad na zbytek Stvoření i pseudostvoření 
nejvýznamnější a je větší než všech ostatních. Jejich pozice a umístění 
v duchovním schématu všech odvíjejících se událostí jsou takové, že všechno, 
co se stane v jejich doméně a sféře vlivu, určuje celkový směr zbytku, kterým se 
má ubírat nebo pokračovat ve svém duchovním pokroku, nebo úpadku. I když 
jsou z vašeho typického lidského a planetárního pohledu některé z těchto 
národů příliš malé nebo bezvýznamné nebo jejich vliv a dopad na události na 
planetě Nula je zanedbatelný nebo nedůležitý, z pozice toho, co představují, co 
znamenají a s čím souvztaží v duchovních i pseudoduchovních světech a 
dimenzích, to tak není. Do tohoto časového bodu mělo anglicky hovořící 
obyvatelstvo v tomto ohledu největší význam. Kvůli jeho duchovnímu umístění 
a souvztažnosti bylo nutné transmitovat Mé Nové zjevení v tomto konkrétním 
jazyce. Pouze z jeho pozice a souvztažnosti mohl být dosažen a aktualizován 
největší a nejpotřebnější dopad na všechny ostatní. Jako další byli následně 
v nejvýznamnější a nejvlivnější pozici a souvztažnosti v hierarchii duchovní i 
pseudoduchovní organizace obyvatelé Ruska, Španělska, Čech a Slovenska. 
Jejich souvztažná pozice v doméně ostatních dimenzí je taková, že jsou schopni 
uplatnit nejvíce potřebný vliv na poměry v těch světech.   

Aby se vytvořil příznivý předpoklad pro budoucí eliminaci negativního stavu a 
pro nastolení plnosti a kompletnosti života stavu pozitivního, Mé Nové zjevení 
bylo třeba transmitovat a přeložit nejdříve prostřednictvím a pomocí těch 
národů na planetě Nula, které mají takovou pozici, roli a souvztažnost. Ony jsou 
schopny nejvíce významným a potřebným způsobem vložit všechny principy a 
informace Mého Nového zjevení do sentientních myslí všech zúčastněných a 
zainteresovaných v tomto ohledu. Jsou také jediné, které reprezentují lidstvo 
takovým způsobem, že prostřednictvím nich bude zbytek národů na planetě 
Nula schopen navázat spojení s duchovní realitou Mého Stvoření, až přijde čas. 
Díky tomu spojení budou schopni zjistit pravdu Mého Nového zjevení. 

Dalším bodem této záležitosti je to, že některé národy na planetě Nula ve své 
pozici demonstrace a ilustrace důsledků, výsledků a následků těch 
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náboženských hnutí, které přímo uctívají pseudobohy nebo kterých duchovní 
pojetí křesťanských a islámských doktrín je zcela nevhodné, nevyčerpaly svoji 
užitečnost a účel, kvůli kterým byly povoleny, aby byly uvedeny do činnosti. 
Ještě stále jsou potřebné ve své současné pozici, aby nadále poskytovaly 
důležitá poučení pro všechny v Mém Stvoření i pseudostvoření o tom, jak 
nevyznávat a jak nepojímat Přirozenost Boží a Jeho/Její duchovní principy. 
V tomto časovém bodě by jakýkoliv překlad Mého Nového zjevení do jejich 
příslušných jazyků z pozice světů a dimenzí, se kterými souvztaží, přímo 
překážel tomuto učebnímu procesu. Proto by bylo předčasné poskytnout jim 
takový překlad. Z toho důvodu a pro tuto dobu bude muset dopad Mého 
Nového zjevení na ty národy zůstat jen na jejich nejhlubší nevědomé úrovni. 
Jsou některé další důležité duchovní důvody, proč v současnosti neprobíhá 
proces dalších překladů Mého Nového zjevení. Ty důvody ale nemohou být 
v současnosti zjeveny. Pro vaši lidskou mysl by byly nepochopitelné. Pokud by 
se mělo něco změnit v umístění a roli těch národů, potom by byl vykonán 
proces takových překladů. Zatím je dostupnost Mého Nového zjevení 
v diskutovaných jazycích pro Mé záměry zcela dostačující. 

Peter: Děkuji Ti velmi za toto vysvětlení. Moje druhá otázka se týká jednoho ze 
Tvých prohlášení, které jsi vyslovil ve formě podobenství během svého života 
na planetě Nula a které je zaznamenáno v evangeliu podle Lukáše 16:1-9. Toto 
podobenství se zabývá správcem jistého bohatého muže, proti kterému byla 
vznesena žaloba, že mrhal jeho majetkem. Kvůli tomu ten správce už více 
nemohl být správcem. Správce si uvědomil, že nemůže dělat žádnou jinou práci, 
rozhodl se tedy svolat všechny dlužníky svého pána a přiměl je, aby přepsali 
jejich dluhové úpisy, snížíce výšku svých dluhů. Udělal to, aby ho přijali do svých 
příbytků po jeho vyhození z práce. A tak pán pochválil nespravedlivého správce, 
protože si počínal lišácky. Ty jsi potom pokračoval, řka: ‚Synové světa totiž 
bývají ve svých záležitostech rozumnější než synové světla. Říkám vám tedy: I 
špinavými penězi, které pominou, si můžete dělat přátele, abyste byli přijati do 
věčných příbytků‘. Toto konkrétní podobenství bylo pro mne i pro všechny, 
které znám, vždy záhadou. Podle našeho chápání těch událostí uvedený 
správce páchal vyložený podvod. A přece byl pochválen za svůj podvodný čin. 
V naší době by ten správce šel do vězení za to, co udělal. Ještě záhadnějším je 
tvé závěrečné prohlášení o tom, abychom si dělali přátele pomocí špinavých 
peněz, a o věčných příbytcích. Je možné, abychom dostali nějaké vysvětlení 
pravého významu tohoto podobenství? 

Pán Ježíš Kristus: Samozřejmě, Petře. Je čas vrhnout trochu světla na to 
podobenství. Nikdo, nikdy správně nepochopil, co skutečně znamená nebo 
představuje. V obsahu toho podobenství se nachází hluboký duchovní význam a 
souvztažnost. Bohatý muž představuje a reprezentuje celý pozitivní stav. Jen 
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pozitivní stav je zakotven v pravém duchovním bohatství. Správce představuje 
ty, kteří využívali energie pozitivního stavu na své vlastní negativní účely, nebo 
v tomto případě na aktivaci negativního stavu. Snížení výšky úpisů dlužníků 
znamená vytvoření předpokladu, pomocí kterého a prostřednictvím kterého ti, 
kteří aktivovali negativní stav, budou spaseni a vrátí se do pozitivního stavu. 
Dlužníci zde představují všechny v pozitivním stavu, kteří ode Mne dostali dar 
života. Je to Můj život, díky kterému každý žije a je naživu. To, že bohatý muž 
pochválil nespravedlivého správce za jeho chytrost, znamená dohodu, která 
byla učiněna ohledně výsledku negativního stavu, a na základě které bylo 
negativnímu stavu dovoleno, aby se vůbec aktivoval. To, že synové světa jsou 
rozumnější než synové světla, znamená, že všichni účastníci v negativním stavu 
jsou více schopni využít dostupné zdroje, obsažené v odřezku z energií 
pozitivního stavu, pro své vlastní účely než ti, kteří sídlí v pozitivním stavu a 
kteří jsou ve stavu nevinnosti. Dělat si přátele pomocí špinavých peněz 
znamená použít všechny dostupné zdroje, obsažené v negativním stavu, na 
pozitivní a dobré účely. Jejich zužitkováním tímto způsobem je jedinec po 
opuštění negativního stavu způsobilý, aby byl přijat do stavu pozitivního. A toto 
je vše, co potřebujete vědět o významu tohoto podobenství. 

Peter: Děkuji Ti moc za toto vysvětlení a za všechno obsažené v tomto Dialogu. 
Je dnes ještě něco, co bys chtěl dodat? 

Pán Ježíš Kristus: Ne, Petře, to bude všechno. Přeji ti příjemný zbytek dne. 
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Dialog 61 

2. dubna 1999 

 

Peter: Dnes ráno bych rád začal tím, že nechám hovořit první Tebe. Možná bys 
chtěl učinit nějaké komentáře, nebo nám uvést nějaké dodatečné vysvětlení 
ohledně čehokoliv, o čem si myslíš, že jsme na to připraveni nebo to 
potřebujeme vědět. Jestliže budeme mít ještě čas, položím nějaké otázky.  

Pán Ježíš Kristus: Velmi oceňuji, Petře, tvou ochotu přenechat Mi tento čas na 
začátku. Ano, skutečně musím s tebou a se všemi případnými čtenáři těchto 
Dialogů něco prodiskutovat. Nejdříve bych se chtěl ještě jednou věnovat 
záležitosti důležitosti a významu pokládaných otázek a potřeby dostat na ně 
odpovědi. Někteří z vás, včetně tebe, Petře, projevili určitou míru 
podrážděnosti ohledně některých otázek, které vznesli čtenáři těchto Dialogů. 
Podle tvého mínění byly tyto typy dotazů příliš bezvýznamné a příliš nedůležité, 
marníce Můj a tvůj čas. Pro tebe byly odpovědi na tyto typy otázek příliš zřejmé 
a příliš jasné, bez potřeby odpovídat na ně. Téměř ses nudil při čtení Mých 
odpovědí na ně. Takový postoj ze tvé strany naznačuje jistou míru duchovní 
arogance, která je ještě stále přítomná v té části tvé mysli, která se týká tvé 
typické lidské přirozenosti. 

Polehoučku jsi zapomněl, co vám bylo jasně naznačeno v Mém Novém zjevení, 
obzvláště v Korolariích... a v prvních pár Dialozích, že každý jeden čtenář Mého 
Nového zjevení ve všech jeho třech zdrojích je na odlišné úrovni chápání, 
přijímání a praktikování všech jeho principů. A že není ani jediný jedinec, ano, 
ani jediný, který by byl na té stejné úrovni jako nějaký jiný jedinec. A nejen to, 
ale informoval jsem vás, že každý takový jedinec - čtenář a praktikant Mého 
Nového zjevení - je spojen s mnohými různými dimenzemi jak v duchovním 
světě, tak i v pseudoduchovním světě. Kvůli tomuto důležitému faktoru vždy, 
když takový jedinec pokládá otázky, pokud nejsou osobní povahy, klade je 
nejen ze své vlastní, osobní a individuální pozice, ale jsou kladeny i z pozice těch 
světů, se kterými je spojen. Jinými slovy, takové otázky jsou pokládány i za 
všechno to velké množství sentientních entit, které jsou přesně za tímto účelem 
s tím jedincem spojeny. Proto jsou položené otázky pro toho jedince a pro 
všechny ty, kteří jsou s ním/s ní spojeni, velmi důležité a velmi významné. Tento 
proces se, samozřejmě, ve většině případů odehrává bez toho, aniž by si ho 
jedinec, který tyto typy otázek pokládá, vědomě uvědomoval. Nezáleží na tom, 
zda si vědomě uvědomuje, nebo neuvědomuje, že je to tak, ať je vám všem 
známo, že taková je pravá realita vašeho bytí Mými představiteli. 
Nezapomínejte prosím, že všechno, co je jasné vám a té úrovni jsoucna a bytí i 
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pseudojsoucna a pseudobytí, se kterými jste integrálně spojeni, není nutně 
jasné a pochopitelné některým dalším na jejich vlastních úrovních. 

Takže nikdy nepodceňujte důležitost a význam žádných otázek, které jsou 
pokládány a na které poskytuji odpovědi s největším možným potěšením. Jako 
Moji praví představitelé se potřebujete naučit být trochu pokornější a nebýt 
namyšlení ohledně vaší vlastní schopnosti chápat věci, které jsou vám tak jasné, 
které by ale mohly být pro někoho jiného matoucí a nejasné. V Mých službách 
na planetě Nula nejste jen kvůli sobě samým, ale hlavně kvůli všem ostatním. A 
nezapomínejte, že tito ostatní nejsou pouze vaši spolupracovníci v Mých 
službách na planetě Nula, ale že k nim patří i velké množství sentientních entit, 
které jsou s vámi a s vašimi spolupracovníky spojeny z ostatních dimenzí i 
pseudodimenzí. 

Druhá záležitost, které bych se chtěl dotknout, jsou vaše starosti a obavy, že 
věci v konfliktu pseudotvůrců a renegátů, odrážející se v NATO a v jugoslávsko-
kosovské válce, se neřeší způsobem, jakým byste chtěli. Namísto toho, aby se 
ten konflikt řešil způsobem, jakým jste očekávali, zažíváte doposud opak - 
stupňování té války bez jakékoliv známky jejího brzkého konce. Jedním z mnoha 
důvodů, proč je tato situace taková, jaká právě nyní je (a toto je jediný důvod, 
který potřebujete a který jste připraveni vědět v této konkrétní době), je to, že 
je potřebné, aby si pseudotvůrci a všichni zapojení do tohoto konfliktu osvojili 
jisté důležité lekce. Srbský otevřený odpor je exemplární reflexí vzdorovitosti, 
nepoddajnosti, rebelie, arogance, zkaženosti, agresivity, zloby a násilnosti 
renegátů. 

Pokud jde o pseudotvůrce a jejich NATO, potřebují se naučit nejméně dvě 
lekce. Jednou je to, že je neúčinné použít proti renegátům metody, které 
používají renegáti - násilí a vyhlazování. Nikdo nikdy nedosáhl ničeho 
důležitého a významného pomocí násilí a arogance. Násilí plodí pouze násilí a 
vede k větší míře vzdoru a odhodlání nepoddat se nebo nevzdat se. Podporuje 
potřebu pomsty a odplaty. Při řešení této situace by měli používat nějaké jiné, 
účinnější metody. Ctnost trpělivosti stále ještě není zakořeněna v přirozenosti 
pseudotvůrců. Jestliže mají ve svém úsilí v této i v jakékoliv jiné záležitosti 
uspět, musí se to rychle naučit. Tato situace s renegáty-Jugoslávci současně 
naznačuje, že renegáti ještě stále setrvávají ve svém sebezničujícím postoji, 
odrážejícím se v jejich filosofii ‚raději smrt než kapitulaci‘. Ještě nejsou 
připraveni změnit tento postoj. 

Druhou lekcí pro pseudotvůrce je ilustrace a demonstrace výsledků, následků a 
důsledků jejich fabrikací - renegátů, kterým dali před svým uvězněním tolik 
moci. Jen co přivedete k životu někoho se zlým a nesprávným úmyslem, dáváte 
mu impuls, aby se vyvíjel jediným směrem - být více zlý, zkažený, násilný, 
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arogantní, rafinovaný a agresivní. Jen co takoví tvorové ochutnají moc a 
nadvládu, nejsou nikdy schopni vzdát se dobrovolně svých pozic. Tato situace 
tedy pseudotvůrcům velmi jasně ukazuje, jakou strašnou chybu udělali tím, že 
dovolili, aby ti tvorové byli zfabrikováni takovým negativním a zlým způsobem. 
Jak bylo uvedeno předtím v jednom z Dialogů, po svém propuštění z vězení byli 
pseudotvůrci velmi překvapeni a téměř šokováni, když viděli, jak pokročil vývoj 
renegátů do toho okamžiku. Současná situace, ve které se pseudotvůrci 
nacházejí, odráží potřebu nést důsledky jejich aktu fabrikace renegátů. Tato 
situace je odpovědí na jejich otázky ohledně výsledků a následků takových 
fabrikací. 

Třetí záležitostí, které bych se chtěl dotknout, je záležitost souvztažností a 
písemného materiálu. Jak si pamatuješ, v jednom z dřívějších Dialogů, ve 
kterém jsme diskutovali o fenoménu pyramid a o podobných záhadných 
stavbách roztroušených po zeměkouli, vám bylo naznačeno, že reprezentovaly 
různé duchovní souvztažnosti, které nepřímo, symbolickým způsobem 
znázorňovaly a popisovali strukturu duchovního světa a všeho týkajícího se 
povahy života v tom světě. Jak pokračoval proces externalizace života na 
planetě Nula (v té době planeta Země) a ti, kdo obývali tu planetu, si víc a více 
uvědomovali potřebu zaznamenávat pravou duchovní realitu, byly vyvinuty a 
zavedeny metody psaní. Pro vaši informaci, toto byla ta konkrétní doba, ve 
které bylo poprvé v historii vaší planety vynalezeno a uvedeno do života jejích 
obyvatel psaní a zaznamenávání písmem. V té době byl účel tohoto vynálezu 
jediný - za každou cenu zachovat spojení člověčenstva s pravou duchovní 
realitou a později s pravou pseudoduchovní realitou. Vynálezci těch metod - 
skrze architektonické stavby a písemný materiál - si velmi dobře uvědomovali, 
že aby pokročili s experimentem, potřebují mít takové spojení, jestliže mají 
vůbec v něčem uspět. 

V té době byl písemný materiál strukturován pomocí rozvinutých souvztažností. 
Proto, jak architektonické stavby zobrazovaly duchovní realitu života ve svých 
symbolických reprezentacích, tím stejným způsobem to dělala i slova 
zaznamenaná písmem. Takže, každé použité a zapsané slovo obsahovalo 
početné skryté významy, týkající se nějakých duchovních událostí nebo rysů 
nebo charakteru nebo stylu života, který se vyskytoval nebo praktikoval 
v duchovním světě a později i v pseudoduchovním světě. Pro tu dobu to byl 
běžný jazyk, pomocí kterého probíhala komunikace mezi všemi světy ve všech 
jejich příslušných dimenzích, včetně vaší planety. Kvůli tomuto faktoru tu bylo 
na určitou dobu zachováno správné duchovní povědomí pravé duchovní reality. 
Kvůli tomuto uspořádání také každý plně znal a chápal, co ty korespondence 
značí a znamenají. Nikdo nebyl neznalý ohledně jejich významu. 
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Jak ale pokračoval duchovní úpadek a jak plynul experiment se zaváděním 
odlišného života, lišícího se od života pozitivního stavu, začala postupná ztráta 
chápání jazyka souvztažností. Bylo to dovoleno proto, aby se nově zfabrikovaní 
lidé nezmocnili těchto souvztažností a nepoužili je nesprávně nebo aby je 
nezneužili pro své vlastní negativní a sebezničující účely. Lidé byli zfabrikováni 
takovým způsobem, že jejich přirozenost a charakter odrážely stav úplné 
nevědomosti a náchylnosti ke zneužívání, nesprávnému používání a zkreslování 
všeho, na co by narazili. Problémem správného poznání, použití a aplikace 
souvztažností bylo/je to, že pokud jsou zneužity, nesprávně použity a využity 
pro nevhodné účely, může to dovést ty, kteří by takovou věc udělali, k věčnému 
zatracení. Důvodem tohoto věčného zatracení je skutečnost, že každý, kdo by je 
využíval se zlým úmyslem, by skončil věčným, neodvolatelným popíráním 
jakýchkoliv duchovních faktorů života, jakož i popíráním Absolutního Jsoucna a 
Absolutního Bytí Stvořitele. V tom případě by jakákoliv taková osoba sama sebe 
uvěznila v nezměnitelné pozici, ze které by nebylo úniku. Abych zabránil, aby se 
to někdy stalo, Má Božská Prozřetelnost zajistila, že se ztratilo nejen správné 
poznání významu souvztažností, ale i veškerý písemný materiál o nich a o jejich 
interpretaci. V té době, když byly napsány zákony a procedury pro použití a 
aplikaci souvztažností, písemný materiál obsahoval i obsáhlou interpretaci a 
jasné vysvětlení významu souvztažností na všech jejich úrovních. 

Dovedeš si představit, co by lidé udělali, kdyby měli ten konkrétní písemný 
materiál k dispozici? Z toho důvodu byly ty knihy nebo písemný materiál, který 
obsahoval zmíněné vysvětlení a interpretaci, ukryty a staly se všem na planetě 
Nula nedostupnými. Jediná věc, která z těch dob zůstala, byla slova a věty, 
které obsahovaly čisté souvztažnosti. Klíč pro jejich chápání a interpretaci byl 
ale znepřístupněn. 

Tak tomu bylo, až dokud nepřišel na scénu Swedenborg, kterému jsem zjevil 
některé omezené aspekty určitých souvztažností, obsažených například v Bibli a 
v některých dalších tzv. svatých knihách. Některé další byly zjeveny během 
transmise Mého Nového zjevení, obsaženého ve všech tvých knihách, Petře. Jak 
však víš, mnoho dalších úrovní toho, co znamenají a označují ty souvztažnosti, 
je tobě i lidstvu všeobecně nadále nedostupných. Tato nedostupnost je 
uplatňována kvůli vaší vlastní ochraně a kvůli ochraně lidstva. Pokud nadále je a 
existuje negativní stav ve svém pseudojsoucnu a pseudobytí, tato situace 
zůstane nezměněna. Správné poznání, chápání a využití toho, co obsahují 
souvztažnosti, nejenže by ohrozilo všechny, kteří jsou lapeni v negativním stavu 
a v lidském životě, ale účinně by to bránilo další ilustraci a demonstraci jejich 
povahy a účelu, kvůli kterému bylo dovoleno, aby se negativní stav a lidský 
život objevili. V tom případě by plné poučení o jejich povaze a jejich životním 
stylu nemohlo být završeno a zaregistrováno v Univerzalitě povšechnosti neboli 
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Strážci věčnosti (jezero ohně a síry - pozn. překl.). V důsledku toho by se 
nemohla uskutečnit ani aktivace plnosti a kompletnosti života pozitivního 
stavu. 

A poslední stručný komentář, který bych chtěl učinit, je o podobenství, které 
bylo zaznamenáno v Lukášovi 16:1-9, o významu kterého jsme diskutovali 
v Dialogu 60. Týká se to správcovy snahy snížit výšku dluhu na úpisech dlužníků. 
Kromě toho, co bylo o něm řečeno ve zmíněném Dialogu, znamená i něco další, 
co má zásadní duchovní význam. Výška dluhu, který má negativní stav vůči 
pozitivnímu stavu, je taková, že na jeho současné úrovni nemůže být splacen. 
Proto, kdybychom Já nebo kdokoliv v pozitivním stavu nebo vy jako Moji praví 
představitelé požadovali, aby vyplatil plnou výši svých dluhů, nesplatil by je. 
V tom případě by na základě pravidel duchovních zákonů nikdo v negativním 
stavu nemohl být spasen nebo vyveden z jeho života. Museli by tak zůstat 
navěky, aby platili nebo aby nesli následky za to, co si nahromadili během 
svého negativního a zlého života. Jak víš, pokud by bylo dovoleno, aby se něco 
takového stalo, ani pozitivní stav by nemohl být aktivován ve své plnosti a 
kompletnosti. Proto na základě podmínek Mého Bezpodmínečného 
Absolutního Milosrdenství a Odpuštění dovolím snížení toho dluhu na úroveň, 
která je plně splatitelná. V tomto případě to znamená, že všichni dobrovolní 
účastníci v negativním stavu ponesou následky svého negativního a zlého 
životního stylu jen do té míry, která je snesitelná a dostačující pro potřebu 
ilustrace a poučení pro všechny, i když by si na základě svých ničemných skutků 
zasloužili, aby byli za ně trestáni mnohem delší dobu - pokud ne navěky. A toto 
je všechno, co bych dnes chtěl komentovat. Můžeš, Petře, položit své vlastní 
otázky. 

Peter: Nedávno, před pár dny, si někteří čtenáři těchto Dialogů všimli, že 
pociťují únavu, vyčerpání a nedostatek energií. Další pociťují osamělost, smutek 
a opuštěnost. Ještě další jsou deprimováni všemožnými vyčerpávajícími 
fyzickými a snad dokonce duševními stavy nebo chorobami. Jsou nějaké 
duchovní důvody pro tyto nepříznivé stavy, prožívané některými, nebo většinou 
z nás? 

Pán Ježíš Kristus: Nuže, Petře, jak víš, v žádné kondici, ať už duchovní, duševní, 
sexuální, fyzické, sociální, materiální atd., neexistuje nic, co by nemělo nějaké 
důležité příčiny. V případě těch, kteří se cítí nějak unaveni, vyčerpáni a bez 
energie, je to odrazem vašeho intenzivního angažování v konfliktu, který se 
odehrává mezi pseudotvůrci a renegáty, což se zobrazuje ve válečném tažení 
NATO v Jugoslávii a Kosovu. Jak si pamatuješ z předcházejícího, bylo vám 
řečeno, vlastně bylo vám doporučeno, abyste všechny své energie přesunuli na 
pomoc pseudotvůrcům v jejich boji proti renegátům a abyste jim přispěli, jak je 
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jen možné. Ti z vás, kteří si tuto radu vzali k srdci a kteří dávají sebe a své 
energie k dispozici pseudotvůrcům pro tento účel, jakož i na některé další 
důležité účely, zažívají toto nutné vyčerpání svých energií. Samozřejmě, na své 
vědomé úrovni si neuvědomujete, do jaké míry a jak jim vaše energie pomáhají 
a podporují je a jak jsou dávány a přenášeny pseudotvůrcům. Pouze na 
duchovní, nejniternější úrovni takové uvědomění existuje. Důvodem toho, že si 
tento proces vůbec vědomě neuvědomujete, je fakt, že kdybyste měli vědomě 
vědět o všech aspektech vaší účasti, jakož i o tom, co se skutečně odehrává na 
ostatních úrovních různých dimenzí zmíněného konfliktu, fyzicky byste nebyli 
schopni přežít. Účinek toho poznání by byl nesnesitelný a nepochopitelný pro 
lidské aspekty vaší přirozenosti. Je to tedy pro vaši vlastní bezpečnost a 
prospěch, že si plně nebo vůbec neuvědomujete svou účast v tomto konfliktu. 
Opět se vám radí, abyste se obrátili na Mne nebo abyste se soustředili na Mou 
přítomnost ve vás, vizualizujíce nebo myslíce nebo cítíce nebo představujíce 
nebo cokoliv, co je vašim způsobem, že se Mě dotýkáte a že se prostřednictvím 
toho dotyku napájíte Mými Absolutními Pozitivními Energiemi, dobíjejíce se 
jimi do takové míry, do jaké jen potřebujete. Já určím, samozřejmě, míru vašich 
potřeb v tomto ohledu. Doporučuje se vám, abyste to udělali vždy během 
tohoto časového období a vždy, když se budete cítit unaveni a zbaveni vaší 
životní síly a energií. Tak budete schopni pokračovat ve své práci pro Mne a v 
synergii s pseudotvůrci bez jakéhokoliv přerušení. Pamatujte si, prosím, že toto 
je velmi klíčová doba a že je potřebné, abyste se účastnili v největší možné 
míře. Na vaší lidské úrovni nemáte absolutně potuchy, jak je tato doba důležitá. 
Její nesmírná důležitost by byla nad vaši současnou schopnost pochopit nebo 
porozumět tomu. Proto vás ve vší pokoře a poníženosti žádám, abyste vydrželi 
trochu déle a abyste se nevzdávali nebo abyste nepřestali poskytovat podporu 
prostřednictvím vašich vlastních osobních energií zmíněné věci. 

Ti z vás, kteří právě prožíváte pocity osamělosti a přání mít někoho fyzicky 
vedle sebe nebo při sobě, s úmyslem sdílet svůj život a všechno, co máte, jste 
z nějakých svých vlastních velmi důležitých duchovních důvodů v té pozici. 
Během této klíčové doby by byl jakýkoliv jiný stav, než prožíváte právě nyní, pro 
vaše duchovní, duševní a fyzické blaho a zdraví škodlivý. Nezáleží na tom, co si 
vědomě myslíte nebo cítíte, nezáleží na tom, nakolik si myslíte, že by bylo 
příjemné a krásné být s někým za účelem sdílení na všech úrovních svého 
života, opak by byl pravdou. Váš život by se stal tak nesnesitelným, tak bídným, 
a tak nešťastným, že byste vůbec netoužili pokračovat v něm. Proto se vám 
doporučuje, abyste se přestali litovat a abyste si uvědomili, že myslet si nebo 
cítit, že jste sami, je iluzí vaší fyzické vědomé mysli. Prosím vás, abyste měli 
neustále na paměti, že navěky nikdy nejste sami. Neustále jste obklopeni členy 
své duchovní rodiny, členy Nového vesmíru a všemi členy své domovské 
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základny, ze které jste se inkarnovali na planetu Nula. Nejdůležitější je ale to, že 
Já jsem vždy s vámi, a to nepřetržitě. Pokud se budete cvičit v takovém myšlení, 
vaše osamělost a pocity zoufalství se rozplynou. Současně si uvědomíte, že 
byste měli být vděčni a měli byste ocenit, že navenek, na vaší fyzické úrovni se 
s nikým neangažujete, protože tím, že se neangažujete, vyhýbáte se něčemu 
velmi nebezpečnému pro celý váš život. Uvažujte, prosím, tyto faktory a 
přijměte svůj osud takový, jaký v současnosti je. Koneckonců, souhlasili jste 
s tím, že prožijete takové zážitky. 

A to samé platí pro ty z vás, kteří mají nějaké velmi nepříjemné, bolestivé a 
vyčerpávající fyzické a/nebo duševní stavy. V konečném smyslu slouží všechny 
tyto nepříznivé stavy nějakému ochrannému účelu. Opět, nemáte ani ponětí, 
jakým druhům nebezpečí se vyhýbáte tím, že dovolíte, abyste měli takové 
stavy. Ohledně důvodů, které jsou v pozadí těchto stavů, je toho, samozřejmě, 
opět více, než bylo řečeno výše. Z bezpečnostních důvodů by ale bylo pro vás 
předčasné vědět, proč bylo nevyhnutelné podrobit se těmto stavům, ať už 
fyzickým (jako například rakovina, revmatismus, skleróza multiplex, poruchy 
vnímání, srdeční choroby, vysoký krevní tlak a mnohé jiné), nebo duševním 
(jako jsou například pocity úzkosti, deprese, melancholie, starosti atd.), nebo 
duchovních (jako jsou například pochybnosti o sobě, o svém duchovním stavu, 
o své duchovní hodnotě, o své roli a pozici atd.). Pamatujte si, prosím, že 
z nějakých důležitých duchovních důvodů jste souhlasili s tím, že je budete mít 
a že je prožijete. Protože tento aspekt naší diskuse má čistě individualizovanou 
a zosobněnou konotaci, v tomto konkrétním čase by nebylo užitečné sdělovat o 
tom více. Z toho důvodu bych doporučoval, abychom pro dnešek skončili a 
pokračovali v našem rozhovoru někdy jindy. Přeji vám všem velmi příjemný a 
inspirující den. 

Peter: Velmi, velmi, velmi moc Ti děkuji za Tvůj příspěvek v těchto věcech. 
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Dialog 62 

4. dubna 1999 

 

Peter: Nuže, dnes tradičně oslavujeme Tvé zmrtvýchvstání. Michael M. 
z Massachusetts položil některé zajímavé otázky, které se přímo týkají této 
události, zaznamenané například v evangeliu podle Jana. Jeho další otázky se 
týkají některých Tvých zázračných skutků z dob Tvého pobytu na planetě Nula. 
Dříve, než zformuluji jeho otázky, možná máš Ty něco, čím bys přispěl, pokud 
jde o skutečnost Tvého vzkříšení. 

Pán Ježíš Kristus: Máš pravdu, Petře, a děkuji ti za tuto příležitost stručně 
rozvést tu událost. Jestliže se pozorně podíváš na Mou účast v Mém Stvoření i 
pseudoživotě negativního stavu a lidském životě v tomto časovém cyklu, 
všimneš si, že během současného cyklu času se odehrály tři nejdůležitější a 
nejvýznamnější události. Ty události úplně a kompletně změnily směřování 
dějin Mého Stvoření i pseudostvoření. Kvůli nim není nic tak jisté, jak bylo 
předtím. První událostí byla Má inkarnace v celém Mém Stvoření. Vyvrcholila 
inkarnací na planetu Nula do finálního produktu negativního stavu - lidského 
života - a pomocí něho do celé zóny vymístění a všech jejích pekel. Tato 
konkrétní událost Mi umožnila prožít život tak, jak jej prožívají všechny 
sentientní entity ve své relativní kondici. Dovolila Mi také prožít život tak, jak ho 
prožívají lidé i všichni tvorové a sub-tvorové negativního stavu. Potřeba této 
zkušenosti byla vysvětlena v jednom z předchozích Dialogů. Tato konkrétní 
událost současně připravila velmi důležitý předpoklad pro každého ve jsoucnu a 
bytí i v pseudojsoucnu a pseudobytí, aby prožil Moji Pravou Přirozenost ze své 
vlastní osobní a individualizované úrovně. Také, aby byla všem poskytnuta 
příležitost navázat a mít se Mnou velmi osobní a intimní vztah.  

Druhou nejdůležitější událostí bylo Mé prožití něčeho, co nebylo zavedeno 
vůbec nikde a v žádném čase, co však bylo vynalezeno a zahájeno procesem 
aktivace negativního stavu a učiněno stavem života ve finálním produktu jeho 
pseudotvořivého úsilí - v lidském životě. Vám je to známé jako proces umírání a 
smrti. Protože jsem přijal typický lidský život, musel jsem přijmout i něco, co je 
vrozené lidskému životu - umírání a smrt. Tento proces je velmi podivný 
fenomén. Jak víš, neexistuje nikde jinde v Mém Stvoření. Proces umírání a smrti 
je odrazem, ilustrací a demonstrací pravé povahy negativního stavu a jeho 
lidského života. Odráží pominutelnost, dočasnost a rozklad všeho, co je vrozené 
povaze negativního stavu a lidského života. Protože jsou umírání a smrt tak 
typické pro lidský život, abych jej prožil plně a kompletně, bylo pro Mne 
nevyhnutelné, abych se podrobil tomuto zážitku v jeho nejplnějším rozsahu. 
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Ale umírání a smrt, protože jsou vynálezem negativního stavu, slouží také jako 
jediná možná brána pro vstup do ostatních úrovní negativního stavu. Zde 
musíte jasně pochopit, že jediný způsob, jak vejít do negativního stavu z pozice 
lidského života, je prostřednictvím procesu umírání a smrti. Jakákoliv jiná cesta, 
nebo kdybych chtěl do něj vstoupit jakýmikoli jinými prostředky než lidskými, 
skončilo by to totální anihilací každého, kdo by se nacházel v negativním stavu. 
Pouze nejexternější pozice, tak vrozená přirozenosti lidského života, mohla 
poskytnout a skutečně poskytla po tu dobu prostřednictvím relativní kondice 
Mé Absolutní Božské Kondici takové prostředky, které zakryly a ochránily 
každého v peklech před tím, aby utrpěl újmu nebo aby byl zničen. Protože je 
lidský život nejzazším vyjádřením této nejexternější kondice, byl to lidský život, 
který Mi umožnil uskutečnit Mé poslání v peklech. Žádné jiné prostředky nebyly 
v té době ani v žádném jiném čase k dispozici. 

Dalším důležitým bodem, který je zde třeba si uvědomit, je to, že povaha 
umírání a smrti, vrozená lidskému životu, vytvořila ve všech, kteří je prožívají, 
pocit závěru, konce, nezvratnosti a ztráty života. A jelikož lidský život je 
zakotven ve fyzickém prožívání všech svých vjemů, vytváří to v jedinci falešný 
dojem, že umírání a smrt jsou skutečnou realitou na všech úrovních jedincova 
jsoucna a bytí, bez jakékoliv naděje pokračovat v tomto typu života - na fyzické 
úrovni. Tato situace vede k předpokladu, že žádný jiný život jako fyzický není 
možný nebo uskutečnitelný. Jedním z důležitých důvodů Mé inkarnace do 
zvláštního lidského života bylo vyvrácení této falešné víry a iluze, kterou měli 
lidé sklon mít. Proto jsem demonstroval nepravdivost tohoto názoru zdoláním 
smrti prostřednictvím procesu vzkříšení Mého fyzického těla. Tato konkrétní 
událost dokázala nad jakýkoliv stín pochybnosti, že v pravé realitě života, 
v životě, který pramení z Mého Absolutního Života, nic takového jako smrt a 
umírání neexistuje. Pokud uvážíte logický konstrukt předpokladu existence 
Absolutního Života, slovo ‚Absolutní‘ a to, co obsahuje a znamená, vylučuje 
jakoukoliv možnost jakéhokoliv stavu znamenajícího konec - jako je například 
umírání a smrt. Nebo, kdyby něco takového bylo možné v absolutním smyslu, 
tedy pokud by měla existovat konec znamenající a všechno ukončující smrt, 
potom by nebyl myslitelný nebo možný ani absolutní stav. Vzájemně se 
vylučují. 

Jedním z důležitých důvodů, proč bylo pro Mne nevyhnutelné, abych vstal 
z mrtvých v lidském fyzickém těle, bylo to, že lidské fyzické tělo znamená a 
zpříkladňuje nejexternější faktory negativního stavu. Procesem Mého fyzického 
zmrtvýchvstání ve Svém lidském fyzickém těle jsem v lidském životě a 
v negativním stavu všeobecně vytvořil předpoklad, který umožnil a umožní, až 
přijde čas, eliminovat z jejich života jak pojem, tak i proces umírání a smrti. Jen 
někdo, kdo je Absolutní a kdo se podrobí Sám/Sama tomuto zážitku, smí a 
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může vytvořit takový kritický předpoklad. Takže procesem Mého fyzického 
zmrtvýchvstání jsem vytvořil nanejvýš důležitý předpoklad v lidském životě i 
v negativním stavu, na základě kterého budou umírání a smrt věčně zrušeny. 

Toto, samozřejmě, nebyl jediný důvod Mého zmrtvýchvstání. Jak víš, týká se 
také nejdůležitějšího faktoru, získání Mé Nové Přirozenosti. Tento faktor byl 
obšírně popsán ve druhé kapitole Nového zjevení Pána Ježíše Krista. 

A toto nás přivádí ke třetí nejdůležitější události, která se odehrála během 
tohoto časového cyklu. Po Mém vzkříšení se začal proces věčné změny Mé 
Přirozenosti. Jak víš, byl završen až na Vánoce roku 1987. Vyvrcholil také 
započetím transmise konečné části Mého Nového zjevení, odrážejícího se 
v jeho třech zdrojích, kterým předcházelo devět dřívějších knih, které jsi ty, 
Petře, napsal a které jsem Já inspiroval. Význam Mé Nové Přirozenosti byl 
podrobně rozveden mnohokrát v Mém Novém zjevení. Zde to není potřebné 
opakovat. 

Než přistoupím k zodpovězení Michaelových důležitých otázek, chtěl bych 
učinit ještě jeden komentář. Jak víš, za dobu Mého zmrtvýchvstání se považuje 
období jara. Toto není náhoda. Jaro znamená začátek nového života a vytvoření 
všeho čerstvého a nového. V Mém případě to zvěstovalo začátek procesu věčné 
absolutní změny Mé Přirozenosti a ustanovení Mé Nové Přirozenosti. Tak, jak 
byla doba Vánoc zařazena do období trvání nejtemnějšího a nejmrtvějšího 
ročního období na severní polokouli, tím samým způsobem bylo Mé vítězství 
nad umíráním a smrtí, tedy nad celým negativním stavem a lidským životem, 
zařazeno do období jara, aby se ilustrovala důležitá duchovní souvztažnost těch 
období. 

A teď, Petře, můžeš položit Michaelovy otázky.  

Peter: Děkuji Ti velmi za toto vysvětlení. Michaelovy otázky rozdělím do tří 
částí. První a třetí část by měly být zodpovězeny jako poslední, protože se 
netýkají buď Tvého vzkříšení, nebo se týkají něčeho, co se stalo pár let po Tvém 
vzkříšení. Ale druhá část se toho přímo týká, a z toho důvodu začnu tou částí. 
Týká se to 20. kapitoly v Janovi. Jan 20:1 začíná prohlášením: ‚Prvního dne 
v týdnu‘. Existuje nějaký význam, proč to bylo prvního dne v týdnu? 

Pán Ježíš Kristus: Samozřejmě, Petře. Vůbec všechno, co je zaznamenáno 
v evangeliích, má velmi důležitý duchovní význam. Mé vzkříšení se událo 
prvního dne v týdnu. Bylo to v ten stejný den, brzy ráno, zatímco byla ještě 
stále tma, kdy Má přítelkyně Marie Magdalena přišla k hrobu, kde bylo 
pochováno Mé fyzické tělo. ‚Prvního dne v týdnu‘ znamená nový začátek 
v aktuálně probíhajícím časovém cyklu. ‚Prvního dne‘ znamená na počátku toho 
nového stejného začátku, a ‚v týdnu‘ znamená, že se to bude odehrávat během 
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současného cyklu času. Něco nanejvýš významného se chystalo udát, co by 
zcela změnilo celé dějiny Mého Stvoření i pseudostvoření. To, že to byla Marie 
Magdalena, kdo přišel první k Mému hrobu, znamená, že do popředí Mého 
procesu spasení, který byl umožněn na základě faktoru Mého fyzického 
vzkříšení a Mého podrobení si negativního stavu a lidského života, budou 
uvedeny milosrdenství, soucit a empatie. Marie Magdalena představuje v této 
konkrétní konotaci tyto Božské Vlastnosti. To, že byla ještě tma, když přišla 
k Mému hrobu, znamená, že uvědomění si důležitosti faktu, proč jsem musel a 
potřeboval zažít proces umírání a smrti, se ještě stále nezaregistroval v myslích 
nikoho ani v pozitivním stavu, ani v negativním stavu. To, že Petr a Jan byli 
druzí, kdo přišli k Mému hrobu poté, co je Marie Magdalena informovala, že 
v hrobu nenašla Mé tělo, znamená, že všechny ostatní atributy Mé Božské 
Přirozenosti, představované zde Petrem a Janem, budou podstupovat 
fundamentální změny, založené a pramenící z Mého Absolutního Milosrdenství, 
Soucitu a Empatie. Budou zakořeněny v Mé Absolutní Božské Dobrotě a Lásce 
(Jan) ve spojení s Mojí Absolutní Božskou Moudrostí a Pravdou (Petr). Petrův a 
Janův společný běh znamená duchovní manželství Božské Lásky a Dobra 
s Božskou Moudrostí a Pravdou, které ohlašuje pomoc všem těm, kteří 
potřebují být spaseni z pařátů negativního stavu. To, že Jan nakonec předběhl 
Petra a přišel k hrobu jako první, znamená, že Božská Láska a Dobrota musí 
udávat tón v procesu Mého Spasení všech, protože pouze z pozice čisté 
bezpodmínečné lásky může být iniciováno něco tak monumentální povahy. 
Když je to už iniciováno, následuje čistota bezpodmínečné moudrosti, aby 
nastolila nejúčinnější prostředky pro dosažení tohoto konečného cíle. 

To, že když se Jan sehnul a nahlédl do hrobu, viděl tam ležet plátěné látky, 
nevstupuje však dovnitř, znamená, že Božská Láska a Dobro uznávají, že pravda 
té události nepramení nebo nevzniká v zevnějšku nebo v negativním stavu 
všeobecně, představovaném zde hrobem (negativní stav) a plátěnými látkami, 
které tam ležely (zevnějšek). Sehnutí se v této konkrétní konotaci znamená 
uznání a přijetí potřeby, aby bylo Mé Božské v zevnějšku a aby ten zevnějšek 
začlenilo do Mé Přirozenosti. Nevstoupení dovnitř znamená věrnost 
skutečnosti, že tato potřeba nepramení ze zevnějšku samotného, ale z Mé 
Božské Niternosti. To, že potom přišel Šimon Petr, následuje Jana, a vešel do 
hrobu, znamená, že pomocí Mé Božské Moudrosti a Pravdy jsem byl schopen 
vstoupit do negativního stavu a lidského života a začlenit jejich životy do Sebe, 
po jejich očištění od prokleté pozice bytí jen v zevnějšnostech. To ale také 
znamená, že Moje Božská Moudrost a Pravda jsou tím, co připravuje cestu pro 
vytvoření příznivých podmínek pro Mou Božskou Lásku a Dobrotu, aby také 
zaujaly pozici v zevnějšnostech, v negativním stavu a v lidském životě, což je 
zde označováno tím, že Jan následuje Petra do hrobu a vidí všechny části oděvu 
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pěkně a řádně složeny a uloženy v hrobu. Pěkně a řádně složené také znamená, 
že jsem ustanovil pevný pořádek a nové zákony, kterými se od tohoto okamžiku 
musel život negativního stavu i lidský život řídit. Znamená to také uvedení 
všeho do pořádku ve všech peklech, aby tam byl vytvořen předpoklad pro 
eliminaci negativního stavu, až přijde čas. 

Jan 20:17: „Nedrž se Mě, řekl jí (Marii Magdaleně) Ježíš, ještě jsem nevystoupil 
ke svému Otci. Jdi ale k mým bratrům a vyřiď jim: ‚Vystupuji ke svému Otci a k 
vašemu Otci, ke svému Bohu a k vašemu Bohu.‘“ Obsah tohoto konkrétního 
verše se týká výlučně procesu sjednocení všeho, co jsem získal během Své 
inkarnace na planetě Nula a během Svého pobytu v peklech, s Mojí Božskou 
Esencí a Božskou Substancí, ze kterých jsem sestoupil na lidskou úroveň a které 
jsou tu označovány jako ‚Můj Otec‘ (Božská Esence) a ‚Můj Bůh‘ (Božská 
Substance). V době Mého rozhovoru s Marií Magdalenou jsem byl ještě stále ve 
stavu separace od nich. To, že jsem ji požádal, aby se Mě nedotýkala nebo aby 
Mě nedržela, znamená, že ve stavu separace by uznání Mého tehdejšího stavu 
držením se jej znamenalo dát tu separaci do trvalé modality. Toto bylo 
prorockým varováním pro všechny Mé následující přívržence, aby neoddělovali 
Můj tehdejší stav od jeho Božské Esence a Božské Substance a aby Mě 
nepovažovali za někoho, kdo je od nich, nebo v tomto případě od Mého Otce a 
Mého Boha, odlišný. To, že jsem dodal také ‚váš Otec a váš Bůh‘, znamená Moje 
uznání, že jsou všichni příbuzní Mému Absolutnímu Stavu a že prožitím jejich 
života z jejich kondice jsem se vyrovnal jejich pozici. 

Peter: Děkuji Ti velmi moc za toto vysvětlení. Třetí část otázky se týká 
samotného Jana a důvodu, že se nikdy nenazval Janem, ale namísto toho o 
sobě hovořil ve třetí osobě (Jan 20:3-10, Jan 21:20) a sám se označoval pouze 
jako někdo, koho jsi miloval a kdo se Ti při večeři opíral o hruď. 

Pán Ježíš Kristus: Tato situace odráží pravou povahu Pokory a Nevinnosti, které 
jsou atributy lásky a dobroty a feminity. Všechny, kteří představují takové 
atributy, hluboce miluji a jsou na Mé hrudi, obrazně řečeno. Víte, takové 
atributy přicházejí ze samotného Mého srdce, tedy ze samotné Mé Esence. 
Jsou zdrojem života. Protože miluji život, jakýkoliv život, v Absolutním smyslu, 
nosím také ten život na Své hrudi nebo ve Svém srdci, ze kterého jej vyzařuji do 
všech ostatních. Láska a Dobrota si nikdy nedělají reklamu u nikoho. Ony 
jednoduše jsou! Proto Jan nikdy nenaznačil, že on je tím, kdo má tuto roli a 
reprezentaci. Aby se ilustrovalo, že ve Mne neexistuje rozdíl mezi Mou 
Absolutní Maskulinitou a Absolutní Feminitou a že jsou ve Mne skutečně 
rovnoprávné a jedno a to samé, byl vybrán Jan, aby představoval Můj femininní 
aspekt z té strany jeho přirozenosti, která v něm obsahovala femininní princip. 
Takže, jak z těchto veršů vidíte, Jan o sobě mluvil pouze jako o Mém 
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učedníkovi, kterého jsem miloval. Toto označení také upozornilo na skutečnost, 
že nikdo sám/sama od sebe a sám/sama o sobě nedokáže nebo nemůže být 
zdrojem své vlastní lásky a dobroty. Pouze tím, že uzná, že láska a dobrota 
pocházejí a pramení přímo ze Mne, tedy tím, že bude Mým učedníkem, může 
skutečně milovat a být dobrý. A toto je všechno, co jste připraveni vědět o 
diskutované záležitosti. 

Peter: Znovu, velice Ti děkuji za toto zajímavé vysvětlení. První část Michaelovy 
otázky se týká nasycení pěti tisíc mužů pěti bochníky chleba a dvěma rybami 
v jednom případě a čtyř tisíc mužů, kromě žen a dětí, sedmi bochníky a pár 
malými rybami v dalším případě. Tyto dvě události jsou zaznamenány 
v Matoušovi 14:15-21 a v Matoušovi 15:32-38; a znovu zopakovány 
v Matoušovi 16:8-11. Také v Janovi 6:5-13. Jan upřesňuje, že to byly ječné 
bochníky. Mají tyto události nějaký význam? 

Pán Ježíš Kristus: V citovaných událostech jsou obsažena hluboká duchovní 
tajemství, jakož i duchovní souvztažnosti. Některé z nich mohou být v této době 
zjeveny. Některé jsou pro vás předčasné vědět. Věnujme se těm, které lze zjevit 
a pochopit. Jak vidíš, jsou popsány dvě události podobné povahy. V obou 
případech došlo k nasycení zástupu, ale s různým počtem těch, kteří byli do 
jeho procesu zapojeni. Tyto dvě události mají úplně odlišný duchovní význam. 
Jedna se odehrává z pozice Mé Božské Lásky, druhá se odehrává z pozice Mé 
Božské Moudrosti. Avšak, obě dvě se odehrávají v lidském životě, v největším 
zevnějšku a v negativním stavu všeobecně. 

Všeobecným významem těchto událostí je to, že Svou Lásku, dárkyni života, a 
svou Moudrost, dárkyni světla, poskytuji i všem v negativním stavu a v lidském 
životě. To tedy znamená, že Moje Láska a Moudrost jsou všeobsáhlé. Chléb 
znamená všeobecně dobrotu života a ječný chléb upřesňuje, že je to přírodní 
dobrota. Ryby znamenají všeobecně nejexternější aspekty přírodní pravdy. To, 
že tam bylo v jednom případě jen pět bochníků chleba a dvě malé ryby, 
znamená přirozenost negativního stavu a lidského života, která dokonce i 
v nejexternějších přírodních stavech dobra a pravdy obsahuje určité velmi 
nepatrné množství dobra a pravdy. Znamená to ale také, že negativní stav a 
lidský život nejsou absolutně zlé a negativní. Obsahují v sobě malé pozůstatky 
dobroty a nějaký nepatrný stupeň pravdy. Jinak by nemohli žít a fungovat. Moje 
nasycení zástupů za těchto minimálních podmínek znamená, že využiji ty 
pozůstatky, abych jim poskytl všechny aspekty Své Nebeské, Duchovní a 
Přírodní Dobroty a Pravdy, které je spasí z jejich pseudoživota. Sednutí si, aby 
se najedli tohoto chleba a ryb, znamená přijetí faktu, že jen na základě Mého 
vlastního zásahu a Mým uspořádáním všeho v negativním stavu i v lidském 
životě do náležitého pořádku mohou být všichni spaseni z věčného setrvávání 
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v takovém pseudoživotě. Pět bochníků chleba znamená minimální množství 
potřebné pro zachování zdání života v negativním stavu i v lidském životě. 
Sedm bochníků znamená maximum všeho dobra, které může být obsaženo 
v pseudoživotě i v lidském životě, a nic víc. Dvě ryby znamenají minimum 
uvědomění si jakékoliv pravdy, která je k dispozici všem v negativním stavu i 
v lidském životě a kterou je potřeba udržet v jejich kondici, aby se v nich 
zachovala schopnost být spaseni. Pár malých ryb znamená maximum všeho 
z přírodní zevnější pravdy, co může být vůbec obsaženo v pseudoživotě a 
v lidském životě. Pět tisíc znamená tu část pozitivních energií, která byla 
odstřižena od pozitivních energií a využita na založení pseudoživota negativního 
stavu a která bude způsobilá pro konverzi do stavu pozitivního, tedy pro 
konverzi jako jednolitý celek, představovaný číslem pět tisíc. Na pseudoživotě 
negativního stavu se nerozhodl zúčastnit nekonečný počet, ale jen jeho velmi 
malá část. Čtyři tisíce znamená všechny aspekty lidského života, které potřebují 
být nasyceny dobrotou a pravdou, aby byly očištěny od všech jejich zel a 
nepravd. ‚Kromě žen a dětí‘ znamená, že negativní stav a lidský život vkládají 
veškerý význam života a chápání toho, o čem vlastně život je, do zevnějšího, 
vědeckého výzkumu a objasnění, zde vykresleného muži; s velmi malým 
ohledem na niterný, intuitivní a hluboký náhled umožňující stav poznání, že 
něco je tak, jak to je, a proč to tak je; zde představovaný ženami a malými 
dětmi. To, že bylo sesbíráno 12 košů zbytků, znamená, že neexistuje žádné 
omezení toho, kolik Mé Božské Lásky a Dobroty je k dispozici všem, kteří touží 
být nasyceni Mým životem. Dvanáct znamená kompletnost a plnost jakéhokoliv 
stavu, který je nevyčerpatelný a trvá navěky. Toto je vše, co potřebujete v této 
době vědět o této záležitosti. 

Peter: Děkuji Ti mnohokrát za všechno. Je dnes ještě něco? 

Pán Ježíš Kristus: Ne, Petře, pro tuto chvíli to je všechno. Přeji ti příjemný den. 
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Dialog 63 

5. dubna 1999 

 

Peter: Dnes musím položit nějaké otázky jménem Dr. Beth Ann Voienové a 
Dana Barby. Než se jim ale budu věnovat, chtěl bych se zeptat nejdříve Tebe, 
zda nemáš co dodat nebo upřesnit ohledně čehokoliv, o čem jsme diskutovali 
nebo uvažovali předtím. 

Pán Ježíš Kristus: Děkuji ti, Petře, že ses nejprve zeptal Mě. Chtěl bych uvést 
některé dodatečné komentáře ohledně záležitosti Mého zmrtvýchvstání, 
kterému předcházel Můj vstup do pekel pseudotvůrců a do všech ostatních 
úrovní pekel. Jak si pamatuješ, jediná cesta, jak vlastně z pozice lidského života 
vstoupit do pekel a být v nich hmatatelně přítomen, je buď prostřednictvím 
smrti - vynálezu pekel - nebo prostřednictvím svého ducha a duše, ve většině 
případů bez vědomého uvědomění si takové přítomnosti a práce v nich. Lidské 
fyzické tělo jako takové a samo o sobě nelze přemístit z jeho planetárního 
prostředí do nějaké jiné, nefyzické dimenze. Dokonce i v mezích fyzické 
dimenze je vázáno biologickými, chemickými, atmosférickými a dalšími 
podobnými podmínkami, které jsou strukturálně zakořeněny v přirozenosti 
planety Nula. Takže, aby mohl jedinec hmatatelným a vnímatelným způsobem, 
pomocí všech modalit své mysli vstoupit do jakýchkoli jiných dimenzí, lidské 
tělo musí zemřít nebo být odloženo bokem buď trvale, nebo dočasně.  

V Mém konkrétním případě bylo nutné zvolit první způsob vstupu do pekel - 
pomocí fyzické smrti Mého fyzického těla. Důvod pro tuto volbu je ve 
skutečnosti, že smrt je nejvýznamnějším stavem a procesem lidské zkušenosti, 
kterou musí nevyhnutelně zažít všechny lidské bytosti. Lidský život je ve 
skutečnosti od samého svého počátku v procesu umírání, jenž vyvrcholí 
skutečnou smrtí jeho fyzického těla, prostřednictvím kterého se lidský duch a 
duše účastní svého života během bytí na planetě Nula. Kvůli této situaci, a 
protože taková zkušenost je neoddělitelná od lidského života, a jelikož jsem se 
rozhodl být v lidském životě, musel jsem si také zvolit lidský způsob umírání a 
samotné smrti. Absence jakékoliv zkušenosti lidské povahy, v tomto případě 
absence zážitku, který je nejintegrálnější součástí lidského života - umírání a 
smrti, by Mě připravilo o prožití kompletnosti a úplnosti všech stavů, procesů a 
podmínek lidského života, a tedy v konečném důsledku negativního stavu. 
Jestliže je lidský život finálním produktem pseudotvořivých snah negativního 
stavu, potom je jasné, že plnost povahy negativního stavu nelze prožít - jak ji 
prožívají všichni v negativním stavu - bez toho, aby do toho nebyly zahrnuty 
všechny zkušenostní modality lidského života. Jestliže bych měl vyloučit tento 
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nejvýznamnější způsob lidské zkušenosti, nebyl bych schopen uskutečnit Své 
poslání způsobem, jakým bylo pečlivě naplánováno. V tom případě by ani lidé 
nemohli být spaseni z jejich typického lidského života, protože aby je někdo 
z něho spasil, musí zkušenostně poznat, o co vlastně jde v lidském životě a jak 
funguje a pokračuje, jakož i jakými prostředky a způsoby končí své fungování 
během žití v typickém lidském těle. Jak si pamatuješ z předchozích prohlášení, 
jediný způsob, jak vůbec můžeš něčeho dosáhnout ohledně někoho nebo 
něčeho, je z jejich vlastní zkušenostní pozice. 

Tajemství Mé inkarnace do lidského života, a tím do negativního stavu, je ve 
skutečnosti, že z pozice Mé Absolutní Dobroty, která je čistá a 
nekontaminovaná ničím negativním, je nemožné přijít do styku s něčím lidským 
a negativním. Jak víš, takový kontakt by způsobil totální destrukci všeho 
v lidském životě i v negativním stavu všeobecně. Abych se vyhnul této 
nepříznivé možnosti, rozhodl jsem se získat lidské fyzické tělo pomocí typického 
lidského narození, které izolovalo Moji Absolutní Dobrotu tak, aby nezpůsobila 
nikomu žádnou újmu. Současně Mi poskytlo něco, co se nenacházelo v Mé 
Absolutní Přirozenosti. Jak víš, lidské tělo bylo původně zfabrikováno ze zel a 
nepravd. Protože zla a nepravdy jsou povahy negativního stavu a protože 
nepocházejí nebo nepramení z Absolutního Stavu, mají jen relativní a dočasnou 
platnost. Toto je zdrojem stavu lidského těla, zakořeněného v jeho umírání a 
smrti. Současně jsem se kvůli tomuto důležitému faktoru lidského fyzického 
těla strukturálně důvěrně obeznámil s negativním stavem a lidským životem, 
jako kdybych byl jedním z nich. Jednoduše řečeno, kvůli Mému lidskému tělu 
všichni také předpokládali, že jsem plný zel a nepravd jako ostatní. Díky tomuto 
předpokladu jsem byl schopen izolovat všechny ostatní v negativním stavu i 
v lidském životě od toho, aby byli zničeni Mým Absolutním Stavem. Během té 
doby jsem fungoval ve většině případů z pozice lidské relativnosti. 

Pokud bych se měl rozhodnout, že vstoupím do pekel jakýmkoli jiným 
způsobem než prostřednictvím typické lidské smrti, bylo by to vstoupení 
prostřednictvím Mého Absolutního Ducha. Pro Mého Absolutního Ducha je 
nemožné, aby cokoliv dělal z relativní pozice. Jinak by nebyl absolutní. V tom 
případě bych nebyl schopen zachovat život Stvoření a jeho fungování. Takové 
zachování je možné jen z Absolutní Kondice. Takže, pokud bych měl vstoupit do 
pekel z této Absolutní Kondice, na základě faktoru relativnosti, dočasnosti a 
pomíjivosti negativního stavu by negativní stav té Absolutní Přítomnosti 
podlehl. Lidské fyzické tělo Mně ale procesem svého umírání a smrti poskytlo 
prostředky, které jsou relativní, dočasné a pomíjivé povahy, pro vstup do pekel 
z pozice jejich vlastní relativnosti. Pomocí té relativnosti byla pekla chráněna 
před tím, aby byla anihilována čirou Mou přítomností z pozice Mé Absolutní 
Přirozenosti. Toto je jeden z nejdůležitějších důvodů, proč jsem si zvolil lidský 
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způsob života, zakořeněný v procesu umírání a smrti. Jelikož všichni v peklech 
vnímali, že Mé lidské fyzické tělo bylo mrtvé, všichni předpokládali, že jsem byl 
jakoby jedním z nich, relativní vůči jejich vlastní relativnosti. Proto jsem byl 
jejich způsobu pseudoživota důvěrně známý. Z té pozice jsem v peklech mohl 
uskutečnit všechno, co bylo třeba a nutné uskutečnit. 

Největším překvapením jejich pseudoživota bylo, samozřejmě, to, když byli 
svědky, že Mé lidské fyzické tělo bylo opět živé, na základě procesu vzkříšení 
z mrtvých. Ve skutečnosti si právě tehdy plně uvědomili, kdo jsem. Předtím jen 
předpokládali, kdo jsem, nebyli si tím však jistí. Byli Mnou zmateni, neboť, 
koneckonců, skutečný Bůh nemůže zemřít. A tu jsem umíral a byl mrtvý. Jak 
jsem to vůbec mohl být Já? Pro všechny bylo těžké pochopit představu, že Bůh 
přijal lidskou přirozenost se všemi jejími atributy, což zahrnovalo i nejdůležitější 
a nejvýznamnější atribut - umírání a smrt. Toto je jedním z důvodů, proč mnoho 
lidí i ostatních v negativním stavu není schopno přijmout tento fakt o Mém 
životě na planetě Nula. Poněvadž je pro ně téměř nemožné přijmout 
skutečnost, že Bůh může zažít umírání a skutečnou smrt, a ještě nemožnější je 
pro ně pochopit a přijmout fakt, že Mé lidské fyzické tělo bylo z té smrti 
vzkříšeno, museli usoudit, že nejsem pravý Bůh, ale jen Jeho vyslanec nebo 
nějaký osvícený normální člověk; a že pokud jsem skutečně zemřel, potom Mé 
tělo zůstane mrtvé a nebude nikdy vzkříšeno, podřizujíce se pseudozákonům 
planety Nula. 

A přece, z pohledu Mého spasení všech a z pohledu trvalé eliminace 
negativního stavu bylo pro Mne absolutně nevyhnutelné, abych prožil lidský 
stav umírání a smrti. A ještě důležitější bylo to, že bylo absolutně nutné 
ustanovit něco, co nikdy předtím neexistovalo nebo co nikdo neprožil - 
vzkříšení Mého fyzického lidského těla a jeho vzetí se Mnou do duchovního 
světa a jeho následné zahrnutí do Mé Absolutní Přirozenosti. A toto je vlastně 
skutečný význam Velikonoc. Je, samozřejmě, mnoho dalších důležitých aspektů 
těchto událostí a faktů, ty by ale byly nad chápání relativního lidského života. 
Jsou absolutní povahy. 

Peter: Děkuji Ti velmi za toto krásné upřesnění. Mohu nyní uvést otázky Beth 
Ann? 

Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře, můžeš. 

Peter: Její první otázka se týká termínů často používaných v knihách Tvého 
Nového Zjevení – ‚tvorové‘ a ‚sub-tvorové‘. Kupodivu, také jsem o nich určitou 
dobu přemýšlel. Její otázkou je, zda jsou tyto entity, nazývané tvory a sub-
tvory, také sentientní a zda jsou tedy v konečném důsledku schopny přijmout 
Tebe a Tvůj pozitivní stav. 
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Pán Ježíš Kristus: Nuže, odpověď na tuto otázku bude tak trochu dvojsmyslná. 
Je to ‚ano‘ i ‚ne‘. Než se ale budeme věnovat vysvětlení této dvojsmyslnosti, 
nejdříve je nutné zjevit něco, co doposud nebylo zjeveno. Týká se to způsobu, 
jakým je potřeba chápat tyto dva termíny a koho nebo čeho se týkají. Zpočátku, 
během genetické manipulace a experimentování, přišli pseudotvůrci s ideou 
fabrikace některých tvorů, které by byli plně sentientní v negativním smyslu; to 
znamená, že jejich sentience by neobsahovala nic z čehokoliv představitelného 
v pozitivním stavu nebo z toho, jak oni nebo jakékoli sentientní entity jak 
navenek, tak vnitřně vypadali. Protože neexistovala žádná vnější nebo vnitřní 
podobnost s nikým a s ničím ve Stvoření nebo pseudostvoření, a protože tyto 
fabrikáty bylo možné jasně odlišit i od všech zvířecích forem a obsahů, 
pseudotvůrci je nazvali ‚tvory‘. Tito tvorové byli zfabrikováni takovým 
způsobem, že jejich sentience byla umístěna do zvláštního typu duchovní, 
duševní a genetické sféry, která dopředu vyloučila vstup čehokoliv pozitivního a 
dobrého. V tomto ohledu byli v jejich druhu sentience obsaženy pouze velmi 
elementární prvky pozitivní povahy. Jelikož z duchovního hlediska je stupeň 
sentience určován schopností jedince poznat, chápat a přijmout Mě jako Pána 
Ježíše Krista a poznat, chápat a přijmout Můj pozitivní stav, a kvůli zcela 
nepatrnému stupni jejich sentience v tomto konkrétním smyslu, je odpověď na 
tu otázku ze strany ‚ne‘. 

Tak jednoduché to ale není. A toto nás přivádí k části ‚ano‘ naší dvojsmyslné 
odpovědi. Jak víš, žádný sentientní život nemůže nebo nedokáže existovat bez 
určitého stupně vědomí, i když na nevědomé úrovni, něčeho pozitivního a 
dobrého. Tento faktor, diskutovaný mnohokrát předtím, pramení ze 
skutečnosti, že nic takové jako absolutní zlo nebo absolutní negativita 
neexistuje. Existuje pouze Absolutní Dobro a Absolutní Pozitivita. Aby se takoví 
tvorové obdařili životem, i když je to pseudoživot, bylo nutné zachovat 
nepatrný stupeň té části života, který vznikl z pozitivního stavu a v pozitivním 
stavu. 

Výše jsme uvedli, že byly do jejich druhu sentience zahrnuty pouze velmi 
elementární prvky pozitivní povahy. Tyto prvky byly dostatečné na to, aby měli 
jakýkoliv jasný pocit čehokoliv dobrého a pozitivního. Toto jsou ty elementární 
prvky, které použiji, abych je znovu rozdmýchal nebo probudil do té míry, že 
vstoupí do plně vědomé sféry mysli těch tvorů a budou využity na expanzi jejich 
sentience s větším stupněm jejích pozitivních aspektů. 

Dovol, abych ti něco pověděl. Před jistou dobou jsem v Nové škole otevřel 
velmi speciální oddělení, které se specializuje výhradně na záležitosti těchto 
tvorů. Členům tohoto oddělení je přidělena role vykonávání expanze sentience 
těchto tvorů prostřednictvím zvláštního typu duchovního, duševního a 
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genetického přepojení jejich sentientní mysli takovým způsobem, že budou 
schopni rozlišit, pochopit a přijmout Moji Novou Přirozenost a přirozenost 
Mého pozitivního stavu. Z hlediska vašeho pojímání času je to tak trochu 
zdlouhavý proces, navzdory tomu je ale na dosažení tohoto cíle velmi efektivní 
a účinný. Nedávno tento proces přepojení a restrukturalizace podstoupil velký 
počet těchto tvorů s následnou konverzí do pozitivního stavu. 

Takže toto je první část odpovědi na otázku Beth Ann i tvou otázku, Petře. Do 
této první části chci zahrnout i vysvětlení termínu ‚sub-tvorové‘. V jednom 
časovém bodě, krátce po uvěznění pseudotvůrců, ‚prominentní‘ členové pekel, 
kterým pseudotvůrci odevzdali svou moc, postavení a vládu a kterým odevzdali 
80% poznání, které sami měli, a kteří se nyní nazývají renegáti, se rozhodli dále 
experimentovat s dostupným genetickým materiálem, aby zfabrikovali svůj 
vlastní druh entit. Ale 80% poznání, které měli k dispozici, nestačilo na to, aby 
je to dostalo zcela na pozici pseudotvůrců v tomto ohledu. Chybějících 20% ve 
skutečnosti obsahovalo většinu tajemstvích procesu tvorby pseudoživota. 
Renegáti měli k dispozici jen některé počáteční prvky (budeme je nazývat 
renegáti, kvůli rozlišení, i když v té době ještě nebyli renegáty). Během pokusů 
renegátů zfabrikovat novou rasu entit, které by byly jejich podobou a obrazem, 
ve svém úsilí uspěli jen částečně. Důvodem, proč nebyli schopni zcela uspět a 
zfabrikovat někoho takového, jako byli tvorové pseudotvůrců, bylo to, že 
v procesu svých pokusů úplně a kompletně vyloučili všechno pozitivní nebo 
dobré. Renegáti nebyli/nejsou schopni přijmout skutečnost, že jakýkoliv typ 
života smí a může vzniknout jen s obsahem něčeho pozitivního a dobrého, i 
kdyby to bylo v nejnepatrnější míře. Zoufale chtěli dokázat, že smí a mohou 
zfabrikovat někoho plně sentientního bez obsahu čehokoliv takového, 
omezujíce se jen na čistě negativní a zlé stavy a extrahujíce z genetického 
materiálu pouze to, co se ani jen v nejmenší míře netýká ničeho pozitivního. 

Po několika pokusech a početných selháních renegáti uspěli ve fabrikaci kvazi-
sentientních životních forem, nazývaných sub-tvorové. Důvodem, že se tak 
nazývají, je to, že vnitřně i navenek vypadají jako karikatury tvorů, kteří byli 
zpočátku zfabrikováni pseudotvůrci. Jaký je duchovní, duševní a osobní status 
těchto sub-tvorů? Protože byly v procesu jejich fabrikace použity jen negativní 
prvky a byly použity a byly jim odevzdány jen pseudoenergie, tito sub-tvorové 
mají jen velmi elementární inteligenci a schopnost vůbec něco pochopit, a 
potřebují neustálý dozor. Jsou porovnatelní s lidskými tvory, kteří jsou ve stavu 
mírné až vážné vývojové poruchy. Tyto nepříznivé lidské stavy jsou ve 
skutečnosti souvztažnostmi těch sub-tvorů. 

V peklech jsou ale tito sub-tvorové schopni nacvičit si vykonávání nějaké 
podřadné práce. Změnili se tedy na otroky jiných tvorů a renegátů, aby pro ně 
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vykonávali tento typ pověření. Za jejich momentálně existujících duchovních, 
duševních a osobních stavů nejsou schopni Mne nebo Můj pozitivní stav 
pochopit, a tedy přijmout. Toto je ‚ne‘ odpověď na otázku Beth Ann. Avšak kvůli 
Svému Absolutnímu Soucitu a Milosrdenství bych nemohl dovolit, aby byli 
eliminováni jako obyčejná zvířata. V těchto sub-tvorech potenciálně existuje 
schopnost, která by je mohla dovést k rozvinutí konceptu ‚já jsem‘. Díky tomu 
konceptu by Mne v Mé Nové Přirozenosti a Můj pozitivní stav byli schopni 
pochopit a přijmout. Proto, až nadejde čas natrvalo zrušit negativní stav a jeho 
typický lidský život (v jeho čistě negativních aspektech), tito sub-tvorové budou 
umístěni do nemocničního typu oddělení Nové školy, kde jim Já osobně vštípím 
některé dodatečné duchovní, duševní a genetické prvky, které by byly včleněny 
do jejich současné genetické struktury a díky kterým budou schopni získat 
úplnou sentienci takovým způsobem, jak je to v pozitivním stavu. 

V prvním kroku této důležité práce bude do sféry chápání jejich právě se 
vyvíjející sentientní mysli implantována idea, ve které dostanou otázku, zda si 
přejí a touží ze své svobodné vůle a volby být a existovat jako výhradně 
pozitivní entity umístěné do života pozitivního stavu. Protože jejich původní 
genetický kód, jak ho do nich implantovali renegáti, obsahuje silnou touhu být a 
existovat, nezáleží na tom, v jaké modalitě života, všichni přijmou tento nový 
pozitivní stav. A toto je část ‚ano‘ Mé odpovědi na první otázku Beth Ann.  

Tak tedy, výše uvedené vysvětlení termínů ‚tvorové‘ a ‚sub-tvorové‘ se vztahuje 
na tu dobu, která se odehrála buď před Mým Prvním příchodem, nebo předtím, 
než Má Nová Přirozenost dospěla k uskutečnění. Potom, a po stvoření Mého 
Nového vesmíru a po propuštění pseudotvůrců a potom, co pseudotvůrci 
zfabrikovali svůj vlastní nový pseudovesmír, zfabrikovali odlišnou rasu tvorů, 
s následnou fabrikací odlišné rasy sub-tvorů renegáty. Protože se tyto nové 
fabrikáty nepodobají ničemu, co bylo a existovalo i pseudobylo a 
pseudoexistovalo předtím, a protože nejsou srovnatelní s nikým nebo ničím 
jiným, také se označují názvy ‚tvorové‘ a ‚sub-tvorové‘, aby byli odlišeni od 
všech ostatních. Důvod, proč se také označují těmito názvy, i když nejsou ničím 
takovým, jako ostatní tvorové a sub-tvorové, kteří byli zfabrikováni předtím, je 
ve faktu, že pro jejich fabrikaci byly použity stejné metody a procedury, jako při 
těch ostatních, až na to, že byli vytvořeni z úplně jiného materiálu. Tito nově 
zfabrikovaní tvorové a sub-tvorové jsou ve své struktuře, v porovnání s těmi 
předešlými, mnohem pseudovyvinutější a pseudorafinovanější. I když jsou zcela 
sentientní, jejich sentience je založena na vědomí jiné úrovně zel a nepravd, 
které nebyly do té doby k dispozici nebo extrahovatelné. Protože ale skutečně 
mají nějaké vědomí ‚já jsem‘, i když je zakořeněno v čistém zlu a nepravdách, až 
přijde čas, budou schopni pochopit a přijmout Moji Novou Přirozenost a život 
Mého pozitivního stavu. 
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V peklech ale existuje ještě třetí kategorie tvorů a sub-tvorů. Tato kategorie 
pochází z lidské rasy. Někteří lidé, kteří byli povahově tak hrozně negativní, zlí a 
falešní a kteří se stali tak zcela zabranými a ztotožněnými se svou ohavnou 
povahou, že po příchodu do jednoho z pekel byli/jsou speciálně ‚odměněni‘ 
svými pány genetickou restrukturalizací na tyto typy tvorů. Na druhou stranu, ti 
z lidské rasy, kteří zcela selhali ve svém úsilí udělat radost svým pánům, kteří 
ale současně pohrdli a odmítli všechno pozitivní a dobré, byli/jsou po svém 
příchodu do pekel geneticky restrukturalizováni na typ sub-tvorů, uvedený 
výše. 

Tak tedy, těmto bývalým lidem, změněným na tvory a sub-tvory, bude pomocí 
Mého zvláštního stavu Soucitu a Milosrdenství v příhodné době obnovena ta 
část bývalé lidské přirozenosti, která obsahovala vědomí jejich ‚já jsem‘, na 
které bude postaveno jejich následné spasení, s plným pochopením a přijetím 
Mé Nové Přirozenosti a Mého pozitivního stavu. 

Peter: Děkuji Ti velmi za Tvou vyčerpávající a objasňující odpověď. Její druhá 
otázka se týká pojmu, který jsme použili na označení knihy Nové zjevení Pána 
Ježíše Krista. Z toho či onoho důvodu jsme ji začali nazývat ‚Velká kniha‘. 
V dějinách nepřetržitého, soustavného boje lidstva s alkoholismem a ostatními 
početnými typy závislostí bylo založeno hnutí známé pod názvem ‚Anonymní 
alkoholici‘. Zakladatelé toho hnutí napsali i knihu obsahující filosofii 
Anonymních alkoholiků. Ta kniha se také nazývá ‚Velká kniha‘. Beth Ann se ptá, 
zda existuje souvztažnost - jakýsi předchůdce pozitivních principů obsažených 
ve 12 krocích - s Tvým Novým zjevením, jak je obsaženo v naší Velké knize. 

Pán Ježíš Kristus: I když mezi těma dvěma knihami neexistuje žádná přímá 
souvztažnost, některé paralely skutečně existují. Paralelu lze najít ve faktu, že 
zakladatelé Anonymních alkoholiků si poprvé uvědomili duchovní důvody a 
kořeny v pozadí alkoholismu i všech ostatních forem závislostí (drogy, nikotin, 
hazard a cokoliv jiného). Zjistili fakt, že takové závislosti nebo návyky jsou 
reflexí úplné ztráty, odmítnutí, nesprávného chápání a zneužívání pravých 
duchovních principů. Proto lze uzdravení z tohoto stavu najít jen v opětovném 
nastolení správného duchovního povědomí a v opětovném napojení se na svůj 
duchovní původ a v odevzdání svých problémů Bohu - v našem případě Mne; a 
v tom, že bez toho duchovního povědomí a přijetí Boha je jedinec úplně 
bezmocný a ztracený. Pojmenování jejich knihy názvem ‚Velká kniha‘ se týká 
spíše objemu písemného materiálu, v porovnání s jejich dalšími vydanými 
knihami nebo literaturou. 

I když má v našem případě název ‚Velká kniha‘ také jistý omezený konotativní 
význam týkající se jejího kvantitativního objemu, tedy že je velká počtem stran, 
které obsahuje, z čistě duchovního hlediska, na základě způsobu, jakým je 
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hodnocena v duchovním světě, ‚Velká‘ znamená velká spíše co do kvality idejí a 
obsahu a toho, co zjevuje, než co do kvantity. Tak jako neexistovalo žádné 
povědomí, že alkoholismus a všechny ostatní závislosti jsou v podstatě 
duchovními chorobami, dokud se nezjevila a nedefinovala ‚Velká kniha‘ 
Anonymních alkoholiků, stejně tak nebyly dostupné a zjistitelné ani určité 
vysvětlení, ideje, pojmy a principy, dokud nebyly zjeveny ve ‚Velké knize‘ Mého 
Nového zjevení. A toto je míra, ve které se shodují. Žádné jiné srovnání nebo 
souvztažnost mezi nimi neexistuje. 

Peter: Děkuji Ti velice, velice moc za toto vysvětlení. A poslední otázka přichází 
od Dana. Pro naši lidskou mysl je tak trochu matoucí, když má pochopit 
představu, že se účastníme a že fungujeme na mnoha úrovních jsoucna a bytí i 
pseudojsoucna a pseudobytí. Jak je to možné a do jaké míry je naše účast na 
dalších úrovních porovnatelná s naším každodenním fungováním na naší 
zevnější lidské úrovni? Toto je velmi zajímavá otázka. 

Pán Ježíš Kristus: Ano, to je. A ano, z hlediska vaší lidské zevnější vědomé mysli 
bude pro vás téměř nemožné pochopit, jak se uskutečňuje vaše účast na všech 
uvedených úrovních. Problémem vaší lidské zevnější mysli je to, že jelikož ve 
svém každodenním fungováním na planetě Nula přecházíte v tom či onom čase 
z jednoho místa na druhé, ona funguje z pozice a zevnitř časoprostorového 
kontinua. V té modalitě je vaše vnímání lineární, a ne diskrétní. Vaše lidská 
zevnější vědomá mysl neobsahuje žádnou představu diskrétnosti 
multidimenzionální spojitosti. V praktickém smyslu rozlišujete a vnímáte věci a 
události tak, jak se odehrávají tady či tam, v tom či onom čase. Žádná 
synchronicita nebo simultánnost všech událostí není vnímatelná nebo 
pochopitelná vaším zevnějškem, podle kterého každodenně fungujete. Kvůli 
svým lidským omezením uvažujete současně i o ostatních dimenzích i 
pseudodimenzích tak, jako kdyby byly umístěny nebo se nacházely někde tam 
venku, v nějakém vzdáleném koutě viditelného vesmíru. Co je pro vás velmi 
těžké pochopit, je to, že všechny ty dimenze nejenže nejsou daleko od vás ve 
smyslu dostupnosti vašemu vnímání, ale jsou vedle vás, okolo vás a ve vás, i 
když v odlišném stavu a procesu, než jste vy. Vaše lidská percepční omezení 
vám nedovolují vidět je nebo je slyšet nebo je navenek registrovat. Avšak vaše 
pravá mysl, za svou vnější schránkou, prostřednictvím a pomocí které fungujete 
na planetě Nula, se nenachází v časoprostorovém kontinuu. I když je s ním 
spojena skrze své snímací senzory, přizpůsobené povaze vašeho fyzického 
prostředí, její hlavní část je zapojena do života a událostí jiných dimenzí i 
pseudodimenzí - bez přímého, nebo dokonce nepřímého angažování té části 
vaší lidské mysli, které je určena role zorientovat vás a pomoct vám fungovat 
v lidském životě umístěném ve vnějším fyzickém prostředí. V tomto smyslu je 
vaše účast ve vnějším lidském životě, jako Mých pravých představitelů, 
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omezena přibližně na pět procent nebo méně. Zbývající části vaší mysli i 
pseudomysli (zbývajících 95 procent nebo více) jsou zúčastněny někde jinde a 
v nějakém jiném čase. To někde jinde a v nějakém jiném čase není někde tam 
venku nebo někdy jindy (toto je velmi těžké vysvětlit!), ale je to, ještě jednou, 
přesně s vámi, okolo vás, ve vás a u vás. Proto pro vás není vůbec těžké být 
přesně v tom samém okamžiku na mnoha místech, v mnoha stavech, 
podmínkách, časech i paračasech, protože jsou s vámi všechny přítomny tady-
a-teď (jak to teď říkáte, abyste se vyhnuli časoprostorově vázanému chápání 
toho, o čem hovořím?). 

Co se týká vašeho lidského chápání, nejbližší, ale současně nejvzdálenější 
příklad můžete najít v něčem takovém, jako jsou radiové, televizní a telefonní 
zařízení. Například, hovoříte po telefonu s někým, kdo sedí nebo stojí několik 
tisíc mil od vás a kdo je v jiném prostoru a v jiném čase a na jiném místě než vy. 
A přece tu osobu slyšíte ve svém vlastním čase, ve svém vlastním sluchu a ve 
svém vlastním prostoru přesně tehdy, kdy vás on/ona slyší ve svém vlastním 
čase, prostoru a sluchu. Nebo, vezměte si například různé frekvence a vlny, na 
kterých je postaveno sledování televize a poslech rádia. Svým fyzickým zrakem 
nebo fyzickým sluchem ty frekvence a vlny nevidíte ani neslyšíte. A přece jsou 
tam přímo s vámi. A v nich nastává přímo ve vašem pokoji přítomnost všech lidí 
a událostí na vaší planetě v tom samém čase a na tom samém místě. A váš 
vlastní obraz a činnosti jsou neustále přítomné se všemi ostatními v jejich čase 
a na jejich místě. Abyste zjistili, že je to tak, vaše lidská vědomá mysl potřebuje 
zvláštní typy zařízení, které zachytávají všechny ty obrazy lidí a událostí a dělají 
je přístupnými, abyste je viděli a slyšeli. 

Takže, v našem případě vždy, když odvrátíte jakýmkoliv způsobem svou lidskou 
vědomou mysl jinam, ať už prostřednictvím spánku, snění, soustředění se na 
nějaké konkrétní ideje, nebo nějakými jinými způsoby, v tom okamžiku je vaše 
mysl intenzivně zapojena v jiných dimenzích přesně ve stejnou dobu, kdy jste 
okrajově zapojeni do vašeho vlastního lidského zevnějšího života. Abyste 
správně pochopili tento koncept, musíte se distancovat od svého vnějšího 
vědomého vnímání a přepnout na své vnitřní vnímání a intuici. Pro vás je 
vyloženě nemožné pochopit tento koncept vaší vnější mysli. Ona není ani jen 
vzdáleně stavěna tak, aby chápala cokoliv takové povahy. Kvůli tomu by bylo 
velmi těžké, pokud ne nemožné pokračovat v současnosti v této diskusi. Proto 
pro dnešek tuto diskusi uzavřeme s přáním velmi příjemného dne vám všem. 

Peter: Děkuji Ti mnohokrát za tento milý Dialog. Bylo to velmi příjemné setkání. 
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Dialog 64 

7. dubna 1999 

 

Peter: Než položím své vlastní otázky, přenechávám Ti, abys hovořil jako první 
nebo abys přispěl čímkoliv, co si dnes ráno přeješ. 

Pán Ježíš Kristus: Děkuji ti, Petře, za tvou laskavou nabídku. Rád bych učinil 
nějaké komentáře ohledně našeho víceúrovňového rozhovoru, který se udál 
včera během tvé odpolední procházky s Ludmilou. Jak víš, do živé debaty o 
různých důležitých duchovních záležitostech byli zapojeni Ludmila, Já, ty, 
členové vašich příslušných duchovních rodin, členové Nového vesmíru, jakož i 
pseudotvůrci, kteří vám byli přiděleni. V jednom časovém bodě byla během 
této konverzace vznesena záležitost, jak mohou být vaše energie přeneseny na 
pseudotvůrce, se kterými pracujete na všech úrovních vašeho života (v 
některých případech s vyloučením vašeho vědomého uvědomění, že taková 
činnost neustále probíhá). 

Dovol Mi, abych vám o metodách této důležité práce něco pověděl. Především, 
aby se ta práce mohla efektivně a účinně uskutečnit, za účelem úzké spolupráce 
mezi zbytkem pseudotvůrců a vámi, je k vám přiřazena řada pseudotvůrců 
z různých skupin, kromě těch, kteří s vámi již nějakou dobu pobývají (od doby, 
kdy byla napsána Korolaria...). Tehdy byl, samozřejmě, účel vašeho 
synergického působení značně jiný, než je nyní. Během toho období bylo hlavní 
snahou vybudovat most spojení mezi pseudotvůrci a pozitivním stavem a 
pomoci jim dostat se z jámy (obrazně řečeno), aby viděli a zjistili, co to je, co 
vás tak odlišuje od zbytku lidstva. 

V současné době se v rámci Velké aliance vaše spolupráce orientuje na 
potlačení a porážku renegátů, na nastolení zcela nového životního stylu a na 
vztahy z pozice pozitivního stavu - mezi mnoha jinými věcmi. 

Jak mohou být vaše energie přeneseny na pseudotvůrce, aby se realizovala a 
uskutečnila tato důležitá práce? Úplně prvním a jedním z nejdůležitějších kroků 
v tomto ohledu je to, co si myslíte o pseudotvůrcích, jaký na ně máte názor a 
jak s nimi navazujete vztah. Dlouhou dobu jste o nich smýšleli nepříznivě a měli 
jste na ně nepřátelský názor. Byli považováni za vaše nepřátele, kteří nechtějí 
nic jiného, než vás zničit nebo svést nebo podlomit. Mnozí z vás se jich i obávali 
a vyhýbali se tomu, aby na ně ani nepomysleli. S takovým postojem se 
v procesu zavádění synergického působení s nimi nemohlo příliš mnoho 
dosáhnout. Jen co si všimli existujících rozdílů mezi vámi a zbytkem typických 
lidí, jejich postoj vůči vám se změnil. Už více nepociťovali potřebu dělat něco 
s vámi nebo s vaší zpětnou konverzí na jejich stranu nebo na stranu negativního 
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stavu. Namísto toho zaujali vůči vám nestranný, vědecký, chladný a objektivní 
postoj, aby vás pozorovali a poučili se o tom, co vás činí tak odlišnými. Během 
tohoto pozorování a učení se bylo zodpovězeno mnoho otázek důležitého 
významu na základě vašeho přispění a ochoty podřídit se jejich pozorování a 
experimentování a vaší nabídky pomoci. 

V tomto období většina z vás ještě stále cítila ostražitost a nedůvěru vůči 
pseudotvůrcům, vyhýbajíce se jim, nakolik to bylo jen možné a interagujíce 
s nimi pouze na základě ‚musení‘. Nepociťovali jste vůči nim žádné pozitivní 
pocity nebo přátelství. Tento váš stav byl pochopitelný, protože pseudotvůrci 
přerušili směr vývoje v pozitivním stavu a zfabrikovali lidskou rasu se všemi 
jejími krutostmi a ohavnostmi. V té době jste se příliš zabývali negativními 
důsledky aktivace negativního stavu a fabrikace lidí. Jinými slovy, dívali jste se 
na tu situaci z typické pozice negativního stavu a lidského života, namísto 
pozice správného chápání a přijetí důvodů, proč jsem dovolil, aby se vůbec 
vyvinuly škodlivé aktivity pseudotvůrců. Z té pozice bylo pro vás těžké, ba 
dokonce nemožné pochopit a přijmout skutečnost, že svými škodlivými 
aktivitami pseudotvůrci přispívali k velmi důležitému poučení všech v Mém 
Stvoření, na všech jeho úrovních. 

V současnosti se ale vaše pozice a postoj vůči nim, s náležitým pochopením a 
přijetím nutnosti všech těchto událostí rozpoutaných pseudotvůrci, a na 
základě jejich vlastního pochopení a přijetí důsledků svých škodlivých aktivit, a 
na základě toho, že mají k dispozici správné a náležité odpovědi na všechny své 
otázky, mění takovým způsobem, že zaujme pohled vrozený přirozenosti 
pozitivního stavu a osobně Mé Přirozenosti. Toto je pohled milosrdenství, 
soucitu, empatie, pochopení, přijetí a odpuštění. Nebude více žádného 
odmítání, strachu, vyhýbání se, nedostatku důvěry a podobných negativních 
emocí a postojů, ale namísto toho zde bude nová forma přátelství a spolupráce 
mezi nimi a vámi. 

A toto nás přivádí k záležitosti přenosu vašich energií na pseudotvůrce, aby 
uskutečnili, co je v této konkrétní době potřeba uskutečnit. Tím, že jim 
projevíte lásku, přátelství, laskavost, pochopení a podobné pozitivní emoce a 
myšlenky, odevzdáte jim svou energii. Prostřednictvím takových pozitivních 
pocitů a myšlenek jsou pseudotvůrci schopni čerpat a využít vaše energie ve své 
důležité práci, kterou vykonávají nyní výhradně pro Mne a pro Mou věc. 

Prakticky vzato, pokud máte vizuální uvědomění si jejich přítomnosti při vás (a 
někteří z vás jej skutečně mají), jděte k nim, pozdravte je, obejmete je, buďte 
k nim přátelští a laskaví a konverzujte s nimi tak, jak je to jen možné, o všech 
záležitostech svého života a o životě všeobecně. Jestliže nemáte vizuální 
uvědomění nebo žádný jiný pocit jejich přítomnosti při vás, můžete o nich tímto 
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pozitivním způsobem smýšlet a mít na ně pozitivní názor a hovořit s nimi ve vaší 
mysli, jako kdybyste si plně vědomě uvědomovali jejich přítomnost při vás. 
Oběma dvěma způsoby, nebo jakýmkoliv vám dostupným způsobem budete 
velmi účinně přenášet vaše energie na ně. 

Vaše osobní energie jim budou obecnějším, a ještě účinnějším způsobem 
neustále k dispozici, jestliže je pozvete, aby se podíleli na všech vašich 
každodenních aktivitách. Musíte pochopit, že od této chvíle budou 
pseudotvůrci, kteří jsou vám přiděleni, neoddělitelnou součástí vašich 
duchovních rodin. Především budou v úzkém kontaktu a spolupráci se členy 
Nového vesmíru, kteří jsou vám za tímto i za mnoha jinými důležitými účely 
určeni. 

Další důležitá záležitost, která se udála během naší včerejší víceúrovňové 
konverzace, se týkala vašeho postoje k pseudotvůrcům v případě, kdy vy 
osobně nesouhlasíte s některými metodami, které používají ve své snaze 
potlačit a porazit renegáty, nebo v jiných případech, o kterých si myslíte, že 
nejsou příliš vhodné a účinné. I když může být v některých případech vaše 
vnímání v tomto ohledu správné, je moudré, abyste vůči jejich metodám 
nezaujímali odsuzující postoj. Důvodem je, že nemáte ani ponětí, proč některé 
věci dovoluji způsobem, jakým je pseudotvůrci manifestují nebo podnikají. Ve 
tvé včerejší konverzaci se Mnou a s nimi, jakož i se všemi ostatními, ti bylo 
jasně naznačeno, že pseudotvůrci i všichni ostatní nejsou dokonalí nebo 
absolutní. Proto mají jak oni, tak i všichni ostatní sklon dělat chyby. Co myslíš, 
jak se v jejich případě a v případě všech ostatních dosahuje a uskutečňuje 
nějaké důležité poučení? Tím, že se dělají chyby a že se z nich poučuje. V Mém 
Novém zjevení vám bylo jasně naznačeno, že kvůli relativní kondici všech má 
dokonce i někdo, koho lze považovat za toho, kdo je téměř hned po Mém 
Absolutním Stavu, sklon příležitostně udělat nějaké chyby nebo přispět 
k nějakým nevhodným závěrům. Ale prostřednictvím takových chyb a 
nevhodných závěrů se získávají velmi důležitá ponaučení, prostřednictvím a 
pomocí kterých jsou schopni být ve svém duchovním vývoji a pokroku stále více 
dokonalejší a pokročilejší. 

Takže, pokud se na chyby a nevhodné závěry pseudotvůrců budete dívat z této 
správné perspektivy, pochopíte potřebu jejich výskytu a poskytnete jim plnou 
podporu v jejich snažení tím, že budete s jejich postupy souhlasit, ať by 
z vašeho lidského hlediska vypadaly jakkoliv nevhodně nebo nesprávně. 
Pamatujte si, prosím, že z vašeho vnitřního, ne-lidského hlediska existuje jasné 
chápání a přijetí toho, proč je potřebný výskyt takových chyb a nevhodných 
závěrů. Prostřednictvím tohoto typu chápajícího a pozitivního postoje jim 



498 
 

dáváte nebo se s nimi dělíte o vaše osobní energie. A toto je další velmi účinný 
způsob, jak jim poskytovat vaše energie. 

Jak vidíš z těchto příkladů, vaši pomoc a vaše energie jim poskytujete nebo 
dáváte k dispozici skrze váš správný postoj a tím, jak o pseudotvůrcích smýšlíte, 
co si o nich myslíte a jak s nimi interagujete. Toto je nejúčinnější způsob. 

Další stránkou, kterou si v tomto ohledu potřebujete uvědomit, je to, že jsou 
dvě úrovně, na kterých se angažujete s pseudotvůrci i se všemi ostatními, kteří 
jsou vám určeni. Vaše účast se asi z 95 procent, z hlediska času a vaší mysli, 
odehrává všeobecně v jiných dimenzích, a obzvláště v dimenzi pseudotvůrců, 
kde v současnosti sídlí většina z nich. Jsou to tyto dimenze, ve kterých s nimi 
potřebujete fyzicky (obrazně řečeno) navázat vztah a být s nimi a podílet se na 
všech jejich aktivitách. Toto spolupůsobení a účast se odehrává, samozřejmě, 
bez jakéhokoliv vědomí, nebo pouze s malým vědomím (i když velmi, velmi, 
velmi málo z vás má toto vědomí) vaší lidské vnější vědomé mysli. Ta druhá 
úroveň účasti probíhá v zevnější rovině vašeho každodenního života, kdy se 
zabýváte svými každodenními záležitostmi, kdy s nimi a s námi všemi 
konverzujete ve své mysli, nebo jednoduše, kdy nás všechny máte ve svém 
vědomém uvědomění. Odnoží této vnější účasti je to, kdy mezi sebou vzájemně 
hovoříte po telefonu, nebo z očí do očí, jak tomu bylo včera s Ludmilou a 
s tebou, Petře. Vždy, když použijete vaše vlastní hlasivky a hovoříte o 
duchovních záležitostech a o pseudotvůrcích a jejich práci nebo o čemkoli 
v tomto ohledu, ale pouze pokud hovoříte o nich v pozitivní konotaci, dáváte 
jim své energie a současně se s nimi účastníte na jejich aktivitách, umožňujíce 
jim také, aby byli umístěni ve vašem zevnějšku. Takovou činností 
pseudotvůrcům umožňujete, aby ovlivňovali běh událostí na planetě Nula nejen 
z jejich vlastní dimenze, ale i z vaší vlastní vnější pozice. Toto kombinované 
umístění zefektivní dosažení cíle, který jsem vytýčil pro proces držení renegátů 
v patřičných mezích a pro konečnou eliminaci negativního stavu. Musíte velmi 
jasně pochopit, že současnou rolí pseudotvůrců je napravit věci. Oni byli ti, kdo 
věci pokazili. Proto je jejich plnou zodpovědností je opět napravit. A protože 
před vaší inkarnací na planetu Nula jste kvůli svým vlastním velmi důležitým 
důvodům a poučení dobrovolně souhlasili s tím, že budete pseudotvůrcům 
v tomto velmi důležitém procesu pomáhat, vaše vlastní osobní role se mění, 
nebo abych byl přesnější, právě v této chvíli se aktivuje ta část vaší role ohledně 
bytí na planetě Nula, která se týká snahy o spolupráci s pseudotvůrci. Toto je 
důvod, proč o tom hovoříme v tomto Dialogu a proč jste Ludmila a ty, Petře, 
diskutovali včera s námi všemi během vaší odpolední procházky o těchto 
záležitostech. Jak vidíš, nic není bez důvodu a všechno se odehrává velmi 
vhodným způsobem. 
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Když už hovoříme o renegátech, dalším bodem, který byl včera uveden do vaší 
pozornosti během naší víceúrovňové konverzace, byla záležitost samotných 
renegátů a to, jak vypadají ‚fyzicky‘ a v jakém bodě jejich možné budoucí 
konverze do pozitivního stavu se v současnosti nacházejí. Bylo vám naznačeno, 
že z vašeho lidského pohledu a podle vašeho lidského úsudku vypadají velmi 
ohyzdně, krutě a nepříjemně odporní. Avšak podle jejich subjektivního názoru 
sami sobě připadají velmi krásní a žádoucí, neboť krásu a žádoucnost ztotožňují 
s krutostí, drsností, hrubostí a podobnými negativními vlastnostmi a 
charakteristikami. Jak víš, vnější vzhled a manifestaci určují vnitřní dispozice, 
které jsou v případě renegátů zlé a negativní. Čím jsou horší a negativnější, tím 
ohyzdnější, odpornější, neotesaní, nepříjemní a hrubí vypadají navenek. 
Protože ale podle jejich názoru být vnitřně takovými je to nejžádanější a nejvíce 
vzrušující, ty stavy ztotožňují s krásou a roztomilostí.  

Pokud jde o to, v jakém bodě jejich možné budoucí konverze do pozitivního 
stavu se nacházejí, bylo vám naznačeno, že zatím momentálně nejsou 
připraveni učinit tento krok. V předcházejících Dialozích vám bylo také 
naznačeno, že renegáti jsou těmi, kdo zpříkladňují a manifestují konečnou, 
nejnegativnější a nejhorší část povahy negativního stavu, po které se už více 
nelze o ničem poučit. Pouze po završení této poslední fáze budou vytvořeny 
podmínky, na základě kterých budou renegáti schopni konvertovat do 
pozitivního stavu. V tomto okamžiku ‚hry‘ by bylo velmi předčasné zjevit vám, 
jaké podmínky by to mohly být, nebo jaké budou. Čekejte a sledujte a buďte 
trpěliví! 

Další myšlenka, která napadla osobně tebe, Petře, kterou jsi ale nevyjádřil, se 
týkala scénáře, podle kterého by pseudotvůrci jako celek konvertovali do 
pozitivního stavu před úplnou aktivací a eliminací negativního stavu. Je takový 
scénář možný? A pokud je možný, jak by se plně završilo poučení o přirozenosti 
negativního stavu a jeho lidského života? Dovol, abych ti něco řekl. Nejste 
daleko od doby, kdy všichni pseudotvůrci, včetně třetí, nejnegativnější skupiny, 
budou na pozitivní straně. Takže, co se bude potom dít? 

Nuže, nezapomínejte, že během vlády pseudotvůrců bylo před jejich uvězněním 
zfabrikovaných mnoho forem pseudosentientních entit, tvorů, démonů, sub-
tvorů a podobných bytostí, jakož i typických lidí, a rozmístěných po všech 
peklech, zóně vymístění i na planetě Nula. Jsou jich miliardy, miliardy a 
miliardy. Tyto takzvané bytosti, v jakékoliv formě a kondici, byly zfabrikovány 
z čistě zlých a negativních prvků. Byl jim dán impuls pro vývoj jediným směrem - 
negativnějším, horším, rafinovanějším a pseudosofistikovanějším. Po uzavření 
pseudotvůrců pokračovaly ve svém nepříznivém vývoji, stávajíce se postupně 
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víc a více takovými. A nejen to, ale zfabrikovaly ještě větší počet tvorů a sub-
tvorů ze svého vlastního druhu idejí zel a nepravd. 

Kvůli tomuto uspořádání v jejich vývoji by dokonce i po konverzi všech 
pseudotvůrců do pozitivního stavu tyto bytosti nebo tvorové, vedeni renegáty, 
pokračovali ve svém pseudoúsilí zničit pozitivní stav a převzít vedení celého 
Stvoření - s mnohem větší motivací, úsilím a snažením než kdykoliv předtím. A 
nejen to, ale vyhlásili by se za pravé pseudotvůrce, kteří zfabrikovali lidi a 
všechny ostatní tvory a sub-tvory v pseudojsoucnu a pseudobytí, stejně i jako 
že jsou pravými spasiteli lidstva. Majíce 80 procent poznání a schopností 
vlastněných pravými pseudotvůrci, byli by schopni (a už teď jsou, na základě 
jejich současného experimentování a práce) manifestovat a ilustrovat, jak byl 
negativní stav aktivován a uveden do vedoucího postavení. 

Kdyby měl být upřednostněn tento scénář, kvůli jejich schopnosti to učinit by 
byli schopni přesvědčit lidstvo o tom, že jsou jejich praví ‚stvořitelé‘. Jen co by 
bylo lidstvo přesvědčeno o těchto pseudofaktech, negativní stav by na planetě 
Nula pseudozvítězil. To, samozřejmě, neznamená, že by tento konkrétní scénář 
byl vybrán nebo upřednostňován. Je ale k dispozici a mohl by být uveden do 
pohybu, pokud by to bylo potřebné a nutné. A toto je vše, čím jsem chtěl dnes 
přispět. A teď, Petře, jen do toho a polož svou otázku, která odráží tvé typické 
lidské rozpaky kvůli technickým chybám, které jsi udělal v těchto Dialozích. 

Peter: Ano, je to velmi trapné a nepříjemné a jsem zvědav, proč u mne 
přetrvává tato situace po celý můj život. Technické chyby, o kterých zde 
hovoříme (a toto je v zájmu všech čtenářů těchto Dialogů), jsou ve faktu, že 
v postupném číslování stran těchto Dialogů jsem v jednom případě očísloval 
dva Dialogy stejnými čísly stran. V Dialogu 45 má poslední strana číslo 304 
(anglický originál - pozn. překl.), ale Dialog 46 začal stranou číslo 303. Toto 
číslování stran je zcela chybné. A i když jsem tento problém ve svém počítači 
opravil, čtenáři dostali nesprávné a zmatečné číslování těchto stran. V Dialogu 
62 ti lidé, kteří jej dostali e-mailem, budou mít chybu na straně 420 (anglický 
originál - pozn. překl.), v úplně posledním řádku té strany, který končí slovy ‚až 
do období Vánoc v roce 1988‘. Mělo by to být 1987, a ne 1988. Dokonce i teď, 
jak píšu, jsem udělal chybu a napsal 1997. Naštěstí jsem ji okamžitě zachytil. A 
ten stejný problém se objevil v Dialogu 5. Na straně 41 (anglický originál - pozn. 
překl.), kde je vsunut citát z epištoly Jakuba, je uvedeno, že zmíněný citát je 
z první kapitoly, verš 13, zatímco by to mělo být ve druhé kapitole, verš 13. Celý 
svůj život vím, že zmíněný citát se nachází ve druhé kapitole Jakuba, a přesto 
jsem napsal slovem ‚první‘. Je nějaký důvod pro tato trapná nedopatření? 
(Mimochodem, naléhavě doporučuji všem, kteří dostali tyto nesprávné údaje, 
aby učinili náležité opravy ve svých výtiscích). 
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Pán Ježíš Kristus: Nuže, jak víš, nic neexistuje bez nějakého důležitého důvodu. 
Ve tvém případě je to ilustrací tvé averze vůči kvantifikaci, externalizaci a 
linearitě. Pro tebe osobně, Petře, nejsou problematická ani tak čísla samotná a 
sama o sobě, jako spíše postupné číslování těch stran nebo zaznamenávání 
konkrétních dat. S tím jsi měl vždy problémy. Jasně si uvědomuješ duchovní 
souvztažnosti funkce, kterou má každé konkrétní číslo. Takové souvztažnosti 
mají kvalitativní a diskrétní konotaci. Je to však jiný příběh, když se používají 
v kvantitativních, matematických, lineárních a statistických funkcích. Tyto jsou 
čistě vnější povahy. Proto mají negativní konotaci. Odtud tedy tvá podvědomá 
averze vůči nim, odrážejíc se ve tvém podvědomém odmítání dodržovat 
náležité postupné číslování nebo udávání správných dat. Přesná data, které 
jsou opět vnější a lineární povahy, mají pro tebe, Petře, příliš pevnou, 
nezměnitelnou, neměnnou a dočasnou konotaci. Jsou specifické pouze pro 
planetu Nula a pro lidské aspekty vaší přirozenosti. Povaha pozitivního stavu je 
zakořeněna v kvalitě, nelineárnosti, diskrétnosti, individualitě a jedinečnosti. 
Protože jsi vždy na věc nahlížel z pozice pozitivního stavu, který byl zakořeněn 
ve tvé základní povaze, i když sis donedávna vědomě neuvědomoval, že je to u 
tebe tak, vždy jsi zaujímal spíše pozici pozitivního stavu než pozici typického 
lidského stavu své mysli. Být takový bylo vždy tvou rolí, Petře. 

To byl také jeden z důvodů, proč byla během tvých školních let situace pro tebe 
speciálně uspořádána takovým způsobem, že ti bylo znemožněno, abys vynikl 
nebo uspěl v matematice a vědě všeobecně. Proto jsi získal takovou averzi vůči 
nim. Pokud by byla situace uspořádána jinak, úplně by tě upoutaly přírodní 
vědy a matematika obecně do té míry, že by tě to účinně odvedlo od tvého 
poslání transmitera Mého Nového zjevení. Stal by ses zarytým vědcem, který by 
měl tendenci odmítat jakékoliv duchovní vysvětlení struktury Stvoření a 
lidského života. V takovém případě by ses postavil na stranu negativního stavu. 
Jak z tohoto vysvětlení vidíš, všechno ve tvém životě bylo uspořádáno takovým 
způsobem, aby tě to vedlo pouze k jednomu, nejdůležitějšímu cíli - stát se 
transmiterem Mého Nového zjevení. Tak či onak sloužilo všechno ve tvém 
životě tomuto záměru. 

Peter: Velmi oceňuji toto vysvětlení. To ale nesnižuje mé rozpaky. Nuže, jediné, 
co mohu říct, za prvé, je to, že se prostřednictvím tohoto konkrétního Dialogu 
všem čtenářům hluboce omlouvám (prosím, promiňte mi všichni!), a za druhé, 
že se budu snažit dělat, co mohu, abych se v budoucnosti takovým chybám 
vyvaroval. Ale nemyslete si, že se to opět nestane. 

Pán Ježíš Kristus: Nuže, doporučil bych všem čtenářům těchto Dialogů, aby se 
drželi raději nadpisů, které určují, který Dialog následuje, od prvního až po 
poslední, než čísel stran - aspoň pokud nebude tento problém napraven. 
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Samozřejmě, ty jsi je v počítači opravil. Ostatní je mohou, pokud chtějí, opravit 
ve svém vlastním výtisku těchto Dialogů manuálně. To by vyřešilo tvé starosti, 
Petře. 

Peter: Děkuji Ti velmi za tento návrh a celkově za Tvůj příspěvek k záležitosti 
diskutované v tomto Dialogu. Ještě jednu otázku položila Dr. Ardyth Noremová. 
Její otázka zní: K jakému druhu produktu vede, pokud vůbec k nějakému, náš 
pohlavní poměr se členy naší duchovní rodiny nebo s ostatními z pozitivního 
stavu, kteří jsou nám přiděleni? Myslím, že její otázka se týká Tvé rady, kterou 
jsi nám dal před jistou dobou, zaznamenané v jednom z Doplnění 
v Korolariích.... V té době nám bylo doporučeno, abychom pozvali všechny, 
kteří jsou nám přiděleni, aby s námi praktikovali takový sexuální vztah. Máš 
nějaký komentář nebo upřesnění ohledně této záležitosti? 

Pán Ježíš Kristus: V té době byla hlavním důvodem té rady potřeba vytvořit 
přímou linku z pozitivního stavu do lidského života a do negativního stavu 
všeobecně, aby se tak členové pozitivního stavu mohli umístit přímo 
doprostřed lidského života a negativního stavu. Sexualita, protože je hlavním 
nástrojem nebo prostředkem pro takové nevyhnutelné spojení, byla využita 
v první řadě za tím účelem, stejně jako i pro potěšení, radost, rozkoš a 
vzájemné sdílení. Kvůli takovému zvláštnímu účelu, na jaký byl využit váš 
sexuální poměr, jediný typ idejí, které se zrodily z takového sexuálního vztahu, 
byly ideje týkající se co nejefektivnějšího a nejúčinnějšího zrušení a eliminace 
života negativního stavu a přípravy začátku současně stále probíhajícího 
posunu. Nebyly vyprodukovány žádné specifické ideje s cílem nadělit je tak, aby 
se staly novými sentientními entitami, protože takové sexuální vztahy byly 
zavedeny s úplně jiným záměrem. Nuže, v té době se to všechno dělo bez 
vašeho vědomého uvědomění. 

Současná situace je ale zcela jiná. Došlo k posunu s takovým záměrem a cílem, 
že se takové sexuální vztahy mezi vámi a všemi těmi, kteří jsou k vám připojeni, 
včetně pseudotvůrců, doporučují. Sexuální vztahy této povahy, které se 
odehrávají výlučně na duchovní a duševní úrovni v jiných dimenzích, velmi 
často pouze s okrajovým, pokud vůbec nějakým, vnějším fyzickým vnímáním, se 
staly prostředky, kterými a pomocí kterých se zakládá nová kvalita vzájemných 
vztahů mezi vámi všemi a rodí se úplně nové ideje, které se přímo týkají 
aktivace života ve stavu plnosti a kompletnosti pozitivního stavu; jakož i nového 
a odlišného chápání toho aspektu Mé Nové Přirozenosti, který vám do tohoto 
okamžiku nebyl k dispozici, který ale nedávno byl dán do popředí a který je 
poskytován vám všem, kteří se ze své svobodné vůle a volby rozhodnou, že 
budou mít takové sexuální vztahy. Dopad uvolnění tohoto nového a odlišného 
aspektu Mé Nové Přirozenosti na celé Mé Stvoření a na vás, Mé pravé 
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představitele, bude ohromný, nezjistitelný lidskou částí vaší mysli - alespoň ne 
teď - ale nesmírně pociťovaný a prožívaný během takového pohlavního styku 
na ostatních úrovních. 

Dalším produktem těchto vztahů je zrod zvláštních typů idejí, které se přímo 
týkají vašich nových rolí, které máte ve své pozici jako Moji praví představitelé. 
Takové ideje vám budou nápomocny při zavádění životního stylu, který má 
pozitivní povahu, jsa z pozice pozitivního stavu. Poskytnou vám náhled a 
pochopení toho, co a jaké je to být Mými pravými představiteli. Kromě toho, 
zapojení pseudotvůrců v tomto sexuálním procesu jim poskytne lepší 
prostředky na získávání a využití vašich osobních i sexuálních energií při 
opětovném napravování věcí, jak to bylo naznačeno výše, a při rušení všeho, co 
pokazili. Jak víš, sexuální energie je jedním z nejsilnějších nástrojů a prostředků, 
se kterými a pomocí kterých lze uskutečnit všechny výše zmíněné věci. 

V důsledku těchto velmi specifických a velmi důležitých aspektů, kvůli kterým 
dochází nebo bude docházet k vašim sexuálním poměrům s těmi, kteří jsou 
k vám připojeni v jiných dimenzích a světech - pokud se tak rozhodnete ze své 
vlastní svobodné vůle a volby - nezůstanou žádné energie na produkci idejí pro 
zrod nových sentientních entit. V tomto časovém bodě musí být všechny vaše 
sexuální i ostatní energie věnovány tomu, co bylo popsáno výše. Samozřejmě, 
paralelně s tím bude váš sexuální poměr ještě stále doprovázen dojmem a 
pocity potěšení, slasti, rozkoše, relaxace a vzájemného sdílení. A toto je 
všechno, co nyní potřebujete o tomto konkrétním tématu vědět. 

Peter: Děkuji Ti velice za toto vysvětlení. Bylo velmi zajímavé. Je ještě něco 
dalšího, o čem bys chtěl dnes hovořit? 

Pán Ježíš Kristus: Ne, Petře, toto je pro dnešek všechno. Jako vždy, bylo Mi 
potěšením s tebou hovořit. Přeji ti velmi příjemný den. 
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Dialog 65 

9. dubna 1999 

 

Peter: Včera pozdě odpoledne jsem dostal nějaké otázky od jistého evropského 
čtenáře, který chce zůstat anonymní. Budeme respektovat požadavek tohoto 
čtenáře. Než ale zformuluji ty otázky, přenechám slovo nejdříve Tobě, pokud 
bys měl nějaké komentáře a upřesnění ohledně čehokoli vůbec. 

Pán Ježíš Kristus: Děkuji ti velmi, Petře, že jsi dal prostor nejdříve Mně. Mám 
jeden stručný komentář. Včera odpoledne, když jsi s Ludmilou nakupoval 
v jednom potravinářství nějaké potraviny, sis všiml, Petře, na regálu 
s vystavenými časopisy na přední straně jednoho z těch časopisů se zlou 
reputací, u takzvaných běžných lidí však velmi oblíbeného, řádně velkými 
zvýrazněnými písmeny napsanou větu, že Bůh poslal lidem na této planetě 
poselství. Ta věta současně varuje všechny ty, kteří mají obavu dozvědět se 
obsah toho poselství, aby jej nečetli. Jaký krásný psychologický trik! Vydavatelé 
takových časopisů vědí velmi dobře, že pokud řeknete lidem, aby něco nečetli, 
protože je to vystraší nebo vyděsí, potom si to celkem určitě okamžitě, bez 
jakéhokoliv meškání přečtou. Zvědavý, o čem vlastně je celé to poselství, Petře, 
otevřel sis časopis na té straně a krátce jsi ho prošel. To poselství říkalo něco 
takové jako (a dost to parafrázuji): ‚Tak a je to, lidé. Mám vás dost. Na konci 
tohoto tisíciletí a na začátku budoucího tisíciletí budete rozhodně zničeni, 
vyhlazeni za všechny krutosti a ohavnosti, které pácháte během celých vašich 
dějin.‘ 

Ne obsah toho prohlášení upoutal tvou pozornost, ale to, z jakého směru 
přicházelo. Je pravda, že jen co negativní stav a jeho lidský život (v jeho 
negativních aspektech) vyčerpá svou užitečnost a doslouží svému účelu, kvůli 
kterému bylo dovoleno, aby se aktivoval, bude permanentně a neodvolatelně 
odstraněn z povrchu Mého Stvoření. Toto odstranění se může, ale i nemusí 
odehrát na začátku následujícího tisíciletí. Může se však odehrát i o mnoho 
tisíciletí později, v závislosti na všech volbách, které vykonají všichni ve jsoucnu 
a bytí i pseudojsoucnu a pseudobytí. Ve zmíněném článku bylo naznačeno, že 
Bůh posílá jeho poselství z nějakého dalekého souhvězdí, vzdáleného mnoho, 
mnoho světelných let od vaší planety, a že bylo posláno v nějakých kódovaných 
matematických symbolech. V tom článku se uvádělo, že vědci NASA se dva roky 
pokoušeli dekódovat to poselství a že v tom nakonec uspěli. Utajili ale obsah 
toho poselství před ostatním lidstvem, aby v něm nevyvolali paniku. 

Takže, co za Boha to posílá tyto druhy poselství? Zjevně je časoprostorově 
vázán a není schopen hovořit žádným lidským jazykem, jestliže oznamuje své 
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poselství v matematických symbolech. Vidíš směšnost tohoto bláznivého 
předpokladu? Jako kdyby byl Bůh tak omezený, že není schopen působit 
z pozice bezčasové a bezprostorové kondice a z pozice jazyka všech. 

Důvodem, proč se zmiňuji o této zjevně bláznivé představě, zaznamenané 
v tom článku, je uvést do vaší pozornosti fakt zkreslení a vyložených falzifikací 
toho, o čem všem je vlastně Má Pravá Přirozenost. Tyto typy článků, 
objevujících se v takových hojných počtech, se orientují na vymývání mozků lidí, 
aby přijali přirozenost Boha, Moji Přirozenost, zcela nevhodným a nereálným 
způsobem. To odvádí lidí daleko pryč od toho, aby co i jen vzdáleně pochopili 
Moji Pravou Přirozenost.  

Jak si jasně pamatuješ z Mého Nového zjevení, a toto je pouze připomínkou 
všem čtenářům těchto Dialogů, jedním z nejjasnějších a nejefektivnějších 
způsobů, jak smí a může negativní stav dočasně zvítězit na vaší planetě, je 
úplné vymazání veškerého náležitého a správného chápání a přijímání 
pravdivého pojímání přirozenosti Boha - Pána Ježíše Krista - z lidské mysli. 
V tomto typu pojímání nezůstane absolutně nic, co by i jen vzdáleně 
obsahovalo a odráželo, o čem je vlastně celá Moje Pravá Přirozenost nebo jaká 
je. Až bude lidstvo v tomto bodě, tehdy negativní stav zcela zvítězí, a zároveň 
by, paradoxně řečeno, tím vítězstvím sám sebe natrvalo a neodvolatelně zničil. 
Přesně v okamžiku svého vítězství by vyčerpal svou užitečnost a dosloužil by 
svému účelu, kvůli kterému bylo dovoleno, aby dospěl do své škodlivé plodné 
zralosti. 

A toto je všechno, co jsem chtěl komentovat nebo abych byl přesnější, co jsem 
vám dnes brzy ráno chtěl připomenout. Nyní můžeš, Petře, formulovat otázky 
zmíněného čtenáře. 

Peter: Vlastně ty otázky jsou tři. Dvě z nich jsou adresovány přímo Tobě a třetí 
je směrována na mne v mé bývalé funkci klinického psychologa. Protože jsem 
ale dal nedávno jako klinický psycholog výpověď, dokonce i tuto otázku 
předkládám Tobě, abys ji zodpověděl. Koneckonců, Ty jsi jediný pravý Absolutní 
Psycholog ve jsoucnu a bytí i v pseudojsoucnu a pseudobytí. Ty nás všechny 
znáš v absolutním smyslu, a ne jako psychologové kdekoliv, kteří znají věci jen 
v relativním smyslu, a ještě i v tom smyslu je jejich poznání tak omezené a 
nepřesné, že se nepočítá - podle mého ‚skromného‘ názoru. Takže dovol, abych 
začal první otázkou a po Tvé odpovědi položil postupně další dvě, pokud je to 
ze Tvé strany v pořádku. 

Pán Ježíš Kristus: Určitě ano, Petře, určitě je. Ale, i když jsi dal jako klinický 
psycholog výpověď a bylo správné a aktuální to udělat, a není třeba být hrdý na 
to, že jsi ním byl, cenné zkušenosti, které jsi nahromadil za téměř 37 let v té 
roli, byly nezbytné a nutné, aby ses stal transmiterem Mého Nového zjevení. 
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Takže, jak vidíš, všechno ve tvém životě sloužilo nějakému dobrému a 
pozitivnímu účelu, bez ohledu na to, jak jsi v současné době znechucen vším, co 
se týká psychologie a psychiatrie a způsobu, jakým je pojímána a praktikována. 

Peter: Přijímám tato fakta. Děkuji ti za tuto připomínku. První otázka: Proč se 
někdy stává, že čtenáři Tvého Nového zjevení mají navzájem odlišné, dokonce 
úplně protichůdné náhledy, názory a postoje ohledně určitých problémů, 
situací a otázek? 

Pán Ježíš Kristus: Nuže, některé aspekty odpovědi na tuto otázku jsou obsaženy 
v Dialogu 1, zejména však v Dialogu 2. Bylo by moudré, aby si tazatel důkladně 
znovu přečetl ty dva Dialogy. Tady ale jde zřejmě o opačné náhledy, názory 
nebo postoje, které přijímají v porovnání s některými jinými čtenáři Mého 
Nového zjevení. Odpověď na tuto otázku není jednoduchá. Všechno to závisí na 
tom, jaké oblasti života nebo čeho se takové opačné náhledy, názory nebo 
postoje týkají. Jestliže se týkají zjevně něčeho vnějšího, jako například 
upřednostňování určitého typu životního stylu nebo způsobu, jakým hovoří, 
oblékají se, chovají se atd., je to věcí osobní volby, kterou je nutné respektovat 
a akceptovat, i když vy osobně s ní můžete nesouhlasit, nebo je vám odporná. 
Toto je něco, co je individualizované a zosobněné. Žádné dvě osoby nemohou a 
nesmí být stejné, v maximální možné míře. Vždy budou existovat individuální 
rozdíly. Toto jsou fakta života, jakéhokoliv života. 

Jestliže se ale rozdíly nebo opačné náhledy, názory nebo postoje týkají nějakých 
důležitých duchovních záležitostí nebo problémů, situací nebo dění a jsou ve 
zjevném rozporu s obsahem a idejemi Mého Nového zjevení, potom tu máme 
něco, co je skutečný problém. Vezměte si například záležitost vaší podpory věci 
pseudotvůrců způsobem, jakým jsem vás o to žádal. V jejich konfliktu 
s renegáty a jejich poskoky, jak se to odráží například v bombardování 
Jugoslávie silami NATO, se vám doporučovalo, abyste nestranili ani Srbům, ani 
etnickým Albáncům v Kosovu, ale abyste namísto toho byli neutrální. Současně 
se vám doporučovalo, abyste podporovali věc NATO, protože reprezentuje věc 
pseudotvůrců. Pokud někteří čtenáři Mého Nového zjevení zaujmou úplně 
opačný pohled, názor nebo stanovisko v tomto ohledu, zjevně straní renegátům 
a jejich velmi zlé a negativní věci. V tom případě, na základě logiky takového 
uspořádání, takový jedinec oponuje Mému Novému zjevení a v konečném 
důsledku Mojí věci. A toto je pravda bez ohledu na to, jak nevhodné nebo 
nepotřebné je bombardování Jugoslávie – samozřejmě, z vašeho hlediska. 
Zjevně, pokud pokračuje, na základě faktu, že pokračuje, je potřebné, a proto 
nebyla pseudotvůrcům k dispozici žádná jiná životaschopná možnost volby. 
Všichni zúčastnění musí získat ponaučení. S jakýmikoli jinými možnostmi volby 
by je nemohli získat. Pamatujte si to!  
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Tato záležitost má však i další stránku, Vzpomínáš si, jak vám bylo v jednom 
z Doplnění v Korolariích... naznačeno, že existuje mnoho důvodů a rozličných 
motivací a úmyslů, se kterými případní čtenáři přistupují k Mému Novému 
zjevení? Bylo tam také naznačeno (Doplnění 15), že pokud někdo nevhodně a 
nesprávně chápe a aplikuje ideje a pojmy Mého Nového zjevení ve svém 
osobním životě, potom takový jedinec vyčnívá negativnímu stavu jak bolavý 
palec, stávaje se velmi jasným terčem pro démonické tvory pekel. I když, 
v našem případě jde o to, jak každý přistupuje k Mému Novému zjevení. Jaké 
druhy intenčních a motivačních faktorů jsou v pozadí takového přístupu? 
Předtím vám bylo při některých příležitostech naznačeno, že někteří jedinci 
budou přistupovat k Mému Novému zjevení se zcela zlým, nevhodným a 
sobeckým úmyslem a motivací. Další k němu budou přistupovat z pozice 
negativního stavu, jako agenti negativního stavu, s jediným úmyslem - znečistit, 
otrávit, zkreslit a zfalšovat každé jednotlivé slovo obsažené v Mém Novém 
zjevení. Máte tu tedy dvě hlavní fakta. Prvním je, když k němu někdo přistupuje 
z nevhodných, sobeckých a podobných negativních důvodů, namísto 
samotných principů, nalezení pravdy, a jejich aplikování ve svých osobních 
životech. V tomto případě budou kvůli tomuto faktoru jedinci takové povahy 
nesprávně chápat a dezinterpretovat ideje Mého Nového zjevení, a kvůli 
tomuto faktoru budou do něho promítat své vlastní ideje, které vyhovují a 
které jsou ve shodě s jejich vlastními osobními sobeckými potřebami. V tomto 
případě budou mít v porovnání s někým, kdo má správný úmysl a motivaci, 
s jakými přistupuje k Mému Novému zjevení, protichůdné názory. Naneštěstí, 
kvůli tomuto sebezaujatému sobeckému nebo jakémukoliv podobnému 
nevhodnému faktoru budou takoví jedinci licoměrní, pokud jde o jejich opoziční 
názory, myslíce si, a dokonce cítíce, že jejich pohled je plně v souladu s principy 
Mého Nového zjevení a že názor té druhé osoby není. 

Případy takové povahy jsou dovoleny proto, aby se všem ilustrovalo a 
demonstrovalo, co se stane a jaký je výsledek, když někdo přistupuje k Mému 
Novému zjevení s takovým nevhodným úmyslem a motivací. V takových 
případech by bylo lepší, kdyby se takový jedinec nikdy nedostal k Mému 
Novému zjevení v této jednotlivé době. Samozřejmě, dokonce i v takových 
případech jedinci této povahy dobrovolně souhlasili a dohodli se, že budou 
zpříkladňovat takový konkrétní přístup, kvůli důležitému poučení všech 
zúčastněných. Co se týká druhého faktoru, když maskovaní agenti a démoničtí 
jedinci negativního stavu přistupují k Mému Novému zjevení se svým vlastním 
programem, je jasné, že budou oponovat všemu, co je obsaženo v Mém Novém 
zjevení, připisujíce jeho principům úplně nesprávný význam a vyvozujíce z nich 
zcela falešné závěry. Jejich posláním na této planetě je konat přesně to, aby 
ostatní zmátli a aby je odradili od jeho čtení nebo od aplikování jeho principů 
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v jejich životech. Nakonec, jestliže existuje tak mnoho vzájemně si odporujících 
interpretací ohledně obsahu Mého Nového zjevení, potom je s ním něco ve 
velkém nepořádku. Potom to možná ani není Mé Nové zjevení, a ne Já hovořím 
s Petrem, říkaje mu všechny tyto věci. Takže, jedním z mnoha záměrů těchto 
agentů a démonických figur je to, aby se dostali k Mému Novému zjevení 
s jedinou pohnutkou na paměti - nabídnout mnoho protichůdných a vzájemně 
neslučitelných interpretací a vysvětlení všech principů Mého Nového zjevení, 
aby dostali takové pochybnosti do mysli každého případného čtenáře. 

Jak víš, jedním z důvodů, proč bylo tak naléhavě a tak často zdůrazňováno a 
doporučováno, abyste se během vašeho čtení Mého Nového zjevení řídili vaší 
vlastní intuicí a abyste následně učinili vaše vlastní rozhodnutí o tom, zda 
přijmout jeho obsah, nebo ne, a abyste se spoléhali jen a pouze na to, co vám 
v tomto ohledu říká vaše intuice, bylo zabránit vám, abyste poslouchali náhledy 
a názory kohokoliv jiného, zejména pokud oponují nebo jsou neslučitelné 
s vašimi vlastními, které vám říká vaše intuice. Jak vidíte z těchto příkladů, jde 
tu o to, abyste neposlouchali nikoho jiného a to, co vám říká v tomto ohledu, 
ale abyste si vytvářeli úsudek z pozice principů a obsahu samotného Mého 
Nového zjevení, založený na tom, co vám říká ve vaší vlastní mysli a srdci. Toto 
platí zejména tehdy, když se setkáte s někým, kdo vám říká něco jiného, než je 
to, co vy chápete a přijímáte v tomto ohledu. V takových případech je tedy 
správné postupovat tak, že jim ponecháte jejich vlastní názory a pohledy, tak 
jako i vy máte své vlastní, učiniv sebe zodpovědnými za to, jak přistupujete 
k Mému Novému zjevení, pamatuje si, že za jejich přístup nejste zodpovědní, 
protože oni budou muset nést důsledky svých vlastních důvodů, proč přikročili 
k Mému Novému zjevení způsobem, jakým přikročili, a vy budete muset nést 
své vlastní. Jako vždy se vám tedy radí, abyste důkladně prozkoumali své vlastní 
důvody, úmysly a motivace, se kterými jste původně přistoupili k Mému 
Novému zjevení, a to, jak aplikujete jeho principy ve vašem každodenním 
životě. Samozřejmě, pokud vám vaše intuice říká o Mém Novém zjevení něco, 
co je správné a vhodné, a pokud k vám přijde někdo a oznámí vám jeho pohled 
a názor na něj, a ten pohled a názor je v úplném souladu s tím, co vám říká vaše 
intuice, potom máte vnější potvrzení, že máte pravdu a že váš přístup k Mému 
Novému zjevení byl správný. Nevyhledávejte ale vědomě takové potvrzení, 
protože správným duchovním přístupem je nespoléhat se na zevnějšnosti, ale 
vždy na niternosti, v tomto případě na vaši vlastní intuici. Jak víš, v ní je Má 
přítomnost nejvíce výrazná a zřejmá. 

Peter: Děkuji Ti velmi za tuto jasnou odpověď. Druhá otázka zmíněného 
čtenáře zní nějak takto (překládám ji): Někdy se stane, že když někdo udělá 
nějaký dobrý skutek, situace se vyvine takovým způsobem, že to z venku 
vypadá, jako kdyby takový skutek nejenže nepomohl, ale ve skutečnosti vedl 
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k ublížení někomu. Pokud žijeme na planetě Nula, je těžké zjistit, jakým 
způsobem se bude situace v tomto ohledu vyvíjet. Kvůli neurčitosti ohledně 
výsledku takového činu otázka zní: Měli bychom se aktivně nadále snažit konat 
takové dobré skutky, nebo bychom měli zaujmout pasivní přístup, abychom se 
vyhnuli těmto možným nepříjemným výsledkům? 

Pán Ježíš Kristus: Odpověď na tuto otázku je velmi jednoduchá. Především, 
tato záležitost už byla prodiskutována v jednom z dřívějších Dialogů. Čtenář, 
který se ptá na tuto otázku, zjevně buď nedospěl ke čtení toho konkrétního 
Dialogu (možná ještě nebyl přeložen do jazyka příslušného čtenáře), nebo tento 
problém nebyl vysvětlen tak, aby plně uspokojil tohoto konkrétního čtenáře. 
Toto je velmi individualizovaná a zosobněná záležitost. Proto v tomto ohledu 
nelze poskytnout žádný obecný, všezahrnující závěr nebo radu. Všechno to 
závisí na každém konkrétním případu a, ještě jednou, s jakou motivací, 
úmyslem a záměrem kdo přistupuje ke konání jeho dobrých skutků. Hlavní 
aspekt této situace závisí na dvou faktorech: za prvé, komu a proč je takový 
dobrý skutek nabízen, a za druhé, jak je z hlediska moudrosti té situace vhodné 
nabízet nebo konat takový skutek. Pokud se takové skutky konají nekriticky, bez 
jakéhokoliv ohledu na důsledky jejich vlivu a bez jakékoliv konzultace s vaší 
intuicí a moudrostí, a v konečném důsledku bez toho, abyste se mě zeptali, zda 
jsou takové skutky - ať se zdají být jakkoli dobré - vhodné a prospěšné v každém 
konkrétním případě, potom mohou způsobit víc škody než užitku. Pamatujte si, 
důležité je tu milovat s rozlišující moudrostí. Jak vám bylo zjeveno v Mém 
Novém zjevení, láska bez moudrosti je slepá. A moudrost bez lásky nemá 
žádnou moc a účinek. Radou zde je, jako vždy, abyste Mě požádali, abych vás 
inspiroval, osvítil a abych informoval vás a vaši intuici, kdy, jak, komu a proč by 
měly být takové dobré skutky dány k dispozici. Takovým způsobem se 
nemůžete nikdy zmýlit. Někdy je vaše zdržení se konání jakýchkoli dobrých 
skutků, jakož i způsobení jakékoli škody ve prospěch někoho, kdo není na to 
připraven nebo kdo není ve vhodné duchovní pozici, aby měl z toho prospěch, 
samo od sebe a samo o sobě dobrým skutkem. Takže dobrý skutek není vždy 
definován aktivním a hmatatelným konáním něčeho dobrého, ale také 
zdržením se toho, pokud k tomu situace opravňuje. Pamatujte si to! 

Peter: Děkuji Ti za tuto připomínku. Je velmi aktuální. Třetí, takzvaná 
psychologická otázka toho čtenáře, je směrována na mne osobně jako na 
klinického psychologa. Je následující: Jaký je můj názor na problém 
znevažování, zesměšňování a vysmívání se někomu a někým? Jaký druh 
duchovní souvztažnosti má tento problém? Jak bychom měli v takových 
situacích reagovat? Protože jde v otázce o duchovní souvztažnost, sluší se, 
abych ji podstoupil Tobě, abys ji zodpověděl. Koneckonců, já už více, díky Bohu 
(promiň!), nejsem klinickým psychologem. 
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Pán Ježíš Kristus: Je ti odpuštěno, Petře. V této záležitosti jsou zapojeny dva 
faktory. První se týká sebepojetí, sebepředstavy a sebeidentity toho jedince, 
který znevažuje, zesměšňuje a vysmívá se vám, rozvinutých a zavedených 
během jeho/jejích formativních let. Toto je psychologický faktor. Pokud byl 
takový jedinec vychován v atmosféře zesměšňování, znevažování a vysmívání 
nebo byl neustále znevažován, zesměšňován a vysmíván druhými jedinci, kteří 
byli důležití v jeho životě, přijme nebo zvnitřní si ten postoj ve svém životě, 
protože to je to jediné, co se ten dotyčný jedinec byl schopen naučit nebo zažít. 
Nic jiného mu/jí nebylo k dispozici. Osobnost toho jedince se vytváří na základě 
takového postoje. Neumí nic jiného nebo jak se chovat jinak. Druhý faktor je 
duchovní. Na základě předešlé dohody, před inkarnací na planetu Nula, se 
takový jedinec rozhodl inkarnovat do prostředí, které by mu/jí vnutilo takový 
nepřátelský postoj. Záměrem je zde ilustrovat důsledky, výsledky a následky 
takového negativního postoje a životního stylu. Je to důležitým ponaučením 
pro všechny, jaký/jaká nebýt, jak se nechovat a jak nenavazovat vztah. 

V tomto ohledu je tu ale i další stránka. Jistá skupina v peklech se specializuje 
na vyvolávání takových zesměšňujících, znevažujících a posměšných chování a 
postojů, aby je použily proti přirozenosti pozitivního stavu a proti Mně osobně. 
Z té konkrétní skupiny se mnozí inkarnovali na planetu Nula za účelem 
zesměšňovat, znevažovat a vysmívat se všemu dobrému a pozitivnímu, a také 
vám, Mým pravým představitelům. Když potkáte někoho takového, protože teď 
poznáte důvody v pozadí jeho/jejího negativního chování, projevíte opačné 
charakteristické vlastnosti - pochopení, přijetí a odpuštění, a pokud vám to 
řekne vaše intuice, laskavým hlasem uvedete do jeho/její pozornosti, že takové 
negativní chování může uškodit pouze jemu/jí, ale ne vám. Přistupováním 
k takovým případům s takovým pozitivním postojem z vaší strany pomáháte 
dotyčným jedincům změnit jejich chování, pokud ne, když jsou na planetě Nula, 
pak po návratu do duchovního světa. A toto je všechno, o čem dnes 
potřebujeme hovořit. Přeji ti příjemný den. 

Peter: Děkuji Ti mnohokrát za Tvé vysvětlení a za to, že sis za mne zahrál na 
psychologa. 

Pán Ježíš Kristus: Rádo se stalo, Petře. Bylo Mi potěšením to udělat. 
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Dialog 66 

11. dubna 1999 

 

Peter: Před několika dny, když jsem se procházel s Ludmilou během naší 
obvyklé odpolední procházky a když jsme všichni diskutovali o různých 
životních záležitostech, přišla mi na mysl otázka, kterou bych Ti chtěl 
prezentovat, pokud smím, abys ji upřesnil a komentoval. Než ale zformuluji 
svou vlastní otázku, chtěl bych se zeptat, zda si nepřeješ Ty učinit nejdříve 
nějaké komentáře nebo něco rozvést ohledně nějakého tématu. 

Pán Ježíš Kristus: Samozřejmě, že můžeš položit otázku, Petře. A ano, chtěl 
bych nejprve hovořit o něčem, když jsi byl tak laskav a poskytl Mi tuto 
příležitost, abych hovořil první. Mé komentáře budou formou objasnění 
zaměřené na záležitost snahy pseudotvůrců napravit všechno, co pokazili. Jak 
víš, Petře, jedním z nejdůležitějších a nejvýznamnějších procesů, pomocí 
kterého byli pseudotvůrci schopni aktivovat pseudoživot negativního stavu, 
byla separace všech principů maskulinity a všech principů feminity a 
vyzdvihování jednoho principu nad druhý, uměle dělajíce jeden hodnotnější, 
více hodný zřetele a potřebnější než druhý. Podle vyššího duchovního chápání 
nastal proces separace na úrovni Lásky a Moudrosti, Dobra a Pravdy a 
Pozitivních Skutků a Víry. Pozitivní stav, jehož přirozenost pochází z Mé 
Absolutní Přirozenosti, byl založen na sjednocení, integraci a jednotě všech těch 
duchovních principů. Ve Mně jsou ve stavu Absolutního Souladu, Harmonie, 
Soudržnosti, Integrace a Jednoty, bez jakékoliv možnosti jejich rozštěpení, 
rozdělení na části nebo vyzdvihování jednoho nad druhý. Logicky řečeno, pokud 
ve Mne sídlí všechny tyto principy ve svém Absolutním Stavu a Kondici, potom 
je každý princip samostatně a sám o sobě také absolutní. Protože jsou 
absolutní, musí si být rovny ve všech svých aspektech a manifestacích. Jinak by 
některý z nich, nebo žádný nebyl absolutní, ale byly by vzájemně pouze 
relativní. Pokud by měly být vzájemně relativní, v tom případě by kterýkoliv 
jednotlivý princip mohl být dán do pozice upřednostňování, nebo by si ho bylo 
možné představit jako potřebnější, hodnotnější a hodný většího zřetele než 
kterýkoliv jiný. Avšak v tom případě by Stvoření nemohlo být stvořeno, protože 
jakékoliv stvoření může být založeno jen ve stavu sjednocení všech principů. Na 
něčem, co se byť i jen vzdáleně podobá dezintegrovanému stavu nebo kondici, 
nebylo nikdy vybudováno nic trvalého. 

Aby se tedy aktivoval negativní stav, bylo nevyhnutelné porušit tuto základní 
podmínku pro jakýkoliv typ stvoření a přijít s něčím, co by mělo úplně opačnou 
přirozenost a význam. Proto, jestliže byla přirozenost pozitivního stavu 
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vybudována na principech sjednocení, integrace a jednoty Lásky a Moudrosti, 
Dobra a Pravdy a Pozitivních Skutků a Víry, potom, samozřejmě, pokud máte 
potřebu přijít s něčím zcela odlišným, v tom případě musíte začít s totální 
separací, izolací a dezintegrací všech takových principů. Jinak byste budovali 
pozitivní stav, a ne negativní. 

Takto pseudotvůrci všechno pokazili. Proto, aby to opět napravili, za prvé, je 
potřeba začít s procesem odstraňování takové separace, izolace a dezintegrace, 
a za druhé, je potřeba přikročit k procesu opětovné integrace, opětovného 
sjednocení a opětovného spojení všech těchto životně důležitých a zásadních 
principů. 

Jak sis všiml, Petře, záměrně jsem během tohoto popisu vynechal slovo 
‚manželství‘. Měl jsi na mysli, proč je to tak. I když v minulosti, nebo do této 
chvíle bylo vhodné hovořit o duchovním manželství Lásky a Moudrosti, Dobra a 
Pravdy a Pozitivních Skutků a Víry, současná, pokročilejší duchovní situace si 
vyžaduje vyšší princip v chápání těchto pojmů a jejich vzájemného vztahu. 
Jestliže důkladně prozkoumáte význam slova ‚manželství‘, všimnete si, že 
naznačuje existenci dvou oddělených entit, které se musí setkat, aby byli 
rozlišitelné. Ať je jakkoliv sjednotíte, nebo v tomto případě spojíte v manželství, 
pokud je vnímáte a pojímáte jako dvě oddělené entity, jak je to manifestováno 
například při existenci muže a ženy, ještě stále zůstanou vzájemně rozlišitelné a 
jedinečné ve své přirozenosti. Takže, ať na to nahlížíte jakýmkoliv způsobem, 
jsou dvě, a ne jedna. V takovém manželském vztahu ještě stále zůstává situace, 
která může vést k jejich možné separaci - což je tak časté například při lidských 
rozvodech. V případě, že na to nahlížíte z typického stavu jejich manželství, mají 
nadále silný potenciál své budoucí separace - z jakýchkoliv důvodů. A to by 
nakonec mohlo vést a vedlo k opětovné aktivaci negativního stavu. Ale když 
hovoříme o jejich integraci, sjednocení a jednotě namísto manželství, na 
základě pravého logického významu těchto důležitých pojmů z nich nesmí nebo 
nemůže vyplynout žádná možnost opětovné aktivace negativního stavu. 

Důvod, proč bylo do této chvíle dovoleno hovořit o jejich manželství, byl ve 
faktu, že pro Mne osobně bylo nutné odloučit se od Mé Esence - Mé Absolutní 
Feminity, abych byl schopen vstoupit do lidského života a života negativního 
stavu všeobecně a vytvořit v nich podmínky pro jejich budoucí spasení, 
založené na procesu opětovné integrace, opětovného sjednocení a opětovného 
spojení všech zmíněných principů. Protože v lidském životě a v negativním 
stavu všeobecně se největší přiblížení k takovému pozitivnímu chápání a 
pojímání těchto principů manifestovalo pouze v jejich fyzických manželstvích, 
ve kterých by mohli vzdáleně pocítit určitý minimální stupeň svého sjednocení, 
bylo nutné přijmout ten pojem nebo slovo - manželství, aby se s takovou 
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představou důvěrně seznámili. Jinak by nemohli pojmout a pochopit, o čem Já 
nebo kdokoliv jiný hovoříme. Takže, jak z tohoto příkladu vidíš, slovo 
‚manželství‘ poskytlo lidem a ostatním tvorům jisté vzdálené přiblížení pravé 
reality pozitivního stavu. Toto jsou zbytky pozitivního stavu obsažené v každém, 
kdo v současnosti žije v negativním stavu a v lidském životě. Na těchto zbytcích 
se uskuteční jejich budoucí spasení. Cestu pro tento proces jsem připravil Svým 
vlastním opětovným sjednocením, opětovnou integrací a opětovným spojením 
se Svou Původní Esencí, nazývanou v evangeliích Otec. 

Avšak v současnosti, kdy všechno ohledně negativního stavu a lidského života 
dospívá do svého finále a konce, a protože slovo ‚manželství‘ ani jen vzdáleně 
neodráží pravou přirozenost pozitivního stavu, do popředí uvědomění každého 
je třeba uvést jiné, vhodnější chápání tohoto pojmu a nahradit ho pojmy, které 
jsou více skutečné, realistické a více souhlasné s pravou přirozeností pozitivního 
stavu, který je koncepčně a dynamicky strukturován na základě harmonie, 
integrace a jednoty všech principů Lásky a Moudrosti, Dobra a Pravdy a 
Pozitivních Skutků a Víry. Tyto pojmy obsahují a odrážejí daleko více, než může 
vyjádřit nebo obsáhnout slovo ‚manželství‘. 

Protože v případě pseudotvůrců, aby se aktivoval negativní stav, bylo nutné 
oddělit Lásku a Moudrost, respektive Feminitu od Maskulinity a všechny jejich 
ostatní příslušné atributy a charakteristické rysy, a protože z pozice principů 
Lásky - feminity - je to výslovně nemožné učinit - láska by nikdy nedovolila 
takovou separaci! - museli ten princip potlačit a zdůraznit a uvést do 
dominance maskulinní princip. Pouze z pozice maskulinity, ve stavu její úplné 
separace, izolace a odštěpení od principů feminity, může být připravena situace 
pro aktivaci negativního stavu. Problémem lásky a její feminity je skutečnost, že 
z její pozice se nemůže nebo nesmí objevit žádná otázka o možnosti nějakého 
jiného života, než je život pozitivního stavu. Láska neklade otázky. Není to její 
funkcí. Avšak z pozice moudrosti a její maskulinity může být taková otázka 
lehce zplozena, protože její funkcí je klást otázky. Aby se ale ta otázka správně 
zodpověděla s plnou platností všech jejích závěrů, důsledků, výsledků a 
následků, bylo nutné opustit stav jednoty Lásky a Moudrosti a všech jejich 
příslušných atributů a charakteristických rysů. Toto opuštění vedlo k rozdělení 
maskulinity a feminity, s následnou aktivací negativního stavu. Není náhoda, 
Petře, že vždy, když přemýšlíš o pseudotvůrcích, myslíš na ně ve své mysli jako 
na muže. Nikdy ti nepřišli na mysl ženy pseudotvůrkyně. 

Aby se věci opět napravily, toto rozdělení se musí opravit. Jak byste si počínali 
při jeho napravování? Jak víš, samotná povaha pseudotvůrců, jakož i všech 
jejich fabrikací je zakořeněna v tomto rozdělení. Je zakódována v jejich 
genetické skladbě. Jak si pamatuješ, před nějakou dobou vám bylo naznačeno 
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(v Korolariích...), že jsem v Mé Nové škole otevřel velmi speciální nové 
oddělení, které se zvláště a konkrétně specializuje na záležitosti pseudotvůrců. 
Každý pseudotvůrce, který prokáže přání konvertovat do pozitivního stavu, 
musí vstoupit do tohoto speciálního oddělení v Nové škole a podstoupit zvláštní 
typ duchovní, duševní, ‚fyzické‘, genetické a jakékoliv jiné, pro vaší vnější 
lidskou mysl nepochopitelné restrukturalizace a přepojení celé jejich soustavy, 
během čehož je odstraněna potřeba tohoto rozdělení, zakódovaná v jejich 
genech, a do mysli pseudotvůrců je implantován nový kód pro opětovné 
spojení zmíněných principů a všech jejich stavů a procesů. Tento nový kód jim 
umožňuje, aby ve své mysli začali proces opětovné integrace, opětovného 
sjednocení a opětovného spojení všech předtím separovaných, izolovaných a 
oddělených principů.  

Oznamuji vám, že v této době jsou téměř dvě třetiny pseudotvůrců v tomto 
konkrétním oddělení Nové školy, podstupujíce tento proces. Pamatujte si, 
prosím, protože proces separace, izolace a rozdělení trval mnohá tisíciletí, aby 
se toho dosáhlo, proces opětovného sjednocení, opětovné integrace a 
opětovného spojení nemůže proběhnout, takříkajíc, přes noc. Avšak kvůli faktu, 
že stav sjednocení, integrace a jednoty většina z nich už zažila před aktivací 
negativního stavu, a jeho důvěrná známost a to, jak ho vrátit, byla zachována 
v největších hlubinách nevědomé části jejich mysli, není potřeba, aby to trvalo 
tak dlouho jako samotný proces rozdělení. Důvod, proč dosažení procesu 
rozdělení trvalo v podstatě pár milionů let (v lidském pojetí času), byl ten, že 
v té době neexistovalo nic takové povahy nebo taková zkušenost. Nejdříve bylo 
nutné s tím procesem experimentovat, zkoušet tu či onu metodu, dokud se 
nenašel správný klíč, aby se uskutečnil ten téměř nemožný čin. 

Dokud pseudotvůrci absolvují tento proces a dokud jsou v procesu opětovného 
napravování věcí, založeném na jejich vlastní integraci, opětovném sjednocení a 
opětovném spojení, budeme je nadále nazývat ‚pseudotvůrci‘, kvůli jejich 
vlastním osobním a důležitým duchovním důvodům. Pouze po završení úplné 
deaktivace a eliminace negativního stavu - hlavního úkolu, za který jsou 
pseudotvůrci zodpovědni - se už více nebudou nazývat ‚pseudotvůrci‘. V té 
době se budou nazývat spolutvůrci. 

Pokud jde o zbývající třetinu pseudotvůrců, kteří stále ještě nejsou schopni 
konverze do pozitivního stavu, ti budou pokračovat ve svém vlastním 
experimentování za účelem získání konečné odpovědi na svou existenciální 
otázku. Avšak nyní má jejich otázka konečný charakter, po kterém, po jejím 
náležitém zodpovězení, už není možné položit žádnou jinou otázku z jejich 
vlastní pozice, protože totálně a kompletně zavrhne předtím zmíněnou 
Nulovou hypotézu. Důvodem, proč má jejich současné kladení otázek finální 
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charakter, je to, že jejich experimentování dosáhlo vrcholu, kvůli faktu, že mají 
konečně odlišný typ materiálu, extrahovaný z Mých pravých představitelů, 
předtím agentů Mého pozitivního stavu, se kterým a pomocí kterého se 
pokoušejí zfabrikovat sentientní entitu, která by obsahovala takový stav 
sjednocení, integrace a opětovného spojení všech předtím oddělených principů 
bez využití jakýchkoli pravých duchovních principů. Tentokrát mají na mysli tuto 
otázku: Je vůbec možné dosáhnout tohoto cíle? Je možné zfabrikovat někoho 
ve zmíněném stavu sjednocení, integrace a opětovného spojení bez jakýchkoli 
duchovních principů a Mé Osobní účasti? Vidíš, Petře, problém s touto 
konkrétní větví pseudotvůrců je Má Osobní účast. Vždy chtěli dokázat, že je 
možné stvořit čistě pozitivní styl beze Mne nebo bez Mého Osobního zapojení. 
Toto je jádrem celé záležitosti! 

Důvodem, proč nazýváme tuto fázi experimentování pseudotvůrců jako 
dosažení konečného vrcholu, je to, že předtím a před jejich uvězněním 
vyzkoušeli všechny možné i nemožné metody - a, samozřejmě, selhali. 
Tentokrát ale zůstává pouze jedna metoda - využití nového materiálu 
extrahovaného z Mých představitelů, který jim v té době nebyl k dispozici. Když 
vezmeme do úvahy důležitost této konečné odpovědi na jejich otázku, je pro 
vás výhodné, že zbývající pseudotvůrci dokončí tuto fázi svého posledního 
experimentování co nejdříve, aby také mohli vstoupit do zmíněného oddělení 
v Nové škole. Pokračování v tomto experimentování a následné odmítnutí 
nulové hypotézy (pamatujete si její předpoklad? ‚Je možné mít pravý život, 
srovnatelný se životem pozitivního stavu, beze Mne nebo bez nějakých Mých 
pravých duchovních principů, nebo jen s falešnými bohy, s nimi a falešnými a 
zkreslenými duchovními principy!?‘) je jejich vlastní cestou k napravení věcí. 
Toto je jeden z mnoha důvodů, proč vám bylo doporučeno spolupracovat i 
s touto frakcí pseudotvůrců. Čím dříve dokončí tuto fázi svého 
experimentování, tím dříve budeme všichni schopni eliminovat a odstranit 
tento tíživý stav izolace, separace, rozdělení a dezintegrace, na kterém je 
založen život negativního stavu i lidský život. Naneštěstí, v této konkrétní době, 
jak bylo uvedeno předtím, je jejich experimentování v tomto ohledu brzděno a 
zdržováno jejich válkou s renegáty. Renegáti, samozřejmě, také pokračují se 
svým vlastním programem v tomto ohledu, podobným způsobem jako 
pseudotvůrci. 

Je ještě jeden komentář, který bych chtěl učinit, než odpovím na tvou otázku, 
Petře. Tento komentář se netýká výše diskutovaného tématu. Souvisí s 
tendencí, kterou někteří z vás projevují tím, že se pokoušejí porovnávat svou 
situaci a kondici, ať je jakákoliv, se situací a kondicí někoho jiného. I když u vás 
mohou existovat nějaké společné rysy, co se týká takových situací a kondic, 
jsou jen povrchní a zcela zevnější. V pokusech vyhledávat takové společné rysy 
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nebo dělat taková zbytečná porovnání existuje určitý stupeň duchovního 
nebezpečí. Bez vašeho vědomí vám negativní aspekt vaší lidské přirozenosti 
může vnutit přání nebo potřebu být jako někdo jiný nebo mít ten stejný typ 
zážitku, jako mají někteří jiní jedinci. Chycením se do této možné pasti byste 
zapřeli svoji vlastní, jedinečnou, individuální a nenapodobitelnou přirozenost. 
V tomto případě byste selhali ve svém poslání být sami sebou a mít své vlastní 
zážitky, se svou vlastní manifestací toho, jak jsou takové zážitky zvládány, 
vyjadřovány, vnímány, pojímány a interpretovány. Nikdo nemůže být jako vy. 

Na okamžik však předpokládejme, že dva nebo vícero jedinců mají ten stejný 
typ problémů. Řekněme, že mají stejný typ fyzické nemoci, například srdeční 
chorobu, nebo rakovinu jater. I když je to stejná nemoc, její příčina, průběh, 
výsledek a všechno, co se týká její situace, jako i to, jak bude každý v té situaci 
na ni reagovat, co bude prožívat, cítit, myslet si a vnímat ohledně toho, bude 
nekonečně odlišné od všech ostatních v té situaci. A i když se zevnější fyzické 
symptomy mohou projevovat velmi podobným způsobem, jejich vnitřní 
protějšky a vnímání a prožívání toho každým jedincem nebudou nikdy stejné. 
Nebezpečí pokusů najít v nich společného jmenovatele je ve faktu, že to může 
vést k potlačení potřeby mít své vlastní jedinečné zkušenosti v tomto ohledu a 
mohlo by se to stát sebenaplňujícím proroctvím, prostřednictvím a díky 
očekáváním mít ty samé zážitky a jejich výsledky, jako má nějaký jiný jedinec. 
To by zcela zmařilo správnou manifestaci duchovních důvodů, které jsou 
základem jakéhokoliv takového stavu a situace. Proto by to dotyčnému jedinci 
bránilo v poučení, jakož i v poskytování důležitých lekcí každému tím stavem 
nebo takovou situací. 

Nebo, vezměte si například pokus najít nějaké společné rysy mezi někým, kdo 
odešel do penze ze svého lidského typu zaměstnání a někým, kdo je zdravotně 
nezpůsobilý pokračovat ve svém lidském zaměstnání. V případě důchodce je 
situace duchovně a přirozeně jiná než v případě zdravotní a/nebo duševní 
nezpůsobilosti. V prvním případě si dotyčný penzista splnil účel, kvůli kterému 
byl zapojen ve svém příslušném zaměstnání, nebo práci, nebo pozici, nebo 
podobně. Věnoval tomu daný čas, takže pokračovat v tom by bylo duchovně 
neproduktivní. Současně odchodem do penze přenechal tu pozici někomu 
jinému, kdo je snad schopen přispět nějakými jinými důležitými aspekty 
k charakteru té pozice, které nebyly k dispozici nebo nebyly potřeba v době, 
kdy v ní byl onen důchodce. Na druhou stranu, zdravotní a/nebo duševní 
nezpůsobilost, která někomu brání, aby byl v té pozici, z duchovního hlediska 
znamená nevhodnost a neadekvátnost té pozice pro jedince v ní zapojeného, 
protože setrvání v ní nejenže by nikam nevedlo, ale bylo by úplně marné, 
neproduktivní, nebezpečné a podkopávající jeho/její skutečné a pravé poslání, 
kterému předešlá zkušenost v té konkrétní pozici připravovala cestu, aby zažil/a 
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něco zcela odlišné; v tomto případě, aby zažil/a fyzickou a/nebo duševní 
nezpůsobilost a to, k čemu by mohla vést v životě dotyčného jedince. 

Ale z našeho duchovního hlediska je tato konkrétní záležitost tak 
individualizovaná a zosobněná, že žádné dva případy nemohou mít nikdy nic 
společného, nebo aspoň nemohou mít stejné důvody. Pouze na zevnější lidské 
úrovni se mohou objevit takové společné rysy. Mohou však být, a ve většině 
případů také jsou, zavádějící. Takže, nechyťte se do této typické lidské pasti. 
Toto je jen jemná připomínka. Myslím, Petře, že tvá otázka má jistou souvislost 
s touto konkrétní záležitostí. 

Peter: Ano, má. Vlastně, když jsme se procházeli a hovořili, tiše jsem řekl, že i 
když víme velmi dobře, že všechno, co se děje v našem životě, ať je to cokoliv, 
děje se na základě předešlé dohody mezi Tebou a námi, a že to slouží nějakému 
důležitému účelu, přesto však nevíme, proč se to děje. Když jsme stonali a 
stěžovali si na naše početné fyzické bolesti a různé stavy našeho fyzického 
nepohodlí, divil jsem se, proč bylo nutné souhlasit s tímto vším a proč nejsme 
schopni se jich zbavit, i když Tebe a všechny, kteří jsou námi přítomni, jakkoliv 
prosíme, abyste nám pomohli se osvobodit od všech těch lidských nesmyslů - 
aspoň na fyzické úrovni (žalů, bolestí, trápení, nemocí atd.). 

Pán Ježíš Kristus: I když existuje jistá souvislost mezi výše zmíněnou 
připomínkou a tvou otázkou, existuje i značný rozdíl. V prvním případě jsme 
hovořili o pokusech porovnávat nebo nacházet společné rysy nebo podobné 
důvody v pozadí stavů, které vypadají stejně. Tady, v tomto případě, se ale 
věnujeme záležitosti, proč takové stavy vůbec existují. 

Na tuto otázku nelze poskytnout prostou odpověď. Ano, je pravdou, že kvůli 
nějakým vašim vlastním osobním a vrozeným individuálním důvodům jste 
souhlasili s tím, že prožijete tyto druhy zkušeností. Tyto zosobněné a 
individualizované důvody není možné zjevit, protože jsou výlučně mezi Mnou a 
vámi. V tomto případě by měl každý jeden z vás přistoupit ke Mně osobně a 
individuálně a měl by položit tu otázku sám za sebe. Raději se ale na to 
nespoléhejte, pokud jste na planetě Nula, většina aspektů toho ‚proč‘ vám 
nebude k dispozici, za prvé, z bezpečnostních důvodů, a za druhé, a to je 
nejdůležitější, že jejich velikost a význam je takových rozměrů, že vaše lidská 
vědomá mysl by to nemohla přijmout, ba dokonce ani pochopit. Ze svého 
typického lidského hlediska byste je jednoduše odmítly jako něco výslovně 
nemožné a nemyslitelné. Kdybych je vám měl zcela zjevit, kvůli vaší současné 
neschopnosti přijmout je nebo je vůbec pochopit, rovnou byste je odmítli jako 
něco, co by v žádném případě nemohlo být pravdivé a věrohodné. V tom 
případě byste se okamžitě stali velmi jasným terčem pro síly negativního stavu 
a na základě vašeho odmítavého postoje byste negativnímu stavu podlehli, 
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stanouce se fakticky jeho otrokem. Aby se tak nestalo, bylo nutné utajit většinu 
obsahu té dohody a toho, proč bylo vůbec tak nezbytné uzavřít ji za takových 
omezujících podmínek. 

Vidíš, Petře, a každý, kdo čte tato slova, že většina aspektů vaší dohody prožít 
cokoli, co prožíváte a budete prožívat během svého života na planetě Nula, je 
takové povahy, že kvůli způsobu, jakým je strukturován a jak je uspořádán váš 
lidský život a jeho omezení, nemůže být zjevena. Pamatujte si, prosím, že bylo 
také dohodnuto nemít toto důležité poznání k dispozici během vašeho pobytu 
na planetě Nula v lidském životě. Tehdy jste dokonale chápali, že lidská 
přirozenost je taková, že bude účinně překážet a bránit vaší schopnosti 
dozvědět se toto ‚proč‘. Jednoduše řečeno, lidský život je se svou divnou a 
nemožnou přirozeností takový, že není schopen přijmout nebo pochopit 
většinu duchovních důvodů existujících v jeho pozadí, nebo duchovních důvodů 
čehokoliv, co máte ve všech aspektech vašeho typického lidského života.  

Jsou ale některé aspekty, které mohou být zjeveny a pochopeny dokonce i vaší 
typickou lidskou myslí. Jedním aspektem zmíněné záležitosti je jasná ilustrace a 
demonstrace přirozenosti lidského života a negativního stavu samého o sobě a 
jako takového. K čemu vedou produkty negativního stavu, jakož i negativní stav 
sám od sebe a sám o sobě, nebo co jsou schopny ukázat pro poučení všech? 
Tyto produkty i negativní stav nejsou ničím jiným než rozkladem, bolestí, 
utrpením, bídou, slábnutím, úpadkem, umíráním a smrtí. Jestliže jste souhlasili 
se vstupem do lidského života a jestliže váš duch a duše - vaše jedinečná 
individualita - souhlasili dočasně s prožitím lidského života, produktu 
negativního stavu, potom jste také zjevně souhlasili se vším, co bylo/je 
neodmyslitelně zakořeněno v takovém těle - s rozkladem, bolestí, nemocemi, 
chorobami, poruchami, utrpením, bídou, slábnutím a umíráním a smrtí vašeho 
fyzického těla. Nakonec, neexistuje žádný jiný způsob, jak přežít lidský život. 

Pokud tedy zvážíte tyto důležité faktory, potom vám bude jasné, proč nemohou 
být vaše prosby, abych vám pomohl zbavit se takových stavů, vždy splněny 
nebo proč vám to nemůže být poskytnuto. V tomto případě by taková pomoc 
byla hrubým porušením vaší počáteční dohody, podle které jste vstoupili do 
lidského života. V takovém případě byste ve své misi neuspěli. Samozřejmě, 
jsou situace, které zaručují takovou pomoc a eliminaci určitých fyzických stavů, 
které se potřebují odehrát pouze dočasně, uvnitř specifického časového rámce 
vašich lidských životních zážitků, kvůli potřebě je prožít a poučit se z nich nebo 
ilustrovat schopnosti jejich zvládání a jak byly použity a dosaženy. Jsou 
potřebné jen do té doby, dokud se ty lekce nenaučí nebo dokud určité další 
aspekty jejich povahy nejsou plně uchopené a pochopené všemi, kteří jsou 
s vámi do toho zapojeni nebo kteří jsou s vámi spojeni. Na druhou stranu, jsou 
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některé další stavy a okolnosti vašeho fyzického těla, které potřebují mít volný 
průběh buď do konce vašeho lidského života na planetě Nula, nebo do určitého 
daného času, dokud nesplní svůj účel a nevyčerpají svou užitečnost, kvůli 
kterým jim bylo dovoleno, aby vás vůbec postihly. Avšak vždy, když Mne, jakož i 
všechny, kteří jsou při vás přítomni, poprosíte o pomoc, můžeme udělat pouze 
tolik, kolik nám umožňuje naše vzájemná dohoda a smlouva. Nezapomínejte 
ale na jednu důležitou věc: kdyby nebylo naší neustálé pomoci a podpory, 
nebyli byste schopni vydržet ani minutu nic z toho, co je na vás uvalováno na 
základě povahy vašeho fyzického těla a lidského života všeobecně a na základě 
podmínek naší dohody a smlouvy. Takže dokonce i v těch nejvíce vysilujících a 
nejvíce bolestivých stavech, kdy je vaše fyzické a/nebo duševní utrpení 
nejhorší, jaké si jen lze představit, naše pomoc a podpora je nanejvýš výrazná a 
zjevná, i když tehdy, když se nacházíte uprostřed takového hrozného zážitku, se 
vám zdá, že jsme vás Já i všichni, kteří jsou přítomni, opustili - zatímco přesný 
opak je pravdou. Jinak byste nebyli schopni přežít takovou tvrdou zkoušku. 
Vzpomeňte si na tuto skutečnost vždy, když jste v takovém rozpoložení nebo 
situaci! 

A na závěr, existuje další aspekt vašich fyzických stavů. Každý stav ilustruje 
určité odlišné aspekty přirozenosti lidského těla a to, jak je křehké a omezené. 
Jak víš, jeden jedinec není schopen ilustrovat nebo přijmout všechny takové 
aspekty. Jinak by to nemohl přežít ani na zlomek sekundy. Proto bylo nutné 
porozdělovat všechny ty téměř nekonečné variace takových aspektů mezi 
mnoho jedinců-dobrovolníků, a to během mnoha, mnoha, mnoha tisíciletí. Toto 
je záležitostí odhalení přirozenosti negativního stavu. Důvod, proč říkáme 
‚téměř nekonečné variace‘, je ten, že přirozenost negativního stavu a lidského 
života je vyčerpatelná, a proto dospěje do svého konce. Takže, nevzniknouce 
v Absolutním Stavu, jejich přirozenost nemá výsadu zůstat navěky. Z toho 
důvodu nemá ve své přirozenosti nekonečné, nevyčerpatelné rozmanitosti 
prožitků. Z hlediska těchto faktorů každý jeden z vás souhlasil, že prožije pouze 
tolik, kolik může přijmout a kolik může být schopen zažít nebo vydržet během 
svého pobytu na planetě Nula ve svém vlastním specifickém lidském fyzickém 
těle. Osobně vás mohu ubezpečit, že vám nebylo určeno nic víc nebo nic 
většího nebo intenzivnějšího, než byste byli schopni nebo byste chtěli zažít 
nebo vydržet. Na tom jsme se vzájemně dohodli. A jak víš, takovou dohodu 
nelze nikdy nedodržet nebo porušit. Dává Mé upřesnění této záležitosti 
odpověď na tvou otázku, Petře? 

Peter: Ano, dává. A abych Ti řekl pravdu, očekával jsem, že je za tím vším něco 
takové. Každopádně, velmi Ti děkuji za tvou laskavost a ochotu snášet všechny 
naše otázky a naši velmi často bláznivou zvědavost. Je dnes ještě něco, co by sis 
přál upřesnit? 
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Pán Ježíš Kristus: Myslím, že jsme toho měli na jeden den dost. Rádo se stalo, 
Petře. A nedělej si starosti s vašimi otázkami a ‚zvědavostí‘, protože jak víš, Má 
ochota odpovídat je nevyčerpatelná a nemá hranice. Takže, jen rovnou do 
toho, a ptejte se a buďte zvědaví vždy, když máte chuť. Zatím se mějte báječně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



521 
 

Dialog 67 

13. dubna 1999 

 

Peter: Já osobně dnes nemám žádné konkrétní otázky ani multivesmírného, ani 
jiného významu. Ani jsem od nikoho žádné otázky nedostal. Jeden problém ale 
uvedla do mé pozornosti Dr. Ardyth Noremová ohledně nevhodnosti použití 
termínu „in lieu“ v Dialogu 62 a možná v některých dalších. V anglickém jazyce 
ten termín znamená „namísto“ nebo „místo“. Takže když jsem se Tě ptal na 
úplném začátku toho Dialogu, zda máš co dodat „in lieu of“ Tvého vzkříšení, 
myslel jsem to v úplně jiné konotaci, než je anglický význam toho slova. Myslel 
jsem tím, zda máš Ty něco, čím bys přispěl ohledně faktu Tvého vzkříšení. Takže 
kdokoliv, kdo bude číst tu otázku, měl by slovo „in lieu“ nahradit slovy „about 
the fact of“ („ohledně faktu“ - pozn. překl.). Omlouvám se za těžkosti, které 
jsem mohl způsobit čtenářům, zejména tím, kteří právě překládají tyto Dialogy 
do nějakých jiných jazyků. Zjevně jsem daleko od dokonalosti v používání 
některých slov anglického nebo jakéhokoliv jiného jazyka. 

Pán Ježíš Kristus: Nebuď na sebe tak tvrdý, Petře. Takové chyby jsou běžné a 
pochopitelné. Mohu tě ujistit, že většina čtenářů těchto Dialogů pochopí tvou 
otázku takovým způsobem, jakým jsi ji myslel, a ne způsobem, jakým je to 
myšleno v angličtině. Samozřejmě, je dobré udělat vhodné opravy a od Ardyth 
bylo milé, že to uvedla do tvé pozornosti. 

Peter: Pro mne je to trochu trapné. Přijímám ale fakt mé lidské nedokonalosti a 
omezení. Vraťme se ale opět k dnešní práci - pokud to tak mohu říct. Jak bylo 
uvedeno na začátku, ani já, ani nikdo jiný nemáme teď žádné konkrétní nebo 
významné otázky. Proto bych se Tě chtěl zeptat, zda máš něco, čím bys dnes 
přispěl nebo co bys dodal nebo co bys upřesnil. 

Pán Ježíš Kristus: Děkuji ti, Petře, že ses mě zeptal. Ano, skutečně mám co 
dodat k záležitosti diskutované v Dialogu 66. Povězme, že dnešek je 
pokračováním naší diskuse o záležitosti odloučení Lásky a Moudrosti, Dobra a 
Pravdy a Pozitivních Skutků a Víry a feminity a maskulinity, jakož i o koncepci 
toho, co lidé nazývají ‚manželstvím‘.  

Jak bylo uvedeno v tomto Dialogu, bylo nutné separovat a rozdělit tyto 
principy, aby se umožnila aktivace negativního stavu. Původním účelem toho 
rozdělení a separace bylo ze strany pseudotvůrců zavedení životního stylu, 
který by se nejen podstatně lišil od životního stylu tehdy existujícího pozitivního 
stavu, ale který by byl v úplném protikladu k němu ve smyslu opozice. Účel byl 
čistě vědecký, aby se otestovala možnost jakéhokoliv životního stylu, odlišného 
od životního stylu pozitivního stavu. 
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Pokud jsou Láska a Moudrost, Dobro a Pravda a Pozitivní Skutky a Víra a 
všechny jejich atributy, charakteristické rysy a odvozeniny ve stavu sjednocení, 
integrace a jednoty, žádný jiný životní styl není možné ustanovit. Vědouce, že 
z pozice čisté Lásky a z její Dobroty a Pozitivních Skutků by nemohl být počat a 
následně ustanoven žádný jiný životní styl než pozitivní, bylo nutné tu Lásku a 
všechny její atributy, charakteristické rysy a odvozeniny izolovat a separovat od 
jejího stavu a procesu sjednocení, jednoty a integrace, s Moudrosti a všemi 
jejími atributy, charakteristickými rysy a odvozeninami. Koneckonců, povaha 
Lásky a její struktura a dynamika je taková, že nemůže vyprodukovat nic jiného 
než to, co je pozitivní a dobré. Čistá Láska nemůže vytvořit a uvést do činnosti 
žádné jiné produkty žádného jiného druhu. 

Toto je hlavní důvod, proč bylo nutné potlačit všechny principy Lásky a uvést je 
do méně významné a podřadné pozice. A protože je Láska čistě femininní 
princip, bylo nutné separovat a oddělit feminitu od maskulinity a uvést 
maskulinitu do dominantního postavení. Ve stavu tohoto typu separace a 
rozdělení byl založen zcela nový životní styl, který nebyl nikdy předtím 
koncipován nebo možný. Toto je geneze aktivace negativního stavu.  

Na základě těchto faktorů byl vyvinut a založen lidský život i život všech v zóně 
vymístění a v jejích příslušných peklech. Proto je všechno v lidském životě, jakož 
i ve všech ostatních typech pseudoživotů založeno na těchto faktorech a 
odvozeno z těchto faktorů separace a rozdělení. Jestliže se důkladně podíváte 
na minulost lidstva, všimnete si, že během celých jeho dějin byly ženy ve 
většině lidských kultur vždy v pozici podřízenosti a otroctví vůči dominantním 
mužům. Jejich funkce a role se omezovala na rození dětí a bytí ženami 
v domácnosti. Ve většině případů byly vyloučeny z jakýchkoli důležitých 
rozhodovacích procesů nebo zastávání jakýchkoli významných a důležitých 
společenských postů, samozřejmě, pokud neměly takzvané královské dědičné 
právo. 

V důsledku skutečnosti, že životní styl lidstva a všech ostatních v negativním 
stavu byl založen na principu dominance mužů nad ženami, abych se osobně 
inkarnoval na planetu Nula do typického lidského života a abych uspěl ve Svém 
poslání, bylo nutné přijmout existující poměry na této planetě a mít formu 
muže. Pro tuto nutnost existovaly dva důvody. Jedním bylo to, že pouze 
z pozice muže jsem mohl být vyslechnut a akceptován jako někdo, kdo má 
vůbec nějakou autoritu. Druhým, důležitějším a významnějším důvodem bylo 
to, že abyste vytvořili v lidském životě a v životě negativního stavu všeobecně 
podmínky pro jejich konečnou eliminaci, potřebujete začít ze středu jejich 
vlastní přirozenosti, z jejich vlastní pozice, z jejich vlastního nitra a ze všeho, na 
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čem založili smysl jejich života. Jakákoliv jiná pozice by byla nejen 
nepochopitelná pro všechny v tom životě, ale byla by kategoricky odmítnuta. 

Jak vidíte z této situace, bylo nutné pro Mne osobně, abych v procesu Své 
inkarnace na planetu Nula a do negativního stavu následoval stejné postupy, 
pokud jde o to ‚čím‘ prošla aktivace negativního stavu. Takže, jak si pamatujete, 
určitý prvek z Mé Absolutní Maskulinity byl dočasně separován a oddělen z Mé 
Absolutní Přirozenosti a sloučen s určitými lidskými prvky. Protože ten element 
pocházel ze Stavu a Procesu Mé Absolutní Maskulinity, umožnil Mi, abych se 
narodil do lidského života ve formě muže. 

Dalším bodem nutnosti narodit se jako muž bylo to, že to byl maskulinní aspekt 
života pozitivního stavu, který byl rozdělen, izolován a separován od celku 
všech principů feminity, nebo v tomto případě od principů Lásky, Dobroty a 
Pozitivních Skutků. Femininní princip neinicioval a nezavedl tu separaci, izolaci a 
rozdělení. Proto jakékoliv opětovné sjednocení, opětovná integrace a opětovné 
spojení maskulinity, nebo Moudrosti, Pravdy a Víry, s její feminitou, nebo 
Láskou, Dobrotou a Pozitivními Skutky, musí začít z pozice toho, co se 
separovalo, izolovalo a oddělilo. Musí to tedy být iniciováno z pozice 
maskulinity. Toto je důvodem, proč jsem během Svého lidského života musel 
být mužem. Bylo nutné, abych plně prožil stav separace, izolace a rozdělení 
stejným způsobem jako lidé, abych ten život byl schopen včlenit do Své 
Přirozenosti za účelem jeho transformace a za účelem vytvoření příznivých 
podmínek pro konečnou eliminaci tohoto tíživého a bídného rozdělení, 
separace a izolace. Jde o to si uvědomit, že to, co bylo separováno, izolováno a 
odděleno, nemůžete opětovně sjednotit, opětovně spojit a opětovně 
integrovat z vašeho zevnějšku. Než s tím můžete něco udělat, musíte to 
nejdříve včlenit do sebe, do samotné své přirozenosti. Pokud se to nenachází 
v samotné vaší přirozenosti, v její zkušenostní modalitě, nejenže byste neměli 
žádnou možnost to využít, ale ani byste nevěděli, jak to udělat; namísto toho 
byste znovu potvrzovali životní styl negativního stavu. Toto je jeden z hlavních 
důvodů, proč bylo pro Mne absolutně nutné, abych do Své Přirozenosti začlenil 
všechno, co jsem prožil během své inkarnace na planetě Nula i v peklech. Jak si 
pamatujete, to začlenění vytvořilo a ustanovilo Moji Absolutně Novou 
Absolutní Přirozenost. 

Když bylo to začlenění dokončeno, mohl jsem ze samotného Svého nitra zahájit 
proces opětovné integrace, opětovného sjednocení a opětovné spojení všeho, 
co bylo za původním účelem aktivace negativního stavu odděleno, izolováno a 
separováno. Nejdříve se to muselo odehrát ve Mně. Koneckonců, pokud jsem 
byl v lidském životě, byl jsem separován, izolován a oddělen od samotné své 
Esence a Substance. A nejen to, ale přinesl jsem si s sebou zpět něco, co nebylo 
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nikdy Mojí součástí - lidskou přirozenost a lidské fyzické tělo - a přenesl jsem to 
do Své Původní Přirozenosti. Bylo by nemožné, aby kdokoliv, kdekoliv a 
kdykoliv, byť i jen vzdáleně pochopil, co tento nejvýznamnější, nejdůležitější a 
nejzásadnější proces znamenal a jaké důsledky, výsledky a následky byly, jsou a 
budou až do věčnosti. Stačí povědět, že završení tohoto procesu vytvořilo 
základ a uvedlo do pohybu budoucí opětovnou integraci, opětovné sjednocení 
a opětovné spojení všech a všeho, co bylo rozděleno, izolováno a separováno 
od svého původního zdroje. Tento proces, který právě nyní probíhá, je 
procesem postupné eliminace negativního stavu a všech negativních aspektů 
lidské přirozenosti. 

Zatímco v nitru Mé původní přirozenosti probíhal proces opětovné integrace, 
opětovného sjednocení a opětovného spojení, ta přirozenost se změnila a 
okolo Vánoc 1987 jsem se stal plností Pána Ježíše Krista. Čím více se tento 
proces blížil ke stavu završení, tím zjevnější posun nastával v pojímání feminity 
a maskulinity v lidském životě. Náhle se v takzvaných civilizovaných zemích 
začala objevovat feministická hnutí, účelem kterých bylo to, aby ženy unikly ze 
svého prokletého postavení, jsouce méně důležité, méně hodnotné, méně 
potřebné a méně hodné zřetele než muži. Všechna tato hnutí, i když jejich 
filosofie byla/je založena na trochu zkreslených a nesprávných předpokladech, 
byla a jsou důsledkem toho, co jsem ustanovil v procesu opětovné integrace, 
opětovného sjednocení a opětovného spojení všeho v Sobě, co bylo původně 
odděleno, izolováno a separováno za účelem prožití lidského života i 
pseudoživota negativního stavu. Bez tohoto příkladu, který jsem vytvořil Svým 
Vlastním Životem a zkušenostmi, by se nikdy žádná taková hnutí nemohla nikdy 
objevit. 

Během dlouhé historie své vlády pseudotvůrci postupně ztratili jakoukoliv 
perspektivu potřeby mít nějaký jiný typ života, než je život rozdělení, izolace a 
separace od žen a nadřazenosti nad nimi. Jejich původní postoj v tomto ohledu 
se odráží v životním stylu některých národů na vaší planetě, které umísťují ženy 
do těch nejponíženějších postavení, jaké si můžete představit. Takový hanebný 
postoj se odráží například ve všech muslimských zemích. 

Současné poměry jsou v tomto ohledu takové, že na vaší planetě je tendence 
projevovat dva trendy. Na jedné straně existuje stále větší povědomí, že 
postavení žen by se mělo úplně zrovnoprávnit s postavením mužů; na druhou 
stranu, v některých zmíněných muslimských zemích vidíte opačný extrémistický 
postoj a zřízení. Toto je odrazem rozdělení, ke kterému došlo mezi 
pseudotvůrci a renegáty.  

Původním účelem, kvůli kterému pseudotvůrci iniciovali zde diskutované 
rozdělení, byla čistě vědecká zvědavost ohledně toho, co se stane, pokud 
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separujete, oddělíte a izolujete maskulinní od femininního, a maskulinní 
uvedete do dominantního postavení. Otázkou bylo: Jaká bude povaha života, 
pokud by měl být vytvořen s takovým typem uspořádání? Vidíte, Petře a 
všichni, kdo čtete tato slova, že tuto část původní otázky (původní otázka je 
v tomto ohledu mnohem obšírnější než tato) si už pseudotvůrci zodpověděli. 
Nyní na základě všeho, co vidí v lidském životě i v celé zóně vymístění, vědí, co 
to je a jaké to je být v takovém pseudoživotě. Proto procházejí procesem 
opouštění jejich předešlého stavu a právě se učí úplně novému postoji a 
vnímání toho, jaké by mělo být místo žen, s čím to místo souvztaží a jak je to 
v pravém pozitivním stavu. Jako součást toho poučení, které se odehrává 
během jejich pobytu v Nové škole, jsou přidělováni k ženám na planetě Nula, 
především a obzvláště k těm ženám, které čtou, přijímají a praktikují tři zdroje 
Mého Nového zjevení. Od vás se naučí, jaké je to být v pozici lidské ženy, 
protože v rozporu se všemi jejich očekáváními jste nejen schopny číst, chápat, 
přijímat a praktikovat všechno, co je obsaženo v Mém Novém zjevení, ale jste 
schopny klást své vlastní otázky, dostávat své vlastní odpovědi a být rovny 
kterýmkoli mužům, kteří mají stejné spojení s Mým Novým zjevením, a někdy 
jste dokonce schopny chápat jej lépe než někteří muži. Pseudotvůrci 
předpokládali, že lidské ženy, tak jak je zfabrikovali, nebudou nikdy schopny 
docílit nebo dosáhnout stejný stupeň poznání, chápání a přijetí jako muži. Díky 
vám, Mým ženám, probíhá u nich proces odnaučení se této nepravdy. Díky 
tomuto ponaučení změní svůj postoj k ženám. 

Kvůli vaší informaci, aby se pomohlo všem pseudotvůrcům v tomto důležitém 
procesu učení, několik důležitých pseudotvůrců, reprezentantů každého z jejich 
klanů a frakcí, je od této chvíle přiděleno všem ženám na planetě Nula, které 
jsou spojeny s Mým Novým zjevením - na základě jejich předešlé dohody. Tato 
část vaší dohody, dámy, se aktivuje právě teď, přesně od tohoto okamžiku a co 
čtete tato slova. Toto je velmi důležitá role, kterou budete hrát při napomáhání 
v tomto procesu. 

Úplně jiná situace je v tomto ohledu s pozicí renegátů. Zatímco v případě 
pseudotvůrců bylo jediným důvodem diskutovaného rozdělení, separace, 
izolace a odpojení poučení o jejich důsledcích, výsledcích a následcích a získání 
velmi důležité odpovědi na jejich existenciální otázku, renegáti nemají žádnou 
takovou motivaci a úmysl. Jejich úmyslem a cílem je pokračovat v pseudoživotě 
negativního stavu a vládnout nad všemi a nad vším bez konce. A protože 
pseudoživot negativního stavu je založen a možný jen díky separaci, izolaci, 
rozdělení a odloučení všech diskutovaných principů a díky dominanci mužů nad 
ženami, renegáti s velkou zuřivostí a rozhodností chtějí a touží po jediném - 
pokračovat v tomto trendu. A nejen to, ale zavedli ještě restriktivnější a 
ničemnější požadavky vůči jejich ženám v tomto ohledu. Tento postoj renegátů 
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se odráží na vaší planetě v extrémistických islámských skupinách, jako například 
v Afghánistánu, kde požadují, aby všichni muži měli vousy a ženy zůstávali 
doma, byly úplně zahaleny a aby nezastávaly žádný úřad, práci nebo postavení.  

V tomto ohledu můžete s jistotou říct, že většinu následovníků islámu kvůli 
jejich pseudoduchovní politice vůči feminitě a ženám všeobecně úplně a 
kompletně převzali renegáti. Tak jako v původním uspořádání pseudotvůrců, ze 
kterého oni sami v současnosti ustupují, i v pojímání renegátů a jejich poskoků 
jsou ženy dobré jen na sex, plození, výchovu a opatrování jejich dětí, vaření a 
plnění domácích povinností.  

Samozřejmě, dokonce i ve tvé vlastní zemi je situace v tomto ohledu daleko od 
rovnoprávnosti. Při hodnocení ženské role a postavení na pracovním místě 
ještě stále existuje například tendence odměňovat ženu za její práci menší 
sumou než muže na stejné pozici. Jak vidíte, není tak snadné zbavit se zvyků, 
zvyklostí a kulturních mravů týkajících se postavení žen v lidském životě, 
budovaných a přijímaných po mnohá tisíciletí, jak bychom chtěli. Dosažení 
nanejvýš potřebného a žádoucího cíle bude trvat dlouho, velmi dlouho. 

V procesu aktivace negativního stavu pseudotvůrci hledali něco, co by 
nahradilo důležité a životodárné duchovní principy zakořeněné v jejich jednotě, 
jednotnosti, integraci, soudržnosti a harmonii. Jinými slovy, aby vytvořili 
jakýkoliv život, je jedno jaké povahy a obsahu, bylo potřebné uměle sestrojit 
určitou podobu a kopii přirozenosti pozitivního stavu. Jinak by nebylo možné 
ustanovit nic trvalého. Po mnoha staletích experimentování přišli s koncepcí 
‚manželství‘. Manželství vynalezli proto, aby nahradili pravé stavy, procesy a 
podmínky jednoty, jednotnosti, harmonie, integrace a soudržnosti všech 
duchovních principů. Protože v jakémkoliv manželském svazku jsou zapojeni 
dva zřetelně odlišní jedinci a protože jejich jednota je dosažitelná výhradně 
z pozice zevnějšku, nedochází k žádnému skutečnému sjednocení, integraci a 
jednotě mezi nimi a ve stavu jejich niternosti, kde se to počítá a kde to může 
odrážet pravou povahu takového sjednocení a integrace. Co si v tomto ohledu 
musíte uvědomit, je to, že negativní stav je možné aktivovat pouze z pozice 
zevnějšku. Takže všechny takové manželské svazky jsou také pouze vnější 
povahy, a proto pro pseudoživot negativního stavu nepředstavují žádné 
nebezpečí. Právě naopak: Protože opětovně potvrzují pozici zevnějšího 
poměru, podporují, napájejí a dávají život negativnímu stavu. V tomto smyslu, 
jak bylo zjeveno předtím v Mém Novém zjevení, jakákoliv forma manželství je 
negativního a v podstatě zlého původu. 

Když hovoříme o stavu sjednocení, integrace a jednoty všech principů feminity 
se všemi principy maskulinity a všech principů maskulinity se všemi principy 
feminity, hovoříme o dosažení takových stavů v nitru každého jedince ve 
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jsoucnu a bytí i v pseudojsoucnu a pseudobytí, a ne o manželstvích nebo 
sjednocení jednoho muže s jednou ženou, nebo jedné ženy s jedním mužem. 
Jedině to, co se odehraje v nitru každého z nich, se počítá a jedině na tom je 
třeba pracovat a toho je třeba dosáhnout, aby se eliminoval negativní stav a 
lidský život se všemi jejich falešnými náhradami - jako jsou například 
manželství. 

To, že ve vztahu k jednomu jedinci je to záležitostí procesu individualizace a 
zosobnění, je jasné z Mé Vlastní Absolutní Přirozenosti. Já nejsem dvěma či 
třemi, nebo vícerými jedinci, ale Jedním a pouze Jedním Absolutním Jedincem. 
V Mém nitru jsou všechny diskutované principy ve stavu jejich absolutního 
sjednocení, integrace, jednoty, harmonie a soudržnosti. A protože všichni 
jedinci ve jsoucnu a bytí a potenciálně i v celém pseudojsoucnu a pseudobytí 
takovým či onakým způsobem odrážejí tuto přirozenost, všichni jsou jedinci 
relativními ke Mně jako k Absolutně Jedinému Jedinci. Proto musí být takový 
stejný stav, proces a kondice ustanoveny v jejich nitru, aby se ve své vlastní 
relativní kondici přiblížili této Absolutní Přirozenosti. Na takovém přibližování 
závisí jejich pravý život. 

Kvůli faktu, že pseudotvůrci v tomto ohledu věci pokazili, pod Mým osobním 
řízením a vedením dostanou na starost opětovné napravení věcí - potom, co 
získají v Nové škole všechny nutné prostředky na dosažení tohoto cíle nejdříve 
v jejich nitru, zabývajíce se následně všemi ostatními ve své bývalé doméně, 
jakož i lidmi, dovedouce je do toho stejného opětovného sjednocení, opětovné 
integrace a opětovného sjednocení, jaký budou mít v té době pseudotvůrci. Jen 
co se toho dosáhne, negativní stav i lidský život v jeho negativních aspektech už 
více nebudou existovat. A toto je všechno, o co jsem se dnes s vámi všemi chtěl 
podělit. Jdi a měj velmi příjemný den. 

Peter: Děkuji Ti mnohokrát za toto zajímavé poučení. 
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Dialog 68 

15. dubna 1999 

 

Peter: Ani dnes nikdo nepoložil žádné multivesmírné nebo neodkladně důležité 
otázky. Ani já nemám nic, na co bych se zeptal. Už pár dní mám ale něco na 
mysli, co ve mne osobně vyvolává starosti. Protože v jejich skutečném významu 
tyto starosti nejsou osobní, ale čistě duchovní, chtěl bych je uvést do Tvé 
laskavé pozornosti, pokud smím. Než to ale udělám, dovol Mi zeptat se, zda 
nemáš Ty něco, co bys uvedl v toto velmi mlhavé brzké ráno. 

Pán Ježíš Kristus: Je skutečně velmi mlhavé, Petře. A i když mlha tohoto 
charakteru je na pobřeží Kalifornie v tomto ročním období velmi běžná, 
v současnosti stav tvé mysli v určitém smyslu odráží tuto mlhavost. Týká se to 
tvých starostí, které v podstatě do určité míry zamlžují tvé vnímání záležitosti, 
kterou máš na mysli. Než se jí však budeme věnovat, skutečně mám dnes ráno   
čím přispět. A protože jsi tak laskavý, že jsi Mi dal příležitost hovořil jako první, 
využiji ji a udělám to. Děkuji ti za tvou nabídku. 

Dnes ráno mám jistou dobrou správu a, z hlediska situace v doméně 
negativního stavu a v lidském životě na planetě Nula, jistou špatnou správu. 
Dobrou správou pro pozitivní stav je to, že v klanu pseudotvůrců, který patří 
k jejich nejkonzervativnější větvi, vidíme nějaké pozitivní aktivity. Jak víš, 
členové té větve stáli vždy na radikální straně vědeckého postoje a velmi 
agresivního přístupu k řešení jakýchkoli problémů, se kterými se střetli. Kvůli 
tomuto vědeckému postoji byla jejich povaha vždy emocionálně chladná, 
nezaujatá a ‚objektivní‘, bez jakéhokoliv osobního tepla, soucitu, lásky, 
skromnosti a pokory. Ve svém postoji byli vždy jaksi arogantní, grandiózní, 
agresivní, hrdí na své úspěchy a bezohlední k jiným. Vzhledem k tomuto typu 
povahy tito konkrétní pseudotvůrci ztratili jakýkoliv smysl, dokonce jakýkoliv 
pocit toho, co je to skutečně milovat a být skutečně milován. Pokud vezmete 
do úvahy, že základní předpoklad jejich životního stylu byl odvozen z odmítnutí 
principů lásky, dobroty, pozitivních skutků, soucitu a empatie, potom je jasné, 
že jakékoli aspekty těchto principů, zakořeněné v povaze feminity, budou pro 
ně cizí a oni nebudou vědět, jak je vyjadřovat nebo jak je prožívat. Po rozdělení 
nezůstalo v jejich zkušenostní modalitě nic, co by obsahovalo jakékoli rysy 
těchto principů. Jak víš, jedině takoví mohli být, pokud chtěli aktivovat 
negativní stav a jeho pseudoživot. 

Tato situace se ještě stále odráží v některých lidských jazycích, jejichž slovník 
neobsahuje slovo ‚láska‘ v jeho pravém smyslu, jak ho pojímá a chápe každý 
v pozitivním stavu. Namísto toho jsou v těch jazycích mnohé náhrady za slovo 
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‚láska‘ a za to, co skutečně pro ně znamená. Nicméně, Moje Božská 
Prozřetelnost se postarala o to, že většina lidských jazyků obsahuje slovo 
‚láska‘, i když jeho význam ne vždy odpovídá tomu, co znamená a označuje ve 
svém pravém smyslu a jak je láska vnímána, chápána, pojímána a 
manifestována v životě pozitivního stavu.  

Zde diskutované větvi pseudotvůrců byla svěřena povinnost najít efektivní 
náhrady za lásku a všechny její principy. Pokud by takové náhrady nebylo 
možné najít a ustanovit, v takovém případě by tedy museli přijít s takovou 
interpretací toho, co láska skutečně znamená a jak by se měla manifestovat, 
pociťovat a vyjadřovat, aby pojímání jejich chápání lásky nemělo nic 
společného s tím, co pravá láska znamená a čím skutečně je. V negativním 
stavu a ve větší části lidského života tedy v podstatě pojem láska a to, jak se 
chápe a vyjadřuje, velmi často nemá se skutečnou láskou nic společné. 
Můžeme ji nazývat pseudoláska. Problémem, kterému pseudotvůrci čelili 
během svého úsilí vynalézt a aktivovat negativní stav, bylo to, aby uspěli ve 
svém úsilí, potřebovali přijít s něčím, co by se dostatečně podobalo pravé lásce, 
a přece by to nemělo nic z povahy té lásky. Důvodem takové potřeby je fakt, že 
jakýkoliv život vůbec může být vynalezen a založen pouze na principech lásky. 
Láska je samotným základem jakéhokoli života. Je jeho esencí tak, jako 
moudrost je jeho substancí. Takže, aby ustanovili život negativního stavu, bylo 
potřebné vynalézt a uvést do pohybu nějaký druh falešné náhrady pravé lásky. 
Toto byl nanejvýš těžký úkol a přijít s něčím takovým trvalo mnohá tisíciletí. Pro 
vás by ani jen vzdáleně nebylo možné pochopit, jak to všechno pseudotvůrci 
uskutečnili. 

Při vědecké analýze pojmu láska, a co obsahuje a jak je vyjadřována a 
zaměřena, přišli pseudotvůrci s něčím, co nikdy předtím nebylo a neexistovalo a 
co nikdo, nikdy nezažil ve svém osobním životě. Jestliže byla pravá láska 
založena na sdílení s ostatními, na co největším ohledu k jiným, jestliže 
směřovala z nitra ven a vždy nejdříve k ostatním, jestliže byl význam lásky 
v dávání, přijímání, opětování a chtění dobra, potěšení, radosti a štěstí pro 
všechny - a ve všech podobných faktorech a charakteristikách - potom v tom 
případě bylo nutné zaujmout opačné směřování té lásky tak, aby byla tato láska 
zaměřena jen na sebe, z vnějšku na své nitro a na všechno, co může sloužit 
svému vlastnímu sobeckému blahu, bez jakéhokoliv ohledu na jiné. Jestliže je 
pravá a skutečná láska bezpodmínečná, protože být takovou je v její 
přirozenosti, potom v pseudolásce negativního stavu tak, jak ji vynalezli a 
zavedli původní pseudotvůrci, byla tato láska změněna výhradně na 
podmínečnou. Ukládajíce své lásce, vlastně pseudolásce podmínky, účinně 
anulovali jakýkoliv pozitivní význam pravé a ryzí lásky. Protože ale museli začít 
s původním pojmem láska, byli schopni přesvědčit pseudoživot negativního 
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stavu, který byl ustanoven, že je skutečně a hluboce milován. Tu je tajemství 
živototvorného procesu. Aby cokoliv bylo a existovalo, je jedno v jaké formě, 
tvaru, stavu, kondici či čemkoliv, potřebujete to přesvědčit, že je to milováno. 
Jinak by neexistovala žádná možnost udržet takový život. Jednoduše řečeno, 
všechno živé potřebuje být milováno. Pokud to není milováno, nemůže to být 
účinné a úspěšné ve svém vlastním jsoucnu a bytí a nemůže to tedy pokračovat 
ve svém vlastním životě.  

Takto byli vědečtí pseudotvůrci schopni dosáhnout svého cíle. Dokázali nově 
vytvořenému pseudoživotu negativního stavu, že ho milují. Jeho milováním, 
opatrováním a staráním se o něj uspěli v jeho uvedení do funkčního stavu ve 
všech jeho početných aspektech. A protože jakýkoliv život je záležitostí 
niternosti, aby negativní stav milovali, bylo nutné zvnitřnit si jej a 
zindividualizovat, učiníce ho samotným jádrem svých jedinečných individualit. 
Logika tohoto uspořádání spočívá ve faktu, že pokud učiníte pseudoživot 
negativního stavu svým vlastním nitrem, tedy pokud učiníte negativní stav 
esencí a substancí svého ducha a duše, prostřednictvím kterých budou žít a 
fungovat, abyste ho v sobě zachovali, musíte směřovat všechnu tu lásku k sobě 
samému, a ne k někomu jinému. Takto vešel do své škodlivé plodné zralosti, ve 
všech svých negativních aspektech, pojem sebeláska. A takto je udržován a 
kvete a znásobuje se život negativního stavu. 

Rozšířením této sebelásky, života negativního stavu, je láska k tomuto světu 
nebo jen k zevnějšku. Základním principem sebelásky je mít všechno jen pro 
sebe. Kvůli tomuto principu musí všechno sloužit pouze jedincovým vlastním 
potřebám, bez jakéhokoliv ohledu na někoho jiného nebo na něco jiné. Aby se 
plně uspokojil tento princip a aby byl každý vyloučen ze sféry sdílení kohokoliv 
a čehokoliv, podstatnou částí této sebelásky je potřeba moci a kontroly. Pokud 
miluji pouze sebe, potom každý a všechno tam venku mě musí milovat, 
respektovat, sloužit mi, starat se o mě a uctívat mě. Jsou zde jen pro mne a já 
jsem zde pro sebe samého. Budu je milovat pouze tehdy, jestliže budu mít nad 
nimi totální kontrolu a moc. Proto je budu milovat výhradně kvůli sobě, a ne 
kvůli nim. Takto došlo ke škodlivému uskutečnění podmínečné lásky, stanouc se 
láskou k tomuto světu. Tato forma pseudolásky je založena na předpokladu, že 
všechno tam venku je mým rozšířením a procesem, jehož účelem je sloužit mi a 
být pod mou kontrolou a mocí. Pokud by tam venku nemělo existovat nic, 
nebyl bych schopen naplnit potřeby kontroly, moci a nadvlády své sebelásky. 
Koneckonců, nad kým nebo nad čím bych mohl mít kontrolu, moc a nadvládu, 
jestliže by tam venku nic neexistovalo? Takto byla ustanovena láska k tomuto 
světu nebo k zevnějšku. 
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Nuže, s těmito dvěma faktory v ruce - sebeláskou a láskou k tomuto světu - byli 
pseudotvůrci schopni podvodem přesvědčit nově založený styl negativního 
stavu a všechny jeho obyvatele, za prvé, že jsou milováni, a za druhé, že jejich 
život je jediný možný, který má nějaký význam, účel a realitu. A aby vytvořili 
nějaké zdání, že je to skutečná láska, vynalezli pojem ‚manželství‘, který jim 
poskytl jakousi představu sdílení. Podívejte se ale, za jakých podmínek jsou 
taková pseudosjednocení založena. Jsou založena na vlastní exkluzivitě, 
majetnosti, zotročování, vzájemné závislosti, uzavřené smyčce, žárlivosti a na 
podobných negativních charakteristických rysech, které se nepřiživují na ničem 
a na nikom jiném než na vlastní sebelásce a lásce k tomuto světu, zvěčňujíce je 
donekonečna. S takovými charakteristickými rysy život negativního stavu 
nadále stojí na pevné zemi. 

V současnosti však, pod vlivem studovaných důsledků, výsledků a následků 
tohoto pseudoživota, začíná být pseudotvůrcům jasné, včetně jejich 
nejkonzervativnějšího křídla, že takový život je sebenapájející smyčkou, která 
nevede nikam. A nejenže nevede nikam, ale produkuje přesný opak toho, co 
chtěli pseudotvůrci dokázat a dosáhnout. Zatímco dvě další frakce, nebo větve 
pseudotvůrců si před nějakou dobou uvědomili tuto skutečnost a rozhodli se 
proto vstoupit do speciálního oddělení Nové školy za účelem jejich konverze do 
pozitivního stavu, třetí větev si až nyní začíná uvědomovat marnost svého úsilí a 
experimentování. Proto vidíme vůbec první členy tohoto klanu přecházet na 
naši stranu a vstupovat do Nové školy za účelem jejich konverze do pozitivního 
stavu. Toto je dobrá správa pro pozitivní stav, o které jsme hovořili na začátku 
tohoto Dialogu. 

Jako důsledek a následek jejich moudrého rozhodnutí se Ludmila setkala 
poprvé s pseudotvůrcem z toho klanu, který ji byl přiveden, aby se naučil, o co 
všechno jde při pravé lásce a jak se to týká principu feminity. Protože tu jde o 
lásku, dobrotu, sdílení a pozitivní skutky kvůli principu, bez jakékoliv další 
negativní, sobecké konotace, a protože tyto jsou charakterem femininní, ti 
pseudotvůrci ze zmíněné nejkonzervativnější větve budou přiděleni vám, Mé 
dámy, které jste spojeny s Mým Novým zjevením. Kromě těch ostatních 
pseudotvůrců, tito mají velmi zvláštní a silnou potřebu dozvědět se o lásce, 
sdílení, dávání, laskavosti, soucitu a empatii, tedy o feminitě a všech jejích 
atributech, charakteristických rysech a manifestacích. Jen vy, dámy, jim můžete 
a dokážete poskytnout tento zážitek. Při setkání s tímto konkrétním 
pseudotvůrcem si Ludmila správně všimla nápadného rozdílu mezi ním a 
ostatními, kteří jsou jí přiděleni ze dvou dalších větví. Tento pseudotvůrce měl 
kolem sebe atmosféru arogance, hrubosti, odstupu, lhostejnosti a chladu. Jak 
ale interaguje s Ludmilou, rychle se učí novým způsobům navazování vztahů, 
které mu Ludmila poskytuje. A toto je způsob, jakým k vám budou za stejným 
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účelem přicházet všichni ostatní z té větve. Protože toto je učební proces pro 
všechny pseudotvůrce a nejen pro tuto konkrétní větev, kdokoli z vás se jim 
věnuje a bude věnovat, je a bude zjevně integrální součástí akademického 
sboru, který má na starosti zmíněné speciální oddělení Nové školy. Toto je 
velmi vznešené a životně důležité pověření pro všechny z vás, kteří jste 
souhlasili s podílením se na tomto procesu. 

Takže, toto je dobrá správa. Z pozice negativního stavu je to, samozřejmě, 
špatná správa. Dalšími aspekty špatné správy pro lidi a pro všechny ostatní 
v negativním stavu je to, že jak stále více pseudotvůrců konvertuje do 
pozitivního stavu prostřednictvím Nové školy, renegáti a všichni jejich poskoci 
se stávají čím dál méně zvládnutelnými, stále horšími, více nemilosrdnými a 
odhodlanými udržet si svou kontrolu, moc a nadvládu.  V důsledku jejich 
negativního a zlého úsilí se život na této planetě stane komplikovanějším, 
chaotičtějším, nesnesitelnějším, horším, negativnějším, nepředvídatelnějším a 
netolerantnějším. Toto všechno jsou znamení toho, že negativní stav je ve 
finální fázi vítězství na vaší planetě. Samozřejmě, dívajíce se na tuto špatnou 
správu z perspektivy pozitivního stavu, pro každého v něm je to dobrá správa, 
protože to urychluje čas, kdy bude negativní stav se všemi svými krutostmi a 
ohavnostmi navěky eliminován a uskuteční se nanejvýš žádoucí život 
pozitivního stavu ve své plnosti a kompletnosti. A toto je všechno, Petře, čím 
jsem dnes chtěl přispět pro vaši informaci. Teď můžeš formulovat tvé starosti. 
Vím, jaké jsou a jak vznikly, bylo by však dobré, kdybys je uvedl svými vlastními 
slovy. 

Peter: Děkuji Ti velmi za Tvůj příspěvek a vysvětlení. A skutečně oceňuji, že máš 
trpělivost s mými bláznivými starostmi. Jak dobře víš, mé starosti se týkají 
doslovného významu Bible, a zejména Tvých vlastních doslovných prohlášeních, 
zaznamenaných ve čtyřech evangeliích (Matouš, Marek, Lukáš a Jan), jakož i 
v Apokalypse. Velmi dobře si uvědomuji, že ve všech knihách Tvého Nového 
zjevení bylo řečeno a vysvětleno mnoho ohledně důvodů, proč byl použit 
takový negativní jazyk a proč bylo nutné hovořit takovým způsobem, jakým jsi 
hovořil. Zdá se mi ale, že jsem nebyl zcela úspěšný ve zbavování se pocitů, že 
něco není v pořádku ohledně způsobu, jak to všechno chápu a oznamuji 
ostatním i sobě. Jak víš, byl jsem vychován ve velmi konzervativním, 
evangelickém, baptistickém prostředí. V tom prostředí jsem byl, takříkajíc, 
krmen s mateřským mlékem, že vše, co je napsáno v Bibli, má v jejím úplně 
doslovném smyslu věčnou, nezměnitelnou a neměnnou platnost a každý, kdo 
řekne něco, co je v rozporu s tímto faktem, páchá neodpustitelný hřích a 
zaslouží si věčný trest v nejhlubším z nejhlubších pekel. Tato situace obsahuje 
dva problémy: Za prvé, jak víš, ve své bláznivé mladistvosti jsem kázal přesně ty 
samé věci ve všech baptistických kostelech v oblasti, kde jsem se narodil. Jsem 
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tedy vinen ze stejného duchovního zločinu. A za druhé, a to je nejdůležitější, 
všechno, co je nám oznamováno ve Tvém Novém zjevení, je v totálním a 
úplném rozporu se vším, nebo téměř se vším, co je obsaženo v křesťanské Bibli 
nebo ve všech ostatních tzv. svatých knihách. Kdybych byl následovníkem 
islámu, jeho fanatici by pravděpodobně zveřejnili kontrakt na milion dolarů za 
můj život, jak to udělali autorovi Satanských veršů. Samozřejmě, křesťanští 
fanatici by mi udělali to samé, co dělají lékařům, kteří vykonávají potraty. Jsem 
překvapen, že mě ještě nikdo z nich nezavraždil. Máš nějaké komentáře 
ohledně těchto mých starostí? Ne že bych se bál, že mě zavraždí. Nebyl bych 
první a pravděpodobně ani poslední, více se však obávám, že až přijdu do 
duchovního světa, budu čelit tomuto strašnému dilematu ocitnutí se v pozici 
věčného trestu za všechno, co jsem udělal a co jsem doposud přenášel ve Tvém 
Jménu. No nazdar, toto byl dlouhý výrok. Promiň mi, prosím. 

Pán Ježíš Kristus: Rád ti prominu. Dokonale chápu tvoji nepříjemnou situaci a 
pozici, Petře. Jak si vzpomínáš, minulou noc jsi měl během spánku velmi tíživé a 
rušivé sny, ve kterých ses ocitl v situaci, jak se neustále ukrýváš a vyhýbáš 
nějakému nejasnému, neidentifikovatelnému nebezpečí. Nemohl sis 
vzpomenout, co to bylo, před čím ses ukrýval a čemu ses vyhýbal. Ty sny 
odrážely tvé pocity úzkosti a obavy ohledně této záležitosti. Ano, mnoho bylo 
řečeno a zjeveno v Mém Novém zjevení o tom, proč bylo nutné, abych Já 
hovořil a Moji učedníci psali způsobem, jakým to bylo zaznamenáno v Bibli a 
způsobem, jakým se to tehdy dělalo. Pro pokoj tvé mysli si znovu zopakujme 
některé aspekty tohoto úzkost vyvolávajícího ‚proč‘. 

Vezmi do úvahy kvalitu, stav, povahu a poměry té doby v porovnání s touto 
dobou a s různými obdobími nejen v dějinách lidstva na planetě Nula a nejen 
v dějinách celé zóny vymístění, ale také v dějinách celého pozitivního stavu, 
jakož i, což je nejdůležitější, v dějinách Mého Vlastního působení, manifestace a 
tvořivých snah. Předpokládejme na okamžik, že všechno, co bylo napsáno 
v Bibli a v ostatních tzv. svatých knihách, má absolutní, věčnou, nezměnitelnou, 
neměnnou a nemodifikovatelnou platnost, za kterou a nad kterou už nic víc 
nemohlo nebo nemůže být prožito nebo vysvětleno nebo zjeveno. Pokud by 
tato situace měla být pravdivou, co by se potom stalo? Každý, kdekoliv a 
v každé době by byl navěky uvězněn, aby zůstal ve stejné kondici, stavu, situaci 
a procesu, v jakých byl v okamžiku takových prohlášení a zjevení. Žádný pokrok, 
žádný vývoj, žádné změny a ani nic by nebylo nikdy možné nebo proveditelné. 
(Jsem si vědom, že anglická gramatika netoleruje dva zápory, v tomto případě 
‚no nothing‘ (zde přeloženo jako „ani nic“ - pozn. překl.). Kvůli důrazu to ale chci 
nechat tak, jak to je). Jak ale víš, nic není tak jisté, jak to bylo v té době nebo jak 
to bylo v době Swedenborga nebo v jakékoliv jiné době nebo jak je to 
v současné době nebo jak to bude v budoucnosti.   
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Jestliže vezmeš do úvahy povahu každé konkrétní doby, můžeš fungovat, můžeš 
hovořit o věcech a můžeš zjevovat věci pouze z pozice povahy a požadavků 
každé konkrétní doby. Během Mé inkarnace na planetě Nula byla situace 
v celém jsoucnu a bytí i pseudojsoucnu a pseudobytí taková, že za jejich 
tehdejšího duchovního vývoje a pokroku, respektive regrese v negativním 
stavu, existujících v té době, žádný jiný způsob oznamování duchovních nebo 
jakýchkoli jiných idejí nejenže nebyl k dispozici, ale nebyl ani představitelný 
nebo potřebný. Nikdo by nerozuměl žádnému jinému jazyku. Není nutné 
zacházet do žádných jiných aspektů této záležitosti, protože byly obšírně 
prodiskutovány při některých příležitostech v předešlých částech Mého Nového 
zjevení. Zde bych chtěl pouze zas a znovu zdůraznit, že kvůli lidské přirozenosti 
a kvůli přirozenosti každého v negativním stavu byla tendence vnímat všechno 
ve stagnujícím, nezměnitelném a neměnném stavu. Nezapomínej, prosím, že 
všechna ta slova, jak je zaznamenaly Moji učedníci, jsem tenkrát řekl Já. Pokud 
Já něco řeknu, lidé to vnímají jako něco, co má věčnou platnost, protože Já 
jsem na věčnost stejný a neměnný. Proto musí mít Má Slova stejný význam a 
nemohou být nikdy změněna, stejně, jak jsem neschopen změnit se ve Své 
Přirozenosti či změnit Svůj Úmysl. Jak vidíš z tohoto příkladu, problém není 
v tom, co jsem v té době řekl, ale v tom, jak je pojímána, chápána a 
zobrazována Má Přirozenost. 

Úplně falešné a zkreslené vnímání, chápání a přijímání Mé Přirozenosti nebo 
toho, Kdo skutečně jsem, vede ke zkresleninám, falzifikacím, nepochopením a 
dezinterpretaci všeho, co jsem řekl nebo zjevil nebo co bylo řečeno a zjeveno 
v Mém Jménu. Zjevným rozporem této situace je to, že pokud je Bůh - Já - 
považován za Jediného Stvořitele, který dává popud jakémukoliv pokroku, 
evoluci, revoluci, změnám nebo čemukoliv, pokud Já se vůbec neměním nebo 
nevyvíjím v absolutním smyslu, jak se potom může něco takového stát? Má 
nějaký smysl uvažovat o věcech z jiného hlediska? Přemýšlej o tom, Petře, a 
uvidíš krásnou logiku v potřebě přijít vždy s něčím novým, nechajíce za sebou 
všechno to, co bylo nové a správné tenkrát, nebo v každé konkrétní době, co je 
ale nyní staré a vyčerpané, protože to dosloužilo svému účelu a splnilo to své 
potřeby, co by však bylo zcela nevhodné, regresivní a destruktivní v každé nové 
i jiné době. Teď tě nechám jít, abys mohl o tom uvažovat. Přeji ti příjemný den 
a přemýšlení po zbytek dnešního dne. 

Peter: Děkuji Ti velice moc za všechno, co jsi nám oznámil, i za Tvé pochopení. 
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Dialog 69 

17. dubna 1999 

 

Peter: Z naší včerejší i dnešní konverzace je mi jasné, že je potřeba ještě 
projednat a objasnit téma, kterému jsme se věnovali v Dialogu 68. Mám 
pravdu? 

Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře, máš pravdu. Není náhoda, že tvé starosti, 
vyjádřené v tom Dialogu, jsou v této konkrétní době intenzivnější. Současná 
duchovní situace a klima jsou takové, že si vyžadují, abychom se věnovali 
určitým idejím a pojmům, které se týkají současného probíhajícího posunu. 
Povaha tohoto posunu si vyžaduje předefinování významu některých slov, 
pojmů a idejí, které tradičně, tak jak je chápete a pojímáte vy i všichni ostatní, 
znamenají a obsahují něco úplně jiného, než na co jste zvyklí. 

Než se však do toho pustíme, věnujme se nejdříve něčemu jinému. To nás 
přivede přímo k záležitosti, které se momentálně věnujeme. Vezmi si například 
tvoje prohlášení ve zmíněném Dialogu, že jsi spáchal duchovní zločin tím, když 
jsi v letech své mladistvosti kázal a učil zkreslení a nepravdy v Mém Jménu. 
Pokud důkladně analyzuješ duchovní situaci a klima, které existovaly v té době 
(téměř před 50 lety), uvědomoval sis vůbec, že existuje nějaká jiná interpretace 
a chápání biblických prohlášení než to, které ti bylo poskytnuto a které tě učili 
druzí po ty roky? O ničem jiném jsi neměl ani tušení. Považoval jsi za dané, že 
byla možná a uskutečnitelná jen jedna interpretace a chápání - doslovné. V té 
době jsi neměl nic jiného k dispozici. Takže, jaký druh zločinu jsi z hlediska 
těchto faktů tenkrát spáchal? Udělal jsi to, o čem sis myslel, že je správné, 
náležité a pravdivé. Můžeš být souzen, posuzován a odsouzen za něco, o čem 
jsi absolutně netušil, že je to nesprávné, zkreslené nebo dokonce vysloveně 
nepravdivé? 

Byl by to úplně jiný příběh, kdyby ses s těmi zkresleninami a nepravdami plně a 
kompletně ztotožnil do té míry, že by sis je zvnitřnil, a poté, co by ses dozvěděl, 
že existuje úplně jiný význam, nebo že existuje mnoho odlišných významů 
všech těch biblických výroků, než sis myslel, bys je kvůli svému ztotožnění 
s doslovným významem a zvnitřnění jen doslovného významu odmítl jako 
nevhodné, nepravdivé a falešné. V tom případě, nedokázaje napravit své cesty 
a změnit svůj postoj a chápání, by ses sám odsoudil k některé formě pekelného 
trestu. 

Nuže, proč to uvádím do tvé pozornosti v této době? Především, potřebujeme 
si objasnit záležitost odsuzování a souzení. Jestliže je někdo pod vlivem dojmu, 
že jeho/její chápání něčeho je vhodné, správné a náležité a jestliže neexistuje 
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žádná jiná možnost nebo dispozice nějakých jiných způsobů, jak to chápat a 
pojímat, potom takový jedinec nemůže být za to souzen nebo odsouzen. Pokud 
ale po prezentování nabídky odlišného, vhodnějšího vysvětlení té stejné věci a 
po přijetí té nabídky na základě nových dostupných informací následně svůj 
předcházející názor a chápání odmítne, potom ten jedinec buduje progresivní 
způsob svého života a odráží realitu života v pozitivním stavu. Na druhou 
stranu, pokud by měl odmítnout tyto nové informace a lpět na svém starém 
způsobu chápání a pojímání, v takovém případě se sám/sama vydává soudu a 
odsouzení. 

Tato záležitost ale má i další aspekt. Jakékoli současné chápání a pojímání všech 
pojmů, idejí, slov, životního stylu či čehokoli, co máte, za předpokladu, že nic 
jiného nebylo k dispozici nebo nabídnuto v té konkrétní době, znamená jen 
jedno: Že v dané době existující duchovní situace a klima si vyžadují a jsou 
schopny mít jen tento typ chápání a pojímání, a žádný jiný. Cokoli více nebo 
jiného by za těch duchovních podmínek nebylo s nimi v souladu. A nejen to, ale 
bylo by to nebezpečné pro duchovní zdraví každého. 

Na základě těchto faktorů je zřejmé, že každá konkrétní doba v historii Mého 
Stvoření i pseudostvoření má své vlastní chápání všeho vůbec, shodné 
s povahou, potřebami a úrovní jejího momentálního duchovního uvědomění. 
Jak plyne čas a jak jsou zbytku všech sentientních entit oznamovány odlišné 
aspekty Mé Přirozenosti, je aktivován a vkládán do jejich myslí odlišný význam a 
chápání stejných pojmů, idejí, slov či čehokoli, co máte, za účelem voleb, které 
mají uskutečnit: Buď přesáhnout své chápání, pojímání a na nich založený 
životní styl, pojmy, ideje, slova a všechno ostatní, čeho se drželi předtím, nebo 
je odmítnout a nadále lpět na starém, co přežilo svůj účel a vyčerpalo svou 
užitečnost. Pokud je volba pro jejich přesáhnutí, potom se ustanoví nový životní 
styl, který odráží přirozenost pozitivního stavu v jeho nepřetržitém 
progresivním, dopředu směřujícím pohybu a módu. Jestliže je však volbou 
odmítnout je a namísto toho lpět na starém, potom dojde k opětovnému 
potvrzení životního stylu negativního stavu a lidského života, poskytujíce jim 
nový příliv energie a impuls pokračovat ve své stagnující a neproduktivní 
přirozenosti. 

Velmi často - pokud ne vždy - je předtím udržované chápání a pojímání pojmů, 
idejí, slov či čehokoliv, co máte, v rozporu s jejich nastávajícím, novým a 
odlišným chápáním a pojímáním. Toto je důvod, proč bylo tak mnohokrát 
uvedeno v Mém Novém zjevení, že to, co bylo vhodné, náležité a správně včera 
nebo předtím, nemusí být takové dnes; a co je vhodné, náležité a správné dnes, 
nemusí být takové zítra. Z vaší strany existuje tendence zapomínat na toto 
důležité prohlášení a připomínku, a proto máte často pochybnosti o platnosti 
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buď toho, co bylo prohlášeno předtím, nebo toho, co je vám uváděno teď. 
Můžete to vidět jako protiřečení, namísto toho, abyste to viděli jako přesáhnutí 
něčeho, co bylo potřebné a správné tehdy, co ale nyní už více není v té pozici. 
Nebo vaše tehdejší interpretace určitých událostí nebo jevů, které bylo správné 
a potřebné chápat přesně tak, jak jste je interpretovali, má v přítomnosti úplně 
jiný význam a interpretuje se zcela jinak. 

Nezapomínejte na jednu rozhodující a důležitou věc v tomto ohledu. Když jste 
byli v roli Mých agentů na planetě Nula, všechny věci, události a jevy jste ve 
většině případů chápali a interpretovali z pozice negativního stavu a vašeho 
specifického lidského života, jakož i z úrovně vašich vlastních zosobněných a 
individualizovaných potřeb, shodných s tou rolí. Jak jste umísťováni doprostřed 
pozitivního stavu, stávajíce se Mými pravými představiteli, vaše duchovní 
uvědomění úplně všeho se přesouvá na zcela jinou úroveň. Ta úroveň si 
vyžaduje aktivaci nového, vyššího, vhodnějšího chápání a pojímání všeho, co 
jste doposud věděli a chápali. Kvůli tomu se vám předkládá a uvádí do vaší 
pozornosti odlišný význam, shodnější se současnou duchovní kondicí a 
klimatem. Tímto faktorem jste uváděni do situace vykonání důležité volby 
vašeho života - přesáhnout starý význam a přijmout nový, nebo jej odmítnout a 
lpět na starém významu. Obě dvě volby přinesou své vlastní důsledky. 

Dovol, abych ti dal několik příkladů. V době, kdy jsi psal Poselství z nitra, Petře, 
došlo k určitému, velmi vzácnému astronomickému jevu. Tehdy se ten fenomén 
zopakoval třikrát. Při takovém vzácném jevu bylo zjevně potřebné učinit nějaký 
přiměřený a pochopitelný výklad. Jak víš ze svých předcházejících 
astrologických studií a znalostí, v dávné minulosti byl takový jev dáván do 
souvislosti s Mým narozením na planetě Nula. Takto mudrci z východu na 
základě svých astrologických bádání určili, že se narodil významný Král. Ty, 
Petře, jsi tedy přirozeně předpokládal, že na základě tohoto důležitého faktoru 
ten stejný jev, odehrávající se v době tvého psaní zmíněné knihy, bude mít za 
následek fyzické narození tří důležitých lidí, kteří budou nápomocni při změně 
lidského života z jeho negativní konotace na pozitivní. 

Duchovní situace na planetě Nula i jinde byla v té době taková, že 
neumožňovala žádnou jinou interpretaci a chápání tohoto fenoménu než to, co 
sis o něm myslel nebo jak jsi ho chápal. Tvá astrologická průprava ti trochu 
zatemňovala způsob, jakým jsi na něj nahlížel a jakým jsi jej interpretoval. 
Tenkrát to ale bylo nezbytné, protože ani ty, ani nikdo jiný nikde jinde nebyl 
připraven vědět o tom více nebo to vnímat na vyšší duchovní úrovni. Proto ti 
tedy bylo dovoleno, abys zatím pojímal ten jev způsobem, jak je to popsáno 
v Poselstvích z nitra. Avšak v současnosti existující úroveň tvého duchovního 
uvědomění, jakož i každého jiného, kdo čte tato slova, si vyžaduje přesáhnutí 
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chápání a interpretace diskutovaného fenoménu. Tenkrát se to ještě stále bralo 
příliš doslovně, a ne duchovně. 

Narodil se někdo a/nebo něco během výskytu toho fenoménu (nebo přesněji, 
během nezvyklé a vzácné konjunkce Jupitera a Saturna, ke které dochází 
jednou za několik tisíc let v takové konfiguraci)? Ano, narodil. Ne však nutně na 
planetě Nula. Během té doby došlo ke dvěma událostem. V jiných dimenzích se 
narodili tři sentientní entity, kterých narození bylo iniciováno z něčeho, co se 
odehrávalo v Mé Přirozenosti, protože jsem byl v závěrečné fázi dokončení 
získání Mé Nové Přirozenosti. Protože hlavním katalyzátorem tohoto získání 
byla Má dřívější Lidská Přirozenost, přirozenost zmíněných tří entit byla 
zformována takovým způsobem, aby odrážela proces změn v Mé Přirozenosti a 
aby současně odrážela potřebu vytvoření velmi speciálního předpokladu pro 
budoucí spasení lidí na planetě Nula i pro budoucí eliminaci negativního stavu. 

A teď, podle tvého pojímání a chápání tohoto fenoménu, protože jsi 
prostřednictvím tvé intuice, Petře, správně vnímal, že se to nějakým způsobem 
velmi významně týkalo lidského života, jsi usoudil, že se ty bytosti fyzicky narodí 
na planetě Nula jako typičtí lidé, zatímco realita té situace nyní naznačuje, že 
k jejich narození došlo někde jinde, ale se zvláště důležitým významem pro 
lidský osud. Dívaje se na tuto událost z takové perspektivy, bylo tvé chápání a 
interpretace nesprávné, Petře? Ano i ne. Ano, bylo nesprávné, protože ve 
skutečnosti se žádní takoví fyzičtí lidé nenarodili. Ne, bylo správné, protože 
někdo se narodil s přímým významem pro lidský osud. Ale duchovní úroveň v té 
době byla taková, že si vyžadovala, aby došlo v určité míře k doslovné 
interpretaci, protože nebyly na patřičném místě všechny duchovní faktory, 
který by dovolovaly zjevení nebo získání nějaké vhodnější interpretace. 

Nejdůležitější aspekty tohoto fenoménu se ale neodráželi v narození zmíněných 
tří jedinců, ale ve zrození tří duchovních idejí, které měly být právě uvolněny do 
veškerého Mého Stvoření i pseudostvoření. Tyto ideje se týkají přímo Mě a Mé 
Přirozenosti. Koneckonců, z typického astrologického hlediska, které jsi ty, 
Petře, ze svého života správně odvrhl, se diskutovaný fenomén tak či onak týkal 
přímo Mne. Proto by se jeho hlavní interpretace a chápání měly týkat pouze 
Mne. Ale protože všechno, co se odehraje ve Mně v absolutním smyslu, má tím 
či oním způsobem dopad na všechny a na všechno ostatní, je jedno kde nebo 
kdy, vyvolává to také následné události ve všem relativním v jeho vlastních 
relativních podmínkách. Takže, jestliže se v Mé Absolutní Přirozenosti rodí, 
nebo jsou z ní uvolněny nějaké ideje, tehdy mají vždy za následek zrození 
někoho a/nebo něčeho nového, co předtím nebylo a neexistovalo. Odtud tedy 
zrození tří zmíněných jedinců. 
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Které byly ty tři důležité ideje, co se tenkrát rodily a/nebo uvolňovaly? První 
idejí bylo to, že Moje Přirozenost je v procesu změny v absolutním smyslu, 
vedoucí k úplně Nové Přirozenosti, která nebyla myslitelná v žádné době 
předtím. Druhou idejí bylo to, že jako důsledek Mé Nové Přirozenosti se tvoří 
nové stvoření, které bude plně odrážet a obsahovat ve svém relativním 
rozpoložení Mou Absolutně Novou Absolutní Přirozenost. A třetí zjevovanou 
idejí bylo to, že negativní stav a lidský život ve svém negativním stavu nejsou 
navěky a že každý účastník těchto dvou forem života je v nich na základě 
dobrovolnosti, a proto každý, ať je to kdokoliv, bude spasen a vrácen do 
pozitivního stavu. Jde tu o to uvědomit si, že do té doby nikdo nevěděl, že 
negativní stav není navěky a že každý v něm bude spasen a vrácen do 
pozitivního stavu. Logika té nesprávné představy byla ve faktu, že pokud by měl 
negativní stav zůstat navěky, potom by zjevně i všichni ostatní, nacházející se 
v tom pseudoživotě, museli v něm zůstat navěky. 

Učinit takové důležité zjevení předtím a povědět každému o těchto třech 
idejích před vlastním završením všech správných duchovních faktorů a předtím, 
než byla ustanovena Moje Nová Přirozenost, by nebylo uskutečnitelné nebo 
vhodné, protože nikdo by nemohl pochopit, o čem hovořím. Vzavše do úvahy 
tehdejší duchovní stav a kondici každého, které pocházely z Mé Staré 
Přirozenosti, takové zjevení by bylo odmítnuto, ohrožujíce tak duchovní život 
každého. Než mohlo do mysli každého proniknout plné pochopení a dopad těch 
tří idejí, ty mysli bylo potřeba transformovat a uvést do plného souladu s Mojí 
Novou Přirozeností. Jak to bylo možné udělat, když Moje Nová Přirozenost 
nebyla ještě plně ustanovena? Pouze teď, během současného probíhajícího 
posunu, mohlo být nakonec odhaleno a vysvětleno úplné zjevení o těchto 
faktech. 

Vezměme si další příklad potřeby mít odlišné chápání některých slov, idejí a 
pojmů ve shodě s rozdílnými obdobími a duchovními podmínkami a požadavky. 
Prodiskutujme si dva takové pojmy – ‚otec/matka‘ a ‚manželství‘. Jak pojímáte 
a chápete například slovo ‚otec‘? Ve vašem lidském životě ho dáváte do 
rovnosti především s typickým mužským rodem. Máte jedinou představu a 
chápání - že váš otec je muž. Proč je to tak? A toto nás přivádí k tématu 
diskutovaném v Dialogu 68. Jak si pamatujete, aby se aktivoval negativní stav, 
bylo potřeba oddělit feminitu od maskulinity; nebo jinými slovy, lásku od 
moudrosti a moudrost od lásky; dobro od pravdy a pravdu od dobra; a pozitivní 
skutky od víry a víru od pozitivních skutků. Jen co se uskutečnil tento nemožný 
čin, na základě tohoto pseudoprincipu byl zfabrikován lidský život. Takže, jak 
můžete přijít na tento svět, do lidského života, abyste tu byli schopni přežít? 
Oddělením se od své feminity - pokud se narodíte jako muž; nebo od své 
maskulinity - pokud se narodíte jako žena (samozřejmě, na základě své vlastní 
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volby a z nějakých svých vlastních důležitých duchovních důvodů, kvůli kterým 
jste se rozhodli narodit jako muž, nebo jako žena). 

Z hlediska těchto podmínek vnímáte a vidíte svého otce jako muže a svou 
matku jako ženu a sebe osobně jako ženu, pokud jste žena, nebo jako muže, 
pokud jste muž. Jakýmsi způsobem jste se během svého fyzického narození 
oddělili od svého vlastního protějšku. Kvůli tomuto oddělení nejste schopni 
pojímat své pohlaví žádným jiným způsobem. V Mém vlastním konkrétním 
případě, protože neexistovala žádná jiná cesta, jak vstoupit do lidského života 
pomocí prostředků fyzického narození, jedině skrze toto rozdělení, musel jsem 
se oddělit od Své Esence, která měla Absolutní Femininní Přirozenost a objevit 
se na planetě Nula jako Lidský Muž. Kvůli tomu oddělení a separaci od Své 
Esence jsem neměl žádné jiné východisko, než k ní mít vztah jako k někomu, 
kdo byl ode Mne odloučen - do té doby, dokud to rozdělení a separace nebyly 
eliminovány a dokud jsem jako lidský muž nebyl opětovně integrován, 
opětovně sjednocen a opětovně spojen se Svou Esencí. 

V té době, kvůli tomu, jaká existovala všude duchovní situace, jsem tu Esenci 
nazýval ‚Otec‘. Co ale slovo ‚Otec‘ v Mém pojímání skutečně znamená? První 
dojem, který jste všichni měli, byl ten, že Můj Otec je Muž, mužského rodu. 
Kvůli zmíněnému rozdělení a separaci nebylo nikomu nikde dostupné žádné 
jiné vnímání a chápání slova ‚Otec‘. Znamená ale slovo ‚Otec‘ ve své pravé 
esenci a substanci, stejně jako slovo ‚matka‘ ve své pravé esenci a substanci 
opravdu, nebo jsou přirovnávány k mužskému rodu, respektive ženskému 
rodu? Z vnější, viditelné pozice, protože jsou tím pojmem přiděleny určité 
rodové charakteristiky, vás vaše očekávání a návyky v tomto ohledu dostanou 
do jediné pozice - takto o nich uvažovat. Proč bych nazýval Svou Esenci - od 
které jsem se oddělil a separoval, abych vstoupil do lidského života – ‚Otec‘, 
pokud jsem během pobytu na planetě Nula přijal mužskou formu a pokud se 
tato Esence v podstatě rovnala femininnímu principu? Protože, na jednu 
stranu, v Mém pojímání pojmu ‚Otec‘ není obsaženo nic, co by se týkalo 
nějakých specifických rodových charakteristik, a na druhou stranu, v té době, za 
těch duchovních podmínek, to slovo znamenalo Absolutní Dobro, které se 
staralo o život každého, kdekoliv a které dává zrod Stvoření. Jinými slovy, 
sestoupil jsem ze Svého Dobra nebo dobroty Svého srdce a vstoupil jsem do 
lidského života, abych v lidech vytvořil předpoklad, který by umožnil, aby byli 
spaseni z jejich lidského života. Odloučil jsem se tedy od Svého Dobra-Lásky a 
přinesl Pravdu na místo, kde už více žádná pravda neexistovala. Protože tato 
Pravda pochází z mužských aspektů Mé Přirozenosti, logicky jsem se musel 
objevit jako lidský muž, abych odrážel tuto situaci. 
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Dalším důvodem pro tuto nutnou volbu bylo to, že pouze Pravda je schopna 
bojovat se zly a nepravdami. Dobro-Láska nebojuje s nikým a ničím. Přijímá věci 
takové, jaké jsou. Kdybych se objevil jako žena, protože by k takovému objevení 
došlo z pozice femininních aspektů Mé Přirozenosti, jednoduše bych přijal věci 
ve Svém životě a v negativním stavu všeobecně takové, jaké byly, bez 
jakéhokoliv pokusu něco změnit. V tom případě by negativní stav i lidský život 
museli zůstat navěky a pro nikoho v pozitivním stavu by neexistovala žádná 
možnost ustanovit svůj život v jeho plnosti a kompletnosti. 

Takže, v Mém pojímání slova ‚Otec‘ se jeho význam týká faktoru rodičovství, a 
ne něčeho, co je čistě maskulinního principu. Jak víš, slovo ‚rodičovství‘ 
obsahuje ve stejné míře jak femininní, tak maskulinní princip, nebo otcovství i 
mateřství. Abych se však přizpůsobil tehdy existující duchovní situaci a abych se 
podřídil životnímu stylu i všech ostatních v negativním stavu, založeném na 
rozdělení a separaci těch dvou principů, a kvůli důvěrné známosti, kterou jim 
tyto dva principy poskytovaly, neměl jsem jiné východisko než hovořit z té 
konkrétní pozice. Pokud bych měl hovořit slovy, která by skutečně odrážela 
jejich pravý a ryzí význam, nebyli by je schopni pochopit, a tudíž by odmítli 
všechno, co jsem jim říkal. V takovém případě by si navěky znemožnili vlastní 
spásu. Dovedeš si představit důsledky toho, kdyby to tak bylo? 

Jak ale v procesu duchovního vývoje a pokroku jeden krok, epocha, pozice, stav 
a čas postupuje za druhým, postupně a pomalu zvyšujete úroveň a doplňujete 
pojímání a chápání všech takových termínů, přibližujíce je víc a více k jejich 
pravému a mnohonásobnému významu. Není to tak, že jejich význam nebyl 
pravdivý předtím, ale spíše to, že mají mnohonásobné významy. V různých 
duchovních podmínkách jsou aktivovány jen ty významy, které jsou shodné 
s povahou a potřebami každé konkrétní duchovní pozice a stavu. 

V této době, během současné duchovní pozice a během aktuálně probíhajícího 
posunu, jsou aktivovány nové významy všech takových termínů a dány vám 
k dispozici. Jednou z nejdůležitějších funkcí těchto Dialogů je vysvětlovat tato 
fakta a dát vám příležitost, abyste se důvěrně obeznámili s těmito novými 
významy. Takže nebuďte překvapeni, pokud vše, co je vám oznamováno 
v těchto Dialozích, bude kompletně vyvracet a nahrazovat vaše předešlé 
chápání a aplikaci všech takových termínů, pojmů, idejí a slov. Toto je 
neoddělitelnou součástí vašeho duchovního tréninku, růstu a pokroku ve vaší 
nové roli Mých pravých představitelů. 

Nuže, z toho, co bylo doposud řečeno, je jasné, že Já a Můj takzvaný Otec 
nejsme dvě, nebo tři, nebo vícero osob, ale Jedna, a pouze Jedna. Křesťanské 
pojímání Mé Pravé Přirozenosti, jakož i pojímání některých dalších náboženství, 
pramení z vnějšího pozorování uspořádání lidského stylu života.  Z jejich strany 
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je to forma projekce. Jestliže jsou lidští muži a ženy a jejich děti dva, nebo tři, 
nebo několik, a jestliže jsou navzájem separováni a izolováni a jestliže jsou 
zřetelně odlišní jedinci, potom přirozenost Boží musí mít stejné uspořádání. 
V tom případě existuje Otec-Bůh v Jeho maskulinním, mužském zjevu, Matka-
Bůh v Jejím femininním, ženském zjevu a možná existují další bohové, 
reprezentující některé další aspekty jsoucna a bytí. Zatímco skutečností je, že 
všichni ti takzvaní bohové jsou různé aspekty a charakteristické rysy toho 
stejného Absolutně Jednoho Absolutního a Jediného Jednoho Jedince. Lidé 
nesprávně odvozují chápání takových pojmů ze svého vlastního falešného a 
dočasného stavu - stavu rozdělení a odloučení od jejich vlastní maskulinity a 
feminity. 

A tak někteří z vás, kteří mají přístup ke stavu své niternosti, a tedy k ostatním 
dimenzím, jsou někdy zmateni, když vidí nebo slyší někoho, kdo tvrdí, že jste to 
vy buď v ženských aspektech, nebo v mužských, nebo obou. Toto je odrazem 
vašeho odloučení a izolace od nich, které vám umožnilo vstoupit do vašeho 
lidského života na planetě Nula, Je to, jako byste za sebou zanechali svou 
feminitu, pokud jste muž, nebo maskulinitu, pokud jste žena. Znamená to ale, 
že jste dva, nebo vícero jedinců současně, a ne jeden a ten stejný? Samozřejmě, 
že ne. Koneckonců, vaše přirozenost ve svém původním a ryzím stavu a ve své 
relativní pozici odráží Moji Absolutní Přirozenost, která je Jedna a Nedělitelná. 

Kvůli faktu vaší izolace a odloučení od stavu vaší vlastní integrace, jednoty a 
jednotnosti prožíváte neustálou touhu opět se sjednotit, opět se spojit a 
zintegrovat se svou celistvostí a plností. Tato touha se odráží ve vaší potřebě 
být s někým, kdo je opačného pohlaví. Připomíná vám váš předchozí stav a 
pozici, ve které jste byli před vaší inkarnací na planetu Nula. 

Takto vešel do lidského života pojem manželství. Když si všimli potřeby této 
opětovné integrace, opětovného sjednocení a opětovného spojení se svou 
přirozeností, pseudotvůrci přišli s náhradou této potřeby ve formě vnějších 
typů manželství, ve kterých je muž spojen se ženou a žena s mužem. Avšak, 
dokonce i v tomto stavu je zřejmá jeho dočasnost a pominutelnost z faktu, že je 
svázán pouze ‚dokud nás smrt nerozdělí‘. Vidíte podle tohoto prohlášení 
skutečný význam takových spojení? Toto je důvod, proč jsem během Svého 
života na planetě Nula řekl, že v nebi se ani nežení, ani nevdávají, ale jsou jako 
Moji andělé. Co je to být jako Moji andělé? Znamená to být ve stavu 
sjednocení, integrace a jednoty všech femininních a maskulinních principů 
v každém jednom jedinci. V tom smyslu můžete vám známými slovy říct, že jsou 
v sobě niterně a individuálně spojeni v manželství. 

Ale slovo ‚manželství‘ už více není z pozice povahy současného duchovního 
stavu a vývoje, který přesahuje jakýkoliv předchozí, udržitelné nebo vhodné 
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používat za účelem popisu takového sjednocení, integrace a jednoty. Ještě stále 
ve vás vyvolává dojem, že někde tam venku existují dva jedinci, kteří splynou do 
jednoho jedince a v tomto procesu ztratí své jedinečné individuality a své 
jedinečné přirozenosti. Takový případ je nepředstavitelný. Rovnalo by se to 
destrukci obou jedinců, což by vedlo k nemožnému scénáři ukončení 
jedinečného života, který jsem jim Já Osobně propůjčil. Udělat to by v určitém 
smyslu znamenalo, že jsem se vzdal Svého vlastního života, který jsem vložil do 
těch dvou jedinců. 

Až doposud, abych vám poskytl určitou upokojující a důvěrně známou půdu 
v tomto ohledu, bylo správné používat takové termíny, aby se do vás vštěpily 
určité představy pojmů sjednocení, integrace a jednota a co znamenají a 
představují. Slovo a stav ‚manželství‘ posloužil dobře svému účelu. Proto bylo 
dovoleno, a dokonce vyžadováno, aby se to slovo do této chvíle používalo. Toto 
je důvod, proč bylo použito i v předcházejících knihách Mého Nového zjevení. 

Nyní je však úplně jiná doba. Jsme daleko od všech ostatních dob a jsme ve 
zcela jiné modalitě a stylu života. Ve vašem konkrétním případě jste jako Moji 
praví představitelé cvičeni, abyste ke všem duchovním pojmům přistupovali 
způsobem shodnějším se způsobem pravého duchovního pozitivního stavu. 
Proto, pokud ve stavu své niternosti slyšíte něco takové, že ‚mimo čas, mimo 
prostor byl učiněn slib‘, znamená to slib osvobození vás ze stavu a pozice vaší 
současné separace, izolace a oddělení od vaší feminity, respektive maskulinity, 
a vaši opětovnou integraci, opětovné sjednocení a opětovné spojení takovým 
způsobem, jak je to chápáno, pojímáno a jaké je to v pozitivním stavu; a tak, jak 
je to v Mé Vlastní Nové Přirozenosti. 

Nuže, myslím, že bychom měli pro dnešek končit. Všichni máte dost podnětů k 
zamyšlení, obsažených v tomto Dialogu, a proto je tu návrh prozatím ho uzavřít. 
Jdi na slunce a poleč si své fyzické bolesti, Petře. 

Peter: Děkuji Ti mnohokrát. Budu se držet Tvé příhodné rady. 
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Dialog 70 

19. dubna 1999 

 

Peter: Včera jsem dostal dvě otázky z Evropy, dvě otázky z Východního pobřeží 
USA a jednu otázku z Austrálie. Než se budu věnovat formulaci těch otázek, 
jako obyčejně se ptám, zda máš Ty něco, čím bys přispěl nebo co dodal nebo 
upřesnil dnes ráno. 

Pán Ježíš Kristus: Děkuji ti, Petře, že jsi Mě požádal, abych hovořil první. 
Opravdu musím dnes uvést do vaší pozornosti nějaké připomínky. První 
připomínka se týká přirozenosti negativního stavu. Jestliže důkladně analyzuješ 
chápání přirozenosti negativního stavu, jak ji pojímají křesťané a někteří další a 
jak je zobrazována v jejich tzv. svatých knihách - například v Bibli - je jasné, že 
podle jejich chápání zde má negativní stav zůstat navěky. I když tvrdí, že po 
konečném Posledním soudu, kdy už více nebude staré Nebe a stará Země, 
stvořím místo nich Nové Nebe a Novou Zemi, nelogicky a nevhodně nechávají 
každého, kdo byl hříšníkem (a kdo nenapravil své cesty uznáním Mne a přijetím 
přesně takového životního stylu a chování, jaký předepsali oni v souladu s jejich 
vlastními představami toho, jak by se měl muž/žena Boží chovat, konat a být a 
jakým způsobem by Mě měl/měla vyznávat), v peklech, aby tam byl mučen do 
věčnosti.  

Jaký druh Nového Nebe a Nové Země, nebo nového Stvoření by to byl, pokud 
by byl tento předpoklad pravdivý? Pověz Mi, jaký by byl rozdíl mezi starým a 
novým? V podstatě žádný! Bylo by to zbytečným mrháním tvořivých energií a 
Mého Osobního úsilí. Nic by nebylo jiné, protože negativní stav by nadále 
sužoval mysli všech v pozitivním stavu vědomím, že ještě i nyní přetrvává ve 
jsoucnu a bytí nějaký úplně odlišný stav v podmínkách vězení, bez jakékoliv 
možnosti mít vliv a dopad na zbytek Stvoření. Takže, jediný rozdíl mezi starým a 
novým by byl ve faktu, že v negativním stavu by byl každý uzavřen a že by 
neměl přístup k nikomu, kdo není v peklech, takže by nemohl uplatnit žádný 
vliv na ty v pozitivním stavu. 

Tato falešná víra a pojímání přirozenosti a osudu negativního stavu pramení 
z nesprávného vnímání přirozenosti a původu negativního stavu. Filosoficky 
řečeno, pokud připustíme, že negativní stav zde má zůstat navěky, do věčnosti, 
potom musíme připustit i to, že je a existuje nějaká jiná absolutní moc, odlišná 
od moci absolutního pozitivního stavu, Jinými slovy, že je tam venku někdo, kdo 
má stejnou potenciální moc jako Já, nebo kdo je schopen živit negativní stav do 
věčnosti. Taková schopnost předpokládá potenciální absolutnost. Podle 
pravdivé logické konstrukce se přípustnost dvou absolutních mocí - a toto 
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opakujeme - vzájemně vylučuje. V tom případě by tyto dvě moci byly pouze 
vzájemně relativní. Opět, na základě logiky takového závěru by byl v tom 
případě i pozitivní stav relativní, tím stejným způsobem, jako je negativní stav. 
Takže obě dvě kondice by byly jen dočasné a v určitém bodě času a bezčasu by 
všechno a každý navěky přestal existovat. Nebylo a neexistovalo by žádné 
Stvoření a žádné nic (ponechej, prosím, dva zápory!). Život, jak ho znáte i jak ho 
neznáte, by více nebyl, nikde a v žádném čase. 

Jednou a provždy je tedy potřeba si uvědomit, že negativní stav sám od sebe a 
sám o sobě neměl nikdy žádný pravý život, a proto nemůže zůstat navždy, do 
věčnosti. Pouze něco nebo někdo, kdo pochází z Absolutního Stavu, který je 
Sám od Sebe a Sám o Sobě - Já - může zůstat a zůstane do věčnosti. Důvod, 
proč negativní stav nemá tu výsadu, je ten, že koneckonců, co to je negativní 
stav nebo jaká je jeho pravá přirozenost? Negativní stav a jeho přirozenost je 
překroucením, zkreslením, zkomolením, falzifikací a, jak to ty rád říkáš, Petře, 
zpackáním přirozenosti pozitivního stavu. Jeho pseudoživot se odvozuje 
z pravého života pozitivního stavu. Proto, kdyby neexistoval žádný život 
pozitivního stavu, neexistoval by ani pseudoživot negativního stavu. 

V tomto smyslu k eliminaci negativního stavu nedojde procesem jeho totální 
destrukce v jakési apokalyptické ohnivé kouli či podobně, jak to očekává každý, 
ale napravením věcí. Jinými slovy, všechno, co bylo zvráceno, zkomoleno, 
zkresleno a zfalšováno, bude dáno zpět do stavu a kondice, ve kterých to bývalo 
předtím, než byl aktivován jejich současný nepříznivý stav a kondice. Protože se 
ale na základě procesu pseudojsoucna a pseudobytí negativního stavu získají 
nové zkušenosti o jiném životě, než je život pozitivního stavu, a protože na 
základě povahy těch zkušeností bude mít každý v pozitivním stavu zcela jinou 
perspektivu toho, o čem vlastně život je, a protože každý v negativním stavu 
bude na základě té stejné zkušenosti - zkušenosti bytí v negativním stavu - 
jakýkoliv život také chápat zcela jinak, potom i kdyby se někdo vrátil do své 
předešlé kondice, ani ti v pozitivním stavu, ani ti, kteří se k němu vrátí, nebudou 
stejní. Všichni budou výslovně noví a jiní. A toto je v podstatě to, co se myslí 
stvořením Nového Nebe a Nové Země. V takovém Novém Stvoření nemůže být 
ponecháno nic ze starého. Jinak by to nebylo nové. Proto by pokračování 
negativního stavu nebo pekel i po ustanovení tohoto Nového Stvoření 
anulovalo jakoukoliv možnost, aby se mohlo ujmout cokoliv nové. 

Další dva Mé komentáře, které bych chtěl dnes ráno učinit, se týkají tvé včerejší 
diskuse s Ludmilou a Tomem Oudalem, kteří byli u tebe na návštěvě v Santa 
Barbaře. Oba dva se týkají záležitosti pseudotvůrců. V jednom případě šlo o 
jejich konverzi do pozitivního stavu, ve druhém případě o jejich taktiku a 
jednání v situaci s renegáty. 
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V prvním případě bylo otázkou, co by se stalo, kdyby měli všichni pseudotvůrci 
konvertovat do pozitivního stavu před úplným pseudovítězstvím negativního 
stavu na planetě Nula? Dospěli jste ke správnému závěru, že v tom případě by 
pseudotvůrci byli schopni přenést genezi nebo proces aktivace negativního 
stavu do mysli každého z pozice pozitivního stavu. Celý proces a výsledek této 
aktivace by byli schopni ilustrovat jako ve filmech nebo na televizní obrazovce 
takovým způsobem, že každý účastník toho sledování by nabyl plnou nutnou 
znalost všech aspektů toho procesu. Do určité míry je toto vhodnějším 
zobrazením celého procesu aktivace negativního stavu, než kdyby se to mělo 
učinit z pozice samotného negativního stavu. V té pozici by to bylo nakloněno 
na jednu stranu a nemohlo by to být při jeho zobrazení objektivní. V tom 
případě by se mohlo objevit nebezpečí získání nevhodného a nesprávného 
poznání o celém procesu aktivace negativního stavu. 

Jak tedy z tohoto konkrétního scénáře vidíte, nejenže by bylo výhodné, kdyby 
všichni pseudotvůrci konvertovali do pozitivního stavu před pseudovítězstvím 
negativního stavu na planetě Nula, ale poskytlo by to také úplné a kompletní 
podmínky a potřeby ilustrovat proces aktivace negativního stavu, takříkajíc, od 
A do Z, bez jakékoliv zaujatosti. 

Ve druhém případě je taktika pseudotvůrců, použitá proti renegátům, chybná 
v tom smyslu, že pseudotvůrci zapomněli, že renegáti jsou mistry vojenského 
přístupu při řešení jejich problémů. Naproti tomu, pseudotvůrci takoví nejsou. 
Jsou vědci a teoretici, kteří nevlastní stejný stupeň schopností ve vojenských 
záležitostech jako renegáti. Z toho důvodu vojenská akce, kterou podnikli proti 
renegátům, jak je to znázorněno ve válce NATO proti Jugoslávii, neúčinkuje tak, 
jak očekávali. Nejenže tak neúčinkuje, ale do určité míry pomáhá Jugoslávcům 
dosáhnout jejich cíle týkající se ohavnosti etnických čistek. Jak víš, obyvatelstvo 
Kosova je procesem té války vypuzováno ze své země. A to je to, co jugoslávští 
Srbové i tak chtěli. 

V současnosti pseudotvůrci, jejich nejkonzervativnější křídlo, zjistili svou chybu 
v tomto ohledu a jak tě informovali, právě u nich probíhá spontánní diskuse 
ohledně nalezení jiné, účinnější cesty, jak porazit renegáty. Koneckonců, přece 
jen mají 20 procentní výhodu oproti renegátům, kteří fungují na úrovni 80 
procent schopností, které vlastní pseudotvůrci. Takže, čekejte a uvidíte, s čím 
v tomto ohledu přijdou. A toto je všechno, čím jsem dnes chtěl přispět, Petře. 
Nyní se můžeš dát do toho a položit otázky jménem tázajících. 

Peter: První otázka se týká něčeho, co jsi oznámil Tvým učedníkům během 
Tvého fyzického pobytu na planetě Nula. Je to zaznamenáno v celé kapitole 24 
v Matoušovi. Část této kapitoly (verše 29-31) byla vysvětlena ve Velké knize, 
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v její čtvrté kapitole. Otázka se ale týká významu veršů 4 až 28, a zejména veršů 
15 až 22. 

Pán Ježíš Kristus: Na obsah té kapitoly musíme nahlížet z hlediska toho, co 
předcházelo celému rozhovoru, který je v ní zaznamenán. Předpoklad pro 
uskutečnění se toho rozhovoru tedy vytvořily verše 1 až 3, v kapitole 24. Za 
jakých okolností jsem řekl to, co jsem tenkrát řekl? Moji učedníci Mně ukazovali 
budovy chrámu (verš 1). A jak to dělali, Já jsem jim povídal: ‚Vidíte to všechno? 
Amen, říkám vám, že tu nezůstane kámen na kameni. Všechno bude zbořeno.‘ 
(verš 2). Později přišli Moji učedníci ke Mně soukromě a ptali se Mě: ‚Řekni 
nám, kdy to bude?‘ ptali se. ‚Jaké bude znamení tvého příchodu a konce světa?‘ 
(verš 3). Bez správné interpretace a pochopení těchto tří veršů, které připravily 
vhodné podmínky pro to, co následovalo, jak je to popsáno ve zbytku té 
kapitoly, by nemohlo být ohledně všeho ostatního, obsaženého v té kapitole, 
vysvětleno nic. 

Za prvé, musíte se podívat na polohu toho chrámu. Jak víš nacházel se 
v Jeruzalémě, v zemi judské. Za druhé, musíte pochopit, s čím město Jeruzalém, 
Judea a chrám duchovně souvztaží a co znamenají. Všechny tyto věci, jakož i 
celý obsah kapitoly 24 v Matoušovi, mají hluboký duchovní význam. Ne všechny 
aspekty toho významu vám mohou být zjeveny nebo vysvětleny v této době. 
Byly by nad schopnosti vaší lidské mysli je pochopit. Avšak jsou tři aspekty, 
které lze o této záležitosti zjevit. První aspekt se týká osudu Jeruzaléma, Judey, 
chrámu a Židů všeobecně a jejich vlastní konkrétní duchovní souvztažnosti, a 
jaký druh role sehrávali ve vztahu ke Mně osobně a ke zbytku lidstva. Druhý 
aspekt se týká událostí, které se odehrály před několika stoletími (podle vašeho 
fyzického času) v intermediálním světě duchů, ne na planetě Nula. A třetí 
aspekt se týká úplného pseudovítězství negativního stavu na planetě Nula - 
jako jednoho možného scénáře. 

Židovský národ celkově reprezentuje v této konkrétní konotaci, výhradně ve 
vztahu k obsahu kapitoly 24 v Matoušovi, stav extrémní literalizace, 
externalizace, zkreslení a falzifikací všech duchovních pojmů, idejí, principů a 
zákonů a toho, jak se týkaly Boha - Mne. Kvůli takové reprezentaci se rozhodli 
znázorňovat i celé lidstvo v jeho vlastní tendenci dělat přesně to samé. Kvůli 
tomuto faktoru bylo nutné vytvořit podmínky, které by umožnily doslovnou a 
faktickou ilustraci všech důsledků, výsledků a následků takové reprezentace a 
životního stylu. Bylo to tedy nutné ilustrovat v samotných vnějších událostech 
na planetě Nula a na osudu židovského národa. Jejich chrám reprezentoval 
v této konkrétní konotaci toto falešné, zkreslené, nevhodné a nenáležité 
uctívání a pojímání Mne a Mé Pravé Přirozenosti. Jeruzalém představoval 
všeobecně pseudoduchovnost, která vznikla v zevnějšku a z falešného pojímání 
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a chápání Mé Pravé Přirozenosti. A židovský národ reprezentoval falešný 
pozitivní stav, který nahradil pravý pozitivní stav. Kvůli tomuto uspořádání a 
kvůli volbě reprezentovat toto všechno, Mě, jako jediného pravého Boha a 
svého pravého Mesiáše, židovský národ musel odmítnout i fyzicky a doslovně. 
Toto odmítnutí se odráží v jejich zvolání: ‚Jeho - Moji - krev na nás a na naše 
děti.‘ (Matouš 27:25). 

Nuže, na základě tohoto doslovného prohlášení židovský národ na sebe přivodil 
doslovně téměř všechno, co bylo popsáno v kapitole 24, v Matoušovi - trest a 
odplatu. Ve skutečnosti, v pravé realitě, se jim to stalo přesně takovým 
způsobem, jak je to vykresleno v té kapitole. Po Mém odchodu z vaší planety, o 
několik desetiletí později, byly chrám, Jeruzalém a všechno v něm totálně 
zničeno a učiněno neobyvatelným. A jeho obyvatelé byli vyhnáni ze své země. A 
protože židovský národ v této konkrétní konotaci reprezentuje osud celého 
lidstva, obsah té kapitoly plně platí na všechno, co se odehrává v dějinách 
planety Nula. Takže na vaší planetě nemáte nic jiného než války, mor, 
zemětřesení, hladomory, extrémní klimatické podmínky a podobné ničivé 
události, které sužují lidstvo během mnoha, mnoha staletí. Současně jste 
svědky objevování se mnoha falešných proroků, falešných kristů a podobných 
jedinců, kteří vám nepřinesli nic jiné než další zkreslení a lži ve jménu Božím, 
nebo v Mém Jménu. Takovým konáním a přijímáním jejich lží a zkreslení jako 
pravých a autentických, přicházejících ode Mne, lidstvo jen posiluje potřebu 
pokračovat v tom stejném způsobu života, přivolávajíce na sebe více ničivých a 
škodlivých událostí, jak jsou popsány v té kapitole. Takto negativní stav 
pseudovítězí na vaší planetě. 

Dovol Mi ale, abych ti něco pověděl o obsahu té kapitoly. I když je pravda, co 
jsem o ní právě řekl ve vztahu k osudu lidstva na planetě Nula, ve skutečnosti, 
v pravé realitě, jsem hovořil o druhém aspektu jejího významu - o událostech, 
které se odehrály v intermediálním světě, nebo ve světě duchů. Každé 
jednotlivé slovo té kapitoly se netýká ničeho jiného než toho, co se mělo stát 
v tomto světě. Byl to Swedenborg, který správně popsal povahu toho světa a 
to, jak se všechno, co bylo o tom předpovězeno v kapitole 24 v Matoušovi, 
vyplnilo. Jak si pamatuješ z jeho popisu, jakož i z některých prohlášení v Mém 
Novém zjevení, během mnoha staletí bylo lidem po jejich odchodu z planety 
Nula dovoleno, aby si zformovali své vlastní země, města, společnosti a 
náboženství takovým stejným způsobem, jak to dělali, když žili na této planetě. 
Protože ale už v tom světě nebyli více omezováni typickými omezeními lidské 
přirozenosti, byli schopni dále zkreslovat, falšovat, překrucovat a komolit 
duchovní pojmy a to, jak vnímali a chápali Moji přirozenost, v rozsahu 
nepředstavitelném pro vaši lidskou mysl. Kvůli tomu na sebe přivolali všechno 
popsané ve 24. kapitole Matouše. Každé jedno slovo té kapitoly se tenkrát a 



549 
 

v tom světě splnilo. Takže v tomto konkrétním smyslu, na této úrovni chápání, 
má všechno to, co je obsaženo v té kapitole, velmi malou souvislost se 
současností. 

Co musíte pochopit o jejich situaci ve světě duchů, je to, že na základě založení 
takového životního stylu, jak je to popsáno výše a ve spisech Swedenborga, 
v tom světě negativní stav uvnitř lidských enkláv kompletně a totálně 
pseudozvítězil. Jinými slovy, v tom světě, v té době, negativní stav vyčerpal svoji 
užitečnost a dosloužil svému účelu, a proto potřeboval čelit svému Poslednímu 
soudu. Výsledkem toho Posledního soudu, jak si pamatujete z předcházejících 
částí Mého Nového zjevení, bylo zrušení typické lidské éry nebo lidského věku. 
Toto je důvod, proč se Mě Moji učedníci zeptali ‚...jaké bude znamení tvého 
příchodu a konce světa?‘ Všimněte si, prosím, že to nebyl konec světa nebo 
všeho ostatního, ale pouze jednoho specifického věku. V našem případě konec 
lidského věku v tom světě. Zároveň, jediný způsob, jak mohl být tento 
konkrétní Poslední soud vykonán, byl proces Mého Druhého příchodu do toho 
konkrétního světa. Jak tedy z těchto událostí vidíte, v tom světě se tenkrát 
odehrálo jak zrušení negativního stavu, reprezentovaného lidským věkem nebo 
érou, tak i Poslední soud a Můj Druhý příchod. Ve vašem světě na planetě Nula, 
protože zde hovoříme o ukončení éry a o ničem jiném, se ta událost projevila v 
ukončení věků temna, které vládly v dějinách lidstva během mnoha staletí 
takovým stejným způsobem, jak lidská éra vládla ve světě duchů během jejich 
mnoha staletí (ve vašem pojímání času). Potom začal ve vašem světě na 
planetě Nula věk takzvaného osvícenství a renesance. 

Takže to, co bylo řečeno v proroku Danielovi (Daniel 11:31; 12:11) o ‚otřesné 
ohavnosti‘ (Matouš 24:15), se týká kompletního a úplného vítězství negativního 
stavu v intermediálním světě či světě duchů, které se tenkrát naplnilo. Podle 
vašeho pojímání času trval Poslední soud a očištění toho světa od všech 
důsledků otřesné ohavnosti – to znamená od všech zel, nepravd, zkreslení, 
zkomolení, překroucení a všeho ostatního, co má charakter negativního stavu a 
lidský charakter - více jak 250 let a bylo to završeno v době psaní tvých 
Poselství z nitra, Petře. 

Už jen jednu věc lze objasnit formou připomínky. Týká se to termínu ‚velké 
soužení‘ (Matouš 24:22) a slov ‚Kdyby ty dny nebyly zkráceny, nezachránil by se 
vůbec nikdo. Kvůli vyvoleným však ty dny budou zkráceny.‘ ‚Velké soužení‘, jak 
vám bylo naznačeno v jednom z předcházejících Dialogů a ve Velké knize Mého 
Nového zjevení, znamená - tak jak to bylo v tom druhém světě - totální a 
kompletní vítězství negativního stavu v lidském životě na této planetě a všude, 
kde je lidský život ještě stále v procesu rozkvětu. To, že ty dny, ve kterých se to 
uskuteční, budou zkráceny, se týká přirozenosti negativního stavu. Negativní 
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stav nemá nekonečnou možnost volby svého pseudoživota. Proto v jednom 
časovém bodě a jeho stavu vyčerpá všechny své energie, ze kterých a pomocí 
kterých pseudožije a pseudofunguje. 

Jak víte, negativní stav byl aktivován během současného časového cyklu a může 
zůstat pouze během tohoto časového cyklu. Kvůli plné vyčerpatelnosti a 
spotřebování svého obsahu - nakonec, nebyl iniciován a nevznikl v Absolutním 
Stavu - bude tento časový cyklus mnohem kratší v porovnání s budoucím 
cyklem času, ve kterém se bude plně rozvíjet a manifestovat pozitivní stav. 
Protože pozitivní stav pramení a pochází z Absolutního Stavu, nemá žádnou 
možnost volby ukončit svůj pravý život. Bude pokračovat navždy, do věčnosti. 
Jestliže by měl negativní stav stejnou možnost volby, jakou má pozitivní stav, 
nikdo by nemohl přežít jeho nevyčerpatelné potenciály. Vítězství negativního 
stavu za takových podmínek, za podmínek nevyčerpatelnosti, by znamenalo, že 
velké soužení by muselo pokračovat navždy, do věčnosti. V tom případě, reálně 
řečeno, by takové rozpoložení nemohl přežít ani nikdo v pozitivním stavu. To by 
znamenalo, že by v něm nakonec každý podlehl negativnímu stavu. Dopadnout 
tak znamená jedinou věc - duchovní smrt a smrt každého těla, tedy všech 
v lidském životě a všech těch, kteří jsou v životě zevnějšku (tělo). ‚Vyvolení‘ jsou 
všichni členové pozitivního stavu a Moji představitelé ve všech ostatních 
světech, dimenzích, na planetě Nula i v zóně vymístění. Kvůli nim byl negativní 
stav aktivován dočasně a přechodně. Vzhledem k tomu je doba, během které je 
dovoleno manifestovat odpornou tvář negativního stavu, značně zkrácena. 
V porovnání s dobou, během které bude pozitivní stav manifestovat plnost a 
kompletnost svého života, která bude trvat do věčnosti, je trvání negativního 
stavu jako nic. A to je to, co je vlastně míněno obsahem citovaných veršů. 

Samozřejmě, existuje odlišná úroveň významu všeho, co je obsaženo v té 
kapitole. Ta je třetím aspektem jejího významu, zmíněným výše. Týká se 
multidimenzionálních událostí jako následku pseudovítězství negativního stavu 
na planetě Nula. Tento konkrétní aspekt, protože je v procesu své aktualizace a 
realizace a protože má multidimenzionální a multivesmírné důsledky, nemůže 
být v této době z bezpečnostních důvodů zjeven. Kromě toho, jeho úplné 
poznání by bylo nesnesitelné pro lidské aspekty vaší mysli. Proto je to pro vaše 
vlastní dobro a ochranu, že nepoznáte všechny jeho stránky. Později se vám 
stane zřejmým, jak se všechno obsažené v té kapitole týká této konkrétní doby. 
Proto bych tedy doporučoval uzavřít naši diskusi o obsahu a významu této 
kapitoly a přejít na další otázky, pokud můžeme. 

Peter: Ano, chápu. Je mi jasné, že někdy pokládáme otázky, na které by bylo 
buď předčasné mít odpovědi, nebo bychom je nemohli pochopit naší lidskou 
myslí. Nuže, v tomto případě mi dovol, abych vyložil druhou evropskou otázku. 
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Myslím, že tato otázka už byla v té či oné formě zodpovězena. Otázka zní: 
‚Podle mých osobních poznatků existují na planetě Nula někteří lidé, možná 
dokonce představitelé pozitivního stavu, kteří kromě toho, že mají genetické 
bloky svých individuálních myslí, a kromě toho, že mají obvyklou negativní 
schránku, která je obklopuje, mají ještě jakýsi druh démonické schránky, která 
v daném jedinci způsobuje velmi silné zkreslení vnímané reality a velmi často 
zcela neguje vstupní a výstupní informace toho jedince. Je možné vysvětlit 
původ, cíl, účel, funkci a prostředky na odstranění tohoto konkrétního bloku?‘ 
Konec otázky. 

Pán Ježíš Kristus: Nuže, tato otázka byla v některých svých aspektech 
zodpovězena v Dialogu 65 a v některých dalších. Všechno, co bylo naznačeno 
v tom Dialogu, plně platí pro tuto situaci. Proto by bylo dobré, kdyby si tazatel 
znovu přečetl tu část zmíněného Dialogu, která pojednává o této záležitosti, i 
když v trochu odlišné konotaci a z trochu jiného hlediska. 

Dovol Mi ale, abych vám na začátku opětovného opakování Mé odpovědi něco 
pověděl. Předpokládat, že by někdo, kdo je představitelem Mého pozitivního 
stavu, byl v takové situaci, jak je popsáno v otázce tazatele, znamená 
předpokládat nemožnost. Jestliže někdo projevuje takové démonické 
charakteristické rysy, ať hovoří nebo si myslí nebo ať tvrdí cokoliv ohledně 
toho, kým je nebo jak je vnímán, takový jedinec nemůže být představitelem 
Mého pozitivního stavu. Je jasné, že jedinec takové povahy je reprezentantem 
negativního stavu a jeho/jejím úmyslem je znečistit, kontaminovat, zkreslit a 
zfalšovat všechno, co se týká reality pozitivního stavu. Takový jedinec je 
skutečným démonem, inkarnovaným z negativního stavu se zvláštním typem 
poslání, aby podkopal a uváděl v omyl správné vnímání pravdy u každého a aby 
nasadil do mysli jiných lidí, zejména do myslí Mých pravých představitelů, 
pochybnosti o jejich vlastní integritě, intuici a o tom, kdo jsou a jaký je účel 
jejich života a zda to, co vědí a chápou o pozitivním stavu, a zejména o Mé 
Přirozenosti, je pravdivé, vhodné a správné, a také je odklonil od Mého Nového 
zjevení. 

V peklech existuje speciální kontingent tvorů, který se specializuje na tento typ 
práce a kterého členové po inkarnaci na planetu Nula získávají takovou silnou 
schránku a bloky kolem sebe za účelem být imunní vůči jakémukoli vlivu nebo 
účinku čehokoli pozitivního, s čím by se mohli setkat během svého života na 
této planetě. Toto je činěno s tím cílem na mysli, aby uspěli ve svém poslání 
popírat, nesprávně chápat a zkreslovat všechno, co má nějakou pozitivní 
konotaci. Nebuďte překvapeni, když zjistíte, že někteří jedinci této nepřátelské 
nebo démonické povahy přišli možná od renegátů, nebo jsou dokonce 
inkarnacemi samotných renegátů. Jak si pamatuješ, v jednom z předcházejících 
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Dialogů vám bylo naznačeno, že někteří členové jejich klanů se rozhodli fyzicky 
inkarnovat na planetu Nula prostřednictvím projekce zpět v čase, aby naplnili 
tento úmysl a své zlé a negativní působení. Pokud vykonávají své zvláštní a 
speciální poslání a pověření, protože jsou součástí procesu vítězství negativního 
stavu na planetě Nula, neexistují v této době žádné prostředky nebo způsoby, 
které by jim umožnili odstranit jejich bloky nebo schránky. Po určitý čas musí 
zůstat takoví, jací se rozhodli být. Při vašem jednání s jedinci takové povahy se 
s nimi nehádejte nebo nepokoušejte se je přesvědčit o nesprávnosti jejich 
vnímání, chování, postoje, životního stylu nebo čehokoliv, co mají, ale namísto 
toho ilustrujte příklady vašeho vlastního pozitivního života a tím, jak se 
chováte, jednáte, navazujete vztahy, myslíte, cítíte a vnímáte události na této 
planetě, rozdíl mezi tím, jaké je to být představitelem Mého pozitivního stavu, 
v porovnání s démonickými reprezentanty zmíněného pekla. Takovým 
jednáním připravujete prostředky, pomocí kterých tito jedinci po splnění svého 
účelu a cíle, kvůli kterému se stali tím, čím jsou, budou schopni prorazit své 
bloky i silné schránky a vnímat všechno v pravdivém světle. Tak získají 
prostředky pro konverzi do pozitivního stavu. V tomto čase neexistuje nic více, 
co byste pro ně mohli udělat. A nejen to, ale jakýmkoliv pokusem udělat více 
než to byste jen posilovali jejich odhodlání pokračovat v jejich nepřátelském 
poslání. V tom případě byste přispívali k jejich zlé věci. Takže buďte velmi 
opatrní ohledně toho, jak přistupujete k jedincům této povahy.  

Jak znovu z tohoto případu vidíte, někdy tím, že pro někoho takové povahy 
neuděláte nic, ale namísto toho ho/ji necháte, ať je tím a ať dělá cokoliv, co má; 
a z vaší strany jsouce a dělajíce to, co máte ve svém vlastním individuálním 
životě jako Moji praví představitelé, v konečném a závěrečném výsledku pro ně 
děláte mnohem více, než by tomu bylo jinak. 

Peter: Děkuji Ti moc za toto vysvětlení a upřesnění. Další dvě otázky přicházejí 
z Východního pobřeží USA. Zdá se, že tyto otázky jsou ve vzájemném vztahu. 
Z toho důvodu je uvedu společně. První otázka se týká tajemství bermudského 
trojúhelníku a zmizení námořních i vzdušných plavidel, ke kterým tam došlo. 
Abych Ti řekl pravdu, jsem překvapen, že do této chvíle tuto otázku nikdo 
nepoložil. Z typicky lidské pozice je zajímavá. Druhá otázka se týká objevení 
Portorika a Ameriky v „Novém světě“. Je něco, co lze zjevit v této době o 
jakékoli souvztažnosti mezi Portorikem, rajskou zahradou a o vztahu, o který se 
dělí Portoriko se Spojenými státy? Jestliže nic není náhoda, je nějaký důvod, 
proč Portoriko bylo objeveno před Amerikou? Kromě toho, jaký je souvztažný 
význam toho, že Portoriko má statisticky nejnižší tempo růstu/rozvoje ve 
Spojených státech, pokud jde o výsledky ve vzdělávání a překonávání důsledků 
chudoby? Také, pokud jde o intenzivní, konfliktní a matoucí politický boj mezi 
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Portorikem a jeho celkovým stavem ve vztahu ke Spojeným státům? Toto jsou 
otázky. Jsme připraveni znát Tvé odpovědi na ně? 

Pán Ježíš Kristus: Většina aspektů těchto otázek by byla nad vaši schopnost 
pochopit jejich pravý význam a účel. Některé další aspekty by bylo předčasné 
zjevit. Duchovní poměry lidstva a vaše konkrétní místo ve schématu všech 
aktuálně probíhajících událostí a dění je takové, že by nebylo pro vás 
prospěšné, abyste je znali. Nejdříve ohledně bermudského trojúhelníku. 
Původně, v době experimentování pseudotvůrců s vývojem a zavedením 
lidského života na této planetě, během stěhování planety z jejího původního 
místa ve vesmíru, kde byla nejzevnějším odrazem původní planety Země, a 
v průběhu jejího umísťování do této konkrétní fyzické dimenze, 
experimentovali i s vybudováním zvláštního typu hvězdné brány, která by jim 
umožňovala zachovat určité spojení mezi různými dimenzemi a která by jim 
umožňovala libovolně cestovat mezi nimi. Jinými slovy, ve své původní 
konfiguraci byl bermudský trojúhelník vstupní branou ke všem ostatním 
místům v jejich vlastním pseudovesmíru. Jen co naplnili svůj účel a cíl se 
založením lidstva na této planetě, pseudotvůrci tu bránu zbortili. Nicméně 
energie, které to zborcení udržovali, jsou v tom regionu ještě stále přítomny. 
Takže během velmi vzácných a zvláštních typů klimatických podmínek se tyto 
energie oslabují do té míry, že se tato brána na okamžik a částečně znovu 
otevře. Pokud se tam náhodou někdo nebo něco během výskytu tohoto 
nesmírně vzácného fenoménu nachází, je vtažen do té brány a transportován 
do nějaké jiné dimenze, kde zůstane až do své fyzické smrti, pokud by byl 
schopen ten přesun vůbec přežít. Během této části jejich experimentování 
hledali pseudotvůrci na této planetě místo, které by bylo nejvhodnější a 
nejdelikátnější pro zřízení a otevření takové multidimenzionální brány. Takové 
místo našli v oblasti bermudského trojúhelníku. Ostrov Portoriko byl v těsné 
blízkosti toho místa, takže pseudotvůrci tam založili jednu z důležitých 
základen, ze které operovali během zmíněného experimentování. V té době na 
tom ostrově vytvořili klimatické a přírodní podmínky, které kopírovaly a které 
se podobaly něčemu, co se nazývalo „rajská zahrada“. Pseudotvůrci byli mistry 
ve vytváření takových míst, protože měli poznatky svého původního života 
v pozitivním stavu, který je strukturován v souladu s charakterem rajské 
zahrady, nebo abych byl přesnější, v souladu s povahou fyzické dimenze 
pozitivního stavu, jeho nejexternější pozice, kterou v duchovním světě nazývají 
„rajská zahrada“. Fyzická krása a životní styl té konkrétní dimenze jsou 
nepopsatelné. Toto je tedy vztah tehdejšího Portorika k rajské zahradě. 

Spřízněnost pseudotvůrců s tím ostrovem a jeho blízkost ke Spojeným státům 
je ve faktu, že pseudotvůrci během svých cest v čase zjistili důležitost Spojených 
států ve schématu událostí na této planetě a připravili předpoklad pro budoucí 
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nadvládu této země nad Portorikem. Ale protože nevědomě obě dvě země 
připouštějí nebo cítí dotyk pseudotvůrců v celém svém historickém vývoji i 
v současných záležitostech a protože jsou pod jejich kontrolou, aktivuje se 
určitý stupeň trestu a odplaty pro Portoriko, které poskytlo pseudotvůrcům 
fyzickou základnu, aby udělali to, co udělali, jak to udělali a proč to udělali. Toto 
vedlo k vytvoření současných politických, ekonomických, vzdělávacích a všech 
ostatních poměrů, ve kterých se Portoriko nacházelo během celé historie svého 
vztahu ke Spojeným státům. A toto je všechno, co může být o této záležitosti 
zjeveno. Cokoliv navíc by v této době nebylo vhodné a potřebné. 

Peter: Děkuji Ti velice, velice moc za toto zjevení. Poslední otázka, která 
přichází z Austrálie, je následující: „Jak bychom měli reagovat na někoho, kdo 
se nás ptá na náš postoj k současným problematickým událostem v tomto 
světě, pokud ten někdo nemá žádné spojení s Tvým Novým zjevením? Někdy, 
když se pokoušíme vysvětlit takovým jedincům svůj postoj a názor na tyto 
problematické události, vyvolává to v jejich myslích více zmatku, než tam měli 
předtím.“ 

Pán Ježíš Kristus: Odpověď na tuto otázku by měla být jasná ze čtení těchto 
Dialogů a všech ostatních knih Mého Nového zjevení. Je to věcí vaší individuální 
intuice a toho, kdo žádá a jak takový dotyčný jedinec žádá, abyste mu/jí 
poskytli svůj názor na problematické události na této planetě. Neexistují žádné 
všeobecné směrnice, aplikovatelné na všechny paušálním způsobem. Každý 
případ bude jiný. Jediná rada, kterou vám můžu dát, je to, abyste Mě poprosili 
o posílení vaší intuice a abych vás inspiroval, co, jak a komu máte oznámit své 
stanovisko v této nebo v jakékoliv jiné záležitosti. Pokud přijímáte, co je vám 
oznamováno v těchto Dialozích a v Mém Novém zjevení všeobecně, a pokud 
přijímáte, že jste Mými pravými představiteli na této planetě, na základě toho 
faktu - a přemyšlením, cítěním a vnímáním Mé přítomnosti ve vaší mysli 
jakýmkoliv způsobem, který máte k dispozici, a reagujíce z té pozice - vás mohu 
ujistit, že budete schopni jasně poznat, jak, co a komu můžete povědět cokoliv, 
co je potřeba komukoliv sdělit. Nebuďte ale překvapeni, pokud někdy získáte 
dojem, že byste neměli říkat vůbec nic nebo že byste měli odmítnout jakoukoliv 
reakci. Pouze následujte svou intuici - vždy! A toto je všechno, co je potřeba 
oznámit v tomto ohledu. Toto byl pro tebe dlouhý den, Petře. Proto bych 
doporučoval pro tuto chvíli skončit. Jdi v pokoji s Mým požehnáním a s Mým 
poděkováním za tvou práci v Mých službách. 

Peter: Velmi, velmi mnoho Ti děkuji za všechny Tvé příspěvky obsažené v tomto 
Dialogu. 
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Dialog 71 

23. dubna 1999 

 

Peter: Už několik dní mně přichází na mysl něco, co se týká Tvého prvního 
významného pokoušení silami negativního stavu během Tvé inkarnace na 
planetě Nula, jak je to zaznamenáno v Matoušovi 4:1-11, v Lukášovi 4:1-13 a co 
je mimochodem stručně uvedeno i v Markovi 1:12-13. Znamená to, že by ses 
chtěl věnovat této konkrétní záležitosti, a jestliže ano, jaký je význam té 
události pro momentálně probíhající posun a pro naše osobní životy, pokud 
vůbec nějaký je? Nebo je něco jiné, co bys chtěl uvést do naší pozornosti, než 
se budeme věnovat této konkrétní záležitosti? 

Pán Ježíš Kristus: Nuže, jak víš, Petře, nic není náhoda. Pokud máš tu konkrétní 
událost na mysli a pokud tě neopouští navzdory faktu, že ses jí pokoušel zbavit, 
potom je potřeba zřejmě o ní diskutovat. Nezapomínej, co je jednou 
z nejdůležitějších funkcí těchto Dialogů. Jak si pamatuješ z jednoho z nedávných 
Dialogů, proces eliminace negativního stavu a lidského života v jeho 
negativních aspektech je procesem napravování věcí, protože kdysi dávno je 
někdo úplně pokazil. Neoddělitelnou složkou tohoto procesu je vedení dialogů 
o významu, správném chápání a správné interpretaci některých událostí 
zaznamenaných v evangeliích, týkajících se přímo Mého života na planetě Nula. 
Jak víš, většina těch událostí, jak je chápali a interpretovali učenci zabývající se 
Biblí, neodráží pravou realitu jejich významu. Jejich chápání a interpretace jsou 
buď zkreslené, nebo zcela nesprávné. Z toho důvodu je nutné postavit jejich 
význam a to, proč se odehrály tak, jak se odehrály, do správného světla. 
Neoddělitelnou součástí těchto Dialogů je činit právě toto. A toto je význam 
diskutované záležitosti pro tuto dobu a pro váš život. Povaha probíhajícího 
posunu si vyžaduje, aby bylo o Mne a o všem ostatním, to je jedno co a kde, 
všechno dáno do správného kontextu, významu a perspektivy. Nemůžete dost 
dobře začít eliminovat negativní stav s nevhodně chápanými pojmy a událostmi 
týkajícími se takových důležitých duchovních záležitostí, jak jsou zaznamenány 
například v Bibli. Jinak by to nebylo jeho eliminací, nýbrž potvrzováním a 
pokračováním. 

Než však přejdeme k této záležitosti, kterou máš na mysli, Petře, dovol Mi 
krátce promluvit o něčem jiném. Týká se to tragédie, která se odehrála na 
jedné střední škole v Coloradu. Jak si pamatuješ z jednoho z nejnovějších 
Dialogů (Dialog 68), hovořili jsme tam o dobré zprávě a o špatné zprávě. Špatná 
zpráva se týkala situace v negativním stavu a na planetě Nula. Bylo tam 
naznačeno, že pro všechny, kteří jsou v negativním stavu na straně negativního 
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stavu, se věci budou víc a více zhoršovat. Takové nepopsatelné a před několika 
desetiletími neslýchané události nejsou ničím jiným než reflexí pseudovítězství 
negativního stavu na planetě Nula. Jak si pamatuješ, Petře, před několika lety, 
když jsi dokončil zaznamenávání Korolarií..., jsem vás informoval, že vlastní lidé 
se už více na planetě Nula nerodí/nebudou rodit. Každý, kdo se zde narodí, 
přichází pouze z negativního stavu. Později jsem vás informoval, že ti lidé na 
planetě Nula, kteří prokazovali zjevnou inklinaci k negativnímu stavu a podporu 
negativnímu stavu, byli transmogrifikováni, stanouce se plnohodnotnými 
agenty negativního stavu. V té době ještě nebylo vhodné zjevit, že tento proces 
transmogrifikace byl vykonán na všech těch dětech a novorozencích z lidské 
rasy, jejichž genetický kód vykazoval ohromující sklony k negativnímu stavu. 
Byly tedy transmogrifikovány na agenty negativního stavu dokonce dříve, než 
se staly plně funkčními dospělými. 

Jak si pamatuješ, renegáti imitují aktivity pseudotvůrců, a proto přikročili u 
některých lidí a u mnoha dětí a batolat ke svému vlastnímu typu 
transmogrifikace. Jako výsledek jejich pseudotvořivého úsilí v tomto ohledu se 
objevily některé velmi démonické, kruté, bezohledné, emocionálně pusté a 
prázdné, nezodpovědné a násilnické děti a teenageři, kteří jsou schopni 
z vašeho hlediska bez jakéhokoliv zaváhání spáchat nepopsatelné a strašné 
zločiny. Toto je důvod, proč v poslední době posloucháte o 11letých, nebo 
dokonce mladších dětech, které zavraždily své rodiče, nebo spáchaly podobné 
činy, které nikdo nedokázal pochopit nebo vysvětlit. Událost v Coloradu je 
důsledkem tohoto typu transmogrifikace. Nebuďte tedy překvapeni, jestliže 
uslyšíte o dalších a dalších podobných, nebo dokonce horších událostech 
takové povahy. Všechny jsou jedním z mnoha aspektů procesu pseudovítězství 
negativního stavu na planetě Nula. 

Nedávno jsem vás informoval, že pseudovítězství negativního stavu je ve své 
finální fázi. Byli jste taktéž upozorněni, že v této poslední fázi bude jeho povaha 
ukazovat svou nejodpornější, nejprohnilejší, nejopovrženíhodnější, nejstrašnější 
a nejohavnější tvář. Jestliže se podíváte na charakter zločinů, které jsou okolo 
vás páchány, můžete vidět, že se odhaluje tato specifická tvář. Takže opět, 
nebuďte překvapeni, pokud se právě doslechnete častěji o těchto událostech, 
odehrávajících se na planetě Nula všemožnými neočekávanými způsoby. 

Na druhou stranu, ti lidé a děti, kteří nevykazovali preference pro negativní 
stav, byli v té době uvedeni do pozice stávání se agenty pozitivního stavu. A i 
když většina z nich není přímo spojena s Mým Novým zjevením nebo nemá ani 
potuchy, že Mé Nové zjevení vůbec existuje a je všem k dispozici, navzdory 
tomu jsou ním skrytě ovlivněni takovým způsobem, aby podporovalo pozitivní 
životní styl v jejich vlastních osobních životech. Naneštěstí, v porovnání s počty 
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transmogrifikovaných lidí je počet těchto typů lidí malý. Naštěstí, z pozice 
pozitivního stavu kvalita převládá nad kvalitou. Takže nezoufejte. A toto je vše, 
co jsem chtěl dnes ráno komentovat. Můžeš se dát do toho, Petře, a 
formulovat, co máš na mysli těchto pár dní. 

Peter: Zmíněnou záležitostí je Tvé pokoušení Satanem, nebo ďáblem v poušti. 
Který text v evangeliích budeš raději interpretovat, Matoušův, nebo Lukášův? 

Pán Ježíš Kristus: Vezměme si Lukášovu verzi. V této konkrétní verzi je 
posloupnost událostí poněkud jiná než v Matoušově verzi. Začněme zde prvním 
veršem a budeme pokračovat interpretací každého následujícího verše. 

Verše 1-2: ‚Ježíš se vrátil od Jordánu plný Ducha svatého a Duch jej vedl na 
poušť. Čtyřicet dní (v Matoušovi ‚čtyřicet dní a čtyřicet nocí‘) tam byl pokoušen 
ďáblem a v těch dnech nic nejedl. Když ty dny uplynuly, vyhladověl.‘ V těchto 
verších je popsána situace, která připravila předpoklad pro první střet 
s vládnoucím orgánem pseudotvůrců a pro první přímý zážitek s přirozeností 
negativního stavu. Být naplněn Duchem svatým znamená být posilněn všemi 
nutnými prostředky pro úspěšný výsledek tohoto prvního střetu. Být veden 
Duchem do pouště znamená být přenesen do samotného srdce negativního 
stavu. Podmínky pouště odrážejí pravou přirozenost negativního stavu, 
nemajíce nic pozitivní a dobré. V poušti nelze najít žádný skutečný a pravý život. 
Lze v ní najít jedině divoké, nezkrotné, jedovaté, škodlivé, zhoubné a 
neužitečné věci. Jinými slovy, je to pseudoživot. Být pokoušen čtyřicet dní 
znamená být ve stavu kompletního a totálního odnětí všeho, co má přirozenost 
pozitivního stavu. ‚Čtyřicet dní‘ v této konotaci neznamená čas, ale kompletní 
nedostatek čehokoliv dobrého a pozitivního. ‚Čtyřicet nocí‘ na druhé straně 
znamená být pouze ve všem zlém a nepravdivém; tedy být ve stavu přímého 
prožitku všech aspektů všech zel a nepravd negativního stavu. Slova ‚a v těch 
dnech nic nejedl‘ znamenají, že jsem odmítl přijmout do Sebe a zvnitřnit si 
cokoliv, co má povahu negativního stavu. Jinými slovy, nepřijal jsem nic zlé, nic 
nepravdivé, nic zkreslené, nic překroucené a nic jedovaté, obsažené v životě 
negativního stavu. Slova, ‚když ty dny uplynuly, vyhladověl‘, představují stav 
úplného vyčerpání a odloučení od čehokoliv dobrého, od čehokoliv pravdivého 
a od čehokoliv pozitivního všeobecně. Pamatujte si, prosím, že jen ve stavu 
kompletního odloučení od pozitivního stavu a od Mé Původní Božské 
Přirozenosti jsem mohl být pokoušen ďáblem, v tomto případě vůdci 
pseudotvůrců. Jsa v tom stavu, po chvíli jsem dostal hlad po něčem dobrém, 
pravdivém a pozitivním. 

Toto byl stav, kdy jsem byl osloven ďáblem, jak je to popsáno ve verši 3: ‚Tehdy 
mu ďábel řekl: „Jsi-li Boží Syn, přikaž tomuto kameni, ať se promění v chleba“.‘ 
‚Ďábel‘ v této konotaci znamená souhrnně všechna zla negativního stavu. 
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Pokušení, které bylo na Mne zaměřeno, přicházelo z té pozice, z pozice všech 
zel. ‚Jsi-li Boží Syn‘ znamená, že síly negativního stavu nebyly/nejsou schopny 
přijmout fakt, že jsem učinil Mé Božské Lidským, což v této konotaci znamená 
‚Syn Boží‘. Ony potřebují externí důkazy, že je to tak. Ale protože jejich 
požadavek to dokázat je založen na přirozenosti negativního stavu a přichází 
pouze z pozice negativního stavu, z té pozice ho nelze uskutečnit. ‚Přikázat 
tomuto kameni, ať se promění v chleba‘ znamená uznání a akceptování 
pseudofaktu, že všechny lži (kámen) negativního stavu jsou dobré a pozitivní 
(chléb).  

Verš 4: ‚Ježíš mu odvětil, řka, „Je psáno, nejen samotným chlebem bude člověk 
živ, ale každým slovem Božím“.‘ Má odpověď přišla z pozice pozitivního stavu a 
Mého Absolutního Dobra (Ježíše) znamenajíc, že veškerý život - a jakýkoliv život 
vůbec - je možný jedině na základě neustálého vyzařování Mého Absolutního 
Života (každým slovem Božím) do veškerého života, a že jakýkoliv život vůbec, 
samostatně, sám o sobě a sám od sebe (samotný chléb) není jinak schopen se 
uchovat. 

Verš 5-7: ‚Potom ho ďábel vzal na vysokou horu a v jediném okamžiku mu 
ukázal všechna království světa. „Dám ti všechnu moc a jejich slávu,“ řekl mu 
ďábel, „neboť toto mi byl dáno a já to dám, komu chci. Proto, když se mi 
pokloníš, bude všechno tvoje“.‘ Zde se popisuje situace, během které jsem byl 
zkušenostně uveden do všech pseudodimenzí zóny vymístění a všech jejích 
příslušných světů v multiúrovňové a multidimenzionální modalitě, nezávisle na 
času a prostoru, během čehož minulost, současnost i budoucnost splynuly, 
dávajíce Mi příležitost pozorovat a zažít všechny aspekty pseudoživota 
negativního stavu v jejich úplnosti. Z té pozice Mi byla nabídnuta kompletní 
kontrola a moc nad vším za předpokladu, že budu souhlasit s jejich 
podmínkami, že se stanu jedním z nich, vzdávaje se Své Božskosti a Svého bytí 
pravým bohem. 

Verš 8: ‚A ježíš mu odpověděl a řekl: „Zůstaň za Mnou, Satane! (v Matoušovi 
‚Odejdi, Satane!‘) Neboť je psáno ‚Pána, svého Boha, budeš uctívat a jemu 
jedinému sloužit‘“.‘ Všimněte si, prosím, že ve druhém kole jsem použil slovo 
‚Satan‘, abych zdůraznil, ze kterého směru jsem byl pokoušen nyní. Jak víš, 
‚Satan‘ znamená souhrnně a v plnosti všechny nepravdy negativního stavu. Byly 
Mi tedy představeny všechny dostupné nepravdy, se kterými negativní stav na 
Mne útočil, jako na Jedinou Absolutní Pravdu. To, že do Mě nic z takových 
nepravd nemohlo proniknout, ba dokonce jsem o tom ani nemohl uvažovat, je 
zde označeno slovy ‚Zůstaň za Mnou, Satane!‘ nebo ‚Odejdi, Satane!‘ Jakékoliv 
přijetí čehokoli této povahy do Mé Absolutní Přirozenosti by znamenalo konec 
pozitivního stavu a následně konec všeho a každého. Toto je to, čeho chtěli 



559 
 

dosáhnout vůdcové negativního stavu. Pokud bych se jim měl podvolit v tomto 
ohledu byť i jen v nejmenší a nejnepatrnější míře, dosáhli by svého cíle, zničíce 
pozitivní stav a jeho pravý život. Samozřejmě, neuvědomovali si, že pokud by se 
mělo stát něco takového, oni sami by přestali být a existovat ve svém vlastním 
pseudojsoucnu a pseudobytí. Proto jsem odpověděl slovy ‚Pána, svého Boha, 
budeš uctívat a jemu jedinému sloužit‘. 

Za prvé, tato slova jsou velmi důležitá v tom smyslu, že to bylo poprvé během 
Mé přítomnosti na planetě Nula, kdy jsem velmi jasně prohlásil a potvrdil, že 
jsem pravý a jediný Bůh. Jinak bych nemohl říct ‚uctívejte Pána, svého Boha‘. Za 
druhé, toto také znamená fakt, že Já jsem byl/jsem Jediný Pán všeho a každého 
a že tvrzení ďábla i Satana - zel i nepravd negativního stavu - že celý negativní 
stav se všemi jeho světy a dimenzemi je pod kontrolou, nadvládou a v moci 
vládců negativního stavu, je iluze, kterou jsem zatím dovolil, ale pouze do té 
doby, dokud Já Osobně nepřevezmu tu moc, kontrolu a nadvládu. A za třetí, 
jasně jsem naznačil, že jedinou realitou jakéhokoliv života lze nalézt v uctívání 
Mne a ve službě pouze Mé věci. Proto kdyby se měl kdokoliv vzdát nebo 
odmítnout tuto skutečnost, připravil by se o pravý život. Toto byl velmi jasný 
náznak, že negativní stav nevlastnil žádný pravý život ve své doméně a sféře. Do 
tohoto okamžiku falešně předpokládal, že má takový život. 

Je zde popisována situace, která naznačuje, že členům negativního stavu bylo 
dovoleno, aby si mysleli, že mají pravý život, srovnatelný s pravým životem 
pozitivního stavu a jsa opakem pravého života pozitivního stavu. Ze strany 
členů negativního stavu byla taková domněnka nutná, aby dostali šanci 
etablovat se ve svém vlastním druhu pseudoživotního stylu. Jestliže by jim 
takové dovolení nebylo dáno, nemohli by uspět v poskytování nutného poučení 
všem o nepravdivosti, iluzi a nereálnosti takového života. Můj vstup do jejich 
pseudoživota však zvěstoval nový začátek. V té době jsem vytyčoval první 
milník a podmínky pro budoucí eliminaci negativního stavu a jeho 
pseudoživota. Zcela prvním krokem v tomto úsilí bylo uvést do jejich 
pozornosti, že jejich život není skutečně pravý život, ale že je jen překroucením, 
zkreslením, zkomolením, falzifikací a v konečném důsledku iluzí pravého života; 
a že bez života pozitivního stavu by v pseudoživotě negativního stavu nemohl 
nikdo přežít ani na zlomek vteřiny. Takže v tom smyslu jsem poprvé uvedl do 
jejich pozornosti, jaká je pravá přirozenost negativního stavu. Současně jsem 
jim prostřednictvím prohlášení, že ‚Pána, svého Boha - Mne - budete uctívat a 
jemu - Mne - jedinému budete sloužit‘, poskytl novou alternativu života a toho, 
jak se dostat ven z jejich pseudoživota. Jen takovým konáním lze najít pravý 
život. Neexistují žádné jiné způsoby, jak se zařídit ve svém vlastním životě. 
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Verše 9-11: ‚Tehdy ho přivedl do Jeruzaléma, postavil ho na vrcholek chrámu a 
řekl mu: „Jsi-li Boží Syn, vrhni se odsud dolů. Je přece psáno:  

 

‚Svým andělům nad tebou přikáže, aby tě chránili‘, 

a 

 ‚Ponesou tě na rukou, 

abys nenarazil nohou na kámen‘“.‘ 

 

Vzít Mě do Jeruzaléma znamená umístit Mě doprostřed ztělesnění 
pseudoduchovnosti, zakořeněné v externalizaci a braní všeho doslovně 
(Jeruzalém). Být postaven na vrcholek chrámu znamená být na vrcholu 
zfalšovaného uctívání, nebo v tomto případě uctívání vůdců negativního stavu, 
kteří se sami prohlásili za bohy. Chrám byl takovým místem uctívání. Jestliže 
jsem byl pravým Synem Božím, potom by z hlediska negativního stavu Mé 
připuštění si, že pouze externalizace a braní všeho doslovně ohledně všech 
duchovních faktorů má nějaký skutečný význam a realitu, znamenalo, že jen 
negativní stav má pravý život a skutečnou realitu. Koneckonců, rozhodl jsem se 
sejít z pozitivního stavu do negativního stavu, a tím faktorem jsem upřednostnil 
život v negativním stavu, odmítaje život v pozitivním stavu. Pokud by to tak 
mělo být, potom bych se přijetím takových lží jako pravd stal negativním a 
zlým, a proto by Mně sestoupení do negativního stavu nijak neuškodilo. A 
nejenže by Mně to neuškodilo, ale všechny obyvatele pozitivního stavu bych 
přivedl dolů do negativního stavu, kde by Mně nadále sloužili v souladu 
s pseudoduchovními principy negativního stavu. Toto je to, co chtěli 
pseudotvůrci tenkrát uskutečnit. Má odpověď na toto pokoušení byla jasná: 

Verš 12: ‚A ježíš odpověděl a řekl mu: „Nebudeš pokoušet Pána svého Boha“.‘ 
(Deuteronomium 6:16). Opět, podruhé, bylo naznačeno, že Já jsem skutečný 
Bůh. Jinak bych nemohl říct: ‚Nebudeš pokoušet Pána svého Boha‘. Pokoušet 
Mě, nebo svého Boha znamená odmítnout Mě a nevěřit Mi, že udělám, co je 
potřebné udělat a jak je to potřebné udělat. Znamená to také neuznat nebo 
pochybovat o tom, že Já jsem Jediný Jeden Bůh Nedělitelný a jediný Zdroj a 
Původce pravého života a jediný Stvořitel Mého Stvoření. Takové pochybnosti 
se smí a mohou stát příčinnými faktory aktivace negativního stavu. Toto je 
důvod, proč byl každý varován, aby nepokoušel Pána svého Boha. Pokoušet 
Pána svého Boha znamená v duchovním smyslu těchto slov nebezpečné přání 
ze strany někoho, kdo Mě pokouší, stát se sám/sama takovým bohem. Přání po 
tom vede přímo k ustanovení pseudoživota negativního stavu. Takže, v Mém 
případě jsem odmítnutím následovat požadavek ďábla, abych se sám vrhl dolů, 



561 
 

odmítl celý negativní stav a všechny aspekty jeho pseudoživota. Touto 
skutečností jsem jasně odmítl uznat realitu pseudojsoucna a pseudobytí. 
Současně jsem stanovil druhou nejdůležitější podmínku, podle které by se 
každý mohl dostat ven z negativního stavu – „nepokoušej Mě a přijmi Absolutní 
Realitu toho, Kdo jsem a jaká je Moje Pravá Přirozenost“. Přijímáním tohoto, 
spolu s první podmínkou navrženou výše, se osvobodíte od iluzí pseudoživota 
negativního stavu. 

Po této poznámce a s tímto vysvětlením Mě negativní stav zatím nechal na 
pokoji, jak je to znázorněno ve verši 13. 

Verš 13:‘„Nyní, když ďábel dokončil všechno pokoušení, odešel od Něho, dokud 
nenastane příhodná doba.‘ Jak vidíte z obsahu tohoto verše, bylo mnoho 
dalších pokoušení, kterým jsem byl tenkrát vystaven. Důvod, proč nebyly 
zahrnuty do výše citovaného textu nebo do textu v Matoušovi, byl ten, že byly 
takové povahy, že by je nebylo možno pochopit ani popsat žádným lidským 
jazykem nebo výrazy. Také, jak z tohoto textu vidíte, bylo naznačeno, že Mé 
pokoušení negativním stavem byl jen začátek a že bude mnohem více 
vhodnějších příležitostí pro uskutečnění těchto typů pokoušení – což se i stalo. 
Jak víte, poslední pokušení, kterému jsem byl vystaven, bylo pokušení na kříži. 
Během toho bylo Mé Božské v nejodlehlejším postavení vůči Mému lidskému, 
což Mi umožňovalo zažít lidskou smrt, nebo smrt lidského fyzického těla. Bylo 
to v době, kdy se, paradoxně řečeno, negativní stav sám dostal do pozice úplné 
porážky. Síly negativního stavu předpokládaly, že zabitím Mého lidského 
fyzického těla Mě mají a že jsem poražen. Přesný opak byl pravdou. Takovým 
jednáním Mi umožnily vstoupit do jejich říše z nejméně očekávané pozice, 
avšak z jediné pozice, která by umožnila, aby došlo k takovému vstupu - z lidské 
pozice. Jak si pamatujete, předpokládaly, že kdybych byl pravý Syn Boží, něco 
takové jako lidská smrt by se Mně nikdy nemohlo přihodit. Proto ve své 
chvástavé duchovní arogantnosti vůbec nepochopily Moji potřebu podstoupit 
takový proces. 

Na druhou stranu, jestliže bych neměl fyzicky zemřít na kříži, ale zůstat naživu, 
negativní stav by nemohl být nikdy eliminován a v určitém smyslu by nakonec 
vyhrál svoji věc trvalým, nejen dočasným způsobem. Toto byl paradox té 
situace. Pro síly negativního stavu byla Má fyzická smrt jejich domnělým 
vítězstvím nade Mnou, zatímco opak byl pravdou - byla jejich totální porážkou. 

Když už hovoříme o kříži a symbolice, kterou reprezentuje, přivádí nás to 
k otázce, kterou vznesl Edmund Heine mladší, náš architekt, a kterou znovu 
zopakovala Ludmila Savelieva. Jaký byl význam nebo symbolika kříže? Důvod, 
proč jsem musel zemřít na kříži, byl obšírně vysvětlen v Doplnění 9 
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v Korolariích…. Bylo by nepotřebnou zbytečností opakovat to zde. Otázkou je 
význam nebo symbolika kříže. 

Slovo ‚kříž‘ (v anglickém jazyku „cross“ – pozn. překl.) má mnoho významů. 
Především je to mechanická konstrukce používaná v dávných dobách na 
popravu zločinců. Tento typ popravy byl velmi rozšířen během vlády Římské 
říše. V tomto smyslu má kříž čistě negativní konotaci. Symbolizuje dělání kříže 
nad někým, nebo zavrhování života někoho, nebo učinění života někoho 
nesnesitelným, mučivým a plným utrpení a bídy. Takže v tomto smyslu kříž 
symbolizuje i přirozenost negativního stavu, který uděláním kříže nad 
pozitivním stavem zabil dopad a vliv pozitivního stavu na každého, kdo sídlí 
v negativním stavu, a tím faktorem neučinil z negativního stavu nic jiného, než 
život smrti, bídy, utrpení, bolesti, muk, nepokoje, odpornosti, přítěže a všech 
ostatních nepříznivých stavů a podmínek, nemyslitelných v životě pozitivního 
stavu. Kříž je ztělesněním takového pseudoživota. Mé umírání na kříži 
symbolizuje Mé umírání v důsledku negativního stavu a pro negativní stav, a 
v důsledku negativních aspektů lidského života a pro negativní aspekty lidského 
života. V hlubším duchovním významu, protože kříž představuje celou ohavnou 
přirozenost negativního stavu, Mé umírání na kříži symbolizuje Mé vzetí na 
sebe všech důsledků, výsledků a následků aktivovaného negativního stavu za 
účelem jeho konečné eliminace. Pamatujete si, co bylo o tom řečeno v jednom 
z předcházejících Dialogů? Abyste zdolali a následně eliminovali negativní stav, 
musíte nejdříve do sebe zahrnout jeho obsah. Tedy, abyste se účinně a úspěšně 
vyrovnali s negativním stavem, musíte vstoupit do samotného jeho centra, 
nebo samotného jeho pseudonitra, a z té pozice, převzetím na sebe všech jeho 
důsledků, jste schopni dosáhnout svého cíle. Kvůli opětovnému zopakování: 
Nemůžete to udělat z vnějšku negativního stavu. A toto byl jeden z pravých 
významů kříže. 

Dalším významem tohoto slova je překročit něco, nebo být na křižovatce, nebo 
nést trpělivě svůj kříž. V prvním případě, překročit něco, znamená ukončit něco 
staré, předtím funkční a živé, a začít něco nové a odlišné. Být na křižovatce 
znamená stát před důležitým rozhodnutím svého života. Naznačuje to také 
potřebu vykonat volby, které určí výsledek vašeho dalšího vývoje. Ve všech 
těchto významech symbolizuje kříž vždy konec něčeho nebo umírání něčeho a 
začátek něčeho nového a odlišného. 

Nést trpělivě svůj kříž symbolizuje váš souhlas vstoupit do negativního stavu a 
jeho lidského života, a vzetí na sebe těžkého, téměř nemožného úkolu přežít 
v něm bez podlehnutí jeho pokušením. 

Jak víte, křesťané přijali symboliku kříže ve všech svých náboženských rituálech. 
Jestliže vezmete do úvahy úplně negativní konotaci symboliky kříže, která 
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nenaznačuje nic jiného, než bídu a utrpení, potom jejich zabývání se ním 
znamená opětovné potvrzení vlády, kterou má nad nimi negativní stav. 
Katolická církev je obzvláště zaujata tímto aspektem Mého života na planetě 
Nula, zobrazujíc Můj život takovým způsobem, že zdůrazňuje jeho aspekty 
porážky. Koneckonců, pokud se soustředíte pouze na bídu a utrpení, nebo 
v Mém případě na mučednickou smrt na kříži, která byla nejbolestnějším a 
nejnegativnějším zážitkem, soustředíte se jen na negativní stav a na to, jak 
ovládá, nebo ovládal váš život. V tom případě přehlížíte jakoukoliv pozitivní 
konotaci, kterou má váš život, a že jeho konečným výsledkem je vaše vítězství 
nad negativním stavem. Kvůli tomuto druhu významu termínu ‚kříž‘ se vám 
tedy doporučuje, abyste se nedali oklamat ničím, co symbolizuje a 
reprezentuje. Takto konat znamená, že fungujete z pozice negativního stavu. 
Jako Moji praví představitelé máte fungovat jen z pozice pozitivního stavu. Ta 
pozice neobsahuje žádný pocit utrpení, bídy, bolesti a podobných negativních 
charakteristických rysů, kterými je přesycen život lidí a tvorů negativního stavu. 

Peter: Děkuji Ti velmi za toto důkladné vysvětlení a upřesnění. Je ještě něco, o 
čem bys chtěl dnes hovořit? 

Pán Ježíš Kristus: Je tu jeden stručný komentář ohledně Danových starostí se 
slovem ‚titrace‘, použitém v Dialogu 4. To slovo je zahrnuto a definováno 
v každém normálním výkladovém slovníku Webster College Dictionary. 
V našem případě slovo ‚titrace‘, v konotaci zmíněného Dialogu 4, znamená 
rozdělení nebo přidělení určitého množství dostupné energie, nebo podobně, 
aby se upravila na úroveň potřeb a schopnosti absorbovat a využít ji v souladu 
s jedinečnými individuálními a osobními charakteristikami každé sentientní 
entity. V tom textu není potřeba dělat žádné změny, protože každý čtenář by 
měl být schopen samostatně aktivně a nezávisle zkoumat, hledat, uvažovat a 
usoudit, co to znamená. Duchovně není vždy vhodné vyvrhovat potravu lidem a 
dávat jim ji do úst jako malým dětem. Oni nejsou děti. Někdy přílišné ulehčení 
věcí lidem znamená učinit je příliš závislými na vysvětlení někoho jiného, 
bráníce jim, aby zkoumali věci samostatně. To jim může odebrat nebo udusit 
jejich stimuly samostatně přikročit k určení významu takových slov na základě 
kontextu jakýchkoli takových prohlášení, ve kterých jsou tato slova použita. 
Nemůžeme podporovat vytvoření situace, která by pěstovala takové závislosti. 
V tom případě by byli v nebezpečí, že budou pod vlivem negativního stavu. 
Mohu vás ujistit, Petře a Dane, že použití takových ‚nezvyklých‘ slov v Mém 
jménu má hlubší smysl a význam. I když je někdy těžké pochopit jejich správný 
význam, jsou použity s přesně definovaným záměrem. Pokorně vám 
doporučuji, abyste si zvykli na tuto nutnost. A toto je všechno, co jsem vám 
dnes musel říct. Pro tuto chvíli můžeme skončit. Přeji vám všem velmi příjemné 
chvíle. 
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Peter: Mnohokrát Ti děkuji za celý tento vstup a za to, že máš trpělivost 
s našimi lidskými omezeními. 
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Dialog 72 

24. dubna 1999 

 

Peter: Dnes ráno bych chtěl do Tvé laskavé pozornosti uvést záležitost empatie, 
kterou vznesla Dr. Ardyth Noremová. Myslím, že tato otázka se týká problému, 
když někdo dopadne tak, že převezme bolest, utrpení, trápení a podobné 
nepříznivé symptomy někoho jiného a učiní je svým vlastním vlastnictvím. 
Otázkou je, jak se tomu vyhnout, a navzdory tomu zůstat i nadále empatický. Je 
vhodné položit tuto otázku, nebo je snad její charakter příliš zosobněný a 
individualizovaný? Než se však budeš věnovat odpovědi na mou a Ardythinu 
otázku, chtěl bych se Tě zeptat, zda nechceš nejdříve Ty něco dodat? 

Pán Ježíš Kristus: Většina aspektů této otázky má zosobněný a 
individualizovaný charakter. Je na každém jednotlivci, aby ze svého vlastního 
nitra zjistil, z Mé přítomnosti v sobě, poprosíce Mě o inspiraci, osvícení a 
poučení, jak se nechytit do pasti převzetí stavů jiných jedinců, ať by byly 
jakékoli. Existují ale některé společné rysy, jak prožívat nebo aplikovat pocity 
empatie tak, abyste neskončili v této nepříjemné situaci. Než se ale budeme 
věnovat této záležitosti, chtěl bych se chopit tvé nabídky, Petře, a přidat 
některé body k tématu diskutovaném ve včerejším Dialogu (Dialog 71). Týká se 
to záležitosti pokušení. 

Jak si pamatuješ, tvou otázkou bylo, jak se biblický příběh Mého pokoušení 
ďáblem (všemi zly negativního stavu) týká vás všech osobně i povahy 
probíhajícího posunu. Kromě toho, co bylo stručně zmíněno v tom Dialogu o 
tomto významu pro vaši dobu, budou zjeveny následující body. 

Dovol Mi, abych vám ohledně tohoto pověděl něco důležitého. Stručně řečeno, 
budete vstupovat do velmi složité fáze tohoto posunu, která vás všechny 
dostane do stavu pokušení. Biblický příběh o Mém pokoušení vás připraví, 
abyste správně řešili tu situaci, během které se můžete ocitnout ve stavu 
pokoušení. Prostřednictvím způsobu a stylu, jakým jsem zvládal Svá pokušení Já 
a příkladem jejich výsledku jsem vám ukázal, jak v tomto případě postupovat. 

Jak sis všiml z biblického textu, byly zde tři oblasti pokušení, které jsem dovolil 
zaznamenat v Bibli. Pouze tyto tři se nějak týkají vašich případů nebo jsou 
přístupné vašemu lidskému chápání. Početné další, které tenkrát nebyly 
zaznamenány, se týkají pouze Mne osobně a realizace Mého Plánu spasení 
samotného ďábla a Satana, obrazně řečeno (tzn. těch sentientních entit, které 
vytvářejí všechna zla a nepravdy). 
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První oblast pokušení, které můžete být vystaveni, se týká vaší touhy vědět víc 
nebo pocit hladu po porozumění mnoha věcí nebo po získání odpovědí na 
mnohé otázky, které vám nejsou nebo nemohou být k dispozici v této době, 
nebo vůbec v žádné době, pokud jste v lidském životě. Do tohoto okamžiku se 
vyskytlo a od této chvíle se vyskytne mnoho událostí a situací, které byly a 
budou velmi brutální, záhadné, nepochopitelné, netolerovatelné, 
neakceptovatelné, nesmyslné a matoucí, které vám znemožní, abyste je viděli 
nebo interpretovali ve správném světle. Tuto situaci lze porovnat s dočasným 
stavem temnoty, během které nejste schopni nic správně vidět nebo vnímat. 
V takových obdobích bude pokoušení znít nějak takto: „Jestliže jste pravými 
představiteli Pána Ježíše Krista, jak je možné nebo jak to, že nedostáváte 
odpovědi ohledně významu všech těch událostí a situací, ale jste ohledně nich 
drženi v úplné temnotě? Nebo, jak to, že vám vaše ‚báječná‘ intuice neříká, o co 
se jedná ve všech těch věcech? Není pravda, že pokud nejste schopni rozlišit 
nebo vysvětlit nebo pochopit význam všech těchto událostí, že potom v tom 
případě nemůžete být pravými představiteli vašeho drahého Pána Ježíše Krista? 
Klamete sami sebe a raději byste měli akceptovat realitu toho, kdo skutečně 
jste. Vzdejte to, muži/ženy, nelžete sami sobě; dařilo by se vám lépe, kdybyste 
se stali takovými, jako jsme my, bez jakýchkoli tvrzení, že jste nějací jiní. Jste 
klamáni, když vám říkají, že máte zvláštní zapojení, které vás odlišuje od nás 
obyčejných, co ho nemáme.“ 

Co byste odpověděli v takových situacích? Můžete říct nebo myslet si nebo cítit 
něco takového (pokud si tak zvolíte ze své svobodné vůle a volby): „Pán Ježíš 
Kristus mi poskytuje jen to nebo jenom tolik, kolik potřebuji pro každou 
konkrétní dobu svého života na této planetě – ani méně, ani více. Jestliže 
nedostávám odpovědi na své otázky nebo jestliže jsem zmatený/á a 
neschopný/á objevit nějaké rozumné vysvětlení ohledně čehokoli, co se děje 
nebo probíhá, je to pro mou vlastní ochranu, prospěch a bezpečnost. To pouze 
znamená, že takové poznání by v této konkrétní době nejenže nebylo pro mne 
užitečné, ale mohlo by uškodit mému blahu. Ve vší skromnosti, pokoře a 
poníženosti přijímám tuto nutnost a do rukou Pána Ježíše Krista vkládám svůj 
nevhodný hlad a žízeň po větším poznání a své chtění i přání mít víc. Takovým 
jednáním, a dělaje to tímto způsobem, uznávám a potvrzuji, že jsem pravým 
představitelem/představitelkou mého milovaného Pána Ježíše Krista.“ Nuže, 
odpověď takového charakteru efektivně ukončí toto konkrétní pokušení. 

Druhá oblast pokušení, se kterou se můžete setkat během nastávajícího 
období, se týká vaší možné fascinace a obdivu vnějších věcí, politických věcí a 
různého vnějšího majetku. Je tu nebezpečí, že význam svého života vložíte do 
toho, abyste jich měli víc, a do touhy mít moc, kontrolu a nadvládu nad jinými i 
nad věcmi. Mohou se naskytnout situace, ve kterých vaše zabývání se těmito 
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záležitostmi může nabýt takových rozměrů, že můžete ztratit správnou 
duchovní perspektivu takových situací, tendencí a přání. Prostřednictvím 
všemožných lákavých vnějších věcí vám může být slíben šťastný, naplňující, 
smysluplný, pokojný a bohatý život, jen když přestanete zabředávat do svých 
takzvaných duchovních úvah. Jinými slovy, v tomto ohledu bude pokušením to, 
abyste se vzdali svého duchovního dědictví a bytí Mými pravými představiteli a 
abyste namísto toho sloužili negativnímu stavu – pod pláštíkem plné kontroly, 
moci a nadvlády nad svým vlastním životem, a dokonce nad životy jiných. 

Vaše odpověď během těchto typů pokoušení může být něco takové jako (opět, 
pokud se rozhodnete, že to bude tak nebo podobně na základě vaší vlastní 
svobodné vůle a volby): „Jsem pokorným služebníkem/služebnicí a 
následovníkem/následovnicí pravého Pána Ježíše Krista v Jeho/Její a v Její/Jeho 
Nové Přirozenosti, Jediného, Kdo má veškerou moc, kontrolu a nadvládu nebo 
nadvládu na všemi a nad každým a nad vším. Neexistuje nikdo a nic, čemu bych 
měl/měla jakoukoliv potřebu nebo přání sloužit nebo být pod vlivem toho nebo 
to uctívat nebo to považovat za nějaké důležité pro můj život. Ze své vlastní 
svobodné vůle a volby odevzdávám všechny takové pokoušející myšlenky, 
pocity, tendence a chování mému milovanému Pánu Ježíši Kristu, Jež je 
Jediný/á, Kdo je v mém životě důležitý. Cokoliv, co momentálně mám či nemám 
nebo cokoliv, co budu mít či nemít v budoucnu, je a bude na základě Vůle mého 
Pána Ježíše Krista, a to je jediné, co potřebuji. Za všechno, co mám i nemám, i 
za všechno, co budu mít i nebudu mít, jsem hluboce a nesmírně vděčen/vděčna 
mému Pánu Ježíši Kristu a hluboce a nesmírně Mu/Jí za to děkuji a oceňuji to, 
protože jen On/Ona ví v absolutním smyslu, co potřebuji či nepotřebuji nebo co 
je pro mne nejlepší na každé křižovatce mého života na planetě Nula nebo 
kdekoli jinde nebo kdykoli jindy.“ Tím, že si budete říkat, myslet nebo cítit něco 
takového, úspěšně odrazíte tyto typy pokušení a vnad negativního stavu. 

Třetí možné pokušení, které vám může přijít do cesty během tohoto 
konkrétního posunu, je pokušení, které se týká vašich vlastních osobních, 
většinou fyzických a/nebo duševních utrpení, nemocí, obav, starostí, bolestí, 
nepohody, osamělosti, deprese, nenaplnění, chudoby, nedostatku podpory a 
prostředků a podobných negativních stavů a podmínek.  Takže může vzniknout 
otázka: „Jak to, že prožíváte tyto typy totálně negativních rozpoložení, pokud 
jste pravými představiteli Pána Ježíše Krista? Jak to, že se váš drahý Pán Ježíš 
Kristus nestará o Své vlastní? Proč je dovoleno, abyste prožívali takové věci? 
Není pravda, že pokud je prožíváte, potom jste přesně jako my a není absolutně 
žádného rozdílu mezi vámi a námi? Takto vypadá pozitivní stav a takto s vámi 
zachází váš drahý Pán Ježíš Kristus? Má vůbec cenu sloužit někomu takovému, 
Kdo dovolí, abyste prožívali všechny tyto bídné stavy?“ 
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Vaše odpověď, na základě vaší vlastní svobodné vůle a volby, může v takových 
situacích znít nějak takto: „Odejdi Satane - nepravdy negativního stavu! Ze své 
vlastní svobodné vůle a volby jsem souhlasil/a s tím, že z nějakých velmi 
důležitých duchovních důvodů a pro poučení a prospěch všech prožiji tyto typy 
nepříznivých zkušeností. Takové negativní a nepříznivé stavy by mě nikdy 
nemohli odradit od mé pravé duchovnosti a od toho, abych byl/a pravým 
představitelem/představitelkou mého Pána Ježíše Krista. Dokonce i On/Ona 
Sám/Sama podstoupil všechna pokušení, dokonce i pokoušení na kříži, aby dal 
příklad a ilustroval marnost takových pokušení a jejich úplnou nemohoucnost 
odklonit mě od mé duchovní cesty a od mého osudu. Takže, nemarněte svůj čas 
a energii na pokoušení mě vašimi bláznivými a zbytečnými snahami, abych se 
uvrhl/a do vaší propasti. Nikdy to nebude fungovat. V hluboké skromnosti, 
pokoře a poníženosti přijímám všechno, co prožívám a budu prožívat ve svém 
životě na této planetě, ať to je nebo bude jakkoliv bolestné, bídné, negativní a 
nepříznivé. Všechno je to součástí mého poslání a pověření.“ Tím, že si to 
řeknete, pomyslíte a budete vnímat takovým nebo podobným způsobem, 
budete schopni zdolat tyto typy pokušení. 

Jestliže se důkladně podíváte na obsah a způsob těchto pokušení, kterým 
můžete zakrátko, nebo v blízké budoucnosti čelit, najdete nápadné podobnosti 
mezi nimi a těmi, kterým jsem umožnil, aby byly zaznamenány v Evangeliích. 
Mohu tě ujistit, že důvod, proč jsi měl na mysli příběh o Mých pokoušeních, 
Petře, je ten, aby ses této záležitosti věnoval z pozice jejího významu pro tuto 
konkrétní dobu, během současného probíhajícího posunu, a jak jí lze uplatnit ve 
všech vašich životech v Mých službách z pozice Mých pravých představitelů. A 
toto je všechno, co jsem vám chtěl pro tuto chvíli oznámit. 

Peter: Děkuji Ti velmi za tyto návrhy a podporu. 

Pán Ježíš Kristus: Rádo se stalo, Petře. A nyní se můžeme věnovat některým 
aspektům otázky ohledně empatie. 

Jak víš, empatie pochází spolu s milosrdenstvím a soucitem k přirozenosti 
bezpodmínečné lásky. I když existuje určitá míra vzájemné spojitosti mezi 
empatií a milosrdenstvím a soucitem, empatie může fungovat i ze své vlastní 
podstaty. Abyste lépe porozuměli tomu, co následuje, nejdříve je třeba 
z našeho hlediska definovat pojem ‚empatie‘. Co myslíme tímto termínem bez 
ohledu na to, jak je definován v běžných slovnících lidských jazyků? Takové 
definice mohou, ale i nemusí být tím, co je míněno duchovními aspekty tohoto 
pojmu. Abychom rozlišovali mezi těmito třemi termíny – milosrdenství, soucit a 
empatie – bylo by rozumné stručně si je všechny přesně definovat z našeho 
vlastního hlediska a porozumění. 
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Empatie je v našem pojímání definována jako schopnost jakékoli sentientní 
entity cítit a uvědomovat si, co prožívá druhá sentientní entita, ať je to cokoliv, 
bez zvnitřnění nebo přijetí nebo převzetí na sebe čehokoliv, co cítí nebo 
prožívá ten druhý. Na základě faktoru této definice empatie může, ale i nemusí 
vést k soucitu, v závislosti na povaze a charakteru takových zkušeností. Jestliže 
má ta zkušenost charakter útrap nebo je nepříznivá, nebo jestliže jedinec najde 
někoho v rozpoložení, že potřebuje podporu a pomoc, takové okolnosti mohou 
vyvolat stav soucitu. 

V tomto smyslu potom může být soucit definován jako vnitřní stav cítění se 
stavem někoho jiného, nebo nepříznivou okolností někoho jiného, který vede 
k vytvoření potřeby být nápomocen a být oporou jakémukoliv jedinci, který 
právě prožívá takové nepříznivé okolnosti či cokoli, opět, bez zvnitřnění nebo 
přijetí nebo převzetí na sebe stavů a okolností těch druhých. Jestliže jsou tyto 
stavy a okolnosti takové povahy, že si z vaší strany vyžadují, abyste zanechali 
některé negativní pocity, které byste mohli mít vůči takovému jedinci, může to 
ve vás vést ke stavu pociťování potřeby mít slitování s takovým jedincem. 

Z toho důvodu může být milosrdenství v tomto smyslu definováno jako úplné 
zanechání jakýchkoli negativních pocitů, myšlenek, postojů, očekávání a 
chování, které můžete pociťovat vůči komukoli, kdo je nějakým způsobem či 
jinak vám zadlužen, ať už duchovně, duševně, fyzicky, materiálně, finančně, 
společensky, nebo jakýmkoli jiným způsobem. 

Tyto tři stavy a rozpoložení vaší mysli jsou zakořeněny v přirozenosti samotné 
bezpodmínečné lásky. Jak ale víte, pravá bezpodmínečná láska nikdy nefunguje 
nebo není vyjadřována bez své bezpodmínečné moudrosti; tak jako 
bezpodmínečná moudrost nikdy nefunguje a není vyjadřována bez své 
bezpodmínečné lásky. Jinak by ani jedna z nich neměla sílu nebo správnou 
funkci nebo projevení. Z toho důvodu je potřeba vzít do úvahy hlavní atributy 
této moudrosti – pochopení, přijetí, odpuštění – aby se mohla ustanovit jejich 
správná funkce, aplikace a projevení. 

Takže vždy, když získáte plné porozumění situace někoho nebo něčeho, ať je to 
cokoliv, a pokud je to porozumění založené na správném zohlednění všech 
duchovních faktorů svobodné vůle, volby a dohody, povede vás to k vytvoření 
potřeby ve vašem nitru přijmout nutnost situace a/nebo prožitku takového 
jedince. Jestliže je tato zkušenost nějakým způsobem negativní nebo škodlivé 
povahy a on/ona projeví výčitky svědomí nebo lítost, nebo vás nebo jiné 
poprosí o odpuštění, na základě všech výše uvedených faktorů pocítíte v sobě 
silnou potřebu odpustit a skutečně odpustíte. 

Takže, co se ve vás odehrává, jestliže se ocitnete v nějaké nepříjemné situaci, 
kdy cítíte empatii s utrpením někoho do té míry, že se to stane vašim vlastním 



570 
 

utrpením, a v důsledku toho se stane váš život bídným? Především, v tomto 
případě nebyla správně aplikována část moudrosti této kombinace. To 
znamená, že jste nesprávně porozuměli potřebě a volbě, kterou měl takový 
jedinec, když přijal, že prožije takové zkušenosti. Proto jste nebyli schopni 
přijmout fakt, že dotyčný jedinec se sám/sama dostal do situace, které mu/jí 
umožnilo splnit si své poslání v tomto ohledu. A pokud by tato situace 
opravňovala k potřebě odpustit, v tom případě byste nebyli schopni odpustit 
nikomu nebo něco, kdo/co byl/bylo z vašeho pohledu příčinným faktorem 
takových okolností, stavů a zkušeností. 

Existuje ale i další důvod vašeho negativního prožitku v tomto ohledu. 
Nevědomě, a někdy dokonce vědomě, bez toho, abyste správně chápali, 
poznali a přijali potřeby a volby takových jedinců, usuzujete, že si v žádném 
případě nezaslouží, aby je měli nebo aby jimi trpěli. Proto je na základě své 
nemoudré empatie, empatie, která v tomto konkrétním případě vylučuje 
chápání a přijetí, chcete zbavit nebo vysvobodit z této kondice. Takže v určitém 
smyslu je připravujete o to, aby měli své vlastní zkušenosti a aby si tím splnili 
svůj vlastní účel, kvůli kterému souhlasili se svým umístěním, tím, že je budou 
mít. 

V takovém postoji je určitý stupeň duchovní arogance. Proto může tento postoj 
vést k odplatě a sebepotrestání, projeveným v pociťování nebo převzetí 
některých symptomů problémů jiných lidí.  Jsou varovnými znameními, že váš 
postoj v tomto ohledu je nevhodný a nebere do úvahy všechny faktory ze 
správného duchovního hlediska celé situace. 

Toto je jeden aspekt této záležitosti. Další aspekt, který, myslím, dělá Ardyth 
starosti, je to, když jste vůči někomu empatičtí a dělíte se s ním o sebe, a ten 
někdo dopadne tak, že vás raní nebo odmítne, nebo oboje. Jinými slovy, spálíte 
se. Je mnoho důvodů, proč se to může stát. Toto je ten aspekt daného 
problému, který je zcela individualizovaný a zosobněný, a proto ho nelze zjevit 
nebo vysvětlit prostřednictvím někoho - v tomto případě prostřednictvím Petra 
- kdo je v jiné modalitě a na jiné úrovni zkušeností a chápání všeho. 

Ačkoli jednoho aspektu této situace se můžeme dotknout. Otázka zní: „Z jaké 
pozice vytváříme nějaké podmínky nebo budujeme nějaký základ pro vztah, 
který by vedl k vašemu vzájemnému sdílení? Je to empatie? Je to pravá láska? 
Je to pravé pochopení a přijetí? Je to soucit? Nebo jsou to očekávání a 
projekce, jak by se takové samotné sdílení mělo pociťovat a projevovat? 
Navazujete vztah s tím jedincem ze sebe samého/samé, ze své vlastní esence a 
substance, směřující ho k vlastní esenci a substanci toho jedince, ze svého 
pravého ‚já jsem‘ k pravému ‚já jsem‘ toho jedince? Nebo je směřován z vašeho 
vlastního ega k egu toho druhého jedince, a ze všech jejich negativních 



571 
 

atributů? Nebo, ve vyšším a nejdůležitějším smyslu, je takový vzájemný vztah 
směrován ze Mne ve vás ke Mně v tom druhém jedinci? 

Jestliže důkladně prozkoumáte všechny tyto faktory, můžete najít odpověď na 
své otázky ohledně toho, proč v mnohých lidských vztazích dochází k takovým 
selháním. Jednoduše řečeno, nezapomínejte také na záležitost některých velmi 
individuálních, osobních a jedinečných voleb, které jste přijali před inkarnací na 
planetu Nula do vašeho druhu lidského života, abyste se z nějakých velmi 
důležitých duchovních důvodů dostali do tohoto typu nepříznivých zkušeností. 
V tom případě vám pochopení a přijetí vašeho vlastního osudu a vašeho 
vlastního pověření, pokud jste na planetě Nula, může pomoct zvládnout tyto 
problémy a vy ve vší skromnosti, pokoře a poníženosti zanecháte všechna 
zbytečná očekávání a naděje v tomto ohledu. Pokud ne, váš život bude nadále 
nesnesitelný a nenaplňující, plný zklamání a neštěstí. 

Peter: Děkuji Ti mnohokrát za toto vysvětlení. Je ještě něco, o čem bys chtěl 
dnes hovořit? 

Pán Ježíš Kristus: Rádo se stalo, Petře. Ne, dnes ne. Myslím, že to momentálně 
stačí. Jdi a měj se pěkně. 
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Dialog 73 

25. dubna 1999 

 

Peter: V poslední době mi stále přichází na mysl jedna záležitost z Bible, která 
popisuje Tvou proměnu. Jestliže vezmu do úvahy, že nic není náhoda, 
předpokládám, že by ses chtěl této záležitosti věnovat. Mám pravdu? 
Samozřejmě, jako vždy se ptám, zda nemáš nejdříve Ty co dodat, než se 
budeme věnovat tomuto tématu. 

Pán Ježíš Kristus: Máš úplnou pravdu, Petře. Určité aspekty právě probíhajícího 
posunu si vyžadují, aby byla nyní do tvé pozornosti a do pozornosti všech 
čtenářů těchto Dialogů uvedena záležitost Mé proměny. Než se však této 
záležitosti budu věnovat, s tvým laskavým dovolením, Petře, bych chtěl uvést 
krátkou, tak trochu stručnou filosofickou diskusi. Tato diskuse se týká 
vzájemného vztahu bezpodmínečné lásky a moudrosti a jejich různých atributů. 
Za účelem naší diskuse se zmíníme o těch, kterým jsme se věnovali v našich 
předcházejících Dialozích. Jsou to: milosrdenství, soucit, empatie, porozumění, 
přijetí, odpuštění, objektivita, poctivost, spravedlnost a soudnost. 

Filosoficky a duchovně řečeno, tyto atributy lze spárovat následujícím 
způsobem: milosrdenství-porozumění-objektivita, soucit-přijetí-poctivost a 
empatie-odpuštění-soudnost. Současně je můžeme pojímat následujícím 
způsobem: milosrdenství, soucit, empatie, objektivita a spravedlnost jsou 
z feminity, jejíž přirozenost je založena na bezpodmínečné lásce, dobrotě a 
pozitivních skutcích, a porozumění, přijetí, odpuštění, poctivost a soudnost jsou 
z maskulinity, jejíž přirozenost je založena na bezpodmínečné moudrosti, 
pravdě a víře. 

Z této logické konstrukce je zjevný vzájemný vztah těchto atributů a jejich 
simultánního působení. Bez řádného chápání jakékoliv situace nejste schopni 
být objektivní, a tudíž milosrdní. Současně nemůžete být chápající a objektivní, 
pokud nejste zároveň milosrdní. Vaše objektivita nemůže ožít bez porozumění a 
pocitu milosrdenství. Nemůžete být soucitní bez přijetí jakékoliv situace podle 
jejího přínosu a aniž byste v tom byli poctiví. Nemůžete přijmout věci bez 
soucitu s nimi a mít poctivý postoj k nim. Nemůžete cítit poctivost nějaké 
situace, aniž byste ji přijali a měli s ní soucit. Nejste schopni zažít skutečnou 
empatii, aniž byste měli nějaký pocit a potřebu odpuštění a aniž byste byli 
schopni správně posoudit význam jakékoliv situace. Nejste schopni odpustit bez 
empatie a bez řádného posouzení situace. Nemůžete správně posoudit význam 
jakékoliv situace, pokud nejste schopni odpustit a mít empatii. 
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Jak vidíte z těchto logických konstrukcí, příbuznost těchto atributů je taková, že 
jsou všechny na úrovni simultánního a synchronního vysílání a přijímání i 
přijímání a vysílání. Není to tak, jako kdyby byl jeden aktivním vysílačem a 
druhý pasivním přijímačem; nebo jeden byl pasivním vysílačem a druhý 
pasivním přijímačem. A protože zde v konečném důsledku hovoříme o 
integraci, sjednocení a jednotě lásky a moudrosti, dobra a pravdy a pozitivních 
skutků a víry, a v ještě konečnějším smyslu o sjednocení, integraci a jednotě 
maskulinity a feminity, jakož i feminity a maskulinity, je úplně jasné, že obojí, se 
vším, co k nim patří, jsou ve stavu simultánního a synchronního aktivního 
vysílání a aktivního přijímání, jakož i aktivního přijímání a aktivního vysílání. 
Takže ve všech těch případech je to vždy, takříkajíc, obousměrná ulice. V tomto 
typu vzájemného vztahu neexistují žádné takové stavy, které by bylo možno 
považovat za pasivní režim. Všechny jsou aktivní a všechny mají stejný 
dynamický, progresivní a interaktivní charakter. 

Jestliže se důkladně podíváte na tento popis, budete z něho schopni vyvodit 
velmi důležitý závěr: že živě popisuje přirozenost a život pozitivního stavu. Jak 
tedy z tohoto faktu vidíte, pozitivní stav neobsahuje nic, co by se byť i jen 
vzdáleně podobalo pasivnímu stavu, nebo stavu, ve kterém je jeden aktivním 
vysílačem a druhý pasivním přijímačem. Pokaždé oba dva aktivně vysílají i 
aktivně přijímají, a také aktivně přijímají i aktivně vysílají. Proč tuto kombinaci 
opakujeme i v opačném směru? Protože obě dvě situace jsou stejně 
zúčastněny. Takže není to jen aktivní vysílání a aktivní přijímání, ale zcela 
současně ten, kdo vysílá, také i přijímá, a ten, kdo přijímá, také i vysílá. V tomto 
ohledu je jejich rovnováha absolutní. 

Takto jsou v pozitivním stavu ustanoveny a manifestovány všechny principy 
maskulinity i feminity a feminity i maskulinity. Jsou ve stavu a procesu absolutní 
rovnováhy vždy a za všech okolností. Z těchto skutečností můžeme jasně 
usoudit, že za takových podmínek, kdy přirozenost všech principů je ve stavu 
jejich absolutní rovnováhy, nemůže být započato ani ustanoveno nic negativní 
povahy. 

Aby se aktivoval pseudoživot negativního stavu a aby se uvedl do stavu 
nadvlády, bylo nutné vzdát se tohoto uspořádání. Jak byste si přitom počínali? 
Jestliže přirozenost pozitivního stavu je zakořeněna v této absolutní rovnováze 
a simultánním aktivním a progresivním režimu jeho života, potom musíte přijít 
s něčím nebo s nějakými způsoby, které by anulovali tuto rovnováhu a 
simultánní a synchronní aktivní a progresivní režim jeho života. Logickou 
analýzou těchto aspektů přirozenosti pozitivního stavu dospějete k objevení 
pojmů protikladů, rozdělení, nejednoty, izolace, separace, podřízenosti a 
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nerovnosti. Původně takové pojmy nikomu ve jsoucnu a bytí nebyly známy. Než 
se mohly realizovat, nejdříve musely být odvozeny. 

Aby však bylo možné provést takové odvození, musel být objeven a zaveden 
jiný přístup k získávání poznatků. Až do té doby, veškeré poznatky přicházely 
z nitra každého, bez jakéhokoli uvažování nebo možnosti jejich příchodu 
z vnějšku. Problém se získáváním veškerých poznatků z nitra je ve faktu, že 
jestliže Já jsem byl ve stavu nitra každého, takové poznání pocházelo vždy 
přímo ode Mne. Z této pozice nemohlo být počato nebo vymyšleno nic 
negativní povahy nebo nic nemohlo vést k objevení jakýchkoli jiných metod, 
které by někomu umožnili položit existenciální otázku o nějakém jiném životě, 
než je život pozitivního stavu. 

Prvním krokem v tomto procesu tedy bylo odvrácení se od stavu toho nitra. 
V okamžiku, kdy došlo k takovému rozkolu a všechny poznatky začaly být 
vyhledávány venku, zrodily se vědecké metody výzkumu, zevšeobecnění a 
dělání závěrů a byly objeveny pojmy protikladů, rozdělení, nejednotnosti, 
izolace, separace, podřízenosti a nerovnosti. Když byly objeveny tyto termíny, 
nyní už v pseudologických konstrukcích myslí pseudotvůrců, dalším krokem 
bylo experimentování s těmito termíny, aby se našel způsob na vytvoření 
životního stylu, který by byl na nich založen. Během tohoto pseudoúsilí se po 
dlouhém časovém období usoudilo, že pokud všechny pozitivní protějšky 
těchto pojmů – absolutní rovnováha, jednota, jednotnost, harmonie a 
integrace – tvoří základ života pozitivního stavu a pokud se odrážejí ve stavu a 
procesu maskulinity a feminity i feminity a maskulinity, potom, aby udělali 
negativní protějšky těchto termínů – protiklady, rozdělení, nejednotnost, 
izolaci, separaci, podřízenost a nerovnost – funkčními a reálnými, dávajíce jim 
jakési zdání života a ustanovujíce je nezávisle na životě pozitivního stavu, bylo 
nejdříve nutné poradit si s maskulinitou a feminitou a jejich sjednocením, 
jednotností, integrací a absolutní rovnováhou. Aby tak učinili, nejdříve bylo 
nutné objevit zvláštní typ metody, která by jim umožnila zničit stav a kondici 
feminity a maskulinity, pod kterým fungovali a působili v pozitivním stavu. 

Takovou metodu našli v duchovních zákonech souvztažností a v genetickém 
kódu těch sentientních entit, které obývali přírodní dimenzi Mého Stvoření. 
V procesu experimentování se svými vlastními fyzickými těly (v tom časovém 
bodě obývali fyzickou dimenzi a měli tzv. fyzická těla) i s fyzickými těly dalších 
obyvatel fyzické dimenze byli schopni objevit ty geny a jejich duchovní 
protějšky nebo souvztažnosti, které byly zodpovědné za stav sjednocení, 
jednotnosti, integrace a rovnováhy maskulinity a feminity i feminity a 
maskulinity a jejich simultánní a synchronní funkci v procesu jejich aktivního 
vysílání a aktivního přijímání i jejich aktivního přijímání a aktivního vysílání. 
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Jak si pamatujete, pseudotvůrcům trvalo velmi dlouhou dobu ve vašem 
pojímání času, než byli schopni přijít s řešením, které by je přivedlo k dosažení 
tohoto nejtěžšího cíle. Pomocí různých kombinací, dělení, rozborů a 
rekombinací takových nebo onakých genů a všech jejich duchovních 
souvztažností byli nakonec schopni najít nejvhodnější kombinaci, která vedla 
k vytvoření životní formy, jež plně zachovávala pseudoprincipy rozdělení, 
nejednotnosti, separace, izolace, nerovnosti, pasivity, podřízenosti a 
podobných charakteristických rysů, které se nenacházely v žádných aspektech 
života pozitivního stavu. Uvedením těchto stavů do aktivní modality se 
pseudoživot negativního stavu vydal na svou cestu demonstrace a ilustrace 
života postaveného a zakořeněného v nějakých jiných principech, než jsou 
pravé principy pozitivního stravu. 

Tak vznikl negativní stav. Tuto krátkou diskusi můžeme považovat za lekci 
z geneze negativního stavu a všech forem jeho pseudoživota. A teď můžeme 
tuto filosofickou odbočku uzavřít a začít se věnovat záležitosti Mé proměny, 
kterou máš na mysli, Petře. 

Peter: Děkuji Ti velmi za tuto krásnou a poučnou filosofickou diskusi. Velice se 
mi líbila. Událost Tvé proměny je zaznamenána ve třech evangeliích. Je to 
v Matoušovi 17:1-9, v Markovi 9:2-8 a v Lukášovi 9:28-36. Které verzi by ses 
chtěl věnovat? 

Pán Ježíš Kristus: I když jsou určité malé rozdíly v časových souvislostech těchto 
verzí, všechny odrážejí skutečnost Mé proměny. Ale nejvíce vyčerpávající a 
nejpřesnější popis té události byl zaznamenán Lukášem. Z toho důvodu si 
vezmeme Lukášovu verzi, od prvního až po poslední verš. 

Verš 28: A uplynulo asi osm dní po těch slovech (v Matoušovi a Markovi je to 
šest dní), kdy vzal Petra, Jana a Jakuba a vystoupil na horu, aby se modlil. Zde 
vidíme výše zmíněné nesrovnalosti v časových souvislostech. Matouš a Marek 
hovoří o šesti dnech, zatímco Lukáš naznačuje, že se to stalo po osmi dnech. 
Číslo šest v této konkrétní konotaci znamená před úplností určitých duchovních 
stavů. Jak si pamatuješ z první kapitoly knihy Genesis v Bibli, takzvané stvoření 
bylo dokončeno šestého dne, po kterém přišel čas odpočinku, nebo stav 
završení jednoho tvořivého úsilí před začátkem dalšího tvořivého úsilí. Takže, 
v tomto smyslu ‚šest‘ znamená předtím, než mohla být ustanovena plnost a 
kompletnost života pozitivního stavu, což je tu naznačeno sedmým dnem 
odpočinku. ‚Sedm‘ znamená plnost a kompletnost života pozitivního stavu, což 
se odráží v Mém prohlášení zaznamenaném v Apokalypse, ‚Dokonáno jest!‘ 
(Zjevení 21:6). Na druhou stranu ‚osm‘ znamená po dovršení této fáze. V této 
konkrétní konotaci slova ‚asi osm dní po‘ znamenají poté, co byl vytvořen velmi 
důležitý předpoklad ve všech zúčastněných dimenzích a jejich světech, který 
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Mě umožnil pokračovat s událostí Mé proměny. To, že jsem s Sebou vzal Petra, 
Jana a Jakuba, znamená fakt, že jakákoliv taková událost může být iniciována 
pouze z pozice integrace, sjednocení a jednoty všech principů Lásky a Dobroty 
(Jan), Moudrosti a Pravdy (Petr) a Pozitivních Skutků a Víry (Jakub). Pouze z této 
pozice lze zažít Mou Pravou Přirozenost odděleně od její fyzické lidské 
přirozenosti. To, že jsem je vzal na vysokou horu (Matouš a Marek zaznamenali 
slovo ‚vysokou‘, zatímco Lukáš slovo ‚vysokou‘ vynechává), znamená jejich vzetí 
do samotného jádra pozitivního stavu, označovaný zde slovem ‚hora‘. 
V blízkosti všeho ostatního je hora vždy vysoká. Takže toto slovo samo o sobě 
znamená její velkou výšku. Označuje to fakt, že Můj pozitivní stav je nad všemi 
a nad vším. To, že jsem se tam šel modlit, znamená Můj stav meditace a 
přesunu z typického lidského stavu zevnějšku do správného duchovního stavu 
niternosti (modlitba). Pouze v tomto stavu lze rozpoznat a pochopit cokoliv 
duchovního a pravdivého. Žádný jiný stav nevede k žádnému takovému 
vnímání a porozumění. 

Verš 29: A když se modlil, změnil se vzhled jeho tváře a Jeho róba se stala bílou 
a lesknoucí se. Během přesunu do niternosti a během ustanovení stavu 
sjednocení všech aspektů Mé Přirozenosti (proces modlení se) se manifestuje 
Má Pravá a Ryzí Přirozenost, zakotvená ve Stavu Mé Absolutní Nevinnosti a Mé 
Absolutní Pozitivity, bez jakékoliv kontaminace, znečištění a otrávení čímkoliv 
z negativního stavu a z negativních aspektů lidské přirozenosti (vzhled Mé tváře 
se změnil a Má róba zbělela a leskla se). 

Verš 30-31: A hle, mluvili s ním dva muži, byli to Mojžíš a Eliáš, kteří se zjevili ve 
slávě a mluvili o Jeho smrti, kterou chtěl uskutečnit v Jeruzalémě. Rozhovor se 
dvěma muži znamená vyjádření všech věcí z pozice řádného chápání všeho 
z pozice zákonného uspořádání všech aspektů jak pozitivního stavu, tak i 
negativního stavu, za účelem uskutečnění jednoho z nejdůležitějších kroků 
v procesu spasení všech z negativního stavu a vybudování pevného základu, na 
kterém bude možné eliminovat negativní stav. Mojžíš reprezentoval všechny 
zákony a principy, které nemohl naplnit nikdo na planetě Nula nebo 
v negativním stavu. Všechny tyto zákony nejenže nebyly naplněny, ale byly 
zcela přestoupeny a porušeny. Eliáš reprezentoval naplnění všech proroctví 
ohledně způsobů, jak by se všechny tyto věci mohly uskutečnit a ustanovit. Z té 
pozice jsme my tři diskutovali o všech aspektech Mého Božského Osudu a o 
tom, že neexistovaly žádné jiné možnosti dosažení Mých cílů, jedině prožitím 
smrti Mého fyzického těla prostřednictvím ukřižování a vstupem do všech pekel 
všeobecně, a zvláště do pekel pseudotvůrců, a uzamčením pseudotvůrců na 
dlouhé časové období. Diskutovali jsme také o výsledku všech těchto událostí a 
o tom, jak to přispěje k úplné eliminaci negativního stavu a k aktivaci plnosti a 
kompletnosti života v pozitivním stavu. To, že se Mojžíš a Eliáš zjevili ve své 
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slávě, znamená ve stavu jejich pravé přirozenosti – bez jakýchkoli známek 
čehokoli typicky lidského obsaženého v negativních aspektech lidské 
přirozenosti. ‚Být ve své slávě‘ znamená být v naprosté svobodě a nezávislosti 
na čemkoli zlém, nepravdivém a negativním, a tedy být ve své pravé 
přirozenosti. 

Verš 32: Ale Petra a ty, kteří s ním byli, přemohl těžký spánek; a když se zcela 
probudili, uviděli Jeho slávu a dva muže, kteří s Ním stáli. Být v těžkém spánku 
znamená být v hlubokém stavu niternosti. Ve tvých starých termínech, Petře, to 
znamená být v hlubokém hypnotickém transu (v plenárním stavu). Jen 
v takovém stavu mohli přesáhnout svá lidská omezení a vnější vnucení a 
probudit se ve stavu vyššího vědomí a schopnosti vidět věci v jejich pravé 
esenci a substanci. Být v těžkém spánku a probudit se z toho stavu neznamená 
doslovně se probudit, ale překročení do stavu za a mimo spánek. Ve tvých 
profesionálních kruzích, Petře, to bylo známo jako plenární stav hypnózy. 
V tomto konkrétním případě byli tedy Petr, Jan a Jakub uvedeni do nejhlubšího 
stavu jejich nitra, ze kterého byli probuzeni do plenárního stavu, který 
sjednocuje všechno, z čeho se skládali v celistvosti svých jedinečných osobností 
a individualit. Pouze v takovém stavu mohli rozpoznat Moji Pravou Přirozenost 
a pravou přirozenost těch, kteří tam byli se Mnou přítomni (Mojžíš a Eliáš), 
označovanou zde jako jejich sláva. 

Verš 33: A stalo se, když od něj odcházeli, že Petr pověděl Ježíši, ‚Mistře, je 
dobře, že jsme zde; udělejme tři příbytky: jeden pro Tebe, jeden pro Mojžíše a 
jeden pro Eliáše‘ – nevěda, co říká. Proces odchodu těch dvou ode Mne byl pro 
Petra a pro ostatní procesem návratu do jejich předchozích, vnějších lidských 
poměrů. V této pozici jsou zmateni a nevědí, co se děje, až na to, že nějak cítí, 
že je to stav, ve kterém by chtěli být navěky, protože je to nejkrásnější a 
nejžádanější stav bytí. Proto z pozice pravdy této věci, reprezentované zde 
Petrem, chce Petr nastolit situaci, která by jim umožnila zůstat v tom stavu 
natrvalo, bez vědomé znalosti toho, co chtějí nebo co si přejí. Je to v tomto 
přechodném stavu, kdy se odehrává následující událost, zobrazená ve verších 
34-36. 

Verše 34-36: Zatímco to říkal, přišel oblak a zastínil je; a když vstoupili do 
oblaku, dostali strach. Potom z oblaku vyšel hlas, řkoucí, ‚Toto je Můj milovaný 
syn. Poslouchejte Ho.‘ A když hlas ustal, našli Ježíše samotného. Protože nyní, 
jak Petr vyprávěl, byli v přechodné fázi ze stavu jejich sjednocené niternosti do 
svého typického a obvyklého vnějšího lidského stavu, v té fázi vypadá všechno 
zmateně, nehmatatelně, zatemněně a nejasně. Zážitek takové povahy vyvolává 
emoce strachu. Toto je stav nevědomosti a záhadnosti, ve kterém není nic 
jasné. V něm je vnímána separace mezi něčím, co není možné pochopit a 
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rozeznat samo od sebe a samo o sobě, a něčím co je fyzicky skutečné a 
hmatatelné. Slyšet v tomto stavu hlas znamená mít určité nejasné vědomí, že je 
v tom všem více, než mohou uchopit a pochopit svou lidskou myslí, a že je to 
zdrojem původu toho, co mohou uchopit a pochopit. V tomto případě jsou Mé 
fyzické aspekty, jako lidské bytosti, pochopitelné a rozeznatelné. Na druhou 
stranu, Můj původ není. Proto je ten původ vnímán jako hlas Mého Otce, který 
Mě uznává jako Svého Milovaného Syna, Kterého by měli poslouchat, 
naslouchat Mu a následovat Ho. Duchovní indikace tohoto požadavku – 
poslouchat Mě nebo následovat Mě – naznačuje fakt, že Já jako Milovaný Syn 
Toho v Oblaku jsem jediný Jeden, Kdo vám může poskytnout všechno, co 
potřebujete ve všech aspektech vašeho života. A protože neexistuje nikdo jiný, 
kdo to může udělat, logika tohoto faktu vás přivádí k závěru, že Já jsem Jediný 
Pravý Bůh, Který se dočasně a zatím rozhodl odloučit od Své Božské Esence a 
zkombinovat určité Své prvky s některými lidskými aspekty, aby se stal 
typickým lidským tvorem. A toto je jeden aspekt události Mé proměny, který 
může být v této době zjeven. 

Význam této události pro vás a pro tuto dobu je obsažen v důrazu na 
skutečnost, že musíte mít neustále na paměti, jak je důležité vidět věci za 
scénou, a ne na scéně, a jaké je důležité být ve stavu sjednocené niternosti 
s vědomým uvědoměním si toho stavu. Pouze v takovém stavu jste schopni 
rozeznat a pochopit všechny věci v čistotě jejich esence a substance, bez 
jakéhokoliv zkreslení a falzifikací tak typických pro lidskou přirozenost. Takovým 
způsobem se skutečně stanete Mými pravými představiteli. A toto je všechno, 
co jsem vám dnes chtěl oznámit. Přeji ti duchovně velmi užitečný den. 

Peter: Děkuji Ti velice moc za tuto připomínku a za všechno. 
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Dialog 74 

29. dubna 1999 

 

Peter: Během několika dní přestávky od dialogů jsem dostal několik otázek 
z Východního pobřeží (od Kevina, fotografa) a ze Slovenska (od Aleny). Některé 
z těchto otázek byly zodpovězeny mnohokrát dokola během transmise celého 
Tvého Nového zjevení. Možná, protože je naši lidé kladou, je potřeba uvést do 
popředí naší pozornosti některé z jejich dalších aspektů. Než se ale budu 
věnovat formulování a zprostředkování těchto otázek, chtěl bych Ti poskytnout 
příležitost, abys hovořil první a abys nám řekl, zda máš něco, čím bys chtěl 
přispět toto větrné a velmi chladné ráno (pro Santa Barbaru). 

Pán Ježíš Kristus: Děkuji ti, Petře, za tvou nabídku, abych hovořil jako první. 
Ano, je velmi větrno a chladno na váš typ podnebí. V určitém smyslu to odráží 
celkovou nestabilitu, zmatek, nepředvídatelnost a chaos, které způsobili šílení 
renegáti. A ano, chtěl bych mluvit o něčem dnes ráno, než se budu zabývat 
předloženými otázkami. Vlastně, chtěl bych se dotknout dvou záležitostí. 

První záležitost se týká tématu diskutovaného v předcházejícím Dialogu (73). 
Týká se to události Mé proměny na vysoké hoře. Jeden aspekt této proměny 
nebyl v té době uveden, pro některé z vás ale může mít nějaký uklidňující 
význam. Moje proměna ilustrovala a demonstrovala všem přítomným a 
přihlížejícím, že k manifestaci jedincova ducha a duše dochází prostřednictvím 
určitého typu viditelného a vnímatelného média. V případě lidí se například 
jejich duch a duše projevují prostřednictvím jejich fyzických těl, které jsou 
vnímatelné všemi lidskými smysly (můžete je vidět, slyšet, cítit čichem, dotýkat 
se jich, a dokonce cítit jejich chuť). Když toto lidské tělo zemře, je rozloženo na 
své elementární částice, ze kterých bylo stvořeno pomocí idejí svého ducha a 
duše. Kvůli tomuto pozorovatelnému fenoménu někteří lidé na vaší planetě 
snad usoudili, že duch a duše nemohou být pociťovány nebo vnímány žádným 
z běžných pěti lidských smyslů, schopnost kterých takto činit je přisuzována 
existenci lidského fyzického těla. Podle jejich názoru duch a duše buď vůbec 
neexistují nezávisle na svých fyzických tělech, nebo jsou nějakým oparem, nebo 
něčím takovým, neschopným projevovat se hmatatelným způsobem bez 
takového těla. 

Na druhou stranu, někteří z vašich takzvaných mystiků postulovali existenci 
různých typů těl (například tzv. astrálních těl), které koexistují s vnějšími 
fyzickými těly a které přebírají jeho funkci po jeho fyzické smrti. I když jejich 
předpoklad je tak trochu pokřivený nebo zkreslený, a v některých případech 
úplně falešný, postulování existence nějakého typu média, skrze které jedincův 
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duch a duše manifestují své jedinečné jsoucno a bytí, je správné. Jedním 
z důležitých účelů Mé proměny, i když ne jediným, bylo demonstrovat a 
ilustrovat tuto skutečnost. Během té události jsem se přesunul z typického 
lidského těla do jiného typu těla, které bylo ukryto za vnějším fyzickým tělem 
(pokud to tak mohu říct!) a které bylo vybudováno ze zcela jiných prvků 
nepředstavitelných pro vaši lidskou vnější mysl. 

Podle této skutečnosti to můžete pojímat tak, že jakýkoliv duch a jeho duše, 
který se nachází ve fyzické dimenzi planety Nula, má dočasné tělo, pomocí a 
prostřednictvím kterého uvolňuje svůj jedinečný život, dokud přebývá 
v jakémkoli externím fyzickém prostředí, a trvalé nefyzické tělo, pomocí a 
prostřednictvím kterého se projevuje ve všech ostatních, nefyzických 
dimenzích. Rozdíl mezi těmito dvěma těly spočívá v tom, že zatímco fyzické tělo 
je dočasné a podléhá rozkladu, stárnutí a umírání, nefyzické tělo nepodléhá 
takovému destruktivnímu procesu. Může měnit svou formu, tvar, vzhled a 
všechno ostatní, co se týká jeho funkce: jak je třeba a pokud je třeba, nemůže 
však přestat být a existovat jako to druhé. 

Proč je to tak? Tato schopnost a potřeba pramení z přirozenosti samotného 
ducha a jeho duše. Jak si pamatujete z předcházející diskuse o těchto 
záležitostech, každá sentientní entita, včetně lidí, sestává ze tří neoddělitelných 
aspektů: nejniternějšího aspektu, zvaného duch; vnitřního aspektu, zvaného 
duše; a vnějšího aspektu, zvaného tělo. Co je duch a co je duše? Samostatně a 
sám o sobě, nezávisle na své duši a svém těle, je duch nehmotný, nevnímatelný 
a nezjistitelný, protože je v nepřetržitém stavu a procesu čisté 
individualizované, zosobněné a jedinečné energie, čisté myšlenky, čisté ideje 
čisté reality a čisté esence a substance svého života. Tedy, je to idea čisté 
životní síly, která generuje a produkuje všechno ostatní. Kvůli takovým funkcím 
nemůže být samostatně a sama o sobě přirozenost ducha pociťována vnějšími 
způsoby vnímání. Koneckonců, je to stav čisté niternosti. 

Nicméně, z čistoty svého stavu a procesu duch neustále generuje čisté ideje své 
formy a medium manifestace a vzhledu pro jakékoliv vnější vnímání. Z takových 
idejí si vytváří svou duši. Duše může být v tomto ohledu pojímána jako rozšíření 
a proces svého ducha, pomocí a prostřednictvím které si duch umožňuje 
vnímat a pociťovat sebe, jakož i vnímat a pociťovat všechno mimo sebe. Za tím 
účelem, aby byl duch vnímán a pociťován zevnějšností nebo vnějškovostí, aby si 
splnil svůj hlavní životní závazek sdílení a opětování, z čisté ideje této potřeby 
vytváří spolu se svou duší specifické a jedinečné tělo, pomocí a prostřednictvím 
kterého může dosáhnout tento nejzákladnější cíl a účel, zakořeněný 
v samotném jeho jsoucnu a bytí. 
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Tato přirozenost ducha, samozřejmě, odráží Moji Absolutní Přirozenost. Jak víš, 
duch a duše každého jsou formovány v souladu s plánem poskytnutým Mou 
Absolutní Přirozeností. Já jsem jediný Absolutní Čistý Duch, Který v absolutním 
smyslu generuje všechny absolutní ideje života, jakéhokoliv života. Já jsem 
jediná Absolutní Čistá Duše, Která v absolutním smyslu generuje všechny 
vjemové a smyslové faktory života, jakéhokoliv života. Já jsem jediné Absolutní 
Čisté Tělo, Které v absolutním smyslu umožňuje životu, aby byl navenek 
hmatatelný a vnímatelný všemi a vším. Protože tato struktura je projektem pro 
jakékoliv stvoření – jakož i pro pseudostvoření – všichni ostatní jsou 
strukturováni stejným způsobem, relativním k Mé Absolutní Kondici. 

Když už hovoříme o rozdílných typech těl, můžeme pojímat existenci 
duchovního těla, mentálního nebo duševního těla a fyzického nebo externího 
těla. Na planetě Nula byl kromě těchto těl zfabrikován další typ těla, které je 
přizpůsobeno pouze pseudoživotu na této konkrétní planetě. Proto je schopno 
přežít dočasně jen v prostředí, sféře a atmosféře, které existují pouze na této 
planetě. Jak víš, abych se stal důvěrně známým i lidem, za účelem jejich 
konečného spasení, rozhodl jsem se ze Své vlastní vůle a volby inkarnovat na 
planetu Nula a získat typické lidské tělo, pomocí a prostřednictvím kterého 
jsem se stal kompletností a úplností všech stavů a procesů ve Stvoření i 
pseudostvoření. 

Takže, abych naši tak trochu filosofickou odbočku shrnul, je zřejmé, že 
hmatatelnost, vnímatelnost, citlivost, rozlišitelnost a pochopitelnost ducha a 
jeho duše jsou samotnými idejemi ducha samého, aby nebyl považován za stav 
něčeho, co nemá žádný smysl. Protože jsou tyto faktory generovány idejemi 
ducha skrze jeho duši, schopnost těla, jakéhokoliv těla, vidět, slyšet, vnímat 
čichem, chutnat a dotýkat se neexistuje díky tělu, na základě těla a z těla 
samotného, ale díky, na základě a z ducha a jeho duše – prostřednictvím těla, 
které si duch vytvořil přesně za tím účelem. V tomto ohledu můžete pojímat, že 
duch a jeho duše jsou vždy zahaleni svými specifickými a jedinečnými těly, která 
jsou odrazem jejich jedinečného ducha a duše. Že je to tak, bylo dokázáno Mou 
proměnou na vysoké hoře, kde jsem se objevil ve Svém duchovním těle, které 
bylo viditelné a vnímatelné jako jakékoliv jiné tělo. Proto byli Moji tři učedníci 
schopni vidět nejenom Mne, ale i Mojžíše a Eliáše. To, že viděli i Mojžíše a 
Eliáše, kteří byli dávno mrtví podle jejich chápání tohoto faktu, ilustruje dvě 
důležité věci: První, že sentientní entity v duchovním světě nejsou nějakým 
vzduchem, větrem, chomáčkem či čímkoliv, ale že jsou tak skutečné, 
vnímatelné a hmatatelné a tak živé jako kdokoliv na planetě Nula, a dokonce 
ještě více. A druhá, že to totálně vyvrací víru některých křesťanů, že každý, kdo 
zemře, zůstane mrtev, dokud je nevzkřísím z mrtvých během Mého Druhého 
příchodu a Posledního soudu. Pokud by to byla pravda, Mojžíš i Eliáš by se se 
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Mnou nemohli v žádném případě objevit na hoře a hovořit se Mnou o 
důležitých událostech. Tato událost tedy nad jakýkoliv stín pochybnosti 
dokazuje, že kdokoliv zemře na planetě Nula, krátce na to je vzkříšen ve svých 
dalších duchovně-duševních tělech a pokračuje ve svém životě skutečným, 
konkrétním, vnímatelným a hmatatelným způsobem. 

Druhá záležitost, kterou jsem chtěl dnes ráno předložit, je tak trochu praktická 
v porovnání s výše uvedenou teoretičtější a v jistém smyslu filosofickou 
záležitostí. Bude příjemným vyvážením a přechodem k tvým otázkám, Petře. 
Týká se to tvých starostí, Petře, že někteří – ve skutečnosti jen velmi málo 
jedinců, kteří dostávají naše Dialogy – ti do tohoto data neposkytli žádnou 
zpětnou vazbu, ani pozitivní, ani negativní. Jsi trochu zmaten a nejsi si jist, zda 
jim nadále zasílat tyto Dialogy, nebo ne. Obáváš se, že pokud ti není poskytnuta 
nějaká zpětná vazba, tvé konání v tomto ohledu může být považováno za 
vnucování. 

Vezmi do úvahy toto, Petře: Ani jeden z těch čtyřech jedinců tě neinformoval, 
abys jej přestal obtěžovat zasíláním našich Dialogů, ani ti neposkytl žádnou 
negativní zpětnou vazbu. Jak říkáváte ve vašem lidském životě, žádná zpráva je 
dobrá zpráva. Tvá intuice ti jasně říkala, abys jim i nadále posílal naše Dialogy, i 
když nemáš k dispozici žádnou zpětnou vazbu. Naslouchej své intuici. Jestliže tě 
výslovně nepožádají, abys tak nečinil, doporučoval bych pokračovat 
v poskytování našich Dialogů. Nevíš vědomě, zda z jejich idejí a obsahu nemají 
nějaký prospěch. 

Na druhou stranu, nikdy nezapomínej, že velká většina lidí, kteří dostávají naše 
Dialogy, nejenže ti s velkým nadšením a vděčností poskytla nanejvýš pozitivní a 
povznášející zpětnou vazbu, ale poskytla ti také podporu, ať už finanční, nebo 
morální, nebo obojí. A toto Mě přivádí k bodu, kde bych se k tobě rád připojil a 
vyjádřil Svou osobní vděčnost, poděkování a ocenění Dr. Beth Ann Voienové a 
Dr. Ardyth Noremové, které nedávno i v minulosti poskytly naší důležité a 
zásadní věci velmi štědrý finanční příspěvek; Tomovi Oudalovi, který nejméně 
dvakrát–třikrát do roka poskytuje naší věci svou štědrou finanční podporu; 
Pearl McCallum, Helene Soderberg, Kathleen Brady, Brianovi Mullanymu, Alici 
Good a některým dalším za jejich smysluplnou finanční podporu; a všem 
ostatním, kterým jejich finanční těžkosti a omezení nedovolují, aby finančně 
přispěli, kteří však přispívají jinými způsoby, jako například pomocí při editaci, 
překládání a morální podporou nás v naší důležité a zásadní práci. Jejich 
podpora je, samozřejmě, stejně hodnotná a stejně potřebná jako jakákoliv jiná. 
Všichni jsou potřební a velmi cenění. 

Nuže, naše diskuse by v žádném případě neměla být interpretována jako pokus 
žádat o finanční nebo jakoukoliv jinou podporu od kohokoliv. Nikdy jsme 
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nikoho o nic nežádali a nadále nebudeme. Jestliže je však někdo nabádán ze 
svého vlastního nitra, svou vlastní svobodnou vůlí a volbou, aby tak učinil, ať už 
finančně, nebo jakkoliv jinak, může tak, samozřejmě, učinit za předpokladu, že 
se necítí být nucen nebo tlačen žádnými vnějšími nebo vnucujícími faktory 
nebo ohledy. A toto je všechno, o čem jsem chtěl dnes ráno hovořit. Můžeš se 
dát do toho, Petře, a položit své otázky jménem fotografa Kevina a Aleny. 

Peter: Protože Kevinova otázka byla předložena před několika dny, a otázky 
Aleny přišly teprve včera, předložím Ti nejdříve Kevinovu otázku, pokud smím. 

Pán Ježíš Kristus: Smíš, Petře, je správné takto postupovat. 

Peter: Kevina by zajímala záležitost soukromí v pozitivním stavu. Existuje tam 
nějaké nebo je potřeba? Jeho scénářem je, že pokud někdo konvertuje do 
pozitivního stavu a ten někdo byl třeba vrahem nebo pachatelem znásilnění na 
planetě Nula jako lidský tvor, zda by to věděli všechny pozitivní entity, a jak by 
se to týkalo ‚každodenních‘ záležitostí těch, kteří by přišli do kontaktu s touto, 
nyní už pozitivní entitou. 

Pán Ježíš Kristus: Všechno to závisí na tom, jak vy všichni chápete termín 
‚soukromí‘. Podle typického lidského chápání tento termín znamená nechávat 
si všechno pro sebe a nesdílet nic, co jedinec považuje za své vlastní záležitosti, 
které se netýkají nikoho jiného. Z tohoto chápání pojmu ‚soukromí‘ můžete 
usoudit, že v lidském životě existuje potřeba tajit nebo skrývat něco nebo být 
diskrétní ohledně něčeho. Jistým způsobem slouží soukromí v lidském životě 
určité ochranné funkci, chránící vás před možnou žárlivostí, závistí, chamtivostí, 
nepochopením a desinterpretací vaší situace a vašeho osobního života 
některými dalšími z lidské rasy. 

V tomto konkrétním smyslu v pozitivním stavu problém soukromí není vůbec 
žádný problém. Jednoduše řečeno, neexistuje tam žádná potřeba takového 
typu soukromí. Nezapomínejte ale, že život v pozitivním stavu je založen na 
individualizaci, zosobnění a privatizaci. Každý jedinec je jedinečný a odlišný. 
Tento systém si vyžaduje uspořádání, které by každému jedinci poskytlo 
nekonečné možnosti aktualizace, realizace a manifestace jeho vlastní 
individuality, osobnosti a jedinečnosti. Protože každý je nekonečně jiný a 
jedinečný, všichni mají nekonečně odlišné a jedinečné potřeby. Na základě 
faktoru tohoto uspořádání je každý jedinec ve svých potřebách zcela osobní a 
zcela individualizovaný. 

V pozitivním stavu tedy termín ‚soukromí‘ neznamená potřebu utajování nebo 
skrývání nebo vyžadování si nějakých bezpečnostních nebo ochranných 
důvodů, ale namísto toho to znamená být ve své vlastní přirozenosti, absolutně 
jedinečné a odlišné od přirozenosti kohokoliv jiného. Tato specifická potřeba 
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pramení ze skutečnosti, že na každého jednoho jedince byl přenesen jedinečný 
prvek, nebo abych byl přesnější, idea toho prvku z Mé Absolutní Přirozenosti, 
aby tomu jedinci poskytla jeho/její vlastní jedinečný život a jeho jedinečnou 
manifestaci. Toto je úplně soukromá záležitost, která je mezi Mnou a každým 
jedním jedincem. 

Jak ale víte, jeden z hlavních účelů života je manifestovat tu jedinečnost a 
individualitu, nebo ideu Mého velmi specifického a jedinečného prvku za 
účelem sdílení se všemi ostatními jedinečnostmi a individualitami. V této 
konkrétní konotaci neexistuje, nebo si nelze představit žádnou potřebu 
soukromí na základě procesu popírání sebe sama a své jedinečnosti někomu 
jinému, kdo touží po sdílení a po poznání. Taková představa, jako tento typ 
soukromí, nebyla vštěpena do mysli nikoho v pozitivním stavu. Proto je každý 
jedinec, takříkajíc, otevřenou knihou. 

Na druhé straně, s těmi, kdo konvertovali do pozitivního stavu a během bytí 
v lidském životě spáchali nějakou krutost nebo ohavnost (např. vraždu nebo 
znásilnění), je situace trochu jiná. V procesu své duchovní transformace, 
potom, co zažili plnou odplatu a trest za své skutky, faktorem samotného trestu 
a odplaty byly jejich skutky od nich úplně odloučeny a umístěny v Universalitě 
povšechnosti neboli Strážci věčnosti, nebo podle biblických termínů v jezeře 
ohně a síry, kde jsou drženy do věčnosti pro poučení všech o tom, co si nikdy 
nezvolit a jaký navěky nikdy nebýt nebo se nechovat nebo nekonat. Kvůli faktu 
tohoto odloučení jsou jejich skutky vymazány z jejich pamětí a navěky nikdy jim 
už nejsou připomenuty nebo uvedeny do jejich pozornosti. Pokud někdo jde do 
zmíněné oblasti kvůli poučení a pokud se dotyčný náhodou potká s těmito 
konkrétními skutky (vraždou nebo znásilněním), zažívá samotné skutky, ne však 
to, kdo je spáchal. V tomto případě je absolutně zachováno soukromí jedince, 
který je spáchal. 

Z této skutečnosti můžete usoudit, že v pozitivním stavu se nikdo nezajímá o to, 
kdo byl ten jedinec, který spáchal takové skutky, ale že byly takové skutky 
vůbec spáchány z nějakých velmi důležitých důvodů a pro poučení všech. Toto 
je důvod, proč jsem několikrát uvedl, že zahladím jejich prohřešky a oni si na ně 
nevzpomenou. Toto prohlášení musíte chápat takovým způsobem, že tyto 
prohřešky budou zcela vymazány nebo natrvalo odstraněny z dotyčného 
jedince a nikdo nebude vědět nebo si pamatovat, včetně samotného/samotné 
jedince, že to byl/a on/ona, kdo je spáchal/a. 

Důvod, proč bylo, je a bude nutné mít taková opatření, je ten, že pokud by si 
všichni takoví jedinci měli pamatovat, co udělali nebo jaké krutosti a ohavnosti 
spáchali, jejich vzpomínky by je neustále mučily a v důsledku faktoru viny, 
navozeného takovými vzpomínkami, by nemohli přijmout život v pozitivním 
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stavu. A nejen to, ale jejich vina a mučivé vzpomínky by nepříznivě ovlivňovaly 
všechny ostatní v pozitivním stavu, změníce pozitivní stav velmi rychle na 
negativní stav. V tom případě by negativní stav musel zůstat navěky a 
neexistovala by žádná jiná možnost pro nastolení plnosti a kompletnosti života 
pozitivního stavu. Toto je důvod, proč bylo uvedeno, že nejenže vymažu 
všechna jejich provinění, hříchy a podobně, ale že je natrvalo vymažu z jejich 
pamětí. Takže, jak z tohoto zjevení vidíte, zlé a negativní skutky života 
jakéhokoliv jedince, spáchané během života na planetě Nula a ve všech 
ostatních oblastech zóny vymístění i v jejích peklech, zůstanou absolutně 
soukromé nejen pokud jde o všechny ostatní, ale i pokud jde o toho jedince 
samotného/samotnou. Není vůbec potřeba pamatovat si je nebo držet je ve 
svých vzpomínkách. 

Jestliže by ale měla vyvstat nějaká nepravděpodobná a nemožná potřeba 
připomenout tomu jedinci jeho/její skutky, tyto skutky mohou být vytaženy 
z Universality povšechnosti, nechaje/nechajíc ho/ji poznat jeho/její bývalé já a 
to, jaký druh skutků spáchal/spáchala. A toto je všechno, co potřebujete teď o 
této záležitosti vědět. 

Peter: Děkuji Ti velice za toto smysluplné a pěkné vysvětlení. Dovol Mi 
formulovat nebo přeložit otázky Aleny. Jsou čtyři. Budu je prezentovat jednu za 
druhou, abych to zjednodušil. Její první otázkou je: Jakou souvztažnost má 
strach? Jaký dopad má na duchovní a duševní život lidí? Jak ovlivňuje spojení, ať 
už vědomé, nebo nevědomé, s ostatními dimenzemi a jaké důsledky má na 
fyzické úrovni? 

Pán Ježíš Kristus: Kvůli správnému pochopení pojmu strach je nutné 
prozkoumat genezi strachu. Jak víš, strach je negativní pocit, který nemá žádné 
místo nebo smysl v pozitivním stavu. V celém Mém Novém zjevení, jakož i 
v těchto Dialozích, jsme už diskutovali o většině aspektů geneze negativního 
stavu. To všechno se týká i pojmu strach. Protože před aktivací negativního 
stavu strach neexistoval, bylo nutné vynalézt nejdříve koncept strachu jako 
takový; a potom, když už byly koncept nebo představa nebo idea strachu 
objeveny, vytvořit určité podmínky, ze kterých by se mohl strach objevit a 
ustanovit se v životech sentientních i nesentientních (zvířata) entit. Jak by sis 
počínal při produkování nebo vynalézání představy nebo ideje samotného 
strachu? Koneckonců, neexistovalo nic porovnatelného, na základě čeho a 
z čeho by pseudotvůrci mohli odvodit takovou, pro tehdejší dobu neobyčejnou 
představu nebo ideu. Jak si pamatuješ z předcházejícího Dialogu (73), otázka, 
před kterou stáli, byla separace, rozdělení, izolace, zkreslení a odloučení všech 
duchovních principů a principů maskulinity a feminity i feminity a maskulinity. 
V procesu tohoto pseudotvořivého úsilí se na základě povahy samotného 
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procesu jako vedlejší účinek tohoto rozdělení, separace atd., objevilo mnoho 
neobvyklých stavů, okolností, emocí, myšlenek a pocitů, které do té příslušné 
doby nebyly představitelné nebo možné. Jejich objevení se bylo do určité míry 
pro pseudotvůrce zcela neočekávané. 

Tato situace je porovnatelná s objevy současné doby, kdy během například 
experimentování s nějakým druhem léku z důvodu, kvůli kterému byl testován, 
nepřináší požadované výsledky; takzvaným náhodným testováním (podle jejich 
názoru) se však jeho účinnost a pozitivní výsledky objeví ve zcela neočekávané 
formě. Takže v našem případě pseudotvůrci, jsouce vynikajícími vědci jejich 
doby, důkladně analyzovali a kategorizovali všechny nově se objevující stavy, 
emoce, pocity, myšlenky či cokoli, co se objevilo v procesu zmíněného 
rozdělení. Pozorovali všechny účinky, následky, výsledky a důsledky jakéhokoliv 
nově se objevujícího duševního nebo fyzického fenoménu. Přece jen očekávali 
– jak docházelo k procesu tohoto rozdělení – že to bude produkovat něco 
nového, neobyčejného a zcela neočekávaného. Jak experimentovali s každým 
takovým novým jevem, všimli si jisté emoce, která vyvolala velmi podivné 
duševní a fyzické symptomy. Tendence stáhnout se, utíkat, uniknout, třást se, 
zpanikařit, ohánět se pěstmi, křičet, schovat se a podobné stavy, doprovázené 
všemožnými fyzickými symptomy, které se neobjevily při žádných jiných 
situacích, vedli pseudotvůrce ke klasifikaci tohoto stavu jako strach. Tak se 
zrodil a ujal strach v životě sentientních i nesentientních entit, které se 
nacházeli v negativním stavu a na planetě Nula. 

Studováním tohoto pojmu byli pseudotvůrci schopni vytlouct z něj kapitál a 
prostřednictvím určitého typu genetické a jiné manipulace a experimentování 
se souvztažnostmi byli schopni zfabrikovat specifický gen způsobující vyvolávání 
strachu. Spárovali ten gen se vším, co bylo cizí a nevysvětlitelné, nebo naopak 
co bylo důvěrně známé, ale současně nebezpečné pro samotný pseudoživot. 
Z toho byl vyvozen a zaveden koncept důvěrné známosti. Všechno důvěrně 
známé, a ne nebezpečné, nevyvolávalo strach a potřebu vyhnout se tomu. Na 
druhou stranu, všechno cizí a nebezpečné vyvolávalo okamžitý strach a potřebu 
vyhnout se tomu nebo utéct od toho nebo tomu uniknout nebo se před tím 
schovat atd. 

Dobrý příklad této situace lze najít v tom, jak jsem kráčel po moři během 
bouřky směrem k loďce s Mými učedníky. Takový jev jim byl cizí. Lidská bytost 
nemohla kráčet po moři. Takže museli usoudit, že jsem jakýsi duch, protože 
podle jejich názoru pouze duch mohl dělat něco takového. Proto byli nesmírně 
vystrašeni a ze strachu křičeli. Když si uvědomili, že jsem to skutečně Já, přestali 
se bát. Avšak Šimon Petr, aby Mě vyzkoušel, se Mne zeptal, zda může po moři 
kráčet ke Mně. Vyhověl jsem tomu jeho přání a on začal kráčet. Protože ale byl 
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takový akt pro něho zcela cizí, pocítil strach a v důsledku toho se začal topit. Ale 
vezměte si jiný příklad: Spal jsem v loďce (koneckonců, měl jsem přece lidské 
tělo, které potřebovalo jistý fyzický odpočinek) a propukla ohromná bouře, 
téměř velikosti hurikánu. A teď, takový jev jim byl důvěrně znám, ale 
v negativním směru. Důvěrná známost této situace byla spojována 
s nebezpečím zahynutí a umírání. Vzbudili Mě tedy, vytýkajíce Mi, že Mě 
nezajímá, že všichni hynou. Jak ale reagovali na Můj zásah? Nyní začali mít 
strach ze Mne, protože něco takového jako ta událost – Mé přikázání bouřce, 
aby přestala běsnit a moři, aby se utišilo - bylo pro ně vysloveně cizí. Žádná 
lidská bytost nebyla nikdy schopna udělat něco takové povahy. 

Z tohoto vysvětlení a z těchto příkladů můžete jasně vidět, že i když v některých 
lidských situacích je strach považován za něco, co má ochrannou funkci, jeho 
duchovní a duševní účinek má negativní konotaci. Obyčejně pramení 
z neschopnosti porozumět a v důsledku toho to považovat za samozřejmost. 
Proto zkresluje pravou realitu a velmi často ji úplně falšuje. Tyto příslušné 
vlastnosti strachu – zkreslovat, falšovat, neporozumět a odmítat – byly účinně 
využity pseudotvůrci a ti je úspěšně implantovali do svých fabrikátů, aby jim tak 
zabránili v tom, aby pochopili a přijali pravou realitu pozitivního stavu a jeho 
pravý život. Kvůli tomuto uspořádání je strach v lidském životě z duchovního i 
duševního hlediska prostředkem na zkreslování, falšování a nesprávné chápání 
pravé reality jakéhokoliv života nebo čehokoliv jiného v té věci. S jistotou tedy 
můžete říct, že strach souvztaží se stavem zkreslení, falšování, neporozumění, 
odmítání, vyhýbání se, nesprávného chápání a duchovní slepoty. Každý, kdo je 
ve stavu strachu, nemůže řádně komunikovat s nikým v jiných dimenzích. A 
nejen to, ale strach přitahuje určité skupiny tvorů a sub-tvorů v peklech, které 
se přiživují na strachu a vytvářejí ho, a také udržují jeho stav v každém, kdo ho 
zažívá. Takže skrze stav strachu je jedinec spojen s těmito typy tvorů a sub-
tvorů v peklech, kteří prostřednictvím strachu ovlivňují a diktují podmínky 
života dotyčného ustrašence. Kvůli faktu, že strach vytváří v jedincově celkové 
soustavě neustálé napětí a stres, jeho fyzické odezvy jsou naprosto jasné. Může 
vést k vysokému krevnímu tlaku, k srdečním záchvatům, k mrtvici, ke vředům a 
k mnoha dalším nepříznivým fyzickým stavům, jež všechny mohou vést ke smrti 
fyzického těla jedince. 

Peter: Děkuji Ti velice za tento příspěvek. Další otázka Aleny byla podle mého 
mínění obšírně zodpovězena jak v těchto Dialozích, tak i v ostatních knihách 
Nového zjevení. Ptá se na následující: Jaký je původ negativních myšlenek, 
zejména pokud jsou v naší mysli přítomny velmi často, velmi intenzívně a proti 
naší vůli? Jaká je jejich duchovní souvztažnost? Lze se jim bránit?  Myslím, že 
odpověď na tuto otázku je, mimo jiné, obsažena v Dialogu 43, 44 a 46, jakož i 
v některých dalších Dialozích, v Korolariích… a v Novém zjevení Pána Ježíše 
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Krista (především v kapitolách 11, 12, 13 a 16). Možná uvedené Dialogy nebyly 
ještě přeloženy do slovenského jazyka. Chtěl by ses i přesto vyjádřit k této 
záležitosti? 

Pán Ježíš Kristus: Máš pravdu, Petře, určitým způsobem všechny knihy Mého 
Nového zjevení obsahují odpověď na její otázku, a zejména na to, jak odvracet 
takové negativní myšlenky. Navzdory tomu si zopakujme některé aspekty této 
záležitosti. Tak, jak je to i se vším ostatním v negativním stavu, cokoliv, co 
obsahuje, cokoliv, co má jeho přirozenost a to, jak v něm a v lidském životě 
každý funguje, nemělo nikdy místa v pozitivním stavu, nebo o tom nikdy nikdo 
v pozitivním stavu neuvažoval. Jak tedy víte, negativní myšlenky byly 
vynalezeny pseudotvůrci pomocí důkladné analýzy všech myšlenek a idejí, které 
se v té době vyskytovaly v mysli každého. V procesu výše popsaného rozdělení 
a dezintegrace byl jedním z vedlejších účinků toho procesu zrod negativních 
myšlenek a idejí. Tuto skutečnost musíte chápat tak, že když odstraníte stav 
integrace, sjednocení, jednoty a soudržnosti, samotným tím procesem vytváříte 
negativní myšlenky a ideje, které jsou nedílnou součástí k opaku těchto 
pozitivních stavů. V určitém smyslu jsou ‚přirozenými‘ výsledky takového 
procesu. Takto se v té době zrodila většina negativních věcí, pokud ne všechny. 
Od toho okamžiku, když se už zrodily, ustanovení životního stylu shodného 
s jejich přirozeností netrvalo příliš dlouho. Protože lidský život je vybudován na 
předpokladech negativního stavu, takové negativní myšlenky a ideje jsou 
zakořeněny v lidských myslích, nebo, abych byl přesnější, v jejich 
pseudomyslích. Jak víš, velká většina lidí funguje pouze z pozice jejich 
pseudomyslí. Protože ignorují jejich pravé mysli nebo jejich pravé já a všechno 
odvozují z jejich pseudomyslí a stavů jejich ega, zakořeněných v zevnějšku, jsou 
naplněni jen negativními myšlenkami a idejemi. Takže, pokud žijete v lidském 
životě a fungujete ve svém lidském těle, takové negativní myšlenky, ideje, 
pocity, emoce či cokoliv, co máte, je nevyhnutelné mít, zažívat a projevovat. 
Pseudomysl, přidaná ve svých třech sférách k vaší pravé mysli, a její tři vlastní 
sféry, vám je nepřetržitě vtírají a vnucují. Na druhou stranu, nezapomínejte, co 
vám bylo řečeno v Mém Novém zjevení o určitých negativních strážcích a 
démonech zvláště určených, aby střežili vaši pseudomysl. Je jejich doménou. 
Nejenže ji skutečně chrání před čímkoliv pozitivním a dobrým, ale vkládají do ní 
všechno negativní a špatné (negativní myšlenky a špatné ideje), a krmí vás tím, 
a na oplátku jsou zase krmeni oni. Odtud tedy nevyhnutelnost mít takové 
negativní myšlenky a pocity téměř nedobrovolně. 

Při mnoha příležitostech jste byli v celém Mém Novém zjevení, a hlavně ve výše 
zmíněných Dialozích instruováni, jak s nimi zacházet ve svém každodenním 
životě. Pro opětovné zopakování: Vždy, když vám takové myšlenky nebo ideje 
přijdou na mysl, jako Moji praví představitelé se okamžitě od nich distancujte, 
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uznajíce, že nejsou vaše, ale že jsou vám vnucovány proti vaší svobodné vůli a 
volbě. Jakmile toto tvrzení pronášíte, okamžitě je odevzdávejte Mně a Já je 
podle potřeby a co nejvhodnějším způsobem odstraním a na vaši prosbu je 
nahradím výhradně pozitivními myšlenkami nebo idejemi. Doporučuji vám, 
abyste se v této snaze cvičili. V momentě, co ve své mysli zjistíte takové 
pronikání negativních myšlenek nebo idejí, na místě je ihned odmítněte a 
okamžitě je nahraďte nějakými pozitivními myšlenkami nebo idejemi. Jestliže 
budete toto cvičení dělat dostatečně dlouho, uvidíte, že v jednom časovém 
bodě bude do vaší mysli vnikat čím dál tím méně takových negativních 
myšlenek a idejí. Dobrou praxí je v tomto ohledu anulovat toto pronikání tím, 
že řeknete Novou modlitbu Pána Ježíše Krista, nebo si přečtete nějaké strany 
z kterékoliv knihy Mého Nového zjevení nebo z těchto Dialogů. Takový přístup 
nejenže bude pomáhat vám, ale i vy budete pomáhat všem těm negativním 
entitám, které vytvářejí takové myšlenky a ideje ve vaší mysli a které jsou na 
takové myšlenky a ideje vázány. Vidíce a prožívajíce váš proces v tomto ohledu, 
budou schopny konverze do pozitivního stavu. Jak vidíte, toto je jeden důležitý 
krok k eliminaci negativního stavu. 

Peter: Děkuji Ti velmi za tuto aktuální připomínku. Další otázka Aleny je o 
významu barev a o jejich souvztažnostech. 

Pán Ježíš Kristus: V tomto konkrétním poznání, v poznání souvztažnosti barev, 
existuje duchovní nebezpečí. Někdo by ho mohl zneužít, a to už i zneužil. S lidmi 
je ten problém, že mají nebezpečnou tendenci připisovat objektům samotným, 
v tomto případě barvám, vlastnosti nebo potenciály, které nevlastní. Jak bylo 
uvedeno předtím, má je jejich souvztažná duchovní funkce, a ne objekty nebo 
barvy samotné. Navíc, pokud lidem zjevíte, a toto zahrnuje i vás všechny, pravé 
souvztažnosti barev, měli by tendenci ve svých životech aplikovat určité barvy 
nanejvýš nevhodně. Taková nevhodná aplikace by mohla vést k nebezpečným 
důsledkům. Proto by bylo v této době předčasné zjevit jejich pravý význam. 
Možná později, až bude situace příznivější, některé aspekty tajemství barev a 
jejich duchovních souvztažností bude možné zjevit. 

Peter: Chápu. Její další a poslední otázka je vlastně prosbou o vysvětlení. Jsou 
nějaké změny ohledně jezení masa, jak je to popsáno v Korolariích…, nebo je 
ten popis stále ještě platný? 

Pán Ježíš Kristus: Ano, je ještě stále platný a bude vždy platný, dokud žijete na 
planetě Nula. Nezapomínejte na jedno velmi důležité prohlášení, které jsem 
učinil během Mého fyzického života na planetě Nula. Ne to, co dáváte do svých 
úst, vás znečišťuje (toto parafrázuji) nebo vám způsobuje problémy, ale to, co 
z nich vychází. Jinými slovy, můžete jíst vše, co chcete, ať je to cokoliv, pokud to 
děláte s mírou a kvůli dodávání nutné energie potřebné pro vaše tělo. 
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Duchovně řečeno, nic není pro vás škodlivé a zhoubné, pokud to děláte se 
správným přístupem, ze správných důvodů a se správným úmyslem a motivací. 
Je úplně na vaší vlastní osobní a individuální zodpovědnosti, abyste rozhodli, 
s jakým postojem, úmyslem, záměrem a motivací jíte, nebo se postíte, nebo 
držíte dietu, nebo cvičíte, nebo děláte cokoliv v tomto ohledu. Akt jezení, nebo 
to, co jíte, sám o sobě a sám od sebe, kromě svého účelu a potřeb, nemá žádný 
význam. Vaše motivace, úmysl, záměr, postoj a přístup – ty se počítají. Protože 
jsou vaše a vy jste za ně zodpovědní, je to vždy mezi Mnou a vámi. Proto, pokud 
si přejete, můžete přistoupit ke Mně s touto otázkou, abych vám pomohl 
vymezit tento faktor a ustanovit životní styl nejvíce shodný s vašimi vlastními 
osobními a individuálními potřebami. A toto je všechno, o čem dnes 
potřebujeme diskutovat. Přeji ti krásný den. 

Peter: Mnohokrát Ti děkuji za Tvou ochotu snášet tyto otázky. 
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Dialog 75 

30. dubna 1999 

 

Peter: Včera, po dokončení zaznamenávání Dialogu 74, jsem dostal dopis od 
muže ze Slovenska, kterého neznám, jenž uvedl do mé pozornosti možný 
rozpor nebo nesrovnalost v Novém zjevení Pána Ježíše Krista. Prosí o 
vysvětlení následujícího rozporu: V Úvodu této knihy je uvedeno, že 
„Přirozenost Pána Ježíše Krista neobsahuje vůbec žádný sklon cokoliv komukoliv 
přikazovat, vnucovat, nařizovat nebo kohokoliv čímkoliv zastrašovat“. Avšak 
v kapitole druhé této knihy, na straně 27, jsi ohledně změny ve formulaci Své 
modlitby uvedl: „Z pravomoci a nařízení Pána Ježíše Krista…“. Chtěl bys učinit 
nějaký komentář ohledně této nesrovnalosti? 

Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře, rád bych učinil komentář ohledně tohoto 
zdánlivého problému nebo rozporu. Podívej se na to, v jaké konotaci byly obě 
dvě prohlášení učiněna. V Úvodu jsme vytyčovali podmínku, za jaké by se měl 
každý pustit do čtení Mého Nového zjevení. Měla všeobecnou konotaci, týkající 
se všech, kteří budou schopni číst Mé Nové zjevení. Takové čtení by se za 
žádných okolností nemělo považovat za závazné, ukládající, požadující, 
výhružné, soudící, odsuzující a nutící někoho, aby něco změnil, co je v rozporu 
s jeho/její vlastní svobodnou vůlí a volbou. To prohlášení promlouvá přímo 
k lidem, kteří čtou naši knihu, vysvětlujíc jim, jak by měl být uvažován její 
obsah. Netýká se to slov té knihy samotné. 

Na druhou stranu, prohlášení na straně 27 se týká potřeby změny formulace 
toho, co bylo do té doby známé jako Modlitba Páně. Kdo je autorem slov 
obsažených v té modlitbě? Já jsem autorem. Jestliže jsi například ty napsal 
knihu a následně ji publikoval v prvním vydání, a o několik let později, když jsi 
zvažoval publikování druhého vydání, ocitl ses před potřebou změnit určitá 
slova nebo formulace, možná dokonce něco vynechat nebo dodat atd. Kdo má 
pravomoc udělat jakékoli změny ve tvé knize? Ty máš tu pravomoc a z pozice 
své vlastní pravomoci dáváš příkaz svému vydavateli a nakladateli, aby změnil 
formulaci na některých místech tvé knihy. V žádném případě nepřikazuješ nebo 
nenařizuješ svému nakladateli a vydavateli, aby změnili svůj vlastní způsob 
života nebo to, jak se chovají, hovoří, oblékají nebo žijí svůj život všeobecně, 
nebo to, jaký mají vztah ke tvé knize všeobecně. Tvůj příkaz nebo nařízení jsou 
tedy vydány a týkají se ve skutečnosti jen tebe samotného, jako autora tvé 
knihy. Netýkají se nikoho jiného, pokud jde o jeho/její chování a životní styl. 
Takto musíte chápat a interpretovat zmíněný zdánlivý rozpor. Tvá odpověď 
autorovi zmíněného slovenského dopisu byla správná. 
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Peter: Děkuji Ti velmi za Tvé vysvětlení a potvrzení. Ve stejný den jsem dostal e-
mail ze Slovenska, dotazující se na filosofii a významu hnutí New Age. Nějaký 
komentář k tomu? 

Pán Ježíš Kristus: Nuže, ve všech knihách Mého Nového zjevení bylo mnoho 
věcí řečeno a vysvětleno o tom hnutí. Například tvůj článek, Petře, obsažený 
v Korolariích…, o „Kurzu zázraků“, což se považuje za vrchol hnutí New Age, je 
dobrou ilustrací a vysvětlením některých aspektů toho hnutí a jeho duchovního 
nebezpečí pro ty, kteří přijímají a následují jeho učení. 

Jak bylo uvedeno v jednom z předcházejících Dialogů, toto hnutí lze považovat 
za reakci a vzpouru proti dogmatickým, rigidním a restriktivním ideologiím 
například tradičního křesťanství a islámu. I za vzpouru proti nebezpečí 
představovaného atomovým věkem; proti enviromentálnímu zneužívání, 
špatnému zacházení a katastrofám; proti používání všemožných druhů umělých 
přísad při zpracování potravin, při pěstování plodin a v krmivech a při 
podobných záležitostech. Všeobecně je to vzpoura proti starému životnímu 
stylu, proti způsobu, jakým lidé žili jejich životy, a proti způsobu, jakým 
zacházeli jeden s druhým, a zejména s jejich životním prostředím. 

Ve své filosofické činnosti se hnutí New Age obrátilo na něco, co bylo buď 
nedostupné, nebo to bylo zakázané, nebo posuzované jako nevhodné pro 
západní kulturu. Členy a zakladatele tohoto hnutí fascinovala novost a 
tajemnost něčeho neznámého nebo do určitého okamžiku nedostupného. 
Protože jediná známá filosofie a náboženství, které jim byly do té chvíle 
dostupné, byla filosofie západního typu a křesťanství, v podstatě se od nich 
odvrátili pryč a obrátili se k východním, mystickým učením, obsažených 
například v buddhismu, hinduismu a v některých dalších východních 
náboženstvích a takzvaných duchovních učeních. Jejich filosofie tedy v podstatě 
vychází z těchto typů učení, převzatých a ušitých na míru potřebám typického 
západního muže/ženy. 

Jak víš, nahrazení křesťanství a západní filosofie východní filosofií příliš mnoho 
nemění na věcech duchovní pravdy a na tom, jak je pojímána, vnímána, 
chápána a praktikována. Jsou dogmatické, ritualistické a doslovné. Proto jsou 
všechny povrchní, vnější a duchovně slepé. Všechny obsahují ve své filosofii 
jedině zkreslení a nepravdy. 

Čeho tedy do této chvíle dosáhlo hnutí New Age? Nahradilo jeden dogmatický, 
ritualistický a vnější přístup jiným. A nejen to, ale v jistém smyslu se ještě více 
než předtím odvrátilo od pravých vnitřních duchovních faktorů k ritualistickým, 
externím faktorům. Vložilo všechny hodnoty, účel a význam života do něčeho, 
co samo o sobě a samo od sebe nemá žádný význam, hodnotu a účel. 
Příkladem tohoto je používání velmi zvláštních, takzvaných organických 
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potravin a diet, používání barev, používání aromat, používání určitých typů 
vůní, magnetů, bylinek, nerostů a mnoha dalších podobných prostředků, které 
nemají na nikoho a na nic žádný duchovní účinek, ale pouze dělají radost 
kapsám jejich výrobců. Nesprávně připisují těmto produktům něco, co tyto 
neobsahují – vyléčení ze všech nemocí negativního stavu bez toho, aby uznali, 
že negativní stav vůbec existuje. 

Jak si pamatuješ z Nového zjevení Pána Ježíše Krista, bylo tam naznačeno, že 
jedním z hlavních aspektů filosofie hnutí New Age je její důraz na lásku bez 
moudrosti. Nebezpečí tohoto přístupu je zřejmé: Láska bez moudrosti je slepá. 
Není schopna vidět skutečné kořeny lidských problémů a přirozenosti 
negativního stavu. Kvůli tomu mají následovníci New Age tendenci popírat, že 
něco takové jako negativní stav se všemi svými pekly vůbec existuje. 

V jednom z předcházejících Dialogů jsme už obšírně diskutovali o používání 
netradičních léčebných přístupů lidmi New Age. Není nutno to zde znovu 
opakovat. Proto dotyčného jedince ze Slovenska, který položil tento dotaz, 
odkazuji na tento příslušný Dialog, aby si osvěžil paměť. 

Ve vašem konkrétním případě se vám jako Mým pravým představitelům 
naléhavě doporučuje, abyste se nezabývali ničím, co se týká hnutí New Age, a 
abyste se nedali oklamat jeho duchovně nebezpečnou filosofií. Samozřejmě, 
jako vždy, je to na vaší vlastní svobodné vůli a volbě řídit se, nebo se neřídit 
touto radou. V jednom z předcházejících Dialogů už bylo vysvětleno, proč je to 
nebezpečné, a zejména proč je ohromně nebezpečné míchat ideje Mého 
Nového zjevení s idejemi a praktikami hnutí New Age. Opět, každého odkazuji 
na ten příslušný Dialog. 

Peter: Děkuji Ti velice za tuto aktuální připomínku. Vždy se divím, proč dokonce 
i naši vlastní lidé, kteří čtou a praktikují Tvé Nové zjevení, se tolik zabývají 
takovými typy hnutí. Připadalo by mi naprosto samozřejmé, že po 
několikanásobném přečtení Tvého Nového zjevení by měl být každý schopen 
mít všechny nutné odpovědi na tyto typy otázek a jasně vidět, jak jsou taková 
hnutí zbytečná a duchovně nebezpečná. Co se děje s našimi lidmi, že nejenže se 
zabývají takovými hnutími, ale někteří z nich dokonce praktikují jejich metody a 
prodávají jejich produkty? 

Pán Ježíš Kristus: Nuže, Petře, nezapomínej, že ta hnutí nebo to, co slibují a 
obsahují ve své filosofii, mohou být velmi okouzlující a lákavá. V mnoha 
případech by se na základě používání jejich produktů mohl také někdo začít cítit 
fyzicky povzbuzen, silnější a zdravější. Takto je nastavena past negativního 
stavu. Jak ty rád říkáš, Petře, i když je negativní stav bláznivý, není hloupý. Jak 
působí, aby přilákal lidi na svou stranu a následně je chytil do svých pařátů? 
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Tak, že učiní věci, co se týká jejich vlastností, účinnými, okouzlujícími, krásnými, 
lákavými a příjemnými. Jinak by se nikdo nedal jejich tvrzeními oklamat. 

Jak si jasně pamatuješ, aby byl negativní stav efektivní, co se týká jeho funkce a 
ilustrace, potřebuje být milován. Někdo ho musí milovat, aby mohl žít, vzkvétat 
a šířit se. Pokud by se měl negativní stav svým následovníkům jevit tak, jak ho 
zobrazuje například katolická církev, jako velmi odporný, ubohý, příšerný, 
odpudivý, opovrženíhodný a s vražednou démonickou tváří, nikdo by se nikdy 
nedal na jeho věc nalákat. Rafinovanost negativního stavu není v tom, že je 
takový, ale že je přesně opačný. Jeho přirozenost byla utvořena takovým 
způsobem, aby bylo velmi lehké a pohodlné přijmout všechna jeho tvrzení. 
Jinak by neměl jak přežít a manifestovat svou pravou přirozenost. Myslíš si, že 
Satan, nebo ďábel vypadá tak, jak ho zobrazují všichni ti početní umělci, autoři 
knih i filmový producenti na vaší planetě? Absolutně ne! Pro jeho následovníky 
ve skutečnosti vypadá jako jedna z nejkrásnějších osob, jakou jste si kdy 
dokázali představit nebo zažít. Samozřejmě, hovoříme zde o vzhledu 
pseudotvůrců, kteří byli pojmenováni takovými jmény jako Satan a ďábel. 

Co musíte v tomto ohledu pochopit, je to, že niterný, duchovní stav takzvaného 
Satana, nebo ďábla je skutečně takový, jak ho vyobrazují na vaší planetě ve 
vašich uměleckých dílech, filmech, knihách a televizních programech. Navenek 
je to ale úplně jiný příběh. Co myslíš, proč je jedním z nejdůležitějších faktorů 
života negativního stavu, na kterém tento stojí a padá, soustředění všeho na 
vnější vzhled a posuzování všeho podle vnějšího vzhledu, a ne podle vnitřních 
stavů, dispozic a rozpoložení? Přesně kvůli tomu – aby mohl být přijímán a 
milován. Jinak by neměl žádné jiné východisko než bídně selhat ve svém úsilí 
nastolit a manifestovat svůj pseudoživot. 

Tato skutečnost je dalším příkladem geneze negativního stavu. Jak víš, aby se 
negativní stav aktivoval, bylo nutné překročit a porušit základní pravidlo, 
princip a zákon, na kterém je založeno Mé Stvoření – že stav niternosti je 
počátečním bodem, ze kterého všechno ostatní pokračuje a stává se svým 
vlastním procesem. Kvůli tomuto pravidlu se počítá stav niternosti a to, co 
obsahuje nebo jak vypadá ve své pravé přirozenosti. 

Nicméně, podle tohoto pravidla by ale nebylo možné aktivovat negativní stav 
v žádném z jeho aspektů. Takže, aby se utajilo, co by se stalo, kdyby se 
aktivoval negativní stav, nebo jak by vypadal jeho vnitřní stav, bylo nutné 
zablokovat schopnost všech jeho účastníků v jeho životě vidět, rozlišit, brát do 
úvahy a chápat stav niternosti. Jestliže lze pravou hodnotu pozitivního stavu 
najít pouze ve stavu niternosti, a z něho ve všech dalších derivacích, 
nacházejících se v zevnějšku nebo mezi tím, potom zjevně pravá hodnota 
negativního stavu musela být vložena do zevnějšku a z té pozice také do všech 
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jeho derivací. Pokud zablokujete cestu k niternosti, nemáte v té věci jinou 
možnost než, za prvé, popřít, že cokoliv niterné nebo vnitřní povahy vůbec 
existuje, a za druhé, odvozovat všechno a vkládat všechny své naděje, poznání, 
chápání či cokoliv, co máte, do jediné věci, kterou považujete za skutečnou – do 
vnějšku nebo zevnějšku, nebo do toho, co vidíte, slyšíte, cítíte, vnímáte čichem 
a nahmatáte svými vnějšími smyslovými orgány. Všechno ostatní by bylo pro 
vás nepostižitelné. 

Uděláte tedy všechno v negativním stavu navenek krásné, atraktivní, rozkošné 
a příjemné pro všechny vaše smysly. Tak byste získali tendenci obdivovat 
všechno, co se předkládá vaším smyslům. A nejen to, ale všechno byste to 
připsali Mně, jako kdyby to bylo Mé Stvoření, považujíce Mě za Původce toho 
všeho. Za takového předpokladu by vás nikdy ani zdaleka nenapadlo, že to, co 
se vám předkládá, ve skutečnosti nemá žádnou účast v pozitivním stavu a 
z pozitivního stavu, a tedy ve Mne ze Mne. Toto je pravdou především tehdy, 
kdy vám jsou všechny tyto věci předkládány Mým Jménem. Jak byste o tom 
mohli pochybovat? Nebo, jak byste mohli odmítnout přijmout realitu toho 
všeho, co je vašim smyslům předkládáno pod Mým Jménem? Takto byl 
negativní stav schopen mnohé svést a chytit do pasti svého pseudoživota. 
Tímto uspořádáním dostal negativní stav všechny své následovníky do pevného 
a nehybného postavení, aby viděli jen věci na scéně, bez toho, aby vůbec 
věděli, že pravá realita všeho je za scénou. 

Majíce tyto správné poznatky a majíce vysvětlení, jak negativní stav funguje, 
majíce také všechny ostatní náležité a správné poznatky a porozumění o jeho 
přirozenosti a o jeho genezi, vy, jako Moji pravý představitelé, jste uváděni do 
pozice jasného prohlédnutí všech jeho nabídek, pokušení a slibů. Tato 
skutečnost vám dává vidět věci za scénou a ignorovat, co se děje na scéně. 
Takovou činností, trénujíce se ve vnímání všeho z této náležité perspektivy, 
budete schopni vzdorovat vlivu negativního stavu na vás a už vás více nebudou 
přitahovat a nebudete se zabývat žádnými jeho hnutími, jako je například hnutí 
New Age. 

Peter: Děkuji Ti velice moc za toto upřesnění. Dr. Ardyth Noremová pokládá 
následující otázku: Reagujíce na bídu negativního stavu a na jeho současnou 
kondici, jak Ty a bytosti pozitivního stavu pociťujete a jak reagujete na 
současné okolnosti? Kromě toho, je pro nás jako pro Tvé pravé představitele 
vhodné zažívat tento hluboký smutek, vzhledem k našemu společnému 
pověření manifestovat v této době a na tomto místě Tvou Přirozenost a 
pozitivní stav? 

Pán Ježíš Kristus: Odpověď na tuto otázku by měla být zřejmá z naší 
předcházející diskuse o přirozenosti pozitivního stavu a o Mé Přirozenosti. Jak si 



596 
 

pamatuješ, nedávno jsem vás informoval, že během současného probíhajícího 
posunu se uskutečnily určité přesuny atributů Mé Absolutní Bezpodmínečné 
Lásky a Absolutní Moudrosti, a následně jejich aplikace v životech členů 
pozitivního stavu. V současnosti je všechen důraz kladen na ty aspekty, které 
byly označeny jako milosrdenství, soucit, empatie, porozumění, přijetí a 
odpuštění. 

Co vám říkají tyto atributy? Naše postavení, myšlenky, pocity či cokoliv, co 
máme v tomto ohledu, pokud jde o všechny krutosti, ohavnosti, bolesti, utrpení 
a všechno ostatní v životě negativního stavu a v lidském životě na planetě Nula, 
je určeno výše uvedenými atributy. Podívejte se na to takto: Pokud plně 
chápeme, proč musí být něco tak, jak je, a proč se to děje tak, jak se to 
odehrává a bude odehrávat v negativním stavu a v lidském životě, potom jsme 
schopni plně a kompletně přijmout nutnost rozvíjení a manifestace toho všeho. 
Jestliže znáte, za prvé, důvod toho všeho, a za druhé, jestliže jste si vědomi 
dobrovolného, dočasného a pominutelného statusu všech, kteří se účastní 
života negativního stavu a lidského života a všech jeho útrap, bolesti a utrpení, 
potom je v tomto ohledu náš postoj ovlivněn naším naprostým soucitem, 
empatií, milosrdenstvím a odpuštěním. Koneckonců, bylo na každého svobodné 
vůli a volbě, zda začne tento typ pseudoživota. Nikdo nebyl do ničeho tlačen 
nebo nucen. 

Když vezmete do úvahy fakt, že každý, kdo zpočátku dobrovolně souhlasil 
s aktivací a následnou účastí v pseudoživotě negativního stavu a v typickém 
lidském životě, tak učinil s velkou radostí, potěšením a euforií, vědouce, že tím 
nesmírně přispěje do zásobárny poznání o jakémkoliv jiném životě, než je život 
pozitivního stavu, a že jeho negativní zkušenosti budou nápomocny při 
konečném volebním úsilí a rozhodování za účelem aktivace plnosti a 
kompletnosti života pozitivního stavu, potom by bylo naprosto a zcela 
nadbytečné, neproduktivní a marné být smutný nebo pociťovat zármutek 
ohledně čehokoli, co se odehrává v pseudoživotě negativního stavu i v lidském 
životě. Z naší strany by to bylo mrháním drahocenné energie, která musí jít 
někde jinde – do některých důležitých případů. 

S vašim pohledem je ten problém, že se na všechno, co se děje okolo vás, 
díváte z pozice vašeho zevnějšku, vidouce, jak se to všechno jeví, a ne jak to 
skutečně je. Opět zde vyvstává záležitost nahlížení na všechno tak, jak se to 
odehrává na scéně; a ne tak, jak a proč se to skutečně odehrává za scénou. Ve 
vaší pozici, protože jste ještě stále v lidské kůži, není tak lehké ignorovat vnější 
vnímání a na něm založenou vnější reakci na všechno, co se děje okolo vás. 
Lidská část vaší přirozenosti, protože tak vnímat a reagovat je neoddělitelné od 
její struktury, nemá jiné východisko než cítit bolest a bídu utrpení, které 
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neustále doprovázejí lidský život i život negativního stavu. Avšak ve vyšším 
smyslu nebo za scénou, je to všechno jen iluze. Na duchovní úrovni každého 
účastníka v tom typu pseudoživota je situace zcela jiná.  Bolest, trápení, utrpení 
a všechno ostatní, tak neoddělitelné od přirozenosti negativního stavu, je 
pociťováno a manifestováno pouze v zevnějšku. V niternosti, na duchovní 
úrovni, kvůli správnému chápání a na něm založeném následném přijetí 
nutnosti projít tím vším, takové nepříznivé zkušenosti nejsou vnímány jako 
bolest, trápení a utrpení, ale jako proces poučení, ilustrace, demonstrace a 
manifestace toho, jaký nebýt, jak nepociťovat, jak se nechovat a jak nežít svůj 
život všeobecně. Tento faktor je jedním z nejdůležitějších při budování základu 
pro spasení všech, kteří jsou a kteří budou účastníky v tomto pseudoživotě. 

Protože jako Moji představitelé, ne jako typičtí lidé, máte poznání a vysvětlení 
všech těchto faktorů zjevených vám v Mém Novém zjevení a protože máte 
zrcadlit postoj a životní styl pozitivního stavu a Můj Postoj ve vašem relativním 
stavu, žádám vás, abyste se cvičili ve zbavení se takových emocí, jako je smutek 
nad vším, co vidíte a prožíváte v lidském životě. Takové emoce by vám nebo 
komukoliv, na koho je ten smutek orientován, nepomohli. Nakonec, smutek je 
negativní emoce. Logicky řečeno, tím, že jste smutní, podporujete negativní 
stav. Namísto toho nahraďte svůj smutek a podobné emoce milosrdenstvím, 
soucitem, empatií, porozuměním, přijetím a odpuštěním. Tím budete uprostřed 
negativního stavu a lidského života manifestovat život Mého Pozitivního stavu a 
Můj Život. A toto je přesně to, kvůli čemu jste zde – toto manifestovat. 

Peter: Mnohokrát Ti děkuji za tato milá slova. Je dnes ještě něco? 

Pán Ježíš Kristus: Rádo se stalo, Petře. Ne, dnes už nic. Jdi a postarej se o 
některé další důležité věci. Přeji ti příjemný den.  
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Dialog 76 

2. května 1999 

 

Peter: Než se dnes ráno budeme věnovat jakýmkoli otázkám, mohu Tě pokorně 
požádat, abys trochu více rozvedl téma o Satanovi, nebo ďáblovi jevícímu se 
svým následovníkům navenek jako krásný, a jsa skutečně takový z pozice 
vnějšího pozorování, kterému jsme se věnovali v Dialogu 75? 

Pán Ježíš Kristus: Celkem jistě, Petře. Není to jen Satan, nebo ďábel, nebo to, 
s čím tyto termíny duchovně souvztaží, kdo se svým následovníkům jeví jako 
krásný, atraktivní a velmi milý, ale oni všichni navzájem a také sami sobě se 
takto jeví. Musíte velmi jasně pochopit, že přirozenost negativního stavu je 
založena na všem zevnějším a na zdání. Když důkladně analyzujete význam 
slova „zdání“, nutně dospějete k závěru, že jeho význam označuje, že něco, co 
se jeví určitým způsobem, není nutně takové v pravé realitě své přirozenosti. 

Důvod, proč se všichni v negativním stavu jeví tím způsobem, je ten, že pokud 
separujete, oddělíte a odpojíte stav své niternosti od stavu svého zevnějšku, 
ten zevnějšek se jeví, jako kdyby měl život sám o sobě a sám od sebe, nezávisle 
na stavu vaší niternosti. Takové zdání umožňuje komukoliv, aby promítal 
podobu svého zjevu jako krásnou, žádoucí, atraktivní a milou. 

Ještě jednou, jde tu o rozdíl mezi přirozeností pozitivního stavu a přirozeností 
negativního stavu. Když chcete přijít s ideou negativního stavu jako takovou a 
když chcete aktivovat a ustanovit život negativního stavu, nemáte v této věci 
žádnou jinou volbu než se odchýlit od způsobu, jakým je strukturován život 
v pozitivním stavu. Takže, pokud je život pozitivního stavu zakořeněn 
v niternostech nebo ve stavu nitra a pokud všechno ostatní postupuje z toho 
směru ke své externí nebo vnější manifestaci, potom musíte logicky postupovat 
v opačném směru. Abyste to učinili, potřebujete oddělit stav zevnějšku, který 
pochází ze stavu niternosti, a udělat to tak, aby vypadal nezávislý a odlišný od 
stavu nitra.  

Jelikož ale nic externí nebo vnější povahy nedokáže nebo nemůže existovat bez 
své niternosti neboli nitra, uděláte to tak, aby se to jevilo jako nezávislé a 
odlišné od čehokoliv nebo kohokoliv. Prohlásíte, že to má život samo o sobě a 
samo od sebe, bez jakéhokoliv spojení s někým nebo něčím. Zároveň 
zablokujete jakýkoliv zřejmý a vědomý přístup k čemukoliv vnitřnímu nebo ke 
stavu nitra. Tím umístíte každého ve své doméně a pod svým vlivem do pozice 
jediné volby, a to posuzovat všechno a všechny podle stavu jejich zevnějšího 
nebo vnějšího nebo externího zdání. Ať je v tomto případě stav vaší niternosti 
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jakýkoliv, když k němu nemáte žádný vědomý přístup, jste schopni manipulovat 
se svým vnějším zjevem tak, jak chcete. 

Co se však stane, pokud přinesete světlo pozitivního stavu do negativního 
stavu? Kvůli faktu, že život pozitivního stavu je založen a zakořeněn ve stavu 
niternosti neboli nitra, a protože pravá realita všeho a každého je v takovém 
stavu, když zaplavíte svým stavem-světlem všechno, co je ve stavu zdání-
vnějšku, zdání se rozloží a vaše pravá a ryzí přirozenost nebo váš stav nitra 
vyjde na světlo. V tomto stavu už více nevypadáte krásně, ale realitou se stane 
vaše opačná a odlišná přirozenost. Toto prohlášení máte chápat tak, že pokud 
jste vůči něčemu v opozici, nemůžete vypadat nebo být jako to něco. 
Přirozenost pozitivního stavu je krása sama o sobě a sama od sebe. A protože 
pozitivní stav je stavem niternosti, stav niternosti je tím, co určuje podmínky, za 
jakých a na základě kterých je definována, pojímána a vnímána krása. Takže, 
v tomto smyslu je krása vždy stavem niternosti, která se promítá i do stavu 
zevnějšnosti. Toto je stav integrace, sjednocení a jednoty všeho, co má 
přirozenost pozitivního stavu. 

Tedy, jestliže je přirozenost pozitivního stavu taková, potom je na základě 
logiky faktoru opozice negativní stav ve své podstatě a obsahu nebo ve svém 
vlastním stavu zevnějšku odporný a odpuzující. Protože je ale negativní stav 
vždy ve stavu separace, oddělení a odloučení od svého vlastního stavu 
niternosti, je schopen vymezit, jak bude vypadat ve svém stavu zevnějšnosti. 
Koneckonců, jeho vnější vzhled se jeví tak, jako kdyby měl svůj vlastní život, 
nezávislý na ničem a na nikom. Ve světle pozitivního stavu se toto ‚jeví se‘ zcela 
ztratí a objeví se nebo vyjde do popředí pravý stav jeho niternosti. ‚Jeví se‘ je 
jen iluzí, která vypadá, jako kdyby měla svou vlastní realitu. Takže v tomto 
smyslu všechno v negativním stavu, jakož i samotný negativní stav, není ničím 
jiným než iluzí. Jestliže vložíte smysl všeho do zdání, žijete život iluzí. V tom 
případě nemáte žádný vlastní život. Taková je přirozenost negativního stavu. 

Peter: Děkuji Ti velice za toto upřesnění. Jak dobře víš, už několik dní mám na 
mysli některé velmi tíživé myšlenky. Dívaje se a analyzuje charakter a obsah 
některých otázek, které čtenáři těchto Dialogů a Tvého Nového zjevení 
všeobecně pokládají, uvažuji, zda skutečně četli či řádně pochopili nebo 
uchopili jeho ideje, nebo zda byl jejich přístup k jeho čtení příliš povrchní a příliš 
plytký. Promiň mi, prosím Tě, pokud odsuzuji. Nemám to vůbec v úmyslu. 
Vezmi do úvahy fakt, že Tvé Nové zjevení se zabývá, kromě mnoha jiných 
nanejvýš důležitých a nanejvýš významných záležitostí, záležitostí negativního 
stavu, jeho původem, genezí, aktivací, vývojem, přirozeností a všemi ostatními 
faktory tvořícími jeho pseudoživot. Toto konkrétní téma plyne všemi knihami 
Tvého Nového zjevení od zcela první (Základy lidské duchovnosti) až po tyto 
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Dialogy. Myslel jsem si, že pokud toto téma tak převládá v těchto knihách, že 
bude velmi lehké odvodit nebo učinit závěry o mnoha věcech, týkajících se 
původu, účelu a zabývajících se takovými věcmi, jako jsou například negativní 
myšlenky, emoce, činy, chování, vztahy, přirozenost lidí, jejich lákadla, jejich 
životní styl a všechny podobné negativní faktory, kterými je negativní stav a 
lidský život tak velmi a tak rozsáhle přesycen. A přece, jsme tam, kde jsme byli, 
otázky této povahy se neustále hrnou a přicházejí k nám. Co se tu děje? 
Zapomínám na něco? Prosím Tě, pomoz mi vyčistit si mysl od těchto tíživých 
myšlenek. 

Pán Ježíš Kristus: Nuže, Petře, zapomínáš na jednu důležitou věc. Jak je 
strukturována lidská mysl a její schopnost chápání? Je strukturována na základě 
omezení, předpojatosti, jednostrannosti a selektivní pozornosti. Kromě toho, 
všechny aspekty její paměti jsou poruchové a zapomětlivé. Lehce zapomenete 
všechno, nebo téměř všechno, co čtete nebo slyšíte nebo vidíte. A pokud si 
něco pamatujete, velmi často je většina z toho zkreslená nebo překroucená 
takovým způsobem, že to odráží velmi málo z toho, jak to skutečně bylo nebo 
jak se to odehrálo. Vzpomínáš si, co se stalo včera? Po přečtení několika 
Dialogů sis Glorii stěžoval, že si nepamatuješ ani jediné slovo obsažené v těch 
Dialozích, jako kdybys je nebyl nikdy četl nebo zaznamenával. A ty jsi 
zaznamenavatelem těchto Dialogů! Jestliže ty, kdo zapisuješ naše Dialogy a 
všechny ostatní knihy Mého Nového zjevení, ses chytil do této pasti, nastavené 
vám všem tak pěkně silami negativního stavu, o co dříve by mohl ve stejné 
nepříznivé situaci jako ty skončit někdo jiný? Chápeš Mě? Takže nebuď 
frustrován a nedělej si starosti s tímto jevem, ale namísto toho Mi předlož 
všechny takové otázky. Dovol, abych Já rozhodl, zda by měly být zodpovězeny, 
nebo ne. 

Na druhou stranu, je velmi důležité, aby každý, kdo chce předložit takové 
otázky na naše uvážení, předtím, než je předloží, důkladně prošetřil a 
prozkoumal, z jakých důvodů, s jakým úmyslem a motivací a za jakým účelem je 
plánováno položení takových otázek. Především, mají takové otázky skutečně 
multiverzální význam? Mohou skutečně přispět do zásobárny poznání, které by 
byly prospěšné a užitečné pro všechny? Je něco v pozadí pokládání těchto 
otázek, co vychází z čistě osobních, stavem ega pohánějících potřeb? Mohly by 
být takové otázky zodpovězeny jednoduše opakovaným přečtením těchto 
Dialogů a ostatních knih Mého Nového zjevení, pečlivějším a pozornějším než 
předtím, protože odpovědi na jejich otázky jsou v nich fakticky obsaženy? 

Ve skutečnosti a fakticky byste mohli lehce a správně usoudit, že odpovědi na 
všechny otázky, které byly až doposud položeny, jakož i otázky, které budou 
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teprve položeny, jsou obsaženy přímo ve všem, co bylo do této chvíle napsáno 
a zaznamenáno, nebo mohou být z toho logicky vyvozeny. 

Naneštěstí, není to tak jednoduché, když uvážíš strukturu a dynamiku lidské 
mysli. Nezapomínej, že všechno v lidském životě, protože je to založeno na 
pseudoprincipech negativního stavu, je externalizováno a materializováno (ve 
smyslu hmoty nebo hustoty!). Proto se na základě samotné této povahy 
očekává, že všechno bude přicházet od někoho nebo něčeho, kdo/co má velmi 
jasnou a všemi vnějšími smysly rozeznatelnou, pevnou nebo kompaktní 
přítomnost v čase a prostoru. 

Kvůli této geneticky zakódované tendenci lidské přirozenosti někteří z vás velmi 
často očekávají nebo mohou vnímat negativní stav, jakož i pozitivní stav, jako 
nějakou tuhou, vnímatelnou a hmatatelnou entitu, která do vás buší z vašeho 
zevnějšku všemi těmi negativními myšlenkami, pocity, emocemi, postoji, 
chováním, činy a mnoha dalšími podobnými negativními kondicemi. Jak tedy 
podle této iluze vidíte, taková entita je časoprostorově vázána, protože podle 
vašeho pojímání je tam venku, v jakési blízkosti k vašemu vlastnímu času a 
prostoru, ovlivňujíc váš život pozitivním, respektive negativním způsobem. 

Jestliže je vaše pojímání a chápání těchto faktorů zjevnou iluzí, co je potom 
v tom případě vlastně negativní stav a pozitivní stav? Je to něco hmatatelné, 
materiální (ve smyslu hmoty), objektivní, časoprostorově vázané, žijící nezávisle 
na vás a vašem životě? Jak definujete tyto pojmy? 

Ani pozitivní stav, ani negativní stav nesídlí někde tam venku, umístěné a 
nacházející se daleko od místa, kde jste nebo sídlíte vy. Jsou ve vás, ve vašem 
nitru, s vámi a okolo vás. V tomto smyslu je můžete definovat jako stavy, 
způsoby a kvalitu svého myšlení, chtění, chování, jednání, navazování vztahů a 
pocitů vůči sobě, ostatním a všemu jinému. Jsou věcí vašeho postoje, úmyslu a 
motivace. Pokud tedy dovolíte, abyste měli negativní myšlenky, negativní 
pocity, negativní chování, negativní vztahy a jednali negativně, potom negativní 
stav je ve vás a vy jste negativní stav; potom v tom případě je ďábel ve vás a vy 
jste v ďáblovi (nebo s čím souvztaží!). Na druhou stranu, pokud dovolíte, abyste 
měli pozitivní myšlenky, pozitivní pocity, pozitivní chování, pozitivní vztahy a 
jednali pozitivně, potom pozitivní stav je ve vás a vy jste pozitivní stav; potom 
v tom případě jsem Já ve vás a vy jste ve Mně. Jak vidíte z této definice a 
popisu, všechny aspekty, vlastnosti, rysy, atributy, jakož i všechno ostatní jak 
v negativním stavu, tak i v pozitivním stavu, nejsou někde tam venku, 
připravené a ochotné vstoupit do vás, nebo vás pohltit – v případě negativního 
stavu – ale jsou ve vás, generovány na základě vašeho vlastního postoje, 
úmyslu a motivace. 
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Když už jsou takové stavy ve vás zřízeny, ať už pozitivní, nebo negativní, z té 
pozice jsou promítnuty do jejich zevnějšku. V té formě jsou znásobeny všemi 
těmi, kteří si je zvnitřnili a přijali je za svůj pevný životní styl. Proto mají 
tendenci stát se objektivní realitou nezávislou na zdroji svého původu. Zřídí si 
svůj vlastní stav zásobárny, kde jsou všechny uchovávány a uvolňovány 
v souladu s potřebami těch, kteří je do té zásobárny vůbec vložili. Takto se 
zrodil nesprávný závěr o nezávislém jsoucnu a bytí i pseudojsoucnu a 
pseudobytí těchto stavů. 

Existuje lidské přísloví, které zní asi takto: ‚Vrána k vráně sedá, rovný rovného si 
hledá‘. Kdokoliv s podobnými stavy bude mít tendenci formovat se do skupin, 
společností, národů, zemí a podobných entit, dávající jim smysl stejného účelu 
a cíle, založeného na jimi upřednostňovaných niterných dispozicích. Protože se 
takové entity zdají být nezávislé na jakémkoliv jedinci, vytvářejí v jeho/její mysli 
dojem, že jsou zdrojem všeho, co se odehrává v jeho/jejím životě, ať už je to 
pozitivní, nebo negativní. Odtud tedy iluze, že všechno přichází z venku nebo 
zevnějšku a že negativní stav a pozitivní stav jsou umístěny v jakémsi 
skutečném času a prostoru, mimo jedincovu vlastní pozici, která je také 
časoprostorově vázána. 

Takže, abychom se věnovali tvým starostem, Petře, je zřejmé, že čtenáři těchto 
Dialogů, kteří pokládají své otázky, na které odpovědi by už měly být zřejmé 
z obsahu a idejí Mého Nového zjevení, jsou ještě stále v modalitě lidského 
pojímání přirozenosti negativního stavu, respektive pozitivního stavu. Když se 
ptají na otázky takové povahy, které směřují k faktu a které naznačují fakt, že 
podle jejich názoru něco do nich vchází odněkud z venku, potom je jasné, že 
vůbec nepochopili smysl Mého Nového zjevení. Znamená to ale také, že jejich 
otázky, které mají tento charakter, by měly být pohotově zodpovězeny, aby se 
jim objasnila pravá realita těchto činitelů, aby sami sebe v tomto ohledu 
nezaváděli. 

Takže, pokud se někdo ptá, odkud pocházejí negativní myšlenky a pocity, 
potom ho/ji jednoduše upozorni, že nepřicházejí odněkud z venku, ale že jsou 
z nějakých velmi důležitých důvodů generovány sentientní myslí. Toto je také 
záležitostí osobní zodpovědnosti. Jestliže očekáváte, že věci přijdou do vás 
z venku, potom si myslíte, že nejste za jejich existenci zodpovědní. Ale 
v momentě, kdy do vás vstoupí, je na vás, abyste je buď přijali a zvnitřnili si je, 
stanouce se tak jejich majiteli a množiteli, nebo je odmítli a vyloučili ze své 
mysli. Tak či onak jste zodpovědni za fakt, zda se stanou, nebo nestanou 
realitou vašeho života. Toto prohlášení musíte chápat tak, že všechny takové 
myšlenky, pocity, postoje, chování či cokoliv, co máte, jsou vždy generovány 
sentientní myslí. Nikdy neexistují nezávisle na sentientní mysli. Když už jsou ale 
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vygenerovány, na základě faktoru toho vygenerování, kromě toho, že jsou 
integrální součástí té mysli, jejich energie, která obsahuje celou kapacitu jejich 
přirozenosti, se oddělí od té mysli a vznáší se okolo, hledajíc nějakou jinou 
sentientní entitu, aby se na ni vrhla. Když ta energie najde další sentientní mysl, 
vejde do té mysli a dotyčný jedinec v sobě pocítí celou přirozenost obsaženou 
v té energii. Takto se zrodil dojem, že všechny ty negativní myšlenky nebo 
podobné věci přicházejí z venku a jsou nezávislé na vlastní mysli jedince. Jasně 
vidíte iluzi a falešnost toho vnímání. 

Naše vysvětlení této záležitosti upozorňuje na vyšší neboli překračující chápání 
toho, co všechno je zapojeno do této záležitosti a jaká je ve skutečnosti 
přirozenost negativního stavu. Do tohoto okamžiku bylo kvůli lepšímu chápání 
a přijetí těchto faktů nutno tak trochu objektivizovat a konkretizovat 
pseudojsoucno a pseudobytí negativního stavu a jeho funkci, manifestaci a vliv 
na lidskou mysl. Při takovém druhu prezentace to dává případnému čtenáři 
lepší smysl. Protože však byly, jsou a budou pokládány otázky výše zmíněné 
povahy, nyní byl čas upřesnit tuto záležitost podle zcela překračujícího hlediska. 
Je nutné jednou a provždy se zbavit objektivizovaného a konkretizovaného 
vnímání pseudojsoucna a pseudobytí negativního stavu a způsobu, jak je 
pojímán, vnímán a chápán. A toto je všechno, co jsem chtěl o této záležitosti 
dnes povědět. 

Peter: Děkuji Ti velmi za toto vysvětlení. Velice si ho cením. Leilani Henry 
z Colorada předložila tři otázky. Dovol mi, abych Ti je prezentoval jednu za 
druhou. První otázka: Jaké je tajemství polarity, frekvence, 
elektromagnetických polí, záporných a kladných iontů a Tvé 
Sexuálně/Vitálně/Životodárné Síly? Některé věci, jako jsou betonové městské 
oblasti, mikrovlnky, elektrická vedení, televize, počítače atd., mohou v nás 
zlikvidovat Tvou Životní Sílu. Lidé také ‚objevili‘, že určité věci v nás živí Tvou 
Životní Sílu, jako například pobyt v blízkosti přírody (vodopády, návštěva Grand 
Canyonu, myšlení podněcující rozhovory s opačným pohlavím a smyslová 
stimulace všeobecně). A v souvislosti s tím vším; proč lidé tíhnou k rozhovoru se 
stejným pohlavím, přičemž ženy většinou hovoří v kuchyni a muži v obývacím 
pokoji… je to vyhýbání se polaritě jistého druhu? 

Pán Ježíš Kristus: Odpověď na tuto dlouhou otázku se přímo týká toho, o čem 
jsme právě diskutovali výše. Především, tuto odpověď lze lehce odvodit 
z obsahu Mého Nového zjevení. Vezmi si například kapitolu 20 v Novém zjevení 
Pána Ježíše Krista, která obšírně pojednává o sexuálních energiích, jako je 
energie životní síly, jako je vitalita, elán a podobné charakteristické rysy Mé 
Sexuální Energie, které neustále vyzařují ke všemu a ke všem v Mém Stvoření i 
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pseudostvoření. Zabývá se také Mojí sexualitou, sexualitou sentientních entit 
v pozitivním stavu, a zvláště lidskou sexualitou. 

Současně bylo také výše uvedeno, že všechno, co existuje nebo pseudoexistuje, 
je neustále a nepřetržitě generováno energiemi sentientní mysli, a v konečném 
smyslu energiemi Mé Absolutní Sentientní Mysli. Takže takové fenomény jako 
polarita, frekvence, elektromagnetické pole a záporné a kladné ionty jsou 
produkcí aktivit sentientní mysli. V procesu této produkce, jak se tyto aktivity 
aktualizují a realizují, jsou v závislosti na povaze a účelu takových aktivit 
vyzařovány určité typy energií, které se objevují v zevnějšku životního prostředí 
sentientních entit za účelem udržování toho prostředí ve funkční a vyvážené 
modalitě, aby jim mohlo poskytnout pohodlné a příjemné životní podmínky, ve 
kterých mohou žít a fungovat. Taková životní prostředí jsou vytvořena ze 
sentientních myslí, přizpůsobených specifické přirozenosti a potřebám, které 
mají, souvisejícím a shodným s jejich vlastní jedinečností a nekonečnými 
rozmanitostmi jejich odlišností. Kvůli těmto odlišnostem jsou vytvořeny 
nekonečné rozmanitosti prostředí, každé majíc své vlastní specifické duchovní, 
duševní a fyzické zákony, v závislosti na tom, ve které dimenzi a kde se v rámci 
té dimenze nacházejí. 

Jak vidíte, struktura a dynamika negativního stavu a lidského života byla ve své 
esenci a substanci zfabrikována v souladu s plánem poskytnutým strukturou a 
dynamikou samotného pozitivního stavu, který jsem od něho implantoval. Aby 
se však odlišili a osamostatnili od pozitivního stavu a jeho struktury, fabrikátoři 
negativního stavu a lidského života dali všechno do pozice vzhůru nohama. 
Proto cokoliv, co je prospěšné, dobré a pravdivé v pozitivním stavu a pro 
pozitivní stav, je pro každého v negativním stavu a v lidském životě přesně 
opačné. A, samozřejmě, naopak. 

Dobrým symbolickým znázorněním tohoto faktu je to, jak kladné a záporné 
ionty ovlivňují lidské duševní a fyzické stavy. Vezměte si například jednoduchý 
význam slov ‚kladný‘ a ‚záporný‘. Pokud byste se měli řídit významem 
samotných těchto slov, museli byste usoudit, že kladné ionty by měly mít 
pozitivní a dobrý vliv na duševní a fyzický stav a záporné ionty by měly mít 
negativní. Kvůli obrácené situaci je však ve většině případů pravdou opak: 
kladné ionty mají negativní vliv a záporné ionty mají pozitivní vliv. Takto se 
odehrává a manifestuje všechno v negativním stavu i v lidském životě. 

Samozřejmě, v pravém životě pozitivního stavu ani polarita, ani kladný versus 
záporný neexistuje. Jak si pamatujete z předcházejícího, v pozitivním stavu je 
všechno ve stavu a procesu integrace, sjednocení a jednoty. Proto je pro ně 
pojem polarita nepředstavitelný dokonce i v typickém vědeckém smyslu, jak je 
popsán například v nauce o fyzice.  
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Výskyt polarity a všech ostatních fyzikálních jevů, manifestujících se 
v pseudovesmíru, v zóně vymístění a na planetě Nula, je výsledkem 
experimentování sentientních myslí se zákony Stvoření, na kterých je 
vybudována tolikrát popisovaná jednota, sjednocení, integrace a harmonie 
všech a všeho. V procesu tohoto experimentování bylo vytvořeno rozdělení, 
separace, desintegrace, chaos a disharmonie, které se oddělily od pravého 
Stvoření a vytvořily velmi podivný stav, vám známý pod jménem zóna 
vymístění, planeta Nula a všechny pekla, ve kterých byly všechny tyto zákony 
porušeny a předefinovány takovým způsobem, aby realizovaly, podporovaly a 
udržovaly stav této separace, rozdělení a odloučení, se všemi jejich početnými 
odvozeninami. Odtud tedy polarita, kladné a záporné ionty, elektromagnetická 
pole a všechny ostatní podobné síly, které udržují pseudoživot negativního 
stavu a lidský život tím, že jim poskytují prostředí, pomocí kterého mohou žít a 
fungovat. Za žádných jiných podmínek a zákonů by nemohli přežít. Taktéž, 
jakékoliv porušení těchto typů zákonů vede k destruktivním stavům, nezdravým 
pro lidské tělo, které si pro své zdraví vyžaduje fungování v rámci těch zákonů. 
Takže, kdykoliv je do blízkosti toho těla dáno něco, co je v nesouladu s jeho 
vlastními fyzickými a duševními požadavky a co narušuje jeho správnou funkci 
(jako např. zmíněné betonové městské oblasti atd.), to tělo reaguje vyčerpáním 
svých vlastních energií a může onemocnět, nebo dokonce zemřít. Na druhou 
stranu, pokud jej dáte do blízkosti oblastí, které jsou v harmonii s jeho vnitřními 
zákony, jako jsou například vodopády, návštěvy Grand Canyonu atd., reaguje na 
ně příznivě a je schopno opětovně se nabít energií. Nezapomínejte, že 
v negativním stavu, který je zakořeněn v životě zevnějšku, přichází na základě 
jeho přirozenosti všechno z venku. Lidské tělo bylo tedy vytvořeno takovým 
způsobem, že si ve většině případů vyžaduje opakované dobití svých energií 
z vnějších zdrojů. Je jako stroj, který musí být napájen nebo opraven někým 
z venku. 

Pokud jde o muže a ženy, není to vyhýbání jakési polaritě, ale odraz násilného 
rozdělení, separace a odloučení maskulinity od feminity i feminity od 
maskulinity. Už jsme o této záležitosti hovořili několikrát předtím. Proto není 
vůbec potřeba to opět opakovat. Jak vidíte, dokonce ani manželský stav, ve 
kterém se lidem líbí, neeliminuje tuto prokletou situaci. Rozdíly mezi nimi jsou 
tak hluboké a nesmiřitelné, že dokonce i v jejich vlastním pojímání jsou ženy, 
obrazně řečeno, vnímány jako kdyby pocházely z Venuše a muži jako kdyby 
pocházeli z Marsu. Takto daleko je pseudotvůrci původně od sebe separovali a 
odloučili. Nepřikládejte tedy těmto odlišnostem žádný fyzikální charakter (ve 
smyslu fyziky). Všechno je to výsledkem duchovních poměrů a toho, jak bylo 
všechno postaveno na hlavu. 
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Peter: Její další otázkou je toto: Je ještě nějaký další význam, který by bylo 
možné zjevit o levé a pravé straně těla a mozku? 

Pán Ježíš Kristus: Ještě jednou, odpověď na tuto otázku lze odvodit ze všeho, 
co bylo o této a o jejích příbuzných záležitostech zjeveno do této chvíle. Dovol, 
Petře, abych ti řekl něco jiného. V pozitivním stavu není žádná levá strana. 
Existuje jen pravá strana. Pravá strana (right side) symbolizuje pravdu - 
správnost všech věcí. V pozitivním stavu je všechno náležité a správné. Pokud 
je to tak, a Já dosvědčuji, že je to skutečně tak, jak se potom můžete odlišit od 
pozitivního stavu, abyste vytvořili odlišný životní styl, než je ten, který je jeho 
pevnou součástí? Odchýlením se od jeho správnosti a umístěním všeho nalevo 
od něho. Logicky řečeno, pokud je v pozitivním stavu pouze správně, potom 
jediný směr, kterým se můžete ubírat, abyste se od něho odchýlili, je, obrazně 
řečeno, směrem od správnosti k nesprávnosti. Nesprávnost je vynechána 
z pozitivního stavu. Vidíte symboliku tohoto? A protože lidské tělo je konečným 
vyjádřením povahy této prokleté odchylky, všechno je v něm rozděleno na 
pravé a levé – přičemž pravá strana ve své funkci souvztaží s něčím pozitivním a 
mocným, a levá strana souvztaží s něčím negativním a slabým. A toto je 
všechno, co může být v této chvíli zjeveno o této záležitosti. Vědět více by bylo 
předčasné. 

Peter: Leilani se ptá na multivesmírný význam Havajských ostrovů, pokud 
nějaký je. Mnoho lidí říká, že jsou to nejkrásnější ostrovy na celé planetě. 

Pán Ježíš Kristus: Nuže, tak jednoduché to není. Tak, jak je to se 
souvztažnostmi jakýchkoli míst a zemí na vaší planetě, ani multivesmírný 
význam nebo duchovní souvztažnost Havajských ostrovů nemůže být zjevena, a 
to z jednoduchého důvodu, že byste ji svou lidskou myslí nemohli pochopit. 
Jediné, co lze o tom povědět, a i to je snad až moc, je to, že tyto ostrovy – skrze 
jejich duchovní souvztažnost – obsahují tajemství multivesmírných bran, které 
symbolizují a kterými jsou symbolizovány otvory do některých jiných dimenzí, 
jakož i do nejhlubších pekel. Na jednu stranu máte krásný ostrov (samozřejmě, 
podle vašeho pojímání toho, co je krása. Nemáte žádnou možnost porovnání 
s tím, co je považováno za krásné a co je krásné v pozitivním stavu), který 
vzdáleně odráží některé aspekty dobra a pozitivity; na druhé straně tam máte 
ostrov, který chrlí lávu, oheň, síru, jedovaté výpary a podobné věci, což 
souvztaží s nejhlubšími pekly. Tyto diametrální odlišnosti ilustrují a demonstrují 
diametrální rozdíly, které existují mezi povahou a životem pozitivního stavu a 
povahou a životem stavu negativního. Takové ilustrace a demonstrace jsou 
poskytovány na vaší planetě na různých místech prostřednictvím Mé Božské 
Prozřetelnosti, abych lidem připomínal tyto zásadní a fundamentální odlišnosti. 
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A toto je všechno, co potřebujete momentálně vědět o této záležitosti. Nyní jdi 
a odpočiň si, Petře. 

Peter: Děkuji Ti mnohokrát za Tvé zjevení. Budu se držet Tvé rady. 
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Dialog 77 

3. května 1999 

 

Peter: Smím Tě ve vší pokoře a skromnosti požádat, abys dnes ráno převzal 
vedení a oznámil nám cokoliv, co si přeješ? Potom položím nějaké otázky 
jménem Michaela Maldonada z Massachusetts. 

Pán Ježíš Kristus: Děkuji ti, Petře, za tvou laskavou nabídku. Všechny čtenáře 
těchto Dialogů, kteří mají potřebu klást otázky multivesmírného významu, bych 
chtěl poprosit o jednu věc: aby se zdrželi pokládání otázek ohledně duchovních 
souvztažností různých zemí a míst na planetě Nula i jejich příslušných jazyků. 
Všechno, co bylo v tomto ohledu doposud zjeveno, a rozsah, v jakém to bylo 
zjeveno, je jediné, co bylo možné bezpečně zjevit. V této konkrétní době a po 
určitou dobu v budoucnu nelze o takových souvztažnostech zjevit nic víc, kvůli 
vážným duchovním odezvám, ke kterým by to v těch zemích a v jejich 
poměrech mohlo vést, jakož i ve všem v duchovním světě, s čím souvztaží. 
Dokonce i nějaká menší zjevení ohledně této záležitosti by mohla být zničující 
pro případ jejich budoucího spasení z negativního stavu. 

Dovol Mi, abych vám o této záležitosti něco pověděl, Členové negativního 
stavu, zvláště a hlavně renegáti, se zoufale pokoušejí zjistit, s čím a kde která 
země a její jazyk souvztaží. Pokud by byli schopni zjistit toto tajemství, získali by 
klíč, který by jim otevřel dveře k účinnému útoku a možnému převzetí moci 
nejen v těch zemích a jejich jazycích, ale ve všech těch státech a místech, se 
kterými souvztaží. Kdybych vám měl tedy něco o takových duchovních 
souvztažnostech zjevit byť i jen v nejmenší míře, takové poznání by vešlo do 
multiverzálního vědomí, jakož i do všeobecného vědomí každého (pro většinu 
lidí bez jejich vědomého uvědomění), odkud by renegáti to poznání lehce 
vyčetli a využili pro své destruktivní účely.  

Nečekejte, že tato situace tak brzy skončí. Je celkem možné, že pokud existuje 
negativní stav, takové poznání, jakož i mnohá jiná poznání (plurál!), vám 
nebude k dispozici kvůli vaší vlastní bezpečnosti a kvůli bezpečnosti všech 
ostatních kdekoliv jinde. Svou zvědavost a potřebu poznat taková tajemství 
můžete do určité míry považovat za něco, co vám implantovali a na co vás lákají 
členové negativního stavu, kteří jsou na vás nalepeni (bez toho, aby poznali vaši 
pravou identitu) za tím účelem, aby se mohli něco dozvědět o těchto 
tajemstvích, aby je mohli využít pro své vlastní negativní a zlé úmysly. 

Jak vidíte podle této situace, některé vaše otázky, i když zajímavé a podnětné, 
nemohou být zodpovězeny pro vaše vlastní dobro. Včera jsem vás požádal 
(Dialog 76), abyste předtím, než vaše otázky předložíte k Mé úvaze, velmi 
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pečlivě prozkoumali důvody, které jsou v pozadí jejich předložení. Jak moc je 
pro vás důležitý váš vlastní duchovní rozvoj, pokrok a růst, abyste měli 
odpovědi na některé ze svých otázek? Vezměte si například poznání 
souvztažností, které mají v duchovním smyslu Havajské ostrovy. Přispělo by 
takové poznání nějakým způsobem k vašemu duchovnímu růstu, obohacení, 
pokroku a zlepšení se? Přispělo by to ke zdokonalení vaší vlastní individuality, 
osobnosti, mentality, duchovnosti a všeho ostatního, z čeho vy jako jedinec 
přede Mnou pozůstáváte? Nebo je to z vaší strany čirá zvědavost, abyste měli 
takové poznání kvůli samotnému tomu poznání, bez jakéhokoliv užitku pro 
někoho nebo něco? Jak by mohlo takové poznání být využito ve prospěch 
všech, jakož i ve váš vlastní prospěch? 

Musíte si položit tyto typy otázek, než Mi je předložíte ke zodpovězení. 
Dokonce ani pro Mne není lehké dostat vaše otázky a potom se dostat do 
pozice odmítnutí odpovědi na ně z nějakých důležitých duchovních důvodů, 
nebo jednoduše kvůli vaší vlastní bezpečnosti a blahu. Věřte Mi, odmítnutí 
jakékoliv prosby, kterou Mně vy, Mé děti, předkládáte, se Mi nelíbí o nic víc než 
vám. Kdyby nebylo Mé Absolutní Moudrosti, která Mně brání v zodpovězení 
některých vašich otázek, rád bych vám je poskytl, tedy uvedl bych vás do 
ohromného duchovního nebezpečí. Má Bezpodmínečná Absolutní Láska by 
nechtěla nic raději a více, než zodpovědět všechny vaše otázky bez jakýchkoli 
výhrad. Ale Má Absolutní Moudrost pečlivě zvažuje všechny aspekty, s jakými 
jsou vaše otázky kladeny, a zejména v jaké míře by jejich zodpovězení přispělo 
užitku všech, kdekoliv, a jak by to každý v negativním stavu využil, nesprávně 
použil nebo zneužil. Nezapomínejte, z jaké pozice jsou kladeny vaše otázky. 
Ještě stále jste v lidské kůži, nacházejíce se na planetě Nula, obklopeni 
obrovským množstvím negativních entit, které nečekají na nic jiného, než aby 
měli to samé poznání, jako máte vy, aby ho mohli využít ke zničení nejen vás, 
ale i celého pozitivního stavu. Chápete Mě? 

Takže, opět vás ve vší skromnosti, poníženosti a pokoře žádám, abyste 
akceptovali tyto skutečnosti a abyste se nerozčilovali, jestliže by některé 
z vašich otázek nemohly být z výše uvedených důvodů zodpovězeny. 

Toto prohlášení je také odpovědí na jednu z otázek, které položil Michael 
ohledně španělského jazyka. Tato otázka spadá do kategorie těch, které v této 
době nemohou být zodpovězeny - pokud vůbec během jeho života na planetě 
Nula. 

Na druhou stranu, to, co si myslíte o svých otázkách, a do jaké míry mají 
multivesmírný význam, velmi často není tím, co je skutečně v pozadí motivace a 
úmyslu, které vás donutili je položit. Je celkem možné, že pokud něco 
pokládáte za multivesmírně významné a důležité, z našeho hlediska to takové 
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není. Je to buď příliš zosobněné a individualizované, nebo příliš lokální, bez 
jakéhokoliv dopadu na někoho jiného nebo na něco jiné, kromě vás a vaší 
lokality. Proto je vždy dobré zeptat se nejdříve Mě ve svém vlastním nitru nebo 
své intuice, zda by vaše otázka mohla být zodpovězena lokálně skrze vás, nebo 
vám individuálně, bez zapojení jakéhokoliv mediátora. Je velmi důležité, abyste 
se přesně v tomto trénovali, abyste se vyhnuli pasti závislosti na jakýchkoli 
mediátorech. Velmi naléhavě se vám doporučuje, abyste se stali svými 
vlastními mediátory vůči Mně. Je vaší duchovní zodpovědností vytvořit si 
takovou mediaci mezi Mnou a vámi. Nikdo to nemůže udělat za vás. Jen tehdy, 
pokud je z vašeho nitra naznačeno, že kvůli multivesmírnému významu by měla 
být vaše otázka položena skrze někoho, koho jsem stanovil, aby ji položil za vás, 
v tomto případě skrze Petra, jen tehdy Mi můžete své otázky předložit skrze 
Petra. V budoucnu nebudou brány do úvahy žádné jiné typy otázek. 

Dalším aspektem této prosby je uvést do vaší pozornosti fakt, že namísto toho, 
abych musel Já skrze Petra rozhodnout, zda si vaše otázky zaslouží Mé 
odpovědi kvůli jejich možnému multivesmírnému významu, vy máte duchovní 
povinnost a zodpovědnost rozhodnout, zda je, či není potřeba, aby Mně byly 
vaše otázky předloženy, aby byly zodpovězeny skrze Petra. Opět, jste 
povzbuzováni, abyste byli plně aktivními účastníky tohoto procesu, a ne 
pasivními příjemci odpovědí. Tento požadavek je velmi duchovně důležitý. Jako 
Moji praví představitelé na planetě Nula máte ilustrovat faktory nezávislosti, 
svobody, spoléhání se na sebe, aktivní účasti a faktory svých vlastních 
příspěvků, ze své vlastní jedinečné pozice a stavu, abyste všem v negativním 
stavu dali správné a náležité odpovědi o přirozenosti života v pozitivním stavu. 
Koneckonců, jejich pseudoživoty jsou založeny na závislosti, otroctví, spoléhání 
se na autority, pasivním přijímání rozkazů, nepřispívání ničím samostatným, 
odmítání jedinečnosti svých individualit a na podobných negativních faktorech, 
které dusí jakékoli produktivní a tvořivé stimuly dělat něco samostatně. 

Dobrým příkladem takového pseudoživota, vlastního přirozenosti negativního 
stavu, byl na planetě Nula zobrazován v komunistických zemích a v zemích 
s diktaturami. Jejich občané byli dáni do takového postavení, že jim 
prostřednictvím direktiv stranických vůdců bylo říkáno, co mají dělat a jak to 
mají dělat. Bez takových direktiv by se nikdo neodvážil ani jen prstem pohnout 
ze strachu, že bude potrestán, degradován nebo dokonce uvržen do vězení. Vy, 
jako Moji praví představitelé, nechcete být ve stejné pozici na základě 
pasivního očekávání, že někdo jiný převezme vaši zodpovědnost a udělá 
všechno za vás. Proto, jestliže máte aktivně ilustrovat a demonstrovat životní 
styl pozitivního stavu v rámci a prostřednictvím svého vlastního osobního a 
individuálního života, máte se cvičit v tom, jak se stát aktivními, zodpovědnými, 
nezávislými, jedinečnými a svobodnými účastníky tohoto procesu. Takovým 
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jednáním si budete úspěšně plnit své poslání a závazek, který máte ode Mne na 
planetě Nula. 

Děkuji vám za vaši pozornost v této důležité věci. 

Peter: A já Ti velmi děkuji za tuto velmi potřebnou a aktuální připomínku. 
Pokud nemáš nic dalšího, co by se týkalo nás, chtěl bych předložit Michaelovu 
první otázku. Jak je zřejmé z tvé připomínky, jeho druhá otázka o rozsáhlém 
používání španělského jazyka byla zodpovězena tím, že jsi na ni 
z bezpečnostních důvodů neodpověděl. 

Pán Ježíš Kristus: Momentálně nemám nic jiného, co bych dodal. Pokračuj a 
polož jeho otázku. 

Peter: Jeho první otázka se týká záležitosti maskulinity a feminity a projevů 
upřednostňování stejného pohlaví při pohlavním životě u některých lidí - 
homosexuality. Já bych k tomu přidal lidi, kteří mají obě dvě tendence - 
bisexualitu. Otázkou je, zda má homosexualita co do činění se zpříkladňováním 
dalšího aspektu strachu a pseudoduchovní snahy udržet separaci maskulinních 
a femininních principů. Toto je něco jako nedovolit si zažít něco nové a 
neznámé. V tomto ohledu je zajímavé si všimnout, že i když bylo o sexualitě ve 
Tvém Novém zjevení řečeno a napsáno mnoho, o této záležitosti nebylo nikdy 
nic zjeveno, s výjimkou jakési stručné poznámky v kapitole 20 Nového zjevení 
Pána Ježíše Krista. Víš, Pane Ježíši Kriste, vůbec bych nebyl překvapen, kdyby si 
někteří lidé i o Tobě mysleli, že jsi měl homosexuální sklony, kvůli tomu, jak tvůj 
učedník Jan popsal Tvůj vztah k němu - miloval jsi ho a on se opíral o Tvou hruď. 

Pán Ježíš Kristus: Nuže, důvod, proč toto téma nebylo nikdy náležitě 
prodiskutováno, je ten, že tuto otázku nikdo nevznesl. Zřejmě nebylo příhodné 
uvést ji do naší pozornosti. Můj vztah s Janem a co symbolizoval bylo náležitě 
vysvětleno v jednom z předcházejících Dialogů. Není potřeba to tu opakovat. 
Jak ale víš, lidský sklon všechno nesprávně chápat, dezinterpretovat a zkreslit 
nemá hranic. Proto nebuďte překvapeni, když někteří lidé přijdou s něčím 
takovým, aby ospravedlnili své vlastní skryté sexuální touhy či potřeby. Nedejte 
se ničím takovým oklamat. Připisuje se Mi velmi mnoho věcí, které se nikdy 
nestaly, nebo jsem o nich dokonce ani neuvažoval. Na druhou stranu, ještě více 
věcí o Mně a o Mém životě se popírá, které jsem skutečně udělal a řekl. Máte 
tu tedy dva extrémy: Jeden extrém vyslovuje tvrzení o Mém všemožném 
chování, slovech, postojích a činech, které se nikdy nestaly. Ve většině případů 
to dělají s úmyslem schválení jejich vlastních názorů, postojů, chování a 
životního stylu. Je snazší ospravedlnit své vlastní pochybné sklony, pokud se 
takové sklony připisují i Mně. Koneckonců, když jsem to dělal Já nebo když jsem 
Já byl takový nebo se tak choval, potom je náležité a zbožné být takový. 
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Naproti tomu, druhým extrémem, který je jedním z nejoblíbenějších u 
pseudoideologů a tvůrců propagandy pekel a jejich vědeckých poskoků na 
planetě Nula a který upřednostňují a ve kterém se vyžívají, je tvrzení, že jsem 
neřekl nic z toho, co Mi je připisováno jako Můj výrok, nebo že jsem nebyl tam, 
kde se hovoří, nebo že všechno, co je napsáno o Mně a Mých skutcích, se nikdy 
nestalo, nebo pokud se cokoliv z toho skutečně stalo, potom se to stalo jen na 
úrovni 16% pravděpodobnosti.  

Ať se tedy díváte jakýmkoliv směrem nebo ať si vezmete jakýkoliv extrém, oba 
dva slouží zkreslení a úplnému falšování všeho o Mně, o Mém životě na planetě 
Nula i jinde a o Mé Přirozenosti. Zvykněte si na tuto představu! Vidíš, Petře, 
jestliže jsou vám předložena zdánlivě nesporná a nepopiratelná vědecká fakta o 
Mém životě na planetě Nula a o tom, jak málo důkazů a/nebo pravdivosti je ve 
všem, co bylo o Mně napsáno a co Mi bylo připsáno během té doby, je 
nesmírně těžké nedát se oklamat jejich tvrzeními. Co jim všem v tomto ohledu 
uniká, je to, že jedním z hlavních důvodů, proč bylo dovoleno nemít takové 
důkazy a objektivní vědeckou verifikaci ohledně čehokoliv, co se týká Mého 
života na planetě Nula, bylo přenesení zodpovědnosti na každého jedince, ať si 
ověří tyto věci svou vlastní intuicí a rozlišovací schopností, aby tak samostatně 
dospěl k přesvědčení, zda to tak bylo, nebo ne. 

Šlo zde o svobodu volby přijmout Mě a to, co jsem jim oznamoval a co jsem 
učinil, nebo to všechno odmítnout. Dovedete si představit, co by se stalo, 
samozřejmě z duchovního hlediska, kdyby měly existovat pevné, nepopiratelné, 
vědecky ověřené důkazy o Mém životě na planetě Nula a o všem, co jsem tehdy 
vykonal a co jsem řekl? Co by to vytvořilo v lidském životě a v životě 
negativního stavu všeobecně? Faktorem takového nepopiratelného důkazu 
bych je dostal do stavu přijetí všeho o Mně vnucením, a ne jejich svobodou 
volby, založenou na jejich vlastních vnitřních závěrech, zda to tak bylo, nebo ne 
- čehokoliv, co se týká Mého života na planetě Nula. V tom případě by každý 
v lidském životě byl navěky uvězněn v životě nevyhnutelnosti, a žádné svobody 
volby. 

Jak víš, a jak jsme opakovali mnohokrát předtím, přijetí čehokoliv na základě 
vnucení, a žádné svobody volby, nemůže proniknout do jedincovy niternosti 
neboli nitra. Proto mu to kvůli tomuto faktoru nemůže být přisvojeno. Nemůže 
se to stát jako kdyby jeho vlastním. Jakékoliv vnucení vždy přichází z venku. 
Kvůli tomu to nemůže ovlivnit nitro, kde se to počítá. Duchovní zákon si 
vyžaduje, že jakékoli přijetí čehokoli s tím, že se to jedincovu životu přisvojí 
nebo přisoudí, je možné, jen pokud je to přijato na základě vlastní svobody 
volby bez jakéhokoliv vnucení z venku nebo zevnějšku. 
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Takže, kdyby byli lidé přinuceni, aby cokoliv o Mém životě na planetě Nula 
přijali na základě vnějšího vědeckého ověření a důkazu, zablokovalo by to jejich 
přístup k jejich niternosti, kde sídlím Já. Paradox této situace je ve faktu, že 
přijetí Mě na základě vnucení, a ne na základě jejich svobodné volby a 
svobodné vůle, by úplně, kompletně a věčně eliminovalo jejich schopnost učinit 
jakýkoliv kontakt s Mým pravým Já, sídlícím v jejich nitru. V tom případě by 
všichni lidé, kteří by Mě přijali za takových vnějších podmínek, byli uvězněni ve 
svém zevnějšku. Pokud by se to mělo stát, potom by negativní stav a jeho lidský 
život nemohl být eliminován, protože jejich život je zakořeněn v zevnějšku. 
Ještě jednou, v tom případě by nemohla být aktivována ani plnost a 
kompletnost života pozitivního stavu. Dokud existuje negativní stav a dokud 
vzkvétá lidský život v jeho negativních aspektech, neexistuje žádná možnost 
úplného zavedení této plnosti a kompletnosti života pozitivního stavu. 

Jak vidíte z tohoto popisu, jakož i z tohoto odbočení od našeho tématu, důvody 
nevlastnění žádného vnějšího vědeckého důkazu o Mém životě na planetě Nula 
jsou zcela zřejmé. Tato situace dává současně každému na vaší planetě i 
v negativním stavu schopnost uvažovat o Mně a přijmout Můj život kdekoliv 
jakýmkoliv způsobem, jakým jen chce nebo si přeje - dokonce do té míry, že 
budou tvrdit, že jsem projevil nebo měl nějaké homosexuální sklony vůči Mému 
učedníku Janovi. Nikomu není nic zakázáno. Nuže, kvůli takovému přístupu jsou 
lidé dáni na jejich vlastní místo, aby na základě jejich vlastního rozlišování učinili 
jejich vlastní rozhodnutí přijmout, nebo nepřijmout něco všeobecně, a zvláště o 
Mně. Protože je to jejich vlastní rozlišování, na základě něho a pomocí něho 
budou schopni akceptovat cokoliv prostřednictvím stavu jejich niternosti, kde 
se to skutečně počítá. 

Vraťme se ale k záležitosti homosexuality. Je pravda, že jedním z mnoha 
důvodů, proč byly umožněny takové typy sexuálních vztahů, kromě toho, co 
bylo o tom řečeno ve stručném komentáři v kapitole 20 První Velké knihy (tyto 
Dialogy budou tvořit Druhou Velkou knihu), bylo ilustrovat na konkrétních 
příkladech separaci maskulinity od feminity a feminity od maskulinity; jakož i 
ilustrovat tendenci a povahu lidské mysli vyhýbat se něčemu novému a 
odlišnému. Toto však není jediný hlavní důvod. Další důvody pramení z funkce a 
účelu sexuality. Její funkce a účel byly obšírně popsány ve zmíněné 20. kapitole 
Nového zjevení Pána Ježíše Krista. 

Jak si pamatujete z té kapitoly, sexualita má mnohem širší význam než být 
omezena výlučně na pohlavní, fyzický, nebo jakýkoliv jiný typ styku. Byla 
definována jako Moje Energie Životní Síly, Vitalita, Elán, Moc a Nástroj 
všezahrnujícího sdílení a získávání poznání o Mně, ostatních a o sobě 
samém/samé, nepřestávajíc vyzařovat ze Mne skrze celé Mé Stvoření a jsouc 
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zpřístupněna jakékoliv sentientní entitě na jakémkoliv místě a v jakémkoliv 
čase.  

Ve smyslu výše popsané funkce sexuality je zřejmé, že jakýkoliv stav vůbec, bez 
ohledu na pohlaví, pramení z této sexuální energie, a je umožněn 
prostřednictvím něj. Podle chápání této role sexuality je zřejmé, že zde 
nehovoříme o pohlavním styku, jak ho pojímají lidé. Pro ně slovo ‚sex‘ 
neznamená nic jiného než mít pohlavní styk nebo se milovat. Toto je extrémně 
omezené a nevhodné chápání a pohled na sexualitu. Kvůli tomuto faktu nebo 
nevhodnému vnímání sexuality, zredukovanému na koitus dvou lidí, končí širší 
a vhodnější chápání sexuality, které ji definuje jako zdroj, základ a impuls pro 
navazování jakéhokoliv vztahu, jejím rozšířením na pohlavně-koitální akt i mezi 
dvěma partnery stejného pohlaví. Jinými slovy, v lidském životě, který na jednu 
stranu bere všechno extrémně a na druhou stranu úplně redukuje jakýkoliv 
význam všeho na nejméně významné aspekty, se všechno manifestuje 
v jakémsi vztahovém uspořádání, které by umožnilo ilustraci tohoto faktoru 
extrémnosti nebo zjednodušenosti. 

Takže, pokud jakýkoliv vztah vůbec pramení a pochází ze všeobecné sexuální 
energie, vyzařované ze Mne do všech a do všeho ve jsoucnu a bytí i 
pseudojsoucnu a pseudobytí, potom, protože je to koneckonců ta sexuální 
energie, musí být hmatatelně zakotvena a ilustrována v sexuálních vztazích 
některých lidí takovým způsobem a stylem, jakým lidé chápou a praktikují 
sexualitu. Protože lidé zredukovali sexualitu pouze na koitus dvou lidí a protože 
sexualita je základem jakéhokoliv vztahu vůbec, je pro ně podle jejich názoru 
logické a správné mít pohlavní styk i s partnery stejného pohlaví. Takto vznikla 
lidská homosexualita a bisexualita. Jak vidíte z tohoto vysvětlení, bodem vzniku 
těchto praktik, jakož i jakýchkoli lidských sexuálních praktik, bylo nesprávné, 
překroucené a zkreslené pochopení role, místa a funkce sexuality, jak jsou 
pojímány, vnímány, chápány a praktikovány v Mém Stvoření. A to je všechno, 
co je v této době potřebné zjevit o této záležitosti. 

Peter: Děkuji Ti mnohokrát za toto vysvětlení. Je dnes ještě něco? 

Pán Ježíš Kristus: Rádo se stalo, Petře. Ne, dnes ne. To je pro tuto chvíli vše. 
Přeji ti nádherný den. 
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Dialog 78 

5. května 1999 

 

Peter: Dnes bych Ti chtěl předložit dvě otázky. Samozřejmě, než tak učiním, 
ptám se, zda bys Ty chtěl hovořit jako první. 

Pán Ježíš Kristus: Děkuji ti, Petře, za zeptání. Navrhuji, abychom tentokrát 
tento proces obrátili. Nejdříve ty předložíš své otázky a až je zodpovím, uvedu 
něco ze Své vlastní pozice, pokud budeme mít čas a pokud to bude potřeba. 
Takže pokračuj, Petře, a polož své otázky. 

Peter: Mé otázky by mohly tak trochu souviset. První otázka se týká nápadných 
rozdílů obsahu čtyř evangelií. Způsobu, jak znázorňují Tvůj život na planetě 
Nula, co jsi dělal a co jsi říkal, a jak jsi dělal to, co jsi dělal, a jak jsi řekl to, co jsi 
řekl. Zvláště nápadné jsou tyto rozdíly mezi Janovým evangeliem a evangelii 
Matouše, Marka a Lukáše, i když i mezi těmito ostatními jsou značné rozdíly. 
Jak víš, takzvaní otcové křesťanské církve za svých starých časů jen neochotně 
zahrnuli do autorizované verze Bible Svaté (anglický překlad Bible z roku 1611 – 
pozn. překl.) Janovo evangelium. Jeho styl a vyjadřování jim příliš připomínali 
tehdy populární řecké filosofické ideje a pojmy. Řecká filosofie byla příliš 
pohanská na jejich křesťanský vkus. Jako kdyby nekřesťanští filosofové nemohli 
povědět nic pravdivého. Má druhá otázka se týká Tvého prohlášení 
zaznamenaného v Lukášovi 8:10 a Tvá citace proroka Izajáše (6:9). Dovol, abych 
ten verš zopakoval: ‚Bylo vám dáno poznat tajemství Království Božího, ale 
ostatním je to dáno v podobenstvích, aby „Hleděli a neviděli, a poslouchali a 
nerozuměli“.‘ Mohl bys vrhnout trochu světla na tyto dvě záležitosti? 

Pán Ježíš Kristus: Rád, Petře. Věnujme se nejdříve tvé první otázce. Existují 
velmi důležité duchovní důvody, proč byly do autorizované verze křesťanské 
Bible zahrnuty pouze čtyři evangelia, navzdory faktu, že existovalo mnoho 
dalších verzí. Ty další verze, zejména takzvané gnostické, otcové původní 
křesťanské církve správně odmítli. Obsahovaly příliš mnoho nepravd a zkreslení 
o Mně a o Mém životě na planetě Nula. Jen díky Mé Božské Prozřetelnosti byly 
zmíněné čtyři evangelia zaznamenána, zachována a zahrnuta do křesťanské 
Bible. Tato čtyři evangelia reprezentují čtyři odlišné platformy neboli pozice 
neboli stanoviska neboli pohledy, ze kterých je popisován a pojímán Můj život a 
Moje činy a to, co jsem říkal. Protože jsou tyto pohledy a postoje naprosto 
rozdílné, odrážejí tyto rozdíly ve svém stylu a v tom, co mají tendenci zdůraznit 
nebo co přednostně zahrnují do svého textu. 

Ve všeobecném smyslu, z hlediska duchovních souvztažností, můžete tyto 
rozdíly pojímat následujícím způsobem: Janova pozice je z východu; Matoušova 
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pozice je z jihu; Lukášova pozice je ze západu a Markova pozice je ze severu. 
Nicméně způsob, jakým musíte toto tvrzení chápat, však není v typickém 
geografickém označení těchto termínů - východ, jih, západ a sever - v 
souvislosti s umístěním jakéhokoli místa na vaší planetě směrem k jeho slunci. 
Zde platí to, s čím tyto termíny souvztaží duchovně. S čím tedy v tomto 
konkrétním případě, a pouze v tomto konkrétním případě, souvztaží? Východ 
souvztaží s Mou Absolutní Esencí a její Absolutní Bezpodmínečnou Božskou 
Láskou jako zdrojem a původcem jakéhokoliv života. Toto je počátek a vznik 
všech a všeho. Jih souvztaží s Mou Absolutní Substancí a její Absolutní 
Moudrostí jako budovatelem a aktivátorem pevného a věčného základu, na 
kterém je manifestován Můj Život, a prameníc z něho se mohlo objevit, 
postoupit a stát se pravou realitou Mé Stvoření. Západ souvztaží s Mou 
Absolutní Dobrotou a se všemi Mými, z ní pramenícími činy a skutky, které 
neustále konám za účelem udržování Mého Stvoření v nejoptimálnější a 
nejužitečnější kondici. Sever souvztaží s Mojí Absolutní Pravdou a Vírou a 
s náležitým chápáním všech událostí, ze všech aspektů a pozic jejich 
manifestace, aplikace a realizace, od nejniternějšího až po nejzevnější tak, aby 
bylo do toho zahrnuto všechno a aby nebylo nic vynecháno. 

Takto musíte nahlížet na význam čtyř evangelií. Kvůli tomuto důležitému 
duchovnímu značení bylo zajištěno, aby byla do Bible zahrnuta pouze tato 
konkrétní evangelia, a žádná jiná. Pouze tyto čtyři nejdůležitější pozice mohly 
poskytnout náležitý popis Mého života a Mých skutků na planetě Nula bez 
zkreslení nebo dezinterpretace čehokoliv, co se jich týkalo. Povaha všech 
ostatních pozic, i když skutečně obsahují některé aspekty pravdy o Mně a Mých 
tehdejších aktivitách, je taková, že všechno vnímá a interpretuje zkresleným, 
překrouceným a dokonce i falešným způsobem. 

Takže, proč je Janovo evangelium tak velmi odlišné od ostatních tří? Jestliže se 
podíváte, z jaké pozice přistupuje k Mému Životu a k Mé Přirozenosti, jasně 
můžete vidět, že všechno odvozuje z Mé Esence, označované jako Můj Otec, 
Kdo je původem všech a všeho. Je počátkem všeho. Vezměte si například úplně 
první verš úplně první kapitoly Jana. Jak začíná? ‚Na počátku bylo Slovo, a to 
Slovo bylo u Boha, a to Slovo bylo Bůh.‘ Tato slova obsahují hluboký mystický 
význam. Ten upozorňuje na skutečnost, že Stvoření je Ideou-Slovem Stvořitele, 
Který/Která je obsažen/a v tom Slově a Který/Která je tím Slovem. Logicky 
řečeno, pokud jste obsaženi v něčem, jste tím něčím. Znamená to ale také 
neutuchající aktivitu, protože Slovo (‚word‘ – může znamenat v angličtině i 
sloveso – pozn. překl.) znamená Sloveso (v latině verbum) a sloveso se vždy týká 
něčeho aktivního. Dokonce i v případě, že odpočíváte, což je zdánlivě pasivní 
stav, váš odpočinek je aktivní projekcí vaší mysli být v klidné poloze. V podstatě 
tedy něco takového, jako bytí pasivním nebo nicnedělání neexistuje, jelikož, 
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ještě jednou, nicnedělání je aktivní projekcí vaší mysli nebo přání nic nedělat – 
což je aktivní proces. 

Dalším mystickým významem ‚Slova‘ je však Pravda. Pravda je Slovo a Slovo je 
Pravda. Pomocí Pravdy z její Moudrosti jsem dal počátek nebo zrod všem nebo 
všemu. Takže to, že na počátku bylo Slovo, znamená Ideu Mého Stvoření a 
všech jeho sentientních entit. A protože někde během jsoucna a bytí Mého 
Stvoření se určitý počet sentientních entit rozhodl oddělit od Mého Stvoření, 
porušuje tak Pravdu, nebo Slovo, nebo Ideu; abych zachoval integritu Mého 
Stvoření a abych připravil vhodné podmínky pro jejich návrat ke Mně, až bude 
pravý čas, poslal jsem Mé Slovo do jejich světa, učiníce ho tělem, abych obnovil 
Pravdu pomocí Mého Slova tam, kde už více žádná Pravda neexistovala. 

Jak vidíte z tohoto popisu, Janovo evangelium naznačuje něco, co bylo později 
jasně uvedeno v Mém Novém zjevení, že Má Pravda byla oddělena od Mé 
Esence-Otce a inkarnovala se na planetu Nula do lidského života, aby pro lidi 
vytvořila náležité podmínky pro jejich spasení ze všech falešností a zkreslení, ve 
kterých žijí. Proč to bylo tak, že Pravda-Slovo-Idea-Světlo se inkarnovalo na 
planetu Nula do negativního stavu? Pokud žijete v nepravdách a zkresleních, 
z té pozice vás nelze spasit, protože jsou zdrojem vašeho pseudoživota. 
Nemajíce žádné jiné poznání a chápání, jednoduše se ztotožníte se svými 
falešnostmi a zkresleními, považujíce je za jedinou pravdu. V takovém 
rozpoložení Má Přítomnost v Mé Pravdě-Slovu-Ideji-Světle zcela chybí. 
Nedostatek Mé Přítomnosti je vězní v jejich nepříznivé pozici a nedává jim 
žádnou jinou volbu v této věci než považovat svůj stav za jediný uskutečnitelný 
a možný, a své nepravdy a zkreslení za jedinou skutečnou Pravdu. 

V tomto případě je vaší první snahou přinést do jejich pozice Světlo, které 
odhalí jejich falešnosti a zkreslení a které do nich vštěpí Mé Slovo-Pravdu-Ideu-
Světlo, dávajíce jim možnost volby zjistit falešnost a zkreslení jejich pozice, 
poskytujíce jim na základě toho reálnou možnost dostat se z této pozice ven a 
přijmout do svého života skutečnou Pravdu-Mě, změníce tak svůj pseudoživot, 
který považují za skutečný život, na skutečný život. 

Ale z jakého směru a zdroje a jakým úsilím to Slovo-Pravda-Idea-Světlo 
přichází? Přichází z Mé Absolutní Esence, zakořeněné v Mé Absolutní 
Bezpodmínečné Božské Lásce. Tradičně je tato Esence označována slovem 
‚Otec‘. To označuje někoho, kdo dává zrod všem a všemu. V našem pojímání 
není tento termín spojen s mužským rodem. Jeho význam je výhradně ve faktu, 
že je to samotný počáteční bod všeho ostatního. V našem pojímání se slovo 
‚Otec‘ ve skutečnosti rovná slovu ‚Duch‘. Duch každého je tím, co je zdrojem 
jeho života a všeho, z čeho jedinec pozůstává. Toto je důvod, proč bylo 
v jednom z předcházejících Dialogů uvedeno, jak si pamatuješ, že váš duch, 
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nebo duchovní mysl (což je stejné) je váš otec. Z pozice tohoto chápání můžete 
všechno, co je ve vás něčím jiným než vašim duchem, pojímat jako svého syna. 
Koneckonců, pokud je váš duch bodem vzniku všeho ostatního ve vás, potom 
ve skutečnosti dává tomu všemu ostatnímu zrod. V tom případě je logicky 
všechno ostatní ve vás synem vašeho ducha-otce. V tom smyslu je Mé Slovo-
Pravda-Idea-Světlo mým jednorozeným Synem. 

Protože je Má Absolutní Bezpodmínečná Láska samotnou přirozeností Mé 
Esence, z té pozice jsem poslal Svého Syna – Své Slovo-Pravdu-Ideu-Světlo – do 
světa, aby ho spasil z jeho vlastního bláznovství, lží a zkreslení nebo, abych byl 
přesnější, aby připravil podmínky pro uskutečnění plánu spasení, až přijde čas. 
Toto je důvod, proč Mě Jan cituje, když říkám známé a nejvíce citované slova: 
‚Neboť Bůh tak miloval svět, že dal Svého jednorozeného Syna, aby ten, kdo v 
Něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.‘ Jak vidíte z tohoto citátu, Má 
Absolutní Bezpodmínečná Láska je tím, co dává impuls Mému Slovu-Pravdě-
Ideji-Světlu – Mému jednorozenému Synovi – aby sestoupil do světa za účelem 
jeho budoucího spasení. Nakonec, logicky řečeno, jestliže ‚…Slovo bylo Bohem‘, 
potom je jasné, že Otec a Syn jsou jedno a to samé. Toto je důvod, proč Mě Jan 
velmi jasně a empaticky cituje, když říkám: ‚Já a Otec jsme jedno‘ (Jan10:30) a 
‚Ten, kdo Mě viděl, viděl Otce‘ (Jan14:9) a Jan Křtitel říká ‚Boha nikdo nikdy 
neviděl. Pouze jednorozený Syn, který je v lůně Otcově, o Něm učinil 
prohlášení‘. Jak vidíte, zvýraznil jsem slova ‚který je v lůně Otcově‘, abych vám 
poskytl jasné pochopení faktu, že Já nejsem někdo jiný, než je Můj Otec, ale 
jeden a ten stejný od věčnosti do věčnosti. 

Tato diskuze se přímo týká něčeho, co prorokoval prorok Izajáš nebo co jsem 
řekl skrze něho Já: ‚Neboť se nám narodilo Dítě, byl nám dán Syn; a vláda 
spočine na Jeho ramenou. A bude nazýván Obdivuhodný, Rádce, Mocný Bůh, 
Věčný Otec, Kníže Pokoje.‘ (Izajáš 9:6). Nuže, proč by byl Syn současně i 
Mocným Bohem a Věčným Otcem? Z typického lidského hlediska toto 
prohlášení, jakož i výše uvedená prohlášení nedávají žádný smysl. A nejenže 
nedávají žádný smysl, ale pro lidskou mysl jsou totálně matoucí. Toto je důvod, 
proč křesťanští teoretici, teologové a filosofové museli přijít s ideou tří osob 
v jednom Bohu, nebo jednoho Boha ve třech osobách - s příslovečnou 
křesťanskou Trojicí. A protože žádné z těchto pojímání Boha ve třech osobách 
nedává žádný smysl, museli vymyslet pojem slepé víry, prohlašujíce, že je to 
Boží tajemství a že ho nelze nikdy pochopit racionální, logickou myslí nebo 
procesem uvažování. Proto se mu musí slepě věřit. Aby byl pojem slepé víry 
opodstatněný, Luther zašel v tomto ohledu tak daleko, že rozum a logiku 
prohlásil za vynález ďáblův. 
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S takovými lidmi je ten problém, že termíny ‚Otec‘ a ‚Syn‘ interpretují 
z typického lidského hlediska, a ne podle duchovního chápání toho, co tyto 
termíny znamenají. O pravém významu těchto termínů jsme už diskutovali 
v jednom z předcházejících Dialogů. Jak vidíte z výše uvedené interpretace a 
z interpretace v tom Dialogu, termín ‚Otec‘ se rovná vaší esenci a termín ‚Syn‘ 
vaší substanci. A protože esence je tím, co dává zrod všemu ostatnímu, včetně 
své substance, je pojímána jako otec a substance jako její syn. Nejsou dvěma, 
ale jednou entitou. 

Můžete říci, že celý obsah Janova evangelia se týká hlavně této záležitosti. 
Protože tato záležitost je jednou z nejvíce záhadných a nejvíce mystických ze 
všech, jeho evangelium je velmi filosofické a mystické v porovnání s ostatními 
třemi evangelii, která mají zcela jiný přístup k Mé Přirozenosti a Mému životu 
na planetě Nula. Jeho evangelium klade proto mnohem větší důraz spíše na to, 
co jsem řekl, než na to, co jsem vykonal. Současně se v porovnání s ostatními 
třemi evangelii zabývá mnohem více tím, Kdo skutečně jsem. Toto je funkcí 
východního hlediska. Východní hledisko značí, že Otcem každého a všeho je 
Láska, která funguje a působí prostřednictvím své Moudrosti skrze své Slovo-
Pravdu-Ideu-Světlo. Láska-Otec posílá svého Syna-Moudrost-Slovo-Pravdu-
Ideu-Světlo do světa, aby tam mohla uskutečnit své cíle. V tomto bezrodovém 
smyslu můžeme dát slovo ‚Otec‘ do rovnosti se slovem ‚Rodič‘, které nemá 
takovou rodem svázanou konotaci. V hlubším smyslu lze dát termín ‚Rodič‘ do 
rovnosti s termínem ‚Láska‘ a termín ‚Slovo-Pravda-Idea-Světlo‘ s termínem 
‚Syn‘. 

Ústředním tématem tohoto konkrétního evangelia je proto Láska a to, jak jsem 
miloval svět a každého na něm. Toto je Janovou reprezentací. Má velmi silnou 
femininní konotaci. Toto je důvod, proč nejen jeho evangelium má tuto 
konkrétní konotaci, ale i jeho tři epištoly, které napsal, jsou plné odkazů na tuto 
Lásku. Správně vnímal, že pravý význam života je v Lásce. A logicky řečeno, 
pokud jsem Původcem jakéhokoliv života vůbec, potom musím být Láska 
Samotná, Sama o Sobě, Sama od Sebe a Sama ze Sebe. Takže žádný jiný zdroj 
Lásky a všeho, co se jí týká, neexistuje, jen Já. 

V jiném smyslu můžete Janovo evangelium, kvůli takové podstatné konotaci, 
kterou má, považovat za nejkomplexnější sjednocení všeho, co bylo o Mně 
zaznamenáno ve všech ostatních evangeliích. Zatímco ostatní evangelia se 
soustřeďují na ty aspekty Mého života na planetě Nula, které reprezentují jejich 
úhly pohledu – jih, západ a sever – a na základě kterých omezily svůj popis 
těchto faktů, Janovo evangelium zaujímá mnohem širší, všezahrnující 
stanovisko, které zdůrazňuje všechny aspekty Mé funkce a působení ze všech 
úrovní Mé Absolutní Přirozenosti. 
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Vezměme si nyní Matoušovu pozici, nebo pozici z jihu. Ta vychází z pozice 
potřeby přebudovat nebo rekonstruovat něco, co bylo značně poškozeno a 
v mnoha případech úplně zničeno. Nebo řečeno jinak, do pozornosti všech bylo 
potřeba uvést něco, co se neuskutečnilo nebo co nebylo náležitě aplikováno 
nebo co bylo zcela nepochopeno a nesprávně interpretováno, aby jim bylo 
umožněno napravit své cesty a aby v důsledku toho byli schopni uvést všechno 
do náležité duchovní perspektivy. Toto je funkcí Mé Absolutní Moudrosti, která 
z pozice své Absolutní Lásky poskytuje náležitý a účinný materiál pro dosažení 
tohoto cíle. Toto je funkcí jihu. Celé Matoušovo evangelium má tuto konkrétní 
konotaci. V určitém smyslu ilustruje a zároveň poskytuje prostředky na to, jak 
napravit všechno, co bylo učiněno naprosto špatně. 

V Lukášově pozici, nebo v pozici západu si Dobrota Mého Srdce vyžaduje 
neustálé funkční udržování Mého Stvoření, aby byly všem a všemu v něm 
poskytovány všechny možné příležitosti pro jejich neustálý růst a pokrok. V této 
konkrétní konotaci, aplikovatelné konkrétně na planetu Nula a všeobecně na 
celý negativní stav, je to proces líčení všeho, co je nemocné, nezdravé a 
umírající a co zoufale potřebuje uzdravení. Jak víš, lidé a jejich životní styl a 
všichni ostatní v negativním stavu jsou velmi nezdraví, úplně a smrtelně 
nemocní a v procesu umírání. Účelem Mého příchodu do tohoto světa – 
z Dobroty Mého Srdce – bylo poskytnout všechny prostředky a způsoby na 
jejich uzdravení. Zde jsem ve funkci a roli Lékaře, Který/Která je 
schopen/schopna vyléčit všechny ze všech jejich chorob, ať by byly nebo ať by 
se zdály být jakkoli nevyléčitelné a smrtelné. Toto je pozice Mého Soucitu, který 
vyvěrá z Dobroty Mého Srdce, aby poskytl každému příležitost uzdravení. Toto 
je pozice a význam západu. Sděluje vám to, že Já jsem Jediný, Kdo může 
napravit všechno, co je poškozeno, a obnovit náležitou a účelnou funkčnost 
všeho, co bylo poškozeno, nebo učinit všechno novým a jiným v absolutním 
smyslu. 

V Markově pozici, nebo v pozici severu vytváří Absolutní Pravda Víry 
v největším zevnějšku vnímání každého podmínky, které umožňují přijmout Mé 
Skutky jako čistě Božské. Hlavní důraz zde není kladen na to, co jsem řekl, ale co 
jsem vykonal. Moje Činy vybudovaly základ, na kterém by se každého víra 
v pozitivní skutky, a následný závazek konat takové pozitivní skutky s pozitivním 
a dobrým úmyslem, mohly stát realitou života každého. Pozice severu v této 
konotaci znamená, že cokoliv řeknu, musí být doloženo životem v souladu 
s principy obsaženými v Mých výrocích. Takže, z této pozice jsou pouze pozitivní 
skutky nebo dobré činy každého jedinými účinnými potvrzujícími znameními, že 
jedinec náležitě pochopil a aplikoval Mé Principy. Proto je podle Markovy 
pozice, nebo podle pozice severu všechno, co řeknu nebo vyslovím, okamžitě 
na místě potvrzeno a doloženo Mými Pozitivními Skutky nebo Dobrými Činy. 
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Ukazuje ale také, že zdroj a náležité motivační a intenční faktory úsilí každého 
konat takové pozitivní skutky nebo činy pramení ze Mě jako Jediného, Kdo 
může ze Svého Absolutního Stavu náležitě každého motivovat, aby byl takový, 
protože Já jsem Nejzazší Zdroj všeho pozitivního a dobrého. Víra v tento 
zásadní fakt vám umožňuje, abyste byli takový jako Já, relativní k Mému 
Absolutnímu Stavu v tomto konkrétním ohledu. A toto je pravda o této věci. 
Toto je pozice severu v naší současné konotaci, pouze pokud jde o toto téma. 

Samozřejmě, Petře, jak dobře víš, tato označení – z východu, jihu, západu a 
severu – platí ve svém doslovném významu pouze pro planetu Nula. 
V pozitivním stavu existuje jen východ, podobně jako tam existuje jen pravá 
strana (viz Dialog 77). V pozitivním stavu existují duchovní souvztažnosti těchto 
pojmů způsobem popsaným výše. Tento faktor upozorňuje na skutečnost, že Já 
jsem Jediný, Kdo je ‚JÁ JSEM‘ v absolutním smyslu. Toto ‚JÁ JSEM‘ je vnímáno 
jako východ, kvůli faktu, že Já neustále vycházím a svítím v životě každého. 
V pozitivním stavu je tedy každý obrácen k východu, ať se otočí jakýmkoliv 
směrem. Proto tak, jako v pozitivním stavu neexistuje žádné vlevo, stejně tam 
není ani žádné vzadu nebo za. Pouze negativní stav se nachází vzadu nebo za. 
Toto je jedním z důvodů, proč jsem řekl Satanovi, nebo ďáblovi ‚Zůstaň vzadu 
za Mnou, Satane‘. Tím, že jsem to řekl, velmi jasně jsem naznačil, že 
v pozitivním stavu neexistuje žádné místo nebo stav nebo pozice, které by mělo 
negativní konotaci. 

Peter: Děkuji Ti velmi za toto mimořádné vysvětlení. Nikdy by mě nenapadlo, 
že by význam čtyř evangelií mohl být interpretován takto. Mohli bychom 
pokračovat odpovědí na mou druhou otázku? 

Pán Ježíš Kristus: Rádo se stalo, Petře. Ano, můžeme pokračovat. 

Peter: Dovol Mi znovu formulovat tuto otázku. Citoval jsem Lukáše 8:10 a 
Izajáše 6:9. Otázkou je, proč bys hovořil úmyslně v podobenstvích, abys přinutil 
lidi a tvory v negativním stavu, aby hleděli, ale neviděli, a poslouchali, ale 
nerozuměli? Toto nedává žádný smysl. 

Pán Ježíš Kristus: Než vysvětlím důvod takového prohlášení, nejdříve tě zmatu 
ještě více. Jak řekl Izajáš ta slova a jakým způsobem jsem je Já citoval? Dovol Mi 
zacitovat nejdříve Izajáše: Verš 9: ‚Jdi a pověz tomuto lidu: „Slyšte a 
poslouchejte, ale nerozumějte; hleďte a dívejte se, ale nevnímejte“.‘ A nyní Má 
citace v Lukášovi: ‚Hleděli, ale neviděli, a poslouchali, ale nerozuměli.‘ Vidíš 
rozdíl v následnosti mezi těmito dvěma citáty? Obrátil jsem sled. Můžeš se 
zeptat: proč? V době, kdy jsem ty věci řekl skrze Izajáše, ještě jsem nebyl 
inkarnován na planetě Nula. Pouze jsem o tom uvažoval a hovořil jsem o tom. 
Ale Má řeč o tom se nezaznamenala v mysli nikoho na této planetě, že Já 
Osobně sejdu k nim a budu s nimi. Toto je tedy důvod, proč jsem v Izajášovi 
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hovořil nejdříve o poslouchání, ale neporozumění. Potom jsem prorokoval, že 
jen co Mě uvidí, ať Mě budou vidět jakkoli často, nebudou vnímat, Kdo jsem. 

Na druhou stranu, v Lukášovi jsem musel obrátit tento výrok, protože nyní jsem 
byl dole s nimi a oni Mě viděli den co den, a přece, ať se dělo cokoli, neviděli 
Mě takového, Jaký jsem skutečně byl nebo Kdo jsem skutečně byl. Z toho 
důvodu ‚hleděli, ale neviděli‘. Zároveň, jak jsem k nim hovořil z jejich vlastní 
pozice, jsa mezi nimi fyzicky a doslovně, a jak Mě poslouchali, protože neviděli, 
Kdo jsem skutečně byl, nemohli pochopit, co jsem jim říkal. 

Dovol Mi, Petře, abych tvou vnější mysl zmátl ještě více. Jak pokračují slova 
v proroku Izajášovi po 9. verši? Verše 10 až 13: ‚Zatvrď srdce tohoto lidu, zacpi 
jim uši a zavři oči, aby očima neuviděli, ušima neuslyšeli, srdcem nepochopili a 
neobrátili se, aby nebyli uzdraveni.‘ Toto zní ještě krutěji než verš, který jsem 
citoval v Lukášovi. Izajáš 6:11-13: ‚Zeptal jsem se: „Na jak dlouho, Pane?“ a on 
odpověděl: „Dokud se města nestanou troskami, v nichž se nebydlí, dokud 
nebudou domy bez lidí a země obrácená v sutiny. Dokud Pán nevyžene lidi pryč, 
takže tu zemi všichni opustí. Kdyby v ní zůstala i jen desetina, musí být znovu 
vypleněna. Ale jako terpentýnový strom, nebo jako dub zanechá pahýl, když je 
poražen, tak je svaté símě oním pahýlem“.‘ 

Takže, proč to bylo tak, že jsem musel hovořit v hádankách, nebo v tomto 
případě v souvztažnostech a podobenstvích, úmyslně je nutíce, aby nerozuměli, 
o čem hovořím a úmyslně je nutíce, kdo jsem a jaký byl Můj záměr mezi nimi? 
Podívejte se, z jaké pozice jsem k nim hovořil a co to byla za pozice, ze které Mě 
viděli a slyšeli. Já jsem sestoupil z nejzazší niternost nebo stavu nitra do stavu 
nejzazší zevnějšnosti nebo vnějšího stavu. A nejen to, ale zaujal jsem pozici 
v zevnějšnosti samotného zevnějšku – což je samotný negativní stav a lidský 
život. Jinými slovy, sešel jsem do lidského života a do zóny vymístění. Tak jsem 
byl na lidské úrovni a na úrovni negativního stavu. Jak navazujete vztah 
s kýmkoliv z té úrovně a jak oni navazují vztah s vámi ze své vlastní úrovně? 
Z vnějšku nebo zevnějšnosti do vnějšku nebo zevnějšnosti. Jak víš, tato pozice 
je pouze pozicí zdání. Pokud bych je měl nechat, aby Mě viděli v této pozici, 
která je pozicí iluze a nereality, Kdo skutečně jsem, a aby chápali, o čem jsem 
skutečně hovořil, navěky bych je uvěznil ve stavu zevnějšnosti. V tom případě 
by zůstali ve zdání svých životů, a ne ve skutečné realitě svých životů. Věčně by 
tedy zůstali v iluzi života bez toho, aby vůbec někdy poznali, co je to pravý život. 

Tedy, prvním krokem bylo v tomto ohledu sestoupit na jejich úroveň a vštěpit 
do jejich niternosti nebo nitra Pravdu, kterou by nechápali ve svém zevnějšku, 
takže by neměli žádnou šanci zkreslit ji a zfalšovat, zabráníce tak jakékoliv 
možnosti dostat se ven z iluze jejich pseudoživota. Aby se to nikdy nestalo, 
hovořil jsem v podobenstvích a souvztažnostech, nebo v jazyce jejich niternosti. 



623 
 

Toto je ‚pahýl‘, který zůstává, nebo svaté semeno, které využiji, abych otevřel 
jejich niternosti a nechal je poznat a přijmout Pravdu, a na základě toho je 
přivedl zpět do pozitivního stavu – jak jsem to tak pěkně a symbolicky popsal 
v citovaných verších proroka Izajáše. 

Musíte zde velmi jasně pochopit, že abyste toho všeho dosáhli, nejdříve musíte 
sestoupit na jejich úroveň. Na této úrovni nemají žádnou Pravdu. Ani v jejich 
niternostech není zasazeno nic té povahy. Jejich niternosti jsou uzavřeny a 
zablokovány. Klíčem k jejich otevření je zasazení Pravdy o Mé Přirozenosti a o 
pravém významu Mého Slova do nich. Pokud nejdříve nezasadíte tento fakt, 
nejste schopni vůbec ničeho dosáhnout. Jen co je to zasazeno do jejich 
nevědomé mysli, necháte to tam klíčit, dokud nenadejde čas, aby to vypučelo a 
rozkvetlo do mohutného stromu správného a pravdivého poznání o všem, co se 
týká jejich pseudoživotů a pravého významu a účelu pseudojsoucna a 
pseudobytí negativního stavu, a proč bylo dovoleno, aby se vůbec uskutečnil. 
Mezitím, jak to klíčí, navenek zatemníte jejich mysl, učiníte je slepými a 
hluchými, uděláte všechno, co jsem naznačil v Izajášovi, aby se toho nezmocnili 
a nevyťali nebo nevytrhli ze své mysli, zabráníce si tak, aby byli někdy spaseni, 
skončíce náhle ve věčné záhubě. Takže cokoliv, co jsem řekl, bylo v jejich 
vlastním zájmu. Pokud na to nahlížíte tímto způsobem, uvidíte, že to v žádném 
případě nebylo kruté, ale že to namísto toho bylo znamením Mého Absolutního 
Milosrdenství a Soucitu. A toto je všechno, co skutečně znamená a označuje 
citované prohlášení. 

Peter: Velice moc Ti děkuji za toto smysluplné a inspirující vysvětlení. Je ještě 
něco, čím bys chtěl dnes přispět? 

Pán Ježíš Kristus: Velmi rádo se stalo, Petře. Ne, myslím, že všechno ostatní, o 
čem by bylo užitečné hovořit, odložím na nějakou jinou dobu. Přeji ti příjemné 
odpoledne, Petře. 
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Dialog 79 

6. května 1999 

 

Peter: Dostali jsme nějaké předběžné reakce na obsah Dialogu 77 – jak se 
očekávalo. A přicházejí jen od lidí, kteří mají e-mail. Ostatní, kteří dostávají naše 
Dialogy obyčejnou poštou, tento konkrétní Dialog ještě nedostali (odeslal jsem 
ho včera). Jsem zvědav, jaké reakce dostaneme od nich. Každopádně, máme 
tady prosbu od tří různých lidí o nějaké bližší upřesnění a vysvětlení záležitostí, 
kterých jsme se dotkli v tomto Dialogu. Jedna je z Východního pobřeží, jedna ze 
Západního pobřeží a jedna z České republiky. Prosba z České republiky se 
netýká obsahu Dialogu 77. Než se ale budeme věnovat formulování jejich 
otázek, chci se zeptat Tebe, zda máš něco, co bys nám chtěl dnes ráno oznámit. 

Pán Ježíš Kristus: Nuže, Petře, reakce, které přicházejí a budou přicházet na 
obsah zmíněného Dialogu, jsou pochopitelně kvůli faktu, že velmi zdůrazňuje, 
že každý má osobní zodpovědnost rozhodnout, jaký druh otázek klást a zda 
mají takové otázky skutečně multivesmírný význam. Toto není jednoduchý 
úkol. Nezapomínej, že přirozenost lidského života byla v podstatě zfabrikována 
takovým způsobem, aby měla vrozeně a přirozeně sklon očekávat, že všechno 
přijde nebo bude navrženo někým jiným, tedy ze zevnějšku, a ne z jejich 
vlastního nitra. Toto uspořádání vyvolává v některých lidech téměř záchvat 
paniky, když mají přijít se svými vlastními odpověďmi, ze svého vlastního nitra a 
na základě svého vlastního úsilí, převezmouce zodpovědnost za výsledek 
takového úsilí. Pro lidi je mnohem jednodušší fungovat v jejich životech tehdy, 
jestliže je jim řečeno, co dělat a jak to dělat, nebo jestliže dostanou odpovědi 
na své otázky od někoho jiného, kdo má pravomoc to dělat, namísto toho, aby 
byli nuceni hledat takové odpovědi ve svém vlastním nitru. Jak víš, takové 
tendence jsou typické pro celou přirozenost negativního stavu. Takže nebuď 
překvapen, pokud k nám ohledně této záležitosti přijde více otázek. Na druhou 
stranu, přece jen jsi měl nějakou pozitivní zpětnou vazbu ohledně obsahu toho 
Dialogu. 

Jeden komentář k něčemu, co bylo naznačeno na předposlední a poslední 
straně Dialogu 76. Týká se záležitosti pravé strany a levé strany a mít pravdu 
ohledně něčeho a být vynechán z něčeho. Dan vyjádřil určité starosti ohledně 
jazykových omezení. Jak víš, v tomto století byl pro transmisi Nového zjevení 
Pána Ježíše Krista zvolen anglický jazyk. Struktura tohoto konkrétního jazyka 
umožňuje oznamování některých velmi důležitých duchovních idejí, které není 
možné vyjádřit v žádném jiném jazyce. Proto není náhodou, že anglický jazyk 
byl ustanoven za společný mezinárodní jazyk, kterým a pomocí kterého lidé 
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různých jiných národů a jazyků vzájemně komunikují. Z tohoto faktu vidíme, 
proč byl tento konkrétní jazyk zvolen pro transmisi Mého Nového zjevení. Jsou, 
samozřejmě, některé další důležité duchovní důvody pro tuto volbu, ze 
závažných bezpečnostních důvodů však nemohou být zjeveny. 

Problémem některých anglických výrazů je to, že pro ně neexistují žádné 
ekvivalenty v některých dalších jazycích. Takže kdokoliv, kdo překládá Mé Nové 
zjevení, čelí nelehkému úkolu najít nejvhodnější slova, která by mohla korektně 
přiblížit anglické výrazy. Avšak v některých případech, jako například u výše 
uvedených výrazů (zvýrazněných tučným písmem), nelze najít takové 
ekvivalenty. Proto se navrhuje, aby každý případný překladatel Mého Nového 
zjevení, a zejména těchto Dialogů, použil popisné formy, pomocí kterých může 
vysvětlit, co ty výrazy v angličtině skutečně znamenají. 

Chtěl bych učinit ještě jeden stručný komentář, než se budeme věnovat tvým 
otázkám, Petře. Týká se to určitého přísloví, které mají lidé a které je třeba 
uvést do náležité perspektivy. Toto přísloví zní asi takto: „Cesta do pekel je 
dlážděná dobrými úmysly.“ Pokud se pozorně podíváte na význam tohoto 
vyjádření, všimnete si, jak je překroucené. Toto přísloví bylo zformulováno 
sílami negativního stavu a následně implantováno do lidských myslí. Jeho 
skrytým úmyslem bylo to, aby lidem zabránilo, aby měli jakékoli dobré úmysly. 
Koneckonců, jestliže dobré úmysly vedou do pekel, potom v tom případě proč 
se o ně pokoušet? Je lepší zůstat pasivní a nečinný, bez jakýchkoli motivačních 
impulsů konat něco dobré a pozitivní, protože ať se děje cokoliv, stejně 
skončíte v jednom z pekel. 

Takto jsou lidé klamáni, aby smýšleli o dobrých úmyslech tímto způsobem. Jak 
bylo při některých příležitostech v Mém Novém zjevení naznačeno, z pravého 
duchovního hlediska se činy a skutky jedince neposuzují podle jejich výsledků, 
ale podle původních úmyslů, se kterými je vykonal nebo podnikl. Pokud byly 
jeho úmysly dobré a pozitivní, v žádném případě jej nemohou dovést do pekel. 
Zároveň, pokud byly jeho záměry, které měl na mysli, jak niterně, tak i navenek 
ve všech svých aspektech skutečně dobré a pozitivní, nejsou schopny vést 
k negativním výsledkům a následkům. Dobré a pozitivní úmysly vedou buď 
k dobrým a pozitivním výsledkům, nebo k neutrálním - v tom případě 
z nějakých důležitých duchovních důvodů nebylo příhodné nebo vhodné takové 
skutky podniknout. Avšak nikdy nemohou vést k negativním, nebo dokonce ke 
zlým výsledkům. Proto nemohou dobré a pozitivní úmysly logicky nikdy nikoho 
dostat do pekel, nebo dláždit cestu do pekel. Jestliže nastane takový negativní 
výsledek, znamená to jen, že úmysly byly pouze zdánlivě dobré, posuzovány 
z pozice zevnějšnosti, ale niterně takové nebyly. V tom případě můžete na 
základě svých vnějších pozorování a závěrů nabýt dojmu, že ‚dobré a pozitivní‘ 
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úmysly vedou do pekel. A toto je všechno, čím jsem chtěl dnes ráno přispět. 
Můžeš pokračovat, Petře, a položit zmíněné otázky. 

Peter: Dovol, abych začal jednou prosbou o objasnění, která se určitým 
způsobem týká toho, o čem jsme hovořili v Dialogu 77, co je zaznamenáno na 
jeho předposlední a poslední straně. Týká se to záležitosti sexuality, ale z úplně 
jiné perspektivy. Kupodivu, tato záležitost nebyla do této chvíle nikdy uvedena 
v žádné knize Tvého Nového zjevení. Týká se to pojmu a významu incestu. Je to 
pohlavní poměr, ke kterému dochází mezi rodiči a jejich dětmi nebo mezi 
sourozenci nebo mezi blízkými příbuznými. Jak dobře víš, takové sexuální 
praktiky byly z historické perspektivy během celé historie lidstva striktně 
zakázány. Je aktuální objasnit tuto záležitost? 

Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře, je to velmi aktuální. Přímo se to týká povahy 
probíhajícího posunu a ilustrace a demonstrace konečné, nejodpornější tváře 
pravé přirozenosti negativního stavu. Všechno to, co bylo řečeno v Dialogu 77 o 
homosexualitě a bisexualitě, můžeme aplikovat i na záležitost incestu. Ano, 
incest je konečným a nejexternějším - do největší možné krajnosti - vyjádřením 
nevhodného chápání, pojímání a praktikování sexuality v lidském životě. 
Abychom si to ještě jednou zopakovali, pokud je každý vztah vůbec založen na 
sexuálních energiích a je z nich odvozen a pokud se podle lidského chápání 
sexualita omezuje pouze na pohlavní styk, milování se a koitus dvou jedinců, jak 
potom navazovat vztah s někým ve své rodině a mezi příbuznými? Pomocí a 
prostřednictvím pohlavního styku s nimi. Prostřednictvím takových praktik 
tento faktor ilustruje a demonstruje fakt, co se stane, pokud se ujme taková 
mylná představa, nesprávný výklad a nepochopení pojmu sexualita a pokud se 
zredukuje jen na doslovný, fyzický pohlavní styk. 

Kromě toho všeho je ale incest nástrojem pachatele, používaný jako 
prostředek, pomocí a prostřednictvím kterého je oběť manipulována a 
ovládána a je jí ukázáno, kdo má moc a autoritu. Tato tendence pochází ze 
snahy negativního stavu dělit lidi na pasivní, podřízené a poslušné tvory na 
jedné straně, a na dominantní, ovládající, autoritativní a majetnické na straně 
druhé. V tomto případě se předpokládá, že moje děti nebo moji příbuzní nebo 
členové mé rodiny jsou mým vlastnictvím a já si s nimi můžu dělat, co chci. A 
protože sexualita je jedním z nejmocnějších nástrojů na vytvoření a provedení 
takového rozdělení a, na základě toho, vzájemných vztahů, je to sexualita, která 
je využita pro tento účel.  

Ohledně této záležitosti je toho ale více, než bylo do této chvíle o ní uvedeno. 
Týká se to výhradně samotné přirozenosti negativního stavu. Jak víš, život 
negativního stavu je založen na masách, skupinách, společnostech a podobných 
entitách. Účelem jejich vytvoření bylo potlačit jakékoliv představy o 
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jedinečnosti, zosobnění a individualizaci jakýchkoli členů negativního stavu i 
lidí. Toto uspořádání je pěkně zobrazeno v politikách a filosofiích 
komunistických zemí, kde jedinec není ničím a masy jsou vším a kde malá 
skupina lidí, nebo dokonce jeden jedinec, tvoří vládu a moc nad nimi a využívá, 
manipuluje a ovládá je, jak jen chce. Kvůli tomuto uspořádání můžete lehce a 
bez jakékoliv viny nebo výčitek svědomí obětovat jakéhokoliv jedince pro 
potřeby skupiny nebo mas. Rodinná struktura na planetě Nula je založena na 
tom stejném předpokladu. A ještě jednou, protože sexualita je nejlepší možný 
nástroj, pomocí a prostřednictvím kterého můžete ukázat, kdo má moc, využívá 
se pro tento účel sexualita. 

Podívejme se však, co se děje v tomto procesu. Oběť této situace obyčejně 
končí v neschopnosti vytvořit si svou pravou identitu. Cílem krvesmilství, tak jak 
ho vynalezly síly negativního stavu a promítly do lidského života, je zničit nebo 
rozbít, nebo úplně zablokovat cestu k vytvoření si své jedinečné zosobněné a 
individualizované sebeidentity. Negativní stav netoleruje žádnou takovou 
jedinečnost a individualizovaný a zosobněný životní styl nebo sebeidentitu. 
Konečným vyjádřením této tendence, ve formě ilustrace a demonstrace této 
skutečnosti a přirozenosti negativního stavu, je praxe incestu, která vede 
k takovému hroznému výsledku u jakékoliv oběti tohoto sexuálního aktu. Toto 
je jeden z důvodů, proč je incest mezi všemi lidmi na planetě Nula tak rozšířen. 

Jak víš, Petře, incest má na vaší planetě dlouhou historii. Incestní vztah je 
zaznamenán dokonce i v křesťanské Bibli. Vezmi si například případ Lota, 
příbuzného Abraháma, a jeho dvou dcer (Genesis 19:30-38). Potom, co unikli 
zničení Sodomy a Gomory, během čehož přišla Lotova žena o život tak, že se 
z ní stal solný sloup, ocitli se v izolaci od všech ostatních. Takže Lotovy dcery, 
vidouce, že nemají žádnou možnost získat manžele, a chtějíce mít děti, opily 
svého otce a během jeho alkoholického opojení ho přinutily k pohlavnímu styku 
s nimi, aby mohly otěhotnět a založit si potomstvo. I když význam tohoto 
příběhu z hlediska jeho duchovní souvztažnosti se týká něčeho úplně jiného, 
než o čem tu hovoříme, ilustruje, jak je sex využíván pro dosažení svého cíle – 
ať by byl jakýkoliv. V našem případě, sexualita byla a bude využita negativním 
stavem, aby dosáhl svého cíle, pokud jde o osud lidstva. V této konkrétní 
konotaci je jeho cílem úplně a totálně vykořenit z lidského života jakékoliv 
pojetí, jakož i jakoukoliv potřebu individualizace, zosobnění a jedinečnosti 
vnímání, projevu a manifestace každého. 

To je jediný způsob, jak může negativní stav zvítězit na planetě Nula. Dokud 
zůstanou byť i jen nejnepatrnější pozůstatky individualizací, jedinečností a 
zosobnění, negativní stav nemá plnou moc a nadvládu. Proč je to tak? Jak víš, 
celá přirozenost pozitivního stavu je založena a postavena na jedinečnosti, 
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individualizaci a zosobnění všech jeho členů. Plně odráží ve své relativní kondici 
Mou Přirozenost, která je zakořeněna v Absolutní Individualizaci, Jedinečnosti a 
Zosobnění. V tomto smyslu můžeme říci, že Já jsem Absolutně Jedinečný, 
Absolutně Individualizovaný a Absolutně Zosobněný Absolutní Jedinec. A 
protože Mé Stvoření a všechny Mé sentientní entity odrážejí a nesou tuto Mou 
Přirozenost ve své vlastní relativní kondici, jsou také úplně a kompletně 
individualizované, zosobněné a zcela jedinečné. 

Takže, jak byste si počínali při aktivaci negativního stavu, pokud je přirozenost 
pozitivního stavu a všech jeho obyvatel taková? Zřeknutím se tohoto systému. 
Nemůžete dost dobře budovat odlišný životní styl, jestliže se držíte těchto 
principů. Abyste vybudovali takový úchylný životní styl, potřebujete zničit 
funkční moc těchto principů a zavést jejich opaky. Incest je v tomto pojímání 
extrémní ilustrací a manifestací toho faktoru. Toto je ten příklad, který 
poskytuje hmatatelnou, konkrétní a doslovnou manifestaci těchto 
pseudoprincipů, které velmi účinně a úspěšně vedou ke zničení nebo rozbití 
nebo zablokování schopnosti oběti vytvořit si svou jedinečnou, 
individualizovanou a zosobněnou sebeidentitu. Nemaje žádnou sebeidentitu, 
dotyčný jedinec může být manipulován, jak jen chcete. 

Jak víš, ve vaší psychiatrické diagnostické příručce jsou tito jedinci 
diagnostikováni jako trpící hraniční poruchou osobnosti. Ze své bývalé klinické 
praxe, Petře, velmi dobře víš, jaké nesmírné těžkosti představují tyto případy 
pro jakéhokoliv terapeuta, který pracuje s těmito jedinci. Tyto těžkosti pramení 
z následujícího faktu: Jak můžeš pracovat s někým, kdo nebyl nikdy schopen 
vytvořit si žádnou pozitivní, ba dokonce ani negativní sebeidentitu? Pokud jsi ve 
svém nitru prázdný, lze se nějak s tou prázdnotou spojit? Abys to učinil, 
nejdříve bys musel vytvořit náležitou a přijatelnou sebeidentitu pro toho 
jedince. Jinak by celá tvá snaha pomoci mu/jí (většinou jí!) skončila úplným 
selháním – jak je to v mnoha případech těchto jedinců. 

Aby se ještě výrazněji ilustrovala tato rozpolcenost, někteří jedinci zneužívaní 
incestem nabyli poruchu rozkladu osobnosti, která vede k vytvoření početných 
umělých osobností ve stejném jedinci. U dalších se vyvine psychóza, nebo zešílí, 
úplně unikajíce před uvědoměním si fyzické reality, která je obklopuje. Tyto 
faktory opět ilustrují, že negativní stav nemá žádnou pevně stanovenou 
jedinečnou, zosobněnou a individualizovanou identitu a že je úplně a 
kompletně šílený, nemaje vůbec žádnou představu, jaká je pravá realita života. 

Nuže, tady je definitivní ilustrace a demonstrace přirozenosti negativního stavu, 
který nemá žádnou individualizaci, žádnou jedinečnost, žádné zosobnění, 
žádnou sebeidentitu, ale je prázdný a bez jakéhokoliv skutečného života. 
Výsledky krvesmilných vztahů ilustrují tato fakta o negativním životě v jeho 
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nejextrémnější míře. Toto je důvod, proč bylo dovoleno, aby vzkvétaly, a proč 
jsou mezi lidmi tak rozšířeny. To vám říká, jak nikdy nepraktikovat svou 
sexualitu v žádném z jejích aspektů. 

Kvůli faktu, že během současného probíhajícího posunu renegáti právě 
manifestují nejodpornější, nejohavnější a nejopovrženíhodnější přirozenost 
negativního stavu, toto je doba, kdy je do vaší pozornosti uváděn jeden z jeho 
nejoblíbenějších nástrojů – sexualita v incestu. 

Dalším aspektem této záležitosti, jak víš, je to, že v drtivé většině případů je 
obětí incestu žena. Tato skutečnost ilustruje a demonstruje krajní a nanejvýš zlé 
důsledky separace, izolace a oddělení feminity od maskulinity i maskulinity od 
feminity. Kromě toho, pokud ženu umístíte do podřízeného postavení a sloužící 
dominantnímu muži, potom ji můžete používat, využívat, zneužívat a 
manipulovat s ní, jak jen chcete. Incest je konečným vyjádřením tohoto faktoru. 
Takto daleko může zajít separace, izolace a rozdělení. A toto je všechno, co chci 
zjevit ohledně této záležitosti. 

Peter: Děkuji Ti moc za poučné vysvětlení této záležitosti. Další otázka přichází 
od Michaela Maldonada. Cituji: ‚Je účelem kladení otázek multivesmírného 
významu to (i když jsme už dostali a i měli dostatek odpovědí od Tebe), 
abychom zařídili, že budeš sdílet odpovědi (které jsme už dostali od Tebe 
osobně) s ostatními členy Tvého Nového zjevení – Tvými ostatními 
představiteli? Předpokládám, že pokud položím otázku přímo a dostanu 
odpověď od Tebe ze svého vlastního nitra, že ještě stále mám žádat o odpověď 
skrze Petra, aby mohli ostatní mít z toho prospěch? O toto jde?‘ 

Pán Ježíš Kristus: Nuže, odpověď na tuto otázku by měla být jasně odvoditelná 
z obsahu Dialogu 2. Naléhavě bych radil znovu si důkladně přečíst ten Dialog, 
abyste získali náležité chápání pozice a role každého. Jak bylo v tom Dialogu 
uvedeno, každý přichází z určitého světa v určité dimenzi a je spojen s určitým 
světem, nebo někdy s několika světy a několika dimenzemi, ze kterých působí a 
ze kterých přijímá a kterým posílá jakékoli informace, jež jsou v každé konkrétní 
době potřebné. V tomto ohledu je omezen na ty, a pouze na ty, dimenze a 
světy. Proto jiné dimenze a světy nemají přístup k informacím, které přijal ze 
své vlastní sféry fungování a komunikace. Ony mají odlišné potřeby a odlišné 
způsoby komunikace a přijímání jakýchkoli informací. Tak je to v této konkrétní 
době. Tato struktura bude nadále taková do té doby, dokud bude existovat 
negativní stav a lidský život v jeho negativních aspektech. 

Z hlediska těchto faktů je kvůli jedinečnosti každé dimenze a jejich světů a kvůli 
vašemu spojení pouze s nimi, a s žádnými jinými, tak trochu irelevantní hovořit 
o multivesmírných odpovědích, které při své vlastní zosobněné a 
individualizované komunikaci se Mnou ode Mne dostáváte a budete dostávat. 
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Cokoli, co v tomto ohledu ode Mne dostanete, se týká pouze vás a světů, se 
kterými jste spojeni. Petrova role je v tomto ohledu od vás všech rozdílná v tom 
smyslu, že on je v pozici, ve které je spojen s multivesmírnou oblastí a 
atmosférou jsoucna a bytí i pseudojsoucna a pseudobytí, takže všechno, co 
skrze něho oznamuji, je k dispozici všem dimenzím a jejich světům, jakož i všem 
pseudodimenzím a jejich světům všezahrnujícím způsobem. Celý jeho život a 
všechny jeho životní zkušenosti byly strukturovány takovým způsobem, aby 
mohl být v této roli. V tomto časovém bodě nikdo jiný v takové roli není. 
Dokonce i když ve svém vlastním nitru dostáváte ode Mne stejné odpovědi, 
jaké dostáváte přímo skrze Petra, Moje odpovědi skrze Petra se přece jen týkají 
všech a všeho a slyší je každý, zatímco odpovědi, které dostáváte vy, slyší pouze 
ti, kteří jsou spojeni s vámi osobně. Toto uspořádání, samozřejmě, v žádném 
případě nenaznačuje (a toto opakuji zase a znovu!), že vaše pozice je méně 
hodnotná, méně důležitá a méně potřebná než Petrova; nebo že Petrova pozice 
je hodnotnější, důležitější a potřebnější než vaše. Jednoduše to znamená, že 
vaše pozice se od Petrovy liší a že obě dvě pozice jsou stejně potřebné, stejně 
důležité a stejně hodnotné. A takto to má nyní být. 

To, zda máte sdílet své vlastní odpovědi, které přijímáte přímo ode Mne, závisí 
na povaze a obsahu položených dotazů a přijatých odpovědí. Toto by mělo být 
stanoveno z vašeho vlastního nitra během vaší komunikace se Mnou. Některé 
z nich mohou a smí být sdíleny. Některé z nich by bylo duchovně nevhodné, 
nebo dokonce nebezpečné sdílet. Opět, tento faktor musíte stanovit vy sami 
spolu se Mnou, a s nikým jiným. Mějte ale velmi jasně na paměti, že všechny 
odpovědi, které dávám skrze Petra, je velmi aktuální a potřebné oznámit všem 
a potřebuje je slyšet každý, všude v ostatních dimenzích i světech, jakož i vy, 
Moji praví představitelé. Jsou určité aspekty těchto typů odpovědí, jejichž 
význam vaše vnější lidská mysl nemůže vnímat nebo pochopit, které však 
vnímají a chápou ostatní, kteří nejsou v pozici lidského života. Tyto aspekty 
Mých odpovědí se týkají stylu a způsobu, jak je Petr ze Mne a v Mém jménu 
formuluje. Vaše styly a způsoby jsou v tomto ohledu jiné a nebyly by schopny 
oznámit ty samé potřebné věci a významy jako Petrovy. Toto je důvod, proč 
jsem zvolil Petrův styl vyjadřování a oznamování a proč mluví, vypráví, navazuje 
vztahy, píše atd. tak, jak to dělá. Být takový a dělat to je integrální součástí jeho 
schopnosti. Nepokoušejte se napodobit ho nebo nečekejte, že budete mít na 
základě vašeho vlastního vztahu se Mnou stejné výsledky jako on. To by se 
příčilo vaší vlastní jedinečnosti a tomu, jak se projevuji a vyjadřuji skrze vás. 
Pamatujte si to, prosím. Je to důležité. 

Peter: Děkuji Ti velmi za tuto připomínku. Michaelova další otázka zní 
následovně: ‚Pokud máme klást otázky a dostávat odpovědi ze svého vlastního 
nitra, zřejmě to má být posilovacím cvičením, které nám má ukázat, že už 
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známe odpovědi na otázky, které klademe, abychom tak rozhodně „věděli“, že 
jsme na správné koleji. Je to jakousi neviditelnou vzpruhou nebo potvrzením, 
abychom měli důvěru v poznání, že to, co cítíme, jsi skutečně Ty a že odpovědi, 
které osobně dostáváme, skutečně přicházejí od Tebe?“ 

Pán Ježíš Kristus: I když to můžete vidět takto, jako Moji praví představitelé 
byste neměli vyhledávat nebo neměli byste interpretovat své odpovědi jako 
potvrzení a posílení vaší jistoty, že jsem to Já, kdo k vám hovoří a že jste na 
správné koleji. Celé Mé Nové zjevení je založeno na nevyvratitelné logice jeho 
idejí a principů, které nepotřebují žádné takové potvrzování nebo posilování. 
Jestliže k vám ale navzdory tomu přicházejí, můžete na ně reagovat s vděčností, 
ale nezabývejte se jimi nějak obšírně, nevyhledávejte je a nezakládejte na nich 
přijetí Mě a Mého Nového zjevení. Namísto toho, jak vám bylo uvedeno 
mnoho, mnoho, mnohokrát, spoléhejte se na svou intuici, která vám říká, že 
něco je, nebo není tak. Je velmi důležité a rozhodující, abyste se na této 
křižovatce vašeho života ujistili, že se jako Moji praví představitelé spoléháte 
výlučně na faktor vaší intuice, na logiku a proces uvažování vaší mysli. Všechno 
ostatní je nadbytečné. To ostatní není schopno poskytnout členům negativního 
stavu žádné náležité poučení. Opak jen posiluje jejich pozici. O této záležitosti 
jsme už diskutovali v některých předcházejících Dialozích. 

Peter: Jeho poslední otázka zní následovně: ‚Měli bychom se vyhýbat nebo 
váhat s položením jakýchkoli otázek ohledně souvztažností, které se přímo 
netýkají nikoho konkrétního, dokonce ještě než je položíme přímo Tobě ze 
svého vlastního nitra?‘ 

Pán Ježíš Kristus: Tu jde o užitečnost a skutečnou potřebu vědět něco, co může, 
ale i nemusí být pro vás prospěšné, nebo to může být pro vás dokonce 
duchovně nebezpečné. Můžete se Mě zeptat na co jen chcete. V tomto ohledu 
neexistují žádné restrikce nebo omezení. Je to výhradně mezi Mnou a vámi. 
Avšak při kladení svých otázek jste zodpovědni za rozhodnutí, zda by měly být 
položeny i skrze Petra, protože odpovědi na ně by mohly mít multivesmírný 
význam. Jednoduše řečeno, akt takového rozhodnutí by neměl být nikdy 
vnucován Petrovi, aby se Mě ptal, zda vaše otázka má, či nemá takový 
charakter. Tuto zodpovědnost máte vzít na svá vlastní bedra. Ano, dejte se do 
toho a zeptejte se Mě cokoli, co chcete. Je vhodné to udělat. Avšak jen otázky 
multivesmírného významu mohou být položeny na fóru nebo platformě 
těchto Dialogů. Také, když kladete otázky, které se konkrétně netýkají nikoho a 
ničeho ve smyslu souvztažností, je vám doporučeno, abyste prozkoumali, 
jakému užitku mohou sloužit, aby přinesly prospěch vašemu osobnímu životu a 
vašemu duchovnímu pokroku. A toto je všechno, co může být v této době o 
této záležitosti řečeno. 
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Peter: Děkuji Ti velmi za tyto odpovědi. Moje poslední otázka je od Martiny 
Kamradové z České republiky. Ve skutečnosti to není ani tak otázka, jako spíše 
prosba o objasnění. Týká se to záležitosti modlení se za jiné a formulace Tvé 
Nové Modlitby, diskutované ve Tvém Dialogu 7. Ta modlitba začíná slovy ‚Náš 
Pane Ježíši Kriste…‘. Vždy je to ‚náš‘, ‚nás‘ atd. Jak to vyhovuje požadavku 
nemodlit se za jiné? 

Pán Ježíš Kristus: Ne, to neznamená modlení se za jiné. Pamatujte si, prosím, že 
jste obklopeni členy vaší duchovní rodiny, členy Nového vesmíru a mnoha 
dalšími z vaší domovské základny i odjinud. Vždy, když říkáte ‚Náš Pane Ježíši 
Kriste‘, vyvoláváte jejich přítomnost ve vašem vědomém životě a modlíte se 
s nimi, a ne za ně. Vidíte rozdíl? Kromě toho, na samém konci Doplnění 18 
v Korolariích… vám bylo jasně naznačeno, že pokud chcete, můžete formulaci 
‚Náš Pane Ježíši Kriste‘ nahradit slovy ‚Můj Pane Ježíši Kriste‘. Toto nahrazení 
bylo navrženo, aby vás dostalo blíže k zosobnění a individualizaci vašeho 
vlastního života. Jestliže se modlíte v přítomnosti všech, kteří jsou s vámi ve 
stavu vaší niternosti, evokujete velmi důležité multivesmírné duchovní 
souvztažnosti, týkající se konečné eliminace negativního stavu a budování 
života pozitivního stavu v jeho plnosti a kompletnosti. Kvůli tomuto důležitému 
významu a souvztažnosti se všichni, kteří jsou při vás přítomni, modlí s vámi 
z těch stejných důvodů a pro posílení jejich vlastního odhodlání sloužit Mi za 
tímto vznešeným účelem. Pamatujte si to. 

V tomto bodě, Petře, bych doporučoval, abychom pro dnešek skončili. Přeji ti 
příjemné odpoledne. 

Peter: Děkuji Ti mnohokrát za odpovědi na naše, někdy diskutabilní otázky.  

Pán Ježíš Kristus: Rádo se stalo. Petře. I Já děkuji vám všem, kteří jste položili 
všechny tyto otázky. Jestliže jsem se rozhodl na ně odpovědět, zřejmě se Mé 
odpovědi týkají všech, všude. Jdi v pokoji s Mou láskou a uznáním. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



633 
 

Dialog 80 

10. května 1999 

 

Peter: Dnes ráno máme k zodpovězení nějaké otázky. Dříve, než je položím, 
chtěl bych tentokrát nabídnout, abys hovořil Ty první – jako vždy. 

Pán Ježíš Kristus: Děkuji ti, Petře, za tvou laskavou nabídku. I když mám 
skutečně něco na mysli, o co bych se chtěl s vámi podělit, tentokrát bych raději 
hovořil jako poslední, formou závěrečných poznámek. Je nezbytné oznámit jisté 
věci, jejichž povaha si vyžaduje, aby byly vyjádřeny na konci tohoto Dialogu. Dej 
se tedy, prosím, rovnou do toho a polož své otázky. 

Peter: První otázku položila Dr. Beth Ann Voienová. Dovol mně doslovně citovat 
její otázku: ‚Je nám řečeno, že pseudotvůrci „viděli“ něco odlišného v tom, jak 
agenti pozitivního stavu, kteří jsou čtenáři Nového zjevení, žijí a existují na této 
planetě. Má otázka zní: Co „viděli“? Nepochybně většina z „nás“, pokud ne 
všichni, má úplně typické lidské slabé stránky, nedostatky atd. Viděli naše 
„nitro“, naše úmysly, snahy, víry týkající se Pána Ježíše Krista a/nebo možné 
spojení našich životů s jinými dimenzemi, nebo…?‘ 

Pán Ježíš Kristus: Nuže, Beth Ann si v určitém smyslu sama zodpověděla svou 
otázku. Ano, je to všechno to a ještě více. To ‚více‘ je v jejím závěrečném slově 
‚nebo…‘. Jak si pamatuješ z Doplnění 15 v Korolariích…, bylo vám naznačeno, že 
v porovnání s jinými lidmi jste byli z milosti Pána Ježíše Krista okrajově 
přepojeni tak trochu odlišným způsobem. Je zde důraz na slovo ‚okrajově‘. 
Proč? Jakýkoliv jiný typ zapojení by vás učinil příliš ne-lidskými. V tom případě 
by bylo nemožné, abyste uskutečnili své poslání překladatelů přirozenosti 
typického lidského života a života v negativním stavu všeobecně. Za těch 
podmínek by bylo pro vás i těžké přežít. V jistém smyslu můžete říci, že 
kdybyste byli přepojeni víc než okrajově, pravděpodobně by vás úkladně 
zavraždili. Ostatní lidé a agenti negativního stavu na planetě Nula by nemohli 
vystát, že jste příliš odlišní nebo že vůbec nejste jako oni. V tom případě by vaše 
poslání, které jsem vám dal, úspěšně zmařili. 

Na druhou stranu, bylo také nesmírně důležité dát do vás něco, co ostatní lidé a 
agenti negativního stavu neměli, aby se zachovalo vaše přímé, ačkoliv 
nevědomé spojení s pozitivním stavem všeobecně, a zvláště se Mnou. Jinak 
byste byli jednoduše jako ostatní lidé, bez jakékoliv schopnosti rozlišovat mezi 
tím, co je duchovně správné a náležité, a tím, co není. Tak či onak, ve svém 
poslání byste selhali. A toto nás přivádí k odpovědi na otázku Beth Ann. Vaše 
okrajové přepojení sestává ze zvláštní schopnosti, vštěpené přímo Mnou, zjistit, 
rozlišit, pochopit, porozumět, vnímat, intuitivně chápat a přijmout Pravdu o 
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Mně, o Mých Duchovních Principech, o duchovnosti všeobecně, o pravosti a 
kráse Mého Nového zjevení a o pravé realitě pozitivního stavu. Tato konkrétní 
schopnost, která v současnosti drtivé většině lidí chybí, vás dostává do pozice, 
kterou jsem naznačil Mým učedníkům během Mého života na planetě Nula, jak 
je to zaznamenáno v Lukášovi 8:10, opět cituji: ‚Bylo vám dáno poznat tajemství 
Království Božího, ale ostatním je to dáno v podobenstvích, aby „Hleděli a 
neviděli, a poslouchali a nerozuměli“.‘ O tom, proč tomu bylo tak, jsme už 
diskutovali v Dialogu 78. Není to zde potřebné vůbec opakovat. Prosím, jestliže 
chcete, můžete si znovu přečíst ten Dialog. Takže v podstatě jste ve stejné 
pozici během života na planetě Nula, v jaké byli v té době Moji učedníci. Oni 
byli také okrajově přepojeni, aby byli schopni pochopit a přijmout Mne a Mé 
Slovo. 

V té době, jak víte, pseudotvůrci plně ovládali zónu vymístění. Soustřeďovali se 
na své úsilí setrvat v té pozici. Uvědomovali si nebezpečí Mé inkarnace na 
planetu Nula, i když později, během procesu Mého ukřižování na kříži, si nebyli 
stoprocentně jisti, zda skutečně jsem ten, Kdo jsem. Zpočátku však přece jen 
tušili, že jsem Svatý. Toto je jasné z nářků démonů a takzvaných nečistých 
duchů během jejich vyhánění Mnou z lidí. Tehdy obyčejně křičeli: ‚My víme, 
Kdo jsi, jsi Svatý, Syn Nejvyššího. Přišel jsi nás mučit?‘ Kvůli tomuto 
počátečnímu poznání byly všechny snahy pseudotvůrců zaměřeny na 
podkopání Mého poslání. To jim nedávalo vůbec žádný čas, aby prozkoumali 
přepojení Mých učedníků. Samozřejmě, okrajové přepojení Mých učedníků se 
podstatně liší od vašeho vlastního. Jejich pozice byla zcela jiná. Nezapomínejte, 
že v té době jsem ještě byl odloučen od Své Esence-Otce, a proto Mě Moji 
učedníci vnímali jako Osobu odlišnou od Mého Otce-Esence. Tehdy také 
neexistovala Má Nová Přirozenost. Takže jejich přepojení bylo zaměřeno na 
jejich schopnost přijmout Mě spíše jako jednorozeného Syna Božího než jako 
Jediného Boha Nedělitelného. Vědouce o tom, i pseudotvůrci předpokládali, že 
je to tak, a proto z toho hlediska nemělo přepojení Mých učedníků na ně žádný 
dopad, protože pokud šlo o jejich vnímání a chápání toho, Kdo skutečně jsem, 
byli v úplně stejné pozici. Ani pseudotvůrci, ani Moji učedníci, ani nikdo nikde 
jinde neměl žádné ponětí, že Má Přirozenost se od základu změní a že získám 
zcela Novou Přirozenost, která do té chvíle nebyla a neexistovala, a že tato 
Nová Přirozenost od základu změní všechno v celém jsoucnu a bytí i 
pseudojsoucnu a pseudobytí, jakož i v životě všech ostatních i jejich vlastních 
přirozeností. 

Vaše okrajové přepojení je ale strukturováno takovým způsobem, aby vám 
umožnilo vnímat, zjistit, pochopit a přijmout všechno ohledně Mé Nové 
Přirozenosti a všechno obsažené v Mém Novém zjevení. Pseudotvůrci při 
způsobu, jakým zfabrikovali lidskou mysl nebo lidskou přirozenost, 
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předpokládali, že ani jedna typická lidská bytost, protože její mysl a dispozici 
vyrobili oni, nebude nikdy schopna porozumět nebo pochopit nic z těchto 
faktů, a už vůbec ne je přijmout. Jak víš, lidská mysl, ponechaná sama sobě se 
svými schopnostmi vnímání a chápání ve své esenci a substanci, tak jak byla 
úmyslně zfabrikována původními pseudotvůrci, není schopna náležitě pochopit 
pravou duchovní realitu ani nic, co se týká Mé Pravé Přirozenosti. Může to 
udělat jen zkresleným a překrouceným způsobem. Toto bylo nutným 
uspořádáním ve schématu aktivace negativního stavu a fabrikace lidí, aby byl 
negativní stav uveden do dominantní pozice. Jinak by negativní stav neměl 
žádnou šanci ujmout se v životě kohokoliv. Jen se podívejte na ta početná 
náboženství a jejich příslušné sekty nebo na všechny ty vědecké poskoky 
negativního stavu a na ateisty. V porovnání s tím, co je obsaženo v Novém 
zjevení, se nikdo z nich ani jen nepřiblížil k realitě pozitivního stavu a Mé Pravé 
Přirozenosti. Všechny informace, které mají nebo obsahují, jsou buď zcela 
falešné nebo úplně zkreslené. Jistě, ve zkreslených aspektech jejich pojímání 
těchto faktů můžete vzdáleně rozpoznat některé nejasné rysy pravé duchovní 
reality, stejně, jako jste z obrázku karikatury nějaké osoby schopni poznat jeho 
nebo její originální rysy. Přesně takto pseudotvůrci zfabrikovali lidskou mysl 
v jejím původním nastavení. 

Za těchto podmínek, s takovým genetickým a dalším typem fabrikace, 
pseudotvůrci předpokládali, že nikdo, kdo  v sobě obsahuje takovou mysl, se 
nebude moci nikdy dostatečně přiblížit k ničemu pravdivému a pravému, pokud 
jde o Mou Novou Přirozenost, Mé Nové zjevení a Můj pozitivní stav. Takže, když 
se vrátili po jejich propuštění, náhle si všimli velmi malé skupinky lidí, která 
prokazovala zcela zřetelně jakýsi druh schopnosti, kterou nevlastnili žádní jiní 
lidé – schopnost intuitivně chápat, poznat, porozumět, přijímat a praktikovat 
všechno, co se týká Mé Nové Přirozenosti, Mého Nového zjevení a Mého 
pozitivního stavu. 

Jak si pamatuješ z Doplnění 20 Korolarií…, bylo tam uvedeno, že pseudotvůrci 
nemohli pochopit, jak je možné, aby někdo, kdo má typickou lidskou mysl nebo 
lidské zapojení nebo lidské dispozice, jejichž plány měli a pomocí nichž 
zfabrikovali lidi, byl schopen dospět k takovému důležitému uvědomění a 
poznání. Takže, jsouce nejzvídavějšími vědci všech dob, jak víš, rozhodli se 
odložit zničení lidstva a namísto toho se soustředit na studium toho, co tu 
velmi, velmi, velmi malou skupinu – vás – tak odlišovalo od všech ostatních na 
planetě Nula. 

Během svých studií objevili toto zvláštní okrajové přepojení v lidské psychice a 
s tím souvztažící, tak trochu odlišnou funkcí mozku – v tom smyslu, že 
v porovnání s ostatními lidmi a agenty negativního stavu byly odlišné oblasti 
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jejich mozku v aktivním režimu. U ostatních byly příslušné oblasti jejich mozku 
v dřímajícím a nečinném režimu, bez jakékoliv schopnosti probudit je nebo 
stimulovat. 

Jak si pamatuješ z jednoho z předcházejících Dialogů, vaše okrajové přepojení 
obsahuje mnoho různých schopností. Ne všechny byly spuštěny ve své 
počáteční funkci. Některé z nich byly v pozadí vaší mysli a života a některé 
z nich v popředí. V souladu s povahou a funkcí vašich rolí a poslání, které jste 
měli ode Mne, byly aktivovány různé oblasti toho přepojení. Když jste byli 
v pozici Mých agentů na planetě Nula, v popředí byl jiný soubor schopností, 
týkající se té konkrétní role. Avšak nyní, jak jste přesouváni do vaší nové role, 
do role Mých představitelů, byly ty schopnosti dány do pozadí vaší mysli, a 
aktivován byl jiný soubor, který vám právě začíná umožňovat vaše fungování 
v této nové roli. Tato nová role je většinou spojena se vším tím, co je 
zaznamenáno v těchto Dialozích – ve třetím důležitém zdroji Mého Nového 
zjevení. Mohu vás ujistit, že kdybyste toto konkrétní přepojení neměli, nejenže 
byste nebyli schopni pochopit, o čem všem se zde jedná – co je napsáno nebo 
zaznamenáno ve třech zdrojích Mého Nového zjevení a ve všech 
předcházejících knihách – ale nebyli byste ani schopni přijmout nic z toho a 
všechno byste to považovali, stejně jako drtivá většina lidstva – pokud by měla 
mít přístup k Mému Novému zjevení – za výsledek nějakého blouznění šílené 
mysli. 

Mohu tě ujistit, že kdyby měla většina lidí číst knihy Mého Nového zjevení, 
rezolutně a zcela by odmítla jakékoli ideje a odsoudila by tě k věčnému trestu 
v jednom z pekel. Jen se podívej kolik knih bylo rozesláno od té doby, co jsi dal 
nadaci TNR na internet, maje tam svou vlastní webovou stránku. Nikdo z těch 
lidí ti neposkytl žádnou zpětnou vazbu – zatím. Nečekej, že tak učiní příliš 
mnoho lidí, pokud vůbec někdo. Pokud by neměli mít velmi podobné přepojení 
jako vy, bude vysloveně nemožné, aby pochopili a přijali ideje Mého Nového 
zjevení. Důvod této situace byl vysvětlen v těchto Dialozích. 

Takže, když se pseudotvůrci vrátili, byli šokováni, když zjistili, že někdo, kdo má 
primárně a převážně lidský typ mysli, byl schopen ocitnout se v pozici, aby 
logicky a racionálně dospěl k závěru, na základě svých vlastních deduktivních a 
odvozujících schopností, že něco takové jako Mé Nové zjevení obsahuje Pravdu 
v její nezkreslené a nezfalšované přirozenosti a stavu. Co musíte v tomto 
ohledu pochopit, je to, že počáteční fabrikace typické lidské mysli byla 
z hlediska jejích rozumových, logických, deduktivních a odvozujících schopností 
geneticky i jinak strukturována tak, aby umožnila dospět pouze ke zkresleným a 
falešným závěrům o jakýchkoli duchovních záležitostech. 
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Jedním z nejvýznamnějších důvodů, proč jste byli okrajově přepojeni jinak než 
všichni ostatní, bylo dát pseudotvůrcům příležitost poznat skutečnost, že je 
možné dospět ke správným závěrům o všech duchovních faktech a 
záležitostech, a zejména o Mé Nové Přirozenosti a o obsahu Mého Nového 
zjevení, které zjevuje všechny tyto věci, pomocí čisté logiky, racionality, procesu 
uvažování, deduktivních a induktivních metod, věda intelektuálně, intuitivně a 
emocionálně, že něco pravda je, nebo není. Šlo tu o schopnost odlišit to, co je 
pravda, od toho, co je zkreslené nebo falešné – s vyloučením neslavné slepé 
víry. Určitým pozměněním této schopnosti ve vás nebo, abych byl přesnější, 
umožněním, abyste využili logiku, intelekt, intuici a všechny jejich atributy 
poněkud jiným způsobem a z poněkud jiné perspektivy, vám bylo umožněno, 
abyste viděli věci a rozpoznávali události takové, jaké skutečně jsou, a ne 
takové, jaké se zdají být. Tento faktor vám umožnil, abyste věděli bez 
jakéhokoliv stínu pochybnosti, že Mé Nové zjevení a to, co obsahuje, je Mým 
Pravým Slovem a že není ničím jiným než čistou Pravdou bez jakýchkoliv 
zkreslení a falzifikací. Takže v určitém smyslu tu využíváme metody vyvinuté 
pseudotvůrci, jejichž cílem bylo znemožnit takové vidění všeho. 

Toto je důvod, proč byli tak šokováni a proč se rozhodli experimentovat s vámi 
a vašimi schopnostmi v tomto ohledu. Toto byl ten faktor, který přesvědčil 
většinu pseudotvůrců, že ať by zfabrikovali cokoliv nebo ať by si vytvořili a 
použili jakékoli metody výzkumu, pokud by je použili se správnými a náležitými 
úmysly a pokud by k nim přistupovali ze správné perspektivy, také by mohly 
vést ke správným závěrům o čemkoli, včetně přirozenosti pozitivního stavu a 
Mé Nové Přirozenosti a všeho, co se týká duchovních záležitostí. Tento zásadní 
objev z jejich strany vedl mnohé z nich k tomu, že chtěli být konvertováni do 
pozitivního stavu. V něm našli odpovědi na svou existenciální otázku o možnosti 
existence Absolutní Pravdy. Tento fakt můžete pojímat následujícím způsobem: 
Ať děláte cokoliv, ať použijete jakékoli množství metod, abyste dokázali, že nic 
takového neexistuje, ať přijdete s jakýmkoli množstvím argumentů, abyste 
vyvrátili realitu Absolutní Pravdy - Mne - ve svých konečných a definitivních 
dedukcích a výsledcích vás dovedou k nevyhnutelným závěrům, že Absolutní 
Pravda jsem Já a že žádný jiný zdroj života nemůže nebo nesmí existovat, a že 
proto veškerý život pochází z Mého Absolutního Života. A o toto všechno 
vlastně jde. 

V tomto smyslu jste se dohodli inkarnovat na planetu Nula. A na základě svých 
specifických schopností učinit takové závěry, založené na metodách 
pseudotvůrců a pramenící z vašeho okrajového přepojení, pomáháte 
pseudotvůrcům konvertovat do pozitivního stavu, napomáhajíce tím procesu 
eliminace negativního stavu a ustanovení plnosti a kompletnosti života 
pozitivního stavu. Kdybych měl vyjádřit jednou větou, o co všechno se jedná při 
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vašem přepojení, řekl bych, že je to vaše neobvyklá schopnost okamžitě vědět, 
zda něco z duchovních záležitostí pravda je, nebo není. 

Peter: Děkuji Ti velice za toto vysvětlení. Druhá otázka Beth Ann se týká 
používání implantátů zvířecích orgánů v lidských tělech. Přiložila článek 
z časopisu, který se tuším jmenuje ‚On The Issues‘, ve kterém je zaujat velmi 
kritický postoj k používání zvířecích orgánů k transplantaci do lidských těl, aby 
se v nich zachoval život; stejně jako ke genetické manipulaci v tomto ohledu a 
všeobecně pro takový účel. Chtěl bys učinit nějaké komentáře ohledně tohoto 
trendu? 

Pán Ježíš Kristus: Všechno, co bylo v tomto ohledu zjeveno v jednom z Dialogů, 
který se zabýval záležitostí transplantace lidských orgánů, plně platí i pro 
transplantace zvířecích orgánů do lidských těl. V tomto ohledu je však třeba se 
věnovat některým dodatečným bodům. Beth Ann správně usoudila, že je to 
práce renegátů a že jejich úmyslem je posunout rovnováhu v lidech zpět 
k animálnější, nesentientní dominanci. Není to ani tak posun lidí k dominanci 
nesentientního, ale spíše vykořenění jejich duchovního uvědomění, ať je 
jakékoliv a ať je jakkoliv zkreslené a falešné. Cílem renegátů je v tomto ohledu 
eliminace jakéhokoliv duchovního uvědomění v lidech a v jejich vlastních 
tvorech a sub-tvorech.  

Ohledně záměru renegátů je ale toho mnohem více a je v něm mnohem více 
scestnosti, než jsme právě uvedli výše. Jak si pamatuješ z mnoha prohlášení 
v Mém Novém zjevení, jakož i v křesťanské Bibli, každá lidská bytost a každá 
sentientní entita v doméně negativního stavu si v sobě, v největších hlubinách 
své nevědomé mysli, zachovala zbytky nebo pozůstatky něčeho pozitivního a 
dobrého. Tyto zbytky představují schopnost každého volit a měnit se. Kvůli 
opětovnému zopakování, v té schopnosti je v každém Má přítomnost. Z ní 
každý žije a je naživu. Ona ale obsahuje ještě více než to. V těch zbytcích je 
duchovní genetický kód, který nese Mou Podobu a Můj Obraz. Zahrnul jsem ho 
tam Já Osobně, abych umožnil obnovení Mé Podoby a Obrazu v každém na 
planetě Nula i v celé zóně vymístění, které ztratili nebo které jim chyběly 
během aktivace negativního stavu nebo během života negativního stavu. Toto 
jsem učinil s Mým budoucím Plánem spásy. 

Jak víš, Petře, a všichni, kdo čtete tato slova, každý v pozitivním stavu byl 
stvořen k Mé Podobě a Obrazu - Absolutno v relativních, v jejich relativní 
kondici. Aby se však negativní stav ujal, během fabrikace lidí a ostatních tvorů a 
sub-tvorů negativního stavu bylo nutné eliminovat jakékoli známky Mé Podoby 
a Obrazu. Jinak by se každý, zfabrikovaný takovým způsobem, stal pozitivním. 
Dokonce i pseudotvůrci, kteří původně měli takovou podobu a obraz, museli 
změnit svou vlastní duchovní, duševní a fyzickou genetickou strukturu, aby se 
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v sobě zbavili Mé Podoby a Obrazu. Nebylo ale možné ji zcela a kompletně 
zničit. Důvodem bylo to, že pramenila z Mé Absolutní Kondice. Cokoliv, co 
vzniklo z takové kondice, nelze úplně vykořenit. Lze to ale potlačit, zatlačit, 
skrýt, izolovat, separovat a uvést do stavu nedostupnosti. Toto se stalo 
s pseudotvůrci. A nyní, ve své snaze zfabrikovat různé tvory a lidi, museli použít 
svůj vlastní materiál. Jinými slovy, zfabrikovali je ke své vlastní podobě a 
obrazu. A protože oni obsahovali celý duchovní, duševní i fyzický genetický kód 
Mé Podoby a Obrazu, tento se plně přenesl do všech tvorů i lidí, které 
zfabrikovali. Ať se jakkoli pokoušeli nezahrnout ten kód do svých fabrikátů, 
nefungovalo to. Jakákoliv taková snaha skončila spontánním potratem. Proto 
tam museli ten kód nechat obsažený, doufajíce, že jestliže byl úplně izolovaný a 
nedostupný, nebude překážet jejich cíli, se kterým zfabrikovali lidi a ostatní 
tvory. Tento faktor můžete pojímat jako další poruchu v projektu pseudotvůrců, 
která by vedla k jejich totální porážce, ale současně i k jejich konverzi do 
pozitivního stavu. 

Hlavním záměrem renegátů při využívání zvířecích orgánů v lidském těle a při 
podnikání všemožných genetických experimentů na zvířatech a lidech je 
v tomto ohledu to, aby odstranili kód obsahující Mou Podobu a Obraz a aby tak 
ve všech lidech i tvorech a sub-tvorech negativního stavu zničili všechny zbytky 
čehokoli pozitivního a dobrého. Jejich zdůvodněním této snahy je to, že kdyby 
mohli s tímto záměrem uspět, potom by jakákoliv naděje kohokoliv v jejich 
doméně na konverzi do pozitivního stavu byla navěky ztracena. V tom případě, 
vědouce, že na základě samotné Esence a Substance Mé Přirozenosti bych 
nemohl zničit žádnou žijící a dýchající sentientní entitu, by negativní stav, a tedy 
i samotní renegáti, museli zůstat navěky. Kdyby tomu bylo tak, ani pozitivní stav 
by nikdy nemohl dospět do své plné a kompletní věčné plodné zralosti. Jak 
vidíte z tohoto scénáře, momentálně existující status quo by musel zůstat 
nadobro a navždy. Každý by byl navěky uvězněn na stejném místě a ve stejné 
pozici. Takové úsilí vynakládají v tomto ohledu renegáti. 

Jejich experimentování má ale i další stránku. Jak víte, lidské tělo je velmi 
křehké, slabé, pominutelné, podléhající rychlé zkáze a náchylné na všemožné 
destruktivní procesy. Doba jeho přežití je v porovnání s ostatními typy těl 
extrémně krátká. Renegáti se snaží změnit tento stav lidského fyzického těla. 
Nic by nechtěli více, než dostat ho na úroveň ostatních typů těl, která mohou 
žít mnohá tisíciletí nebo miliony let, či dokonce navěky. Chtějí dokázat, že je 
možné, aby tento typ lidského těla pokračoval ve svém životě bez jakýchkoli 
niterných duchovních faktorů. Renegáti doufají, že na základě experimentů se 
zvířecími orgány a geny najdou nějaké tajemství prodloužení a neustálého 
omlazování všech buněk lidského těla a jeho mozku, aby učinili, že bude žít 
pokud ne navěky, tak několik tisíciletí. Kdyby toho mohli dosáhnout, potom by 
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byli schopni dokázat něco, co nebyli schopni dokázat ani samotní pseudotvůrci 
– že život je možný bez jakýchkoli zbytků čehokoli dobrého a pozitivního. Vidíš, 
Petře, toto je ta soutěživá povaha renegátů. Zoufale chtějí dokázat svým 
rodičům – pseudotvůrcům, že jsou lepší než oni. Současně by si na základě 
takového úspěchu mohli na neurčito zachovat svou moc a vládu. Koneckonců, 
jestliže by mohli dát lidem něco, co by způsobilo, že by fyzicky žili staletí, ba 
možná dokonce navěky, potom by získali mnoho velmi loajálních následovníků 
a otroků v lidské rase. 

Jak tedy z této rozpravy vidíš, ohledně transplantace zvířecích orgánů do 
lidských těl je toho mnohem více, než se na první pohled zdá. Také, jak víš, 
skutečné a podstatné genetické činnosti na planetě nula v tomto ohledu začali 
až po propuštění pseudotvůrců a až se na scéně objevili renegáti. V té době byli 
oni motivačními faktory, které daly podnět velmi rychlému rozvoji této, jakož i 
mnoha dalších oblastí lidské vědy a lidského života. 

Toto úsilí renegátů má pouze jednu závadu: Kód, který obsahuje Mou Podobu a 
Obraz, nemůže být zničen bez zrušení jakékoli možnosti života v komkoliv a 
čemkoliv. V tomto časovém bodě, samozřejmě, nevěří, že je to tak. Proto 
podnikají ty nejzvláštnější experimenty, které zahrnují, mezi mnoha jinými 
věcmi, kombinování zvířecích a lidských genů a orgánů, aby mohli objevit něco, 
co by vyvrátilo tento elementární předpoklad, který je základem možnosti 
jakéhokoli života. Nebuďte proto překvapeni, když uslyšíte o ještě bizarnějších a 
nemyslitelných experimentech, které by mohli renegáti a jejich lidské protějšky-
genetici vykonávat. A toto je všechno, co lze nyní povědět k otázkách Beth Ann. 

Peter: Děkuji Ti velmi za toto zjevení. Je ještě něco, o čem bys chtěl dnes 
hovořit? 

Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře, je. Jak víš, do této chvíle jsi se Mnou zaznamenal 
80 Dialogů. Obsahují nesmírně důležitý materiál, který potřebují všichni jeho 
čtenáři studovat a vstřebat. Toto naznačuje, že pokud nebudou nějaké 
naléhavé otázky, které bude potřebné okamžitě zodpovědět, zaznamenávání 
nebo, abych byl přesnější, zasílání našich Dialogů na určitou dobu přestane. 

Dovol, abych ti řekl něco důležitého: V tomto časovém bodě jsme se dostali na 
křižovatku v procesu tohoto probíhajícího posunu, což si vyžaduje od vás všech, 
jakož i od všech ostatních ve jsoucnu a bytí i pseudojsoucnu a pseudobytí, 
abyste učinili některé důležité volby, založené na poznání materiálu vám 
prezentovaného v těchto Dialozích. Abyste učinili správné volby, týkající se 
obsahu těchto Dialogů, potřebujete je studovat a zvážit všechny aspekty jejich 
idejí. Na to potřebujete čas. Čas potřebují i ti z vás, kteří překládají tyto Dialogy 
do jiných jazyků, aby i všichni ostatní, kdo neumí anglicky, byli schopni učinit 
své vlastní volby. Je velmi důležité, aby to udělali i oni. Překlad Dialogů ani 
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jejich důkladné studium není lehký úkol. Ve svém lidském životě, když máte tak 
mnoho jiných povinností a zodpovědnosti, potřebujete na to určitý čas. 

Kromě toho, ty, Petře, potřebuješ podniknout dlouhou cestu do Evropy (do 
Ruska, na Slovensko a do České republiky, a možná dokonce do některých 
dalších zemí), kde jsou Moji lidé, kteří s tebou potřebují být a rozmlouvat 
s tebou z očí do očí. Budeš pryč více jak tři měsíce. Během tohoto časového 
období bych doporučoval, abys už víc nikomu neposílal Dialogy, abys jim 
poskytl výše zmíněnou příležitost na jejich studium a na vykonání dalších 
důležitých voleb, založených na jejich studiu. I když je celkem představitelné a 
možné, že se Mnou povedeš dialogy a že je budeš zaznamenávat na svém 
přenosném počítači, pokud to bude nezbytné a nutné, radil bych ti, aby ses 
zdržel jejich zasílání, dokud se nevrátíš do Santa Barbary (koncem srpna 1999). 
Tehdy může začít a začne druhé kolo těchto Dialogů – pokud to bude nutné, 
uskutečnitelné a potřebné. Tehdy ti bude jasné, zda budou potřeba. Hned teď 
se připrav na svou cestu, Petře. 

Na závěr tohoto Dialogu bych chtěl, abyste si uvědomili, že toto rozcestí nebo 
křižovatka, nebo to nazvěte, jak chcete, na kterém se v současné době 
nacházíte, odráží velmi náročné období. Situace ve všech světech negativního 
stavu i na vaší planetě, kde se ta situace odráží, je velmi prchavá, nestabilní, 
nebezpečná a z hlediska vaší vnější vědomé mysli nepředvídatelná. Nikde a 
v ničem neexistuje žádná jistota. Svou jedinou jistotu a bezpečnost, jakož i 
pokoj, vyrovnanost a štěstí, můžeme najít v tom, že budete Mými představiteli 
a v poznání, že jste pod Mou péčí a ochranou. Proto se nebojte a neděste, 
protože jsem s vámi všemi a Má Bezpodmínečná Láska a Moudrost vás bude 
doprovázet všude, kam půjdete a ve všem, co budete dělat, pokud vložíte 
veškerou svou naději a víru do Mne a do Mého Nového zjevení. A toto je pro 
tuto chvíli všechno. 

Peter: Mnohokrát Ti děkuji za tyto Dialogy a za Tvou ochotu být nám tak blízký, 
jako jeden z nás. 

Pán Ježíš Kristus: Rádo se stalo, Petře. Mohu tě ubezpečit, že je Mým největším 
potěšením být takový a dělat to. Jdi v pokoji. 
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Dialog 81 

23. května 1999, Moskva, Rusko 

 

Peter: Dnes ráno bych chtěl pozdravit Tebe, můj Pane Ježíši Kriste, i všechny 
přítomné ze samotné bašty renegátů – z Moskvy v Rusku. 

Pán Ježíš Kristus: Děkuji ti, Petře, za pozdrav. I my tě všichni zdravíme. 

Peter: Chtěl bych Ti předložit několik záležitostí pro diskusi. Než se ale budeme 
tomu věnovat, smím se zeptat, zda bys nechtěl Ty nejdříve něčím přispět? 

Pán Ježíš Kristus: S tímto konkrétním Dialogem se zavádí odlišné umístění jak 
všech sil negativního stavu, tak i všech členů pozitivního stavu, všech lidí na 
planetě Nula i všech představitelů Mého pozitivního stavu na planetě Nula. 
Tato skutečnost, Petře, se odráží ve tvém záznamu tohoto konkrétního Dialogu, 
jako snad i některých dalších Dialogů, ze středu bašty renegátů. Jak je zřejmé, 
fyzicky i zeměpisně jsi daleko od Santa Barbary. A nejen to, ale jsi na místě a ve 
stavu, které mají zcela jinou duchovní souvztažnost, napomáhající potřebám, 
které si vyžaduje současná fáze probíhajícího posunu, která se právě teď 
zakládá.  

Povaha tohoto konkrétního umístění má dalekosáhlý dopad a význam, 
dostávajíc každého do odlišného způsobu fungování a do odlišného úhlu 
vnímání reality a role celého Stvoření i pseudostvoření. Jak víš, Petře, Má 
Absolutní Nová Přirozenost je, co se týká jejího Absolutního progresivního 
fungování a manifestace, v procesu uvolňování něčeho odlišného a nového, co 
doposud nebylo a neexistovalo. Vždy, když dochází k tomuto uvolnění, má to 
dopad na všechny sentientní entity v pozitivním stavu a má to také účinek na 
všechny v pseudojsoucnu a pseudobytí i na planetě Nula. Tento dopad a příjem 
něčeho, co do tohoto okamžiku neměli, mění každého vnímání reality celého 
Stvoření i pseudostvoření a poskytuje mu zcela odlišné chápání významu života 
všeobecně, jakož i současné situace, ve které se každý nachází. 

Život Mého Stvoření i pseudoživot pseudostvoření má mnoho aspektů a 
způsobů manifestace a realizace. Aby byl každý vystaven těmto různým a 
nekonečně odlišným a rozmanitým aspektům, musíte jim zpřístupnit rozličná 
postavení a úhly, díky kterým mohou zjistit a následně začlenit do svých 
vlastních soukromých životů tyto rozličné a rozmanité aspekty. Protože nejsou 
absolutní, ale relativní, toto vystavování se děje v postupných krocích a s nimi 
souvisejících duchovních posunech. 

V současné době se nacházíte uprostřed takového důležitého uvolňování a 
s ním souvisejícího umístění nebo přemístění všech a všeho, aby se jejich životy 
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a jejich percepční smysly přizpůsobily tomuto důležitému jevu. I když není 
možné, aby vaše lidská mysl pochopila celý charakter této události a to, jak 
ovlivní vaše osobní životy na vědomé úrovni, navzdory tomu ať je vám známo, 
že nic nebude stejné nebo nebude to mít stejný smysl a význam. Všechno, co 
jste věděli a chápali až dosud, se bude muset postupně a téměř nepozorovaně 
modifikovat, přehodnocovat a v mnoha případech se toho budete muset vzdát 
nebo to nahradit. Nebude to lehký úkol, zejména pro vás, kteří ještě stále 
fungujete, takříkajíc, v rámci své typické lidské kůže. Zpozorujete ale, že bude 
docházet k postupným změnám v tom, jak jste nahlíželi a jak jste chápali nejen 
všechny události odehrávající se na planetě Nula i jinde a jak jste je hodnotili, 
ale i ve vašem vlastním osobním a individualizovaném životě a ve všem, co se 
ho týká. Bude se měnit a následně se bude muset modifikovat celý význam a 
účel vašeho života. 

Tvá přítomnost, Petře, v Moskvě, v Rusku a později na Slovensku a v České 
republice se přímo týká těchto změn. Samozřejmě, musíte velmi jasně 
pochopit, že tyto změny a přenastavení všech v pozitivním stavu předcházely 
jakýmkoli změnám a přenastavení všech v negativním stavu a v lidském životě 
na planetě Nula. Aby se ale aktivovaly v doméně pseudojsoucna a pseudobytí i 
v lidském životě na této planetě, musí jim předcházet změny a přenastavení 
všeho v osobních životech vás – Mých pravých představitelů. 

Jestliže vezmete do úvahy, že fungujete z pozice pozitivního stavu a Mé Osobní 
pozice, potom je zřejmé a logicky to znamená, že jakékoli takové změny se musí 
odrazit nebo uskutečnit nejdříve ve vašich životech, potom, co byly ustanoveny 
a co ovlivnily životy všech sentientních entit v pozitivním stavu. Protože jste ti, 
kteří odrážejí události a změny v pozitivním stavu, tím, že je odrážíte ve svých 
zosobněných a individualizovaných životech, a svým vlastním přenastavením 
odpovídajícím přenastavení všech a všeho v pozitivním stavu, vytváříte na 
základě příkladů svých vlastních osobních životů základ, na kterém dopad 
těchto změn ovlivní všechny a všechno v negativním stavu i na planetě Nula, 
uvádějíce je do takového postavení, aby mohli vykonat své vlastní změny a 
vlastní přenastavení. 

Ve vašich současných životech na planetě Nula se tyto změny a tato 
přenastavení nebudou ani tak odehrávat na vnější úrovni vašeho každodenního 
života, kdy se budete zabývat vašimi každodenními povinnostmi na planetě 
Nula, ale hlavně a zvláště na duchovní úrovni vaší mysli a na úrovni vaší účasti 
v jiných dimenzích, se kterými jste nepřetržitě spojeni. Na vnější úrovni se tyto 
změny a přenastavení budou odehrávat velmi pomalým a téměř 
nepostřehnutelným způsobem, abyste byli chráněni před šokem z jejich 
náhlého a nečekaného objevení se, který by mohly způsobit a který by 
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způsobily. Jak víte, lidská přirozenost je velmi křehká a náchylná na takové 
osudové šoky. Proto, když se jakékoliv dění této monumentální a významné 
povahy aplikuje na vnější aspekty lidského života, musí to být přizpůsobeno 
úrovni jeho schopnosti vnímat, přijímat a aplikovat to, aniž by ho taková 
nečekaná, šokující událost zabila. 

Takže, neočekávejte drastické změny a pocit přenastavení ve svých vnějších 
životech a chováních. Tyto změny a přenastavení budou postupné a téměř 
nepostřehnutelné. Nicméně však budou přicházet, a už probíhá proces jejich 
realizace, ovlivňujíce vaše niterné životy. Jak víte, to, co se skutečně počítá, jsou 
změny na niterné, duchovní úrovni. 

Současná nová fáze probíhajícího posunu má nesmírný dopad na situaci 
pseudotvůrců a renegátů a všech, kteří jsou zapojeni do jejich věcí a kteří 
podporují jejich věc. Toto je pociťování akcelerace všeho, co se týká jejich 
funkce a účelu, kvůli kterému jim bylo dovoleno být tam, kde v současnosti 
jsou. Ty to nevíš, Petře, ale kvůli tvé roli transmitera Mého Nového zjevení a 
kvůli tvé pozici, ve které jsi, tvou fyzickou přítomností v baště a v samotném 
centru renegátů – v Moskvě, v Rusku – aktivuješ, nebo budeš aktivovat v jejich 
doméně a ve sféře vlivu něco, co je dostane do pozice změny a přenastavení 
energií, které jim umožňují fungovat a dělat to, co dělali doposud. Je předčasné 
vědět nebo zjevit, co to bude. Většina toho, i když ne všechno, se bude 
odehrávat po tvém odchodu z Moskvy na Slovensko. Kromě toho, 
z bezpečnostních důvodů by to bylo nebezpečné zjevit v této konkrétní době. 
Stačí říct, že ani v jejich doméně nebude nic tak jisté. 

Jediné, co lze v tomto ohledu povědět, je to, že renegáti budou vystaveni 
něčemu, co nemohli vůbec předvídat nebo co nemohli očekávat a co je dostane 
do odlišného způsobu a pozice fungování a chování. Výsledek tohoto bude i pro 
vás překvapující. 

Dalším bodem tvé návštěvy v Moskvě, v Rusku, Petře, a tvého pobytu 
s Ludmilou, Viktorem a jejich synem Dimitrijem, je živá ilustrace faktu, že ať jsi 
fyzicky kdekoli, dokonce i když jsi v nejhlubších peklech a v samotném centru 
renegátů na planetě Nula, jelikož působíš z pozice pozitivního stavu, a tedy jsi 
pozitivním stavem, ve skutečnosti jsi v pozitivním stavu. To, kde se nacházíte, je 
určeno stavem vašeho nitra nebo vaší celkové mysli, a ne fyzickým místem 
samotným a samým o sobě. V minulosti, jak si pamatuješ, Petře, když jsi ještě 
působil v roli Mého agenta, býval jsi velmi citlivý na taková negativní fyzická 
místa na planetě Nula. Výrazně jsi pociťoval přítomnost negativních a zlých 
duchů na těch místech a byl jsi nimi nepříznivě ovlivňován. V té době jsi byl 
ještě stále pod vlivem falešného předpokladu, že vnější fyzické místa, která mají 
negativní duchovní souvztažnost, smí a mohou ovlivňovat niterný stav tvé 
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mysli. Protože jsi věřil, že je to tak, faktorem této víry jsi umožnil přítomným 
negativním entitám, aby tě nepříznivě ovlivnily. V té době jsi právě procházel 
procesem učení, co se stane, pokud zevnějšnosti přisoudíš jakoukoliv hodnotu a 
pokud jakoukoliv sílu připíšeš povaze fyzických míst, která jsou pod vládou 
negativního stavu, namísto toho, abys nahlížel do nitra a nacházel jakákoliv 
řešení v niterných stavech, které nejsou časoprostorovo-místně vázány. 

S tímto faktem je ten problém, že jestliže připíšete vnějšímu fyzickému místu 
jakýkoliv smysl a význam, dávajíce mu schopnost ovlivňovat vás jakýmkoliv 
způsobem či stylem, na základě faktoru, že vaše mysl do něho promítá, že je 
takové nebo že má takové schopnosti uplatnit na vás svůj vliv, bezděčně v sobě 
aktivujete negativní stav, stávajíce se pro daný okamžik negativním stavem. 
Proto se cítíte bídně a nekonformně a pospícháte, abyste se z toho místa 
dostali pryč. V takových případech jste svým nesprávným postojem poskytli 
negativnímu stavu moc, účinně se vzdalujíce pozitivnímu vlivu Mého 
pozitivního stavu na sebe. 

Je velmi důležité, abyste si všichni uvědomili, že vy jste ti, kdo určuje svým 
postojem, v jakém rozpoložení budete a jak budete ovlivňováni jakýmikoli 
činiteli vnějších fyzických lokalit. Samostatně a sama o sobě jsou jakákoliv 
taková fyzická nebo zeměpisná místa neutrální. To, zda takové místo bude mít 
na vás buď pozitivní, nebo negativní dopad a vliv, je určeno postojem sentientní 
mysli. Jak bylo v tomto ohledu uvedeno mnohokrát předtím, jestliže jste 
pozitivním stavem a v pozitivním stavu a jestliže jste v konečném důsledku ve 
Mně a Já ve vás, ať je nebo ať bude vaše fyzická nebo zeměpisná poloha 
jakákoliv, dokonce i kdyby to mělo být v nejhlubších peklech nebo, jak je to ve 
tvém případě, Petře, uprostřed fyzické bašty renegátů, bez ohledu na cokoli 
jste v pozitivním stavu; a namísto toho, abyste byli negativně ovlivňováni 
čímkoli, co se odehrává v jejich doméně, budete se cítit pozitivně a dobře. A 
nejen to, ale díky vámi promítnutému pozitivnímu postoji, tím, že Já ovládám 
všechny faktory jakéhokoliv života, budete mít pozitivní a příznivý dopad na 
toto místo a na každého a na všechno, co se na něm nachází. 

Proto, prosím vás, nedovolte, aby jakákoli taková negativní místa, negativní 
podle vašeho názoru, měla na vás nepříznivý vliv na základě toho, že budete 
mít nesprávné postoje nebo očekávání ohledně toho, jak vás budou ovlivňovat. 
Pokud očekáváte, že budete nimi ovlivněni negativně, určitě se na nich budete 
cítit bídně a velmi nepříjemně. Na druhou stranu, pokud přijdete na takové 
místo se Mnou v sobě a Mým pozitivním stavem v sobě a pokud řídíte všechny 
vaše vjemy z Mé pozice a z pozice Mého pozitivního stavu, potom v takovém 
případě budete zažívat pouze všechno pozitivní a dobré. Nezapomínejte, 
prosím, že ani nejhorší, nejnegativnější a nejzkaženější místo nebo stav 
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nemohou být takové v absolutním smyslu. Pamatuješ si, co jsem řekl Svému 
proroku Eliáši, když si Mně stěžoval, že mezi dětmi Izraele nezůstal nikdo, kdo 
by nesloužil nějakým jiným bohům a kdo by nebyl zkažen jejich zlými činy; a 
proto Mě prosil, abych mu vzal život, protože byl otráven a unaven z ukrývání 
se před lidmi, kteří jej chtěli zabít, po celý jeho život? Řekl jsem mu, že jsem 
mezi nimi ponechal určitý počet lidí, kteří nepodlehli negativnímu stavu a kteří 
nadále vyznávají pouze Mne. Tento příklad velmi jasně ilustruje skutečnost, že 
nic takové jako absolutně zlý a negativní neexistuje. Ať se děje cokoli a ať je to 
kdekoli, skutečně mám Své vlastní lidi, kteří neustále zabezpečují, že je Má 
Přítomnost v jejich negativní lokalitě plně zachována a že je k dispozici všem. 

Jen se podívej, Petře, na rodinu, u které v Moskvě bydlíš. Od té doby, co znáš 
její členy, tě vždy udivovalo, jak je možné najít takovou pozitivní, láskyplnou, 
starostlivou, ohleduplnou, laskavou, jemnou, moudrou, chápavou, pokornou, 
skromnou a přijímající rodinu na místě, které je tak zlé, negativní a chaotické; 
na místě, kde vládnou renegáti a jejich negativní stav všeobecně. A přece, jsi 
tady, bydlíš u nich a nesmírně se těšíš z jejich společnosti a laskavosti a dobroty 
jejich srdce, sdíleje s nimi a získávaje od nich plnou podporu Mého Nového 
zjevení a jejich úspěšnou snahu v souladu s jeho principy na místě a ve stavu, ve 
kterém je zdánlivě nemožné být takový nebo chovat se tak. Zde je důkaz, že 
někdo jako Ludmila a Viktor může kvůli jejich čistě pozitivnímu a dobrému 
sklonu, úmyslu a motivaci, které mají ode Mne, žít a fungovat na místě, jako je 
Moskva, Rusko, a přece zůstat pozitivní a dobrý. A bez ohledu na to, jaké by 
mohly být jejich vnější problémy, bez ohledu na to, kolika fyzickými a duševními 
zápasy prochází, bez ohledu na to, jak moc negativní stav v jejich fyzické 
lokalitě se pokouší na ně uplatnit svůj vliv a podkopat nebo zotročit si jejich 
životy, nicméně oni zůstali pozitivní a dobří, sloužíce svým dobrým příkladem 
Mému pozitivnímu stavu a poskytujíce pozitivní životní energie jejich 
zeměpisné lokalitě za účelem naplnění jejího vlastního osudu a cíle, kvůli 
kterému bylo vůbec dovoleno ji zřídit. 

Jak z tohoto zajímavého příkladu vidíte, jakékoliv místo a jeho přežití závisí na 
přítomnosti někoho, jako je Ludmila a Viktor, aby bylo tím, čím je a aby splnilo 
svůj účel, kvůli kterému bylo vůbec zřízeno. Mohu vás, Petře a každého, kdo čte 
tato slova, ujistit, že bez lidí, jako je Ludmila a Viktor, by taková místa, jakož i 
celá planeta Nula, nemohla přežít nebo fungovat ani zlomek vteřiny. Pozitivní 
energie životní síly, které prostřednictvím nich přenáším ze Sebe na taková 
místa, jim umožňují zachovat si jejich jsoucno a bytí, nebo v tomto případě 
jejich pseudojsoucno a pseudobytí. Tato skutečnost vám jasně naznačuje, že 
všechno vůbec, ať je to cokoli, je úplně a kompletně závislé na sentientní mysli, 
a v absolutním smyslu na Mé Absolutní Sentientní Mysli. Z Mé Absolutní 
Sentientní Mysli jsou neustále do všech sentientních myslí vyzařovány Mé 
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Absolutní Energie a procesem důležité titrace jsou tyto energie přerozděleny po 
celém jsoucnu a bytí, jakož i pseudojsoucnu a pseudobytí, udržujíce je v jejich 
vlastním jsoucnu a bytí, jakož i pseudojsoucnu a pseudobytí. Toto je důvod, 
proč umísťuji lidi, jako jsou Ludmila a Viktor – samozřejmě, na základě 
předcházející vzájemné dohody – dokonce i na taková místa, jako je to jejich. 
Bez nich by takové lokality nikdy nemohly fungovat a udržet v sobě žádný život. 
A tento fakt Mně dává velkou příležitost vyjádřit Mé osobní poděkování 
Ludmile a Viktorovi za jejich dobrovolný souhlas s pobytem na místě a 
v lokalitě, ve kterých jsou, a za to, že Mně skrze nich umožňují generovat Mé 
velmi specifické energie, které jsou potřebné, aby v jejich místě umístění 
udržovaly jakýkoliv život a všechno ostatní; a také za to, že se tak dobře starají 
o tebe, Petře. Jak vidíš, jejich umístění si vyžaduje velmi specifické a velmi 
jedinečné energie, které by umožnily, aby takové místo, stav a kondice vůbec 
byly a existovaly. 

Kvůli tomuto důležitému faktu vás prosím, abyste nikdy nepřipisovali vnějšímu 
prostředí nic, co ve skutečnosti a fakticky nemá. Jako Moji praví představitelé 
se potřebujete cvičit v nahlížení na všechno, co se děje ve vašem prostředí, jako 
na výsledek činností sentientní mysli – ať už pozitivních, nebo negativních. Ať 
jste kdekoliv, bez ohledu na to, na jakém fyzickém nebo geografickém místě na 
planetě Nula se ocitnete v každé konkrétní době, bez ohledu na to, kde žijete, 
jste v té lokalitě potřební. Skrze vás udržuji tu lokalitu v jejím funkčním režimu. I 
kdybyste tu lokalitu ze svého pohledu považovali za samotné ztělesnění 
samotného negativního stavu, přesto však ve svém konečném výsledku slouží 
nějaké pozitivní funkci, je potřeba přesně taková, jaká je v každé konkrétní 
době a na každém konkrétním místě. Vaše přítomnost v ní a vaše pozitivní 
energie, které ze Mne neustále přenášíte a poskytujete té lokalitě, nejenže této 
lokalitě umožňují, aby splnila svůj vlastní účel, kvůli kterému jsem dovolil, aby 
byla tam, kde je a aby byla taková, jaká je, ale co je nejdůležitější, připravují pro 
všechny, jenž v ní žijí, velmi důležitý předpoklad, pomocí kterého budou 
nakonec konvertováni do pozitivního stavu. Je to velmi důležité si uvědomit. 
Pamatujte si to! 

Existuje pouze jeden aspekt vašeho nadělení, který není zcela podřízen 
přímému vlivu sentientní mysli a který je proto těžké přizpůsobit tomuto 
požadavku. Je to vaše fyzické tělo. A i když je vaše fyzické tělo ve většině 
případů pod kontrolou vaší mysli, byť na nevědomé, a vzácně na vědomé 
úrovni, přesto bylo geneticky strukturováno takovým způsobem, aby bylo 
závislé na prostředí a na atmosférických podmínkách. Takže, ať se děje cokoli, 
ať jste jakkoli duchovně pokročilí, vaše tělo má tendenci reagovat na své 
fyzikální a atmosférické prostředí v souladu s jakýmikoli podmínkami, v jakých 
se v jakékoliv konkrétní době nachází. Takže, například, při špatném počasí a při 



648 
 

nízkém atmosférickém tlaku se vaše tělo může cítit nesvé, může se vám točit 
hlava, můžete se cítit ospalí a unavení, váš krevní tlak může být buď příliš nízký, 
nebo příliš vysoký a můžete pociťovat všemožné fyzické symptomy, které 
nejsou v souladu s povahou toho, že jste Mými pravými představiteli nebo 
přirozeností pozitivního stavu všeobecně. V takových situacích, uvědomujíce si, 
že je pro vaše tělo nevyhnutelné tak reagovat a vědouce, že je to dočasná 
situace, nepodlehnete negativnímu vlivu negativního stavu, který se k vám 
snaží dostat prostřednictvím fyzických reakcí vašeho těla. 

Jedním z hlavních důvodů, proč bylo lidské fyzické tělo zfabrikováno tak, aby 
bylo takovým citlivým zařízením na vliv jeho fyzického vnějšího prostředí, bylo 
využít ho jako prostředek, který by vás držel v negativním stavu. Koneckonců, 
bylo zfabrikováno ze souvztažných prvků negativního stavu. Je tedy 
plnohodnotným subjektem negativního stavu. Pamatuješ si, že vám bylo 
v Mém Novém zjevení naznačeno, že váš duch a duše jsou pozitivní, ale že jsou 
uvězněni ve fyzickém těle, které bylo zfabrikováno výlučně z prvků negativního 
stavu? Kvůli tomuto uspořádání existuje neustálé napětí a tlak mezi těmito 
dvěma silami, udržujíce vás potenciálně v negativním stavu. Jakýkoliv stav 
napětí a tlaku, který zažíváte jako nepříjemný stav, vede jen k negativnímu 
stavu. V pozitivním stavu žádné takové stavy neexistují. Toto je důvod, proč je 
řečeno, že vaše fyzické tělo vás svou opačnou přirozeností vůči všemu, co si 
žádá nebo co promítá jeho duch a duše, drží potenciálně v negativním stavu. 
Důvodem, proč používáme výraz ‚potenciálně‘, a ne skutečně, je ten, že ti z vás, 
kteří jsou Mými představiteli, protože jsou ve svém duchu a duši umístěni 
v pozitivním stavu, nepodlehnou negativním stavům svého těla a reakcím, které 
má na své fyzické prostředí. 

Mějte ale na paměti jeden důležitý faktor. Výše uvedené prohlášení o fyzickém 
prostředí a jeho vlivu na vaše fyzické tělo je potřeba brát s jistou rezervou. Proč 
je to tak? Protože v nejzazším smyslu, ve svých globálních a univerzálních 
aspektech jakékoliv prostředí a jeho přetrvávající podnebí, rozpoložení, stav a 
proces, ať je to cokoliv a ať je to jakékoliv, je vždy ovlivňováno celkovým stavem 
a rozpoložením globální a univerzální sentientní mysli. Pokud je všeobecné 
rozpoložení globální sentientní mysli negativní, jak je to v případě 
pseudojsoucna a pseudobytí a na planetě Nula, potom fyzické, klimatické, 
atmosférické a jakékoli jiné podmínky fyzické a zeměpisné polohy a prostředí 
budou odrážet to rozpoložení a následně vytvářet velmi turbulentní, bouřlivý a 
chaotický stav, který zase bude nepříznivě ovlivňovat stav vašeho fyzického těla 
a stav vaší mysli všeobecně. 

Máme zde tedy určitou kruhovou smyčku, která neustále probíhá dokola, 
napájejíc sebe sama z jednoho konce na druhý; sentientní mysl – fyzické tělo – 
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fyzické prostředí – fyzické tělo – sentientní mysl. Z pozice fyzického těla a jeho 
autonomní nervové soustavy ale primární faktor závislosti na podmínkách a 
stavech sentientní mysli není vnímatelný nebo znatelný. Ze své vlastní 
perspektivy zdánlivě pouze reaguje na podmínky a stavy fyzického vnějšího 
prostředí, a na nic jiné. Tuto situaci záměrně navodili fabrikátoři negativního 
stavu, aby v lidech stále udržovali falešný dojem, že jsou vždy ovlivněni pouze 
vnějšími činiteli, bez jakéhokoliv zapojení čehokoliv vnitřního, nebo sentientní 
mysli všeobecně. Jestliže neustále reagujete na něco mimo vás, v tomto 
případě na podmínky ve vašem prostředí, a jestliže to vypadá tak a jestliže se 
zdá, že je to mimo vaši vědomou kontrolu; a jestliže nemáte žádný způsob, jak 
přikázat svému tělu, aby nereagovalo na ty vnější podněty takovým negativním 
a velmi často nezdravým způsobem, nemáte žádné jiné východisko než usoudit, 
že všechny působící síly jsou mimo vás, jsouce nezávislé na vás nebo na 
sentientní mysli všeobecně. V tom případě musí být logickým závěrem to, že 
pravá realita jsoucna a bytí sídlí mimo vás, a ne ve vás. Takto byla nastavena 
past negativního stavu. Je to přesvědčivá iluze, považovaná za samozřejmý, 
skutečný stav záležitostí většinou lidí a obyvatel negativního stavu všude a 
v každé době. A kvůli zkušenostním činitelům jasně viditelných reakcí lidského 
fyzického těla na podmínky a stavy vnějšího prostředí je tato iluze považována 
za pravou realitu. 

Buďte si vědomi těchto faktů a přizpůsobte tomu své vnímání a chápání. Jak 
bylo uvedeno v posledním Dialogu (80), který byl zaznamenán pár dní před 
tvým odjezdem ze Santa Barbary, Petře, nacházíte se na velmi důležité 
křižovatce a možná v nejdůležitější a nejvýznamnější době v celých dějinách 
planety Nula, jakož i v dějinách negativního stavu se všemi jeho pekly 
všeobecně. Jak bylo uvedeno na začátku tohoto Dialogu, tato situace si od vás 
žádá nebo, abych byl přesnější, dostává vás do postavení přehodnocení 
způsobu vašeho vnímání, chápání a nahlížení na všechny události okolo vás a na 
vaše vlastní životy. Do tohoto okamžiku bylo v tomto ohledu trendem 
posuzovat veškerá dění okolo sebe a v sobě z pozice vnějších faktorů a z pozice 
vaší typické lidské přirozenosti. Jinými slovy, abych to zas a znovu zopakoval, 
váš úsudek byl založen na tom, co bylo vidět na scéně, a ne za ní. Na scéně se 
všechny věci jeví tak, jako kdyby měly své vlastní jsoucno a bytí, nezávislé na 
ničem, co by se byť i jen vzdáleně týkalo stavu a rozpoložení sentientní mysli. 
Kvůli tomuto falešnému vjemu jste dokonce i vy, kteří jste spojeni s Mým 
Novým zjevením, učinili mnoho nesprávných, dokonce vyloženě falešných nebo 
zkreslených závěrů. Setrvávání u takových falešných, zkreslených a nesprávných 
názorů vás bude nadále držet pod vlivem negativního stavu. 

Abyste se vyhnuli této nepříznivé situaci, žádám vás ve vší skromnosti, pokoře a 
poníženosti, abyste přestali posuzovat věci na základě vnějšího zdání a začali na 
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ně nahlížet tak, jak vypadají za scénou. I když někteří z vás nebudou schopni 
zjistit, co se odehrává za scénou a i když bude často velmi těžké pochopit nebo 
bude nemožné vědět, co se skutečně děje za scénou, přesto však nepodléhejte 
pokušení posuzovat je typickým lidským způsobem, jak se jeví na scéně. Věřte 
Mi, je lepší nemít v tomto ohledu žádné poznání než mít poznání falešné, 
nesprávné nebo zkreslené. Pokud se spoléháte na nesporný fakt, že Já vím 
v absolutním smyslu, co se odehrává za scénou, a pokud to poznání zůstává 
z nějakých důležitých duchovních důvodů a na určitou dohlednou dobu jen u 
Mě, potom vaší pozicí bude za každou cenu se vyhýbat posuzování věcí podle 
toho, jak se jeví, namísto toho, jaké skutečně jsou. Jednoduše řečeno, vložíte 
všechno do Mých rukou, vlastníce jedno z nejdůležitějších poznání, že všechno, 
co se děje a to, jak se to děje, ať je to cokoli a ať je to jakkoli, je na základě Mé 
Vůle a Mého Absolutního Poznání všech výsledků a následků, jenž jakékoliv 
takové události vyvolají. A co je nejdůležitější, i když všechno vypadá nebo se 
zdá jakkoli špatné, ve svém konečném důsledku to slouží nějakému dobrému 
účelu.  

Peter: Děkuji Ti velmi za toto zjevení. Měli bychom pro dnešek skončit, nebo 
bych měl pokračovat kladením otázek zmíněných na začátku našeho Dialogu? 

Pán Ježíš Kristus: Pro tentokrát bych doporučoval, abychom pro dnešek skončili 
a abychom se vašimi otázkami zabývali zítra, nebo kdykoliv budeš mít chuť. 
Zatím se měj velice fajn s Mými báječnými lidmi – Ludmilou a Viktorem. 
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Dialog 82 

25. května 1999, Moskva, Rusko 

 

Peter: Je dnes ráno vhodné pokračovat otázkami, které jsem Ti plánoval položit 
včera jménem Viktora a některých dalších? 

Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře, je to vhodné. Dej se do toho a formuluj své 
otázky. 

Peter: Poněvadž jsem v Moskvě, v baště renegátů, otázky se týkají chování 
někoho, kdo je Tvým představitelem, kdo ale bydlí na místě a v podmínkách, 
které jsou převážně negativní a z hlediska politické a ekonomické situace jsou 
úplně chaotické a zoufalé. Otázkou je: Jak by se Tvůj představitel měl chovat 
nebo konat nebo postupovat, pokud je svědkem trestného činu jako vnější 
pozorovatel – krádeže v obchodě, nebo například nějakého okradení někým, 
s nimž není nijak spojen nebo koho nezná nebo kdo není jeho/její známý? 
V této situaci jsou možné v podstatě dva scénáře. Jedním je, když je dotyčný 
svědkem jako nezasvěcený, kolemjdoucí pozorovatel takového trestného činu. 
Druhým je, když je zaměstnán konkrétně pro to, aby dával pozor na takové 
kriminální aktivity a hlásil je příslušným úřadům. Domnívám se, že zde jde o 
aplikaci milosrdenství, odpuštění, soucitu, empatie, pochopení a přijetí ve 
vztahu k takovým situacím. Jaké jsou náležité postupy v takových případech a 
jak se při nich z pozice pozitivního stavu mají manifestovat nebo aplikovat tyto 
atributy pozitivního stavu? Jak vidíš, je to tak trochu praktická záležitost. 

Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře, je praktická. Do určité míry je však i 
individualizovaná a zosobněná a závislá na situaci, podmínkách a uspořádání, 
při kterých dochází k jakémukoliv takovému zločinnému chování. Proto je jasné, 
že nelze dát nebo formulovat žádné všeobecné instrukce, aplikovatelné na 
všechny situace. Vezměte si například situaci v Rusku, v porovnání s nějakou 
jinou, velmi rozvinutou zemí. V Rusku je situace zoufalá. Mnoho lidí je bez 
práce nebo příjmu. Jejich poměry jsou takové, že velmi často, aby přežili, jsou 
nuceni krást. Samozřejmě, i ve velmi rozvinutých a ekonomicky prosperujících 
zemích existují zločiny takové povahy. Ale motivační faktory, které jsou 
základem takových potřeb páchat tyto typy trestných činů, mohou být úplně 
jiné. Takže, jak vidíte z tohoto rozdílu, v tomto ohledu by si žádalo zaujmout 
jiný přístup. První záležitostí je, samozřejmě, určit motivační a intenční faktory 
každé konkrétní osoby a všechny důvody, se kterými se pouští do svého 
trestného činu. 

Problémem této situace je to, že jako nezúčastněný divák a jako vnější 
pozorovatel nemáte absolutně jak určit tyto motivační a intenční faktory a 
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důvody potřeby jakékoliv osoby páchat takové zločiny. Jak postupovat v takové 
situaci? V některých případech, jako například v Rusku, být svědkem zločinu a 
něco s tím udělat může ohrozit váš život. Jak tedy z tohoto možného scénáře 
vidíte, situace není tak jednoduchá, jak se na první pohled zdá. Normálně, za 
jakýchkoli jiných okolností, jestliže jsou motivační a intenční faktory známy 
nebo jsou zřejmé a jestliže nevytvářejí nebezpečí pro pozorovatele, vaší 
duchovní povinností jako Mých pravých představitelů by bylo oslovit takového 
jedince a poskytnout mu/jí příležitost, aby napravil své cesty vrácením 
ukradeného zboží oprávněnému majiteli, a napomenout ho/ji, aby to už více 
nedělal/a. V takových situacích, když je úmysl, motivace a důvody takového 
chování známé a vám osobně nehrozí žádné nebezpečí, plně platí zákon 
milosrdenství, odpuštění, soucitu, empatie, porozumění a přijetí. 

V ostatních případech, kdy jsou takové faktory zcela neznámé a nelze je odvodit 
nebo určit z momentální situace, ve které se nacházíte, jakož i ve všech 
situacích vůbec, nejlepší způsob, jak postupovat, je okamžitě se obrátit do 
svého nitra a poprosit Mě o inspiraci, objasnění a poučení, jak postupovat a co 
dělat. Vaše úplně první myšlenka, pocit nebo impuls, které by následovaly po 
vaší prosbě na Mne v tomto ohledu, by byly tím, co by bylo moudré přijmout a 
použít. Mohly by být situace, ve kterých byste zcela jasně cítili, že by bylo 
nevhodné zasahovat do procesu páchání takových zločinů. Zde hovoříme o 
faktoru důležitých voleb, které učinil jedinec, který páchá zločin, jakož i majitel, 
který je okraden, a o dohodě, kterou uzavřeli před jejich inkarnací na planetu 
Nula. Z nějakých jejich vlastních důležitých duchovních důvodů a z důvodů 
ilustrace a demonstrace některých specifických aspektů přirozenosti 
pseudoživota negativního stavu potřebují odehrát tento scénář zloděje a oběti 
jeho zločinu. Vaše předčasné zasáhnutí do tohoto procesu by celkem dobře 
mohlo narušit a anulovat toto odehrání se. V tomto případě nejenže byste té 
situaci nepomohli, ale svým zásahem byste ji zkomplikovali. 

Vašim prvním impulsem jako Mých pravých představitelů by, samozřejmě, bylo 
zabránit jakémukoli zločinu vůči někomu a z něčí strany. Vy vůbec netoužíte po 
tom, abyste komukoli na obou stranách ubližovali. Být přispívajícím činitelem 
uvržení nějakého kriminálníka do vězení, obzvláště do takových hrozných 
vězení, jaké existují například v Rusku nebo v některých jiných zemích, je něco, 
co nechcete. Na druhou stranu, nechcete ani to, aby byla druhá strana v této 
situaci poškozena ztrátami, které může utrpět krádeží. Jde tu o problém, o 
kterém jsme obšírně diskutovali v předcházejících Dialozích, a zejména 
v posledním (81), abyste se naučili vidět věci za scénou, a ne jak se odehrávají 
na scéně. To, co vidíte jako vnější pozorovatel/ka nebo jako příležitostný 
kolemjdoucí, není tím, co se skutečně a fakticky odehrává za scénou. Nemáte 
ani ponětí, co způsobuje interakci, skutky, činy či cokoli, co se odehrává před 
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vašimi zraky. Vaše posuzování této situace, založené na jejím vnějším 
pozorování, může být proto velmi nesprávné a nenáležité. A na základě toho by 
mohl být váš zásah nejenže chybný a ukvapený, ale mohl by ublížit a snad by 
ublížil všem zúčastněným i vám osobně. V takových situacích někdy neudělat 
nic znamená udělat všechno. Na druhou stranu, někdy ohlášení takových 
zločinů příslušným orgánům znamená prokázat milosrdenství, soucit, 
odpuštění, empatii, porozumění a přijetí. A někdy oslovit jedince, který právě 
páchá zločin, a požádat ho/ji, aby s tím přestal, znamená zachránit toho jedince 
před nějakými strašnými důsledky jeho/jejího případného zločinu. 

V tomto ohledu máte tedy tři možnosti volby: Neudělat nic, nechajíce situaci, ať 
se odehraje, jak je třeba a jak se dohodli všichni zúčastnění; oznámit zločin 
příslušným orgánům; nebo kontaktovat dotyčného jedince, aby přestal v 
činnosti páchání činu krádeže, nebo pokud ho už spáchal, aby vrátil ukradené 
zboží. 

U těchto tří možností volby, nebo u jakýchkoli jiných možností volby, bez 
ohledu na to, jak na ně pohlížíte, se naplno uplatňuje a realizuje zákon 
milosrdenství, soucitu, empatie, pochopení, přijetí a odpuštění. Aplikování 
tohoto důležitého duchovního zákona, který jsme tak velmi zdůrazňovali 
v těchto Dialozích a který je tak zásadní pro povahu současného probíhajícího 
posunu, má daleko širší význam, než jednoduše nechat někoho nebo něco tak. 
Jak vidíte z těchto tří možností volby, váš postoj a následný akt chování není 
omezen pouze na jeden způsob, jak to udělat nebo jak ho aplikovat. Například 
prokázat milosrdenství a odpuštění nutně neznamená, že máte zabránit trestu, 
který si případný jedinec, jenž se chystá spáchat krádež, tak spravedlivě 
zaslouží. Vaše vhodné jednání – jsouce v některých případech nápomocni při 
odrazení a dopadení takového jedince, pokud k tomu situace opravňuje, 
umožňujíce mu/jí jít do vězení – by skutečně mohlo být aktem milosrdenství a 
odpuštění. V takových situacích bezděčně zabráníte tomu, aby se stalo něco 
mnohem horšího, než by tomu bylo jinak. Avšak opak je také pravdou: Jestliže 
byl váš skutek nevhodný a jestliže jste byli nápomocni při zadržení během 
takového činu, může to vést k velké újmě všech zúčastněných. 

Jak tedy z této naší diskuse ohledně tohoto vidíte, situace je mnohem 
komplikovanější, než byste chtěli. Jaké by bylo pro vás všechny jednoduché, 
kdyby existovala pouze jedna jednoduchá odpověď, aplikovatelná na všechny 
situace v tomto ohledu. Naneštěstí pro vás, žádná taková jednoduchá odpověď 
neexistuje. Toto je důvod, proč bylo výše zdůrazněno, že se potřebujete obrátit 
na Mne a na svou intuici, kterou máte ode Mne, abyste byli schopni učinit 
správné rozhodnutí ve všech situacích vašeho života, a nejen v té, o které 
diskutujeme. Jako Moji praví představitelé jste byli naděleni mnohem větší 
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mírou intuice a přístupu ke Mně než kdokoliv jiný, abyste jí byli schopni 
naslouchat a podle toho jednat ze stavu vašeho nitra, a v konečném důsledku 
ze Mě ve vás. Vaše spoléhání se na tento faktor vám umožní vždy učinit 
správné rozhodnutí, nezáleží na tom, jak byste to navenek cítili. 

Pokud jde o druhý scénář, ve kterém je charakterem vaší konkrétní práce být 
hlídačem snažícím se zabránit jakékoliv krádeži, což si od vás vyžaduje, abyste 
hlásili nebo abyste zadrželi jakýkoli trestný čin krádeže nebo jakýkoliv jiný čin, 
je vaší duchovní povinností se řídit za každých okolností vašimi pracovními 
předpisy a dohodou, na základě které jste přijali vaše pracovní místo v tomto 
ohledu. Samozřejmě, i v takovýchto případech, pokud chytíte nějakého zloděje 
a tento zloděj je připraven a ochoten vrátit ukradené zboží, a pokud projeví 
zjevnou lítost kvůli jeho činu a pokud vás prosí o milosrdenství a soucit a pokud 
nebyla způsobena žádná další zjevná škoda, potom by bylo prozíravé a moudré, 
abyste ho/ji pustili bez toho, aniž byste ho/ji vydali příslušným orgánům, 
s důraznou a přísnou připomínkou, aby už více nic takového nedělal/a. A toto je 
všechno, co lze o této záležitosti v tuto chvíli říci. 

Peter: Děkuji Ti moc za toto vysvětlení. Další otázka, která přišla od několika 
čtenářů Tvého Nového zjevení, se týká také záležitosti chování Tvých pravých 
představitelů na planetě Nula. Ale tentokrát se to týká sexuálního chování. Jak 
víš, ve Tvém Novém zjevení jsi uvedl, že jakýkoliv bezpečný sexuální poměr 
Tvých představitelů je možný, pokud vůbec, pouze s někým, kdo je na stejné 
nebo podobné duchovní úrovni a kdo je následovníkem a praktikantem Tvého 
Nového zjevení. Jinak, jestliže neexistují žádné takové příležitosti, bylo 
doporučeno nemít vůbec sexuální poměr, ale čekat do té doby, dokud 
nebudeme odvoláni z planety Nula a nevstoupíme opět do duchovního světa. 
Otázkou bylo v tomto ohledu následující: Je tento požadavek z hlediska 
aktuálně probíhajícího posunu a z hlediska jeho specifické povahy v současné 
době ještě stále platný a aplikovatelný? Co když někdo potká případného 
sexuálního partnera, který projevuje velmi nezávislé chování a který se zdá být 
vyrovnaný, spolehlivý, poctivý a nenáročný a který není žárlivý, závistivý, 
majetnický a manipulativní, jenž ale není spojen s Tvým Novým zjevením a jenž 
není následovníkem a praktikujícím jeho principů; je vhodné pro Tvé 
představitele mít sexuální poměr s takovou osobou, jestliže existuje vzájemná 
přitažlivost a souhlas? Důvodem této otázky, jak ho já chápu, je fakt, že není 
dostatek jedinců spojených s Tvým Novým zjevením, se kterými by bylo možné 
navázat takový sexuální poměr. Koneckonců, kolik je žen a mužů takového 
charakteru, se kterými by bylo možné mít takový vztah? 

Pán Ježíš Kristus: I tato otázka má především zosobněnou a individualizovanou 
povahu. Proto neexistuje žádné všezahrnující pravidlo, na základě kterého by 
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mohl každý navázat sexuální vztah tohoto charakteru. Všechno to závisí na 
úmyslu a motivaci, se kterým se přistupuje k takovému sexuálnímu poměru. 
Různí lidé a různé situace si budou vyžadovat různý přístup. 

Zkrátka a dobře, to, co bylo navrženo v kapitole 20 Nového zjevení Pána Ježíše 
Krista, je nadále platné dokonce i během tohoto posunu a v situaci, která 
v současné době existuje. V určitém smyslu kvůli extrémní kondenzaci 
negativního stavu a kvůli dopadu, jaký má na všechny a na všechno, tento 
požadavek je ještě platnější než předtím. Charakterové rysy, které jsi jménem 
tazatele vyjmenoval výše, Petře, by mohly být celkem dobře povrchní, 
pozorované z venku, z pozice nezúčastněného diváka. I když se ta osoba 
zpočátku může chovat tak, mohla by to být nebezpečná past nastavená 
negativním stavem, aby vás polapil do jeho pařátů a způsobil vám ohromné 
problémy a následky. 

V dnešní době je celkem možné, že se s takovými situacemi budete setkávat 
často právě za tím účelem – aby vás chytili a odvrátili od toho, abyste byli Mými 
představiteli. Nezáleží na tom, jak pěkně vypadá nebo se chová taková osoba, 
nezáleží na tom, jak moc ta osoba navenek splňuje výše uvedené požadavky, 
pokud ta osoba není pravým následovníkem a praktikantem Mého Nového 
zjevení nebo tajným agentem Mého pozitivního stavu, takové vlastnosti jsou 
pouze povrchní a vnucené z vnějšku bez jakýchkoli kořenů v pravé realitě 
pozitivního stavu. Nezapomínejte na jeden důležitý fakt: V dnešní době agenti 
negativního stavu získali schopnost projevovat na své zevnější úrovni všechny 
dobré a pozitivní charakteristické rysy, aby oklamali pokud možno dokonce i 
Mé pravé představitele na planetě Nula. 

V jednom z předcházejících Dialogů jsme už diskutovali o záležitosti negativního 
stavu, nebo o ďáblovi a Satanovi, jevícím se jako krásný, přitažlivý a pozitivní. 
Jinak by se do jeho pasti nikdo nechytil. Podívejte se ale, jaká slova zde 
používáme. Jeví se to tak. Zdání neznamená, že je to i skutečnou realitou. Ve 
většině případů je zdání jen – zdání. Co víte o tom, co se skrývá za tím zdáním? 
Velmi často, což není překvapením, můžete za tím najít přesný opak toho, co se 
jeví vašemu vnějšímu pozorování. Naneštěstí, když objevíte tento fakt, je příliš 
pozdě. Už jste se chytili do pasti, kterou vám nastavil negativní stav 
prostřednictvím vašich sexuálních tužeb a potřeb mít poměr s někým tohoto 
charakteru. Nedejte se tedy oklamat žádným takovým zdáním a nevěřte ani na 
okamžik, že by někdo mohl být pozitivní, dobrý, svobodný, nezávislý, stabilní, 
vyrovnaný, nemanipulativní, nemajetnický, nežárlivý, nezávistivý atd. beze Mne 
nebo Mého Nového zjevení. 

Situace ale není taková jednoduchá dokonce ani s někým, kdo tvrdí, že je 
následovníkem a praktikantem Mého Nového zjevení. V tomto ohledu musíte 
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pochopit jeden důležitý fakt: Sexuální poměr dvou jedinců, kteří jsou jak 
následovníky, tak i praktikanty Mého Nového zjevení, by mohl být také 
neproduktivní, nenaplňující, negativní, nevhodný a prodchnutý všemožnými 
problémy a škodlivostí, pokud se k němu přistupuje se špatným úmyslem, se 
špatnou motivací a ze špatných důvodů. Nezapomínejte na fakt, uvedený 
mnohokrát předtím, že každý spojený s Mým Novým zjevením je na odlišné 
úrovni jeho přijetí a praktikování. Tyto odlišné úrovně nejsou nutně ve shodě a 
v souladu s navazováním sexuálního vztahu mezi jeho členy. Dokonce i v tomto 
ohledu můžete zažít velmi nepříjemné překvapení. Kvůli odlišnému chápání a 
přijímání principů Mého Nového zjevení může následovat velmi vážný konflikt, 
který by mohl vést k velmi nepříjemným důsledkům. 

Vezměte si například některé situace, které běžně existují u některých 
manželských a mileneckých partnerů, kteří jsou zdánlivě jak následovníky, tak i 
praktikanty Mého Nového zjevení. Alespoň tvrdí, že jsou. Jaký harmonický a 
naplňující je jejich sexuální poměr? Jestliže hledají nějaký další poměr, jen to 
znamená, že nejsou šťastni nebo spokojeni se svým současným sexuálním 
uspořádáním. Vyhledávají tedy někoho jiného, s kým mohou mít sexuální 
poměr. Jak ale na takový poměr reaguje jejich druhý partner? Začíná být žárlivý, 
majetnický, panovačný, manipulativní, bezohledný, sobecký, závistivý a téměř 
násilnický. Jsou toto charakteristické rysy Mých pravých představitelů? Ať jste 
v jakékoliv situaci, ať někdo jakkoliv cítí, že má právo se tak chovat, pro Mého 
představitele je nevhodné, aby projevoval takové negativní charakteristické 
vlastnosti. A pokud to on nebo ona dělá, znamená to jen, že Mé Nové zjevení a 
jeho principy nikdy nepronikly jeho/jejím vnějškem, a proto nebyly nikdy 
zvnitřněny. V takovém případě taková osoba pouze se jeví být následovníkem a 
praktikantem Mého Nového zjevení, zatímco skutečnou realitou jeho/její 
situace je to, že ním/ní není. Jak byste chtěli mít sexuální poměr s takovou 
osobou? Chápete Mě? A i když sám od sebe a sám o sobě takový poměr, pokud 
z vaší strany k němu přistupujete s pozitivním a dobrým úmyslem, není nutně 
tím, co se nazývá hřích, navzdory tomu se vystavujete velmi nepříjemnému 
důsledku. Mohlo by to nesmírně zkomplikovat váš život. Nakonec byste velmi 
litovali, že jste vůbec měli sexuální poměr. 

Kvůli definitivní individualizované a zosobněné povaze této situace by bylo 
moudré a prozíravé obrátit se do svého nitro a zeptat se Mě, než začnete mít a 
plánovat takový sexuální poměr, zda je vhodné, bezpečné a zda schvaluji a zda 
by bylo prospěšné a užitečné pro oba zúčastněné, jakož i pro všechny, kteří jsou 
s vámi spojeni v ostatních dimenzích, abyste měli takové sexuální vztahy. 

Jak díky této radě vidíte, váš sexuální poměr s kýmkoliv ovlivňuje nějakým 
způsobem či stylem nejen vás dva, ale má značnou odezvu a dopad i na ostatní, 
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kteří jsou s vámi spojeni. A tak to je, bez ohledu na to, zda si to vědomě 
uvědomujete, nebo ne. Nikdy nezapomínejte, že stále fungujete na mnoha 
úrovních jsoucna a bytí i pseudojsoucna a pseudobytí. Proto vaše skutky, 
chování a podnikání, ať je to cokoliv, mají velmi silný dopad na všechny z nich. A 
toto platí zejména o sexuálním poměru. Protože sexualita je tím, čím je a co 
znamená, jako nástroj všezahrnujícího sdílení a jako prostředek vytváření 
energií životní síly by měl jakýkoliv takový poměr z vaší strany mnohem 
významnější dopad na každého a na vše, co je s vámi spojeno, než jakýkoliv jiný 
typ poměru. Pokud tedy jde o tuto situaci, musíte být velmi opatrní. Nedovolte, 
aby vás zaslepil váš silný pohlavní pud a abyste podlehli jeho žádostivosti tím, 
že budete mít bez rozdílu sexuální poměr s každým, kdo vám přijde do cesty, ať 
se ta osoba zdá být jakkoliv připravená a ochotná a vhodná, dokonce i kdyby ta 
osoba byla následovníkem a praktikantem Mého Nového zjevení. 
Nezapomínejte na nekonečně různé úrovně a stupně angažování v tomto 
ohledu. 

Nikdy se nezmýlíte, pokud Mne požádáte, abych vám nějakým vám dostupným 
způsobem nebo prostředky naznačil, jak v takových případech postupovat. 
Doporučuje se vám, abyste Mě požádali zejména o zesílení vaší intuice a o to, 
abych nedovolil, aby byla potlačena, ovládnuta nebo zaslepena vaším 
převyšujícím sexuálním pudem. Někdy je mnohem prospěšnější zdržet se 
jakéhokoliv sexuálního poměru než se chytit do pasti negativního stavu, který 
nic nechce víc než využít váš sexuální pud na to, aby vás kontaminoval a učinil 
váš život bídným. Pamatujte si, prosím, že sexualita je jedním z nejoblíbenějších 
nástrojů v rukou negativního stavu na dosažení jeho cíle na planetě Nula. Toto 
platí zejména během právě probíhajícího posunu. Připravte se na mnohá 
pokušení prostřednictvím vaší sexuality. Síly negativního stavu plánují mohutný 
útok proti čemukoliv pozitivnímu, co zůstává na vaší planetě. Sexualita bude 
sehrávat význačnou roli při tomto útoku. Bude také použita, aby některé z vás – 
žen, nečekaně a zbytečně dostala do jiného stavu, značně tím komplikujíc váš 
život. Jestliže by se stalo něco takového, doporučuje se vám, abyste ten plod 
potratili. Samozřejmě, jako vždy, volba je vaše. A toto je všechno, co lze pro 
tuto chvíli o této záležitosti říci. Doporučoval bych, Petře, abychom pro dnešek 
skončili. Jdi a odpočiň si, bav se a užívej si pobytu u Mých lidí – Ludmily a 
Viktora. 

Peter: Děkuji Ti mnohokrát za Tvůj vstup a za Tvou radu. Rád tak učiním. 
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Dialog 83 

27. května 1999, Moskva, Rusko 

 

Peter: Než se dnes ráno budu věnovat mým vlastním otázkám, chtěl bych se 
zeptat Tebe, můj Pane Ježíši Kriste, zda máš něco, čím bys přispěl ohledně 
čehokoliv vůbec. 

Pán Ježíš Kristus: Děkuji ti, Petře, že jsi Mě požádal, abych hovořil jako první. 
V současnosti se rozvíjí a odehrává mnoho věcí. V rámci aktuálně probíhajícího 
posunu se zahajují nebo, přesněji řečeno, uvádějí do pohybu různé progresivní 
fáze, které významně změní směr vývoje v doméně negativního stavu a na 
planetě Nula. 

Včera se například stalo něco významného, co umožnilo, aby byla aktivována 
jedna z těchto fází. Povahu této fáze a to, co ustanovuje, je předčasné zjevit a 
vědět v této době, protože se stále ještě rozvíjí. Pokud se rozvíjí, takové 
poznání, protože by bylo poskytnuto lidským aspektům vaší vědomé mysli, by 
mohlo překážet jejímu náležitému ustavení, stejně jako manifestaci jejích 
důsledků. Důvodem, proč zmiňujeme tento fakt, je to, že tvé společné úsilí 
s Ludmilou, jakož i s Viktorem – vaše diskuse a procházky ulicemi Moskvy, a 
hlavně vaše specifické duchovní, duševní a fyzické energie, vytvořené vašimi 
včerejšími aktivitami, byly potřebné a byly efektivně využity na to, aby se tato 
fáze počala rozvíjet. 

Jak z tohoto faktu vidíš, protože jste Mými oblíbenými představiteli na planetě 
Nula a protože jste souhlasili s tím, že se Mnou budete pracovat na všem, co je 
potřeba a co považuji za vhodné pro naplnění všech aspektů Mého Plánu 
spasení, všechno, co děláte, zažíváte, o čem uvažujete, co podnikáte či cokoliv 
podobného, využívám v rámci Mé Práce, kterou vykonávám za účelem 
konečného cíle. Na tento vznešení účel se ani tak nevyužívají vaše specifické 
aktivity nebo zážitky, které máte nebo provádíte, ale spíše vaše velmi specifické 
energie, které jsou generovány během takových aktivit nebo zážitků. Tento 
činitel se týká vás všech, kteří jste souhlasili s tím, že budete Mými pravými 
představiteli na planetě Nula. Vaše rozmanité specifické a jedinečné aktivity, 
vaše zážitky, všechno, s čím jste se setkali od doby, kdy jste na základě Mé 
prosby souhlasili nebo rozhodli se stát Mými pravými představiteli, do doby 
naplnění vašeho poslání na planetě Nula, ať jste kdekoliv a ať uděláte nebo 
zažijete cokoliv; duchovní, duševní a fyzické energie, vytvořené během tohoto 
období, Mně slouží jako důležité prostředky na dosažení Mých cílů v tomto 
ohledu. 
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Nuže, je pochopitelné, že vaše lidská vědomá mysl si neuvědomuje tuto 
skutečnost. Vědomě vůbec netušíte nebo necítíte, že to tak je. Ale na ostatních 
úrovních vaší mysli, bez jakékoliv vědomé účasti, si plně uvědomujete tento 
fakt a vaše spoluúčast v tomto ohledu je tam registrována a je ji tam poznat. 
Důvodem, proč potřebujete o těchto skutečnostech vědět v této konkrétní 
době, je to, že fáze současného probíhajícího posunu, která se právě rozvíjí, 
vyžaduje vaše vědomé uvědomění si vašeho zapojení v této důležité práci. I 
když je celkem myslitelné, že navenek nemusíte mít žádné hmatatelné poznání 
nebo zkušenost, že by se v tomto ohledu dělo něco konkrétně, to, že si začínáte 
vědomě uvědomovat, že je to tak, a že si uvědomujete, že nezáleží na tom, co 
děláte nebo zažíváte, a že se pro tento účel využívají vaše duchovní, duševní a 
fyzické energie, značně posílí tento proces, jež učiní efektivnějším, 
proveditelnějším a úspěšněji zavedeným.  

Pro tento proces existuje důležitý faktor časového rámce. Jak víš, různí čtenáři 
těchto Dialogů, a obzvláště všech Dialogů, které následují po Dialogu 80, je 
budou číst v různých obdobích. Tato různá období budou značně časově 
rozložena, zejména u těch, kteří budou čekat na jejich překlady do jiných 
jazyků. Tento faktor časového rozložení není náhodný. V časovém rámci, který 
je potřebný pro plné uvedení do pohybu nebo vykonání a zavedení této fáze 
současného probíhajícího posunu, budou potřebné různé specifické duchovní, 
duševní a fyzické energie čtenářů, které budou poskytovány v době čtení těchto 
Dialogů (které následují po Dialogu 80). Toto je efekt rozložení.  

Pokud se podíváš na naše Dialogy z této perspektivy, můžeš se jasně přesvědčit, 
že mezi prvními osmdesáti Dialogy a těmi, které následují, se nachází důležitý 
zlomový bod. V době, kdy byl dokončen Dialog 80 a ty, Petře, ses vydal na svou 
důležitou a klíčovou cestu do ciziny, byl na všech úrovních jsoucna a bytí i 
pseudojsoucna a pseudobytí, jakož i na planetě Nula dosažen a pevně 
ustanoven důležitý duchovní a multivesmírný milník. Po tomto Dialogu byl 
zaveden nový začátek v procesu eliminace negativního stavu a všech 
negativních aspektů lidské přirozenosti, stejně jako v přípravě pro aktivaci 
plnosti a kompletnosti života pozitivního stavu. Povaha tohoto nového začátku 
si od tebe vyžadovala, Petře, abys přicestoval do bašty renegátů v Moskvě, 
v Rusku, a aby ses velmi intenzivně a smysluplně zapojil do spolupráce 
s Ludmilou a Viktorem. Jejich součinnost s tebou, Petře, v tomto procesu na 
křižovatce zmíněného nového začátku je velmi důležitá; a vaše kombinované 
duchovní, duševní a fyzické energie, které jsou generovány vašimi různými 
činnostmi, a velmi často také zdánlivými nečinnostmi (během odpočinku 
a/nebo spánku), jsou velmi důležitými faktory, které přispívají k tomu, aby 
tento nový začátek byl pevně zakotven a uveden do pohybu. Na základě tohoto 
faktoru současně budujete pevný základ a předpoklad, pomocí kterého budou 
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všichni ostatní Moji představitelé během jejich vlastního čtení těchto Dialogů a 
následně během jejich vlastních aktivit přispívat jejich vlastními duchovními, 
duševními a fyzickými energiemi, které budou využity pro úspěšnou realizaci a 
ustavení všeho, co se týká tohoto nového začátku a toho, jak se bude rozvíjet. 
Samozřejmě, vzhledem k bezpečnostním důvodům nelze v tomto okamžiku 
odhalit povahu a obsah tohoto nového začátku. Renegáti jsou tím nesmírně 
znepokojeni a nic by nechtěli více, než se dozvědět o povaze a obsahu této 
nové fáze, aby mohli blokovat její dopad na sebe, nebo přinejmenším odložit 
její ustanovení a proces. Nemajíce žádnou možnost dozvědět se o těchto 
faktech, začínají být ve svých aktivitách zuřivější a chaotičtější. Můžete tedy 
očekávat, že se na vaší planetě budou odehrávat další nepředvídatelné 
chaotické a matoucí události, vytvořené renegáty v reakci na tento nový 
začátek. Takovéto události mohou v určitém smyslu občas a dočasně nepříznivě 
ovlivnit vaše vnější životy tím, že u vás vyvolají všemožné druhy neočekávaných 
a iritujících symptomů na vaší vnější duševní a/nebo fyzické úrovni. Kdykoliv se 
vám může stát něco takového, avšak nepanikařte a nebuďte vyděšeni a 
rozčileni, protože jsou to jen povrchní a život neohrožující jevy, které přejdou 
bez jakéhokoliv poškození vás a vaší celkové duševní pohody. Jak víš, Petře, 
něco takového se už stalo Ludmile i Viktorovi. 

Chci, abyste si uvědomili, že všechno, co se vám jako Mým pravým 
představitelům děje a bude dít, ať to je nebo bude jakkoliv zdánlivě těžké, 
hrozivé, špatné, nepříjemné a neočekávané, se změní na něco pozitivní a 
dobré; a duchovní, duševní a fyzické energie, vytvořené během toho, využiji 
účinně a úspěšně na dosažení Mých cílů a plánů. A toto je všechno, Petře, čím 
jsem chtěl dnes přispět. Můžeš pokračovat kladením svých otázek. 

Peter: Děkuji Ti velice, velice moc za Tvůj smysluplný příspěvek. Má první 
otázka se týká něčeho, co jsi řekl ve Svém zjevení (Apokalypsa) v Bibli Svaté, 
kapitola 3, verš 19, cituji: ‚Všechny, které miluji, kárám a napravuji. Proto buďte 
horliví a čiňte pokání.‘ Ruský překlad je v tomto ohledu poněkud drsnější. 
Uvádí, že každému, koho miluješ, sejmeš masku a potrestáš jej. Anglický 
překlad, který je zde citován, nemá takovou trestající konotaci jako ruský. Toto 
prohlášení a některé výroky Pavla a krále Šalamouna o tom, že nešetří prut 
k trestání dětí a lidí všeobecně (například přísloví ‚škoda rány, která padne 
vedle‘), vedla mnoho společností na této planetě k vytvoření občas velmi 
přísných forem trestu a disciplíny. A nejen to – a toto je ten problém – ale dělají 
to ve Tvém jménu, citujíce Tebe a Tvou trestající povahu, ospravedlňujíce své 
vlastní trestající jednání a přísné chování vůči svým dětem i ostatním lidem. 
Koneckonců, pokud nás Ty trestáš, káráš a napravuješ a pokud nám 
doporučuješ, abychom dělali to samé ohledně jiných, potom je zbožné, náležité 
a vhodné, abychom byli takoví. Toto chápání Tvého prohlášení se jaksi nehodí 
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k tomu, jak pojímá Tvou Pravou Přirozenost Nové zjevení. Chtěl bys uvést 
nějaký komentář k této záležitosti? Kromě toho, proč je to tak, že se to dostalo 
do mé pozornosti v této konkrétní době? 

Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře, chtěl bych komentovat toto Mé prohlášení 
zaznamenané v Apokalypse. A důvod, proč se dostalo do tvé pozornosti v této 
době, je ten, že je spojeno s výše zmíněným novým začátkem a s fází, která je 
právě teď v procesu vzniku v rámci právě probíhajícího posunu. Síly negativního 
stavu, zejména renegáti, ale i pseudotvůrci, právě nyní aktivují nebo už 
přikročili k všemožným vzájemným represivním činnostem a ničení, jak je to 
vidět například ve válce mezi NATO a Jugoslávií a v bojích, které probíhají mezi 
jednotlivými frakcemi renegátů (etnické čistky, nenávistná nesnášenlivost atd.). 
Tato mimořádná situace v lidech spouští tendence, mnohem silnějším 
způsobem než předtím, pokusit se řešit problémy svých životů, ať už ve svých 
vlastních rodinách se svými vlastními dětmi, nebo na pracovišti, nebo na 
veřejnosti všeobecně, nebo ve vztazích mezi sebou, násilným a represivním 
způsobem. V poslední době jste byli svědky mnoha takových událostí okolo vás. 
A budete svědky dalších podobných. 

Aby se ospravedlnilo takové násilné a represivní chování, velmi často i 
v některých společnostech se prohlašuje, že Já jsem Ten, kdo to dělá 
prostřednictvím lidí. Podle jejich pojímání jsem tedy Já Ten, kdo trestá lidi a kdo 
umožňuje, aby docházelo ke všem těmto krutostem a ohavnostem, které jsou 
neustále generovány ve všech koutech vaší planety. Jak víš, například jakékoliv 
takzvané přírodní katastrofy, ke kterým tak často dochází na vaší planetě, jsou 
považovány za Boží skutky, jako kdybych to byl Já, kdo je způsobuje. Kvůli 
tomuto falešnému vnímání a nesprávnému chápání a kvůli stále častějšímu 
výskytu takových negativních, represivních a násilných jevů je nutné věnovat se 
této záležitosti a uvést ji do náležité perspektivy. Navazuje to také na výše 
zmíněnou fázi a nový začátek. 

Jestliže je Přirozenost Boží – Má Přirozenost – zakořeněna a zakotvena 
v Absolutní Božské Lásce a Absolutní Božské Moudrosti a Absolutním Božském 
Dobru a Absolutní Božské Pravdě a Absolutních Božských Pozitivních Skutcích a 
Absolutní Božské Víře, potom v tom případě logicky jakékoliv represivní nebo 
trestající nebo násilné chování je v rozporu s takovou Přirozeností. Jaký bych ale 
měl důvod, abych dělal taková prohlášení (a v celé Bibli je mnoho takových 
prohlášení), pokud opravdu odporují tomu, Kdo a Jaký/Jaká ve skutečnosti 
jsem? Jak z této rozpravy vidíte, opět tu jde o braní všeho, co jsem řekl nebo 
uvedl, doslovně, a ne duchovně. S touto situací je ten problém, že jestliže je 
cokoliv, co oznámím na duchovní úrovni a co se týká výhradně napravení nebo 
korekce jedincových cest a způsobu života, uvedeno ve smyslu výsledků a 
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následků jakýchkoli aktivit a/nebo chování negativní povahy, když se to aplikuje 
na vnější neduchovní chápání lidské mysli, zní to a je to vnímáno a chápáno 
jako represivní nebo trestající nebo dokonce násilné. 

Uvažte tento důležitý fakt: Jaká je přirozenost pozitivního stavu všeobecně – 
v souvislosti s diskutovanou záležitostí? Ve své esenci a substanci odráží Mou 
Absolutní Přirozenost v její relativní kondici. Povahou této přirozenosti, 
tautologicky řečeno, je to, aby byla pozitivní, tedy aby byla laskavá, něžná, 
ohleduplná, tolerantní, trpělivá nebo shovívavá; aby byla milující, moudrá, 
otevřená, milosrdná, odpouštějící; aby byla soucitná, empatická, chápavá, 
přijímající a aby byla nenásilná, netrestající a nemstící se. Pokud v tomto 
případě zavedete životní styl souhlasný s těmito pozitivními charakteristikami, 
zavedete samotný život pozitivního stavu. Pokud jste v takovém životě, jste ve 
Mně a Já jsem ve vás, protože pouze ze samotné Mé Přirozenosti lze ustanovit 
cokoliv takové povahy. Takže, co uděláte, když chcete iniciovat a zavést životní 
styl, který je zcela odlišný? Do takového života nemůžete zjevně zahrnout nic, 
co má tyto charakteristické rysy. Musíte k nim objevit zcela něco opačného. 
V tomto případě přichází životní styl, který obsahuje pouze to, co není 
v pozitivním stavu a/nebo v Mé Přirozenosti. Budete tedy iniciovat násilí, 
represi, nemilosrdnost, trestání, kárání, bezohlednost, netrpělivost, odmítání a 
všechny podobné charakteristické rysy, které se stanou stylem vašeho života. 
Tedy negativní stav. 

Existuje však několik faktorů, podle kterých a na základě kterých lze takový 
život zavést. Především, jak víte, protože tento život neobsahuje nic, co by bylo 
z Mé Přirozenosti nebo z přirozenosti Mého pozitivního stavu, nemůže mít 
trvalé nebo věčné pokračování. Jinak byste museli připustit, že v multivesmíru 
působí nezávisle dvě absolutní síly: jedna pozitivní a jedna negativní. Kdyby 
tomu bylo tak, ani jedna síla by nemohla být eliminována na věčnost. Tato 
situace by byla pravdivá, kdyby byly obě síly iniciovány v Absolutním Zdroji – ve 
Mne. Podle logické konstrukce, jestliže je něco Absolutní v jedné ze svých 
fundamentálních charakteristických rysů, nemůže to být zároveň absolutní 
v něčem, co je opačné k tomuto charakteristickému rysu. Jestliže jsem 
absolutně dobrý, laskavý, milující, moudrý atd., nemohu být zároveň absolutně 
špatný, zlý, negativní, nezávislý, netolerantní, bláznivý, bezohledný atd. Takže, 
jak bylo uvedeno mnohokrát předtím, koexistence dvou absoluten v jejich 
opačných charakteristických rysech nemůže být a existovat. Jsou vzájemně se 
vylučující. 

Na základě těchto faktorů jsem vytvořil velmi specifické uspořádání předtím, 
než jsem dal svolení pro zavedení tohoto protikladného životního stylu. Ve 
skutečnosti bylo upřesněno několik podmínek a začleněno do života 
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negativního stavu. Jak víte, první bylo to, že negativní stav nemůže zůstat 
navěky, ale může trvat pouze během jednoho časového cyklu – současného. Za 
druhé, že každý, kdo se podílí na jeho životě, bude tam dobrovolně s jeho/její 
plně zachovanou schopností měnit se a volit. Za třetí, že nebudou zachovány 
žádné vědomé vzpomínky, že toto je výhradně dobrovolný a dočasný stav jejich 
pseudojsoucna a pseudobytí. Za čtvrté, že každý, kdo se účastní negativního 
stavu, bude muset nést plné důsledky svých negativních a zlých skutků. Za páté, 
že v samotném životě negativního stavu bude existovat neustálé povědomí 
kárání a trestání týkající se zloby a negativity jeho členů, aby bylo komukoliv 
v negativním stavu umožněno vzdát se jeho/jejího pseudoživotního stylu. 
Koneckonců, pokud se rozhodnete být negativní a zlí, volíte si pseudoživot 
negativního stavu. Jen co si zvolíte tento pseudoživot, volíte si všechny 
podmínky, za kterých bylo negativnímu stavu dovoleno, aby byl aktivován. 
V tom případě si volíte život trestu nebo represe, jakož i kárání a trestání. 

Kvůli skutečnosti, že Já jsem Absolutní Láska, a protože jsem ve Své Lásce 
absolutní, miluji každého bez výjimky nebo vyloučení kohokoliv, ať by byl 
takový jedinec jakkoli zlý nebo negativní. Kvůli Své Absolutní Lásce jsem ve 
stavu neustálého připomínání každému v negativním stavu i v lidském životě, 
aby se vzdal svého negativního života, protože na základě samotné jeho 
přirozenosti je to stav utrpení, kárání, trestu, mizérie, zmatku, bláznovství a 
podobných prohnilých charakteristických rysů. Moje Absolutní Láska vůbec 
netouží po tom, aby byl kdokoliv v takovém strašném stavu. Proto, pokud vás 
miluji a pokud jste v takovém stavu, tím faktorem a faktorem jeho přirozenosti 
vám neustále připomínám, abyste napravili své cesty, protože vás chci zpět 
v pozitivním stavu, při Sobě. Má Absolutní Láska poskytla všechny tyto 
podmínky v negativním stavu, aby každému umožnila, aby se vrátil zpět do 
pozitivního stavu. 

Dovedete si představit, co by se stalo, kdyby nebyla učiněna žádná taková 
důležitá opatření a kdyby do samotné esence a substance negativního stavu 
nebo, abych byl přesnější, do nevědomé mysli každého nemělo být vštípeno nic 
takové povahy? Pokud by v jejich myslích nemělo existovat nic takové povahy, 
bez ohledu na to, jakým způsobem – vědomě, nebo nevědomě, nikdo by neměl 
absolutně žádné podněty dostat se ven z negativního stavu a vrátit se zpět do 
pozitivního stavu. 

Protože jsme se před aktivací negativního stavu všichni vzájemně dohodli, že 
ustanovíme všechny výše zmíněné podmínky, za kterých bude dovoleno, aby se 
negativní stav aktivoval; a protože v konečném smyslu Já jsem Ten/Ta, Kdo má 
Absolutní kontrolu nad všemi důsledky, výsledky a následky jakýchkoli akcí a 
reakcí, je to vnímáno všemi, a ve skutečnosti je třeba to říci každému, že jsem 
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to Já, Kdo kárá a trestá každého, koho miluji a chovám v lásce. Toto je Absolutní 
Moudrost Mé Absolutní Lásky a Absolutní Láska Mé Absolutní Moudrosti. 
Kdybych neměl milovat takovým Absolutním způsobem, bylo by Mně jedno, co 
se vám stane nebo jaký bude výsledek negativního stavu. V tom případě byste 
mohli rovnou spáchat existenciální sebevraždu. Neexistoval by žádný účel, kvůli 
kterému by měl váš život, ať by to byl jakýkoliv život, za takových nemožných 
podmínek pokračovat. Já se ale přece jen starám Absolutně, poskytuji všechny 
možné příležitosti, dělám všechna možná opatření a vytvářím všechny možné 
podmínky, za kterých jsou odstoupení od takového pseudoživota a návrat 
k pravému životu nejen možné, ale absolutně nevyhnutelné. 

Jak z tohoto vysvětlení vidíš, Petře, citovaný verš se musí interpretovat takovým 
způsobem, jak bylo uvedeno výše. Není to tak, že bych Já osobně a přímo 
kohokoliv káral nebo trestal nebo napravoval – to by bylo v rozporu v Mou 
Pravou Přirozeností – ale Moudrost Mé Lásky vysvětluje všem v negativním 
stavu a v lidském životě všechny podmínky, za kterých bylo negativnímu stavu 
dovoleno, aby se aktivoval, a současně jim poskytuje cestu z něj ven. Jak bylo 
uvedeno na začátku této rozpravy, kdykoliv někomu vysvětlíte tyto podmínky 
nebo jakékoli podmínky, protože jste to vy, kdo jim je vysvětluje, jeví se to tak, 
že vy jste ten, kdo je kárá a trestá. V negativním stavu a v lidském životě není 
možné žádné jiné vnímání, protože na základě jejich samotné přirozenosti se 
jim vždy zdá, že tato kárání a trestání přicházejí z vnějšku, od někoho tam 
venku, a ne z jejich vlastního nitra; zatímco pravou realitou tohoto faktu je, že 
taková kárání a trestání přicházejí z jejich vlastního nitra, kde to bylo vloženo na 
základě původní dohody jako jedna z nejdůležitějších podmínek, za kterých bylo 
dovoleno, aby negativní stav započal svůj pseudoživot. Ale všichni členové 
negativního stavu a většina lidí své vlastní nitro odmítá – jaký strašný stav pro 
ně! – a proto jediný způsob, jak to může proniknout jejich myslí na jakékoliv 
z její úrovní, je, že jim to prohlášení prezentuje, jako kdyby nepřicházelo z jejich 
vlastního nitra, ale z jejich zevnějšku – v tomto případě ode Mne. Odtud tedy 
‚Všechny, které miluji, kárám a napravuji. Proto buďte horliví a čiňte pokání.‘ 
Dává to odpověď na tvou otázku, Petře? 

Peter: Zcela. A děkuji Ti velmi za tuto odpověď. I když mám přece jen další 
otázku, myslím si, že bych ji měl odložit na jindy. 

Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře, to by bylo dobré. Většina tvých energií je potřeba 
na jiný druh činností. 
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Dialog 84 

29. května 1999, Moskva, Rusko 

 

Peter: Jak víš, z nějakého důvodu mám jako takovou neustále na mysli 
záležitost Knihy zjevení v Bibli (Apokalypsa). Otázka, samozřejmě, zní: Je v té 
knize obsaženo vůbec něco, co má význam pro současný a budoucí stav věcí na 
planetě Nula, v lidském životě a na výsledek negativního stavu? Nebo se vše, co 
bylo napsáno v té knize, naplnilo někde jinde, například ve světě duchů 
(intermediální svět), jak tvrdil Swedenborg, a proto nemá žádný význam pro nic 
v lidském životě ani v jakémkoli jiném typu života? A pokud to již bylo 
naplněno, tak proč na to stále tolik myslím a proč existuje a neustále se 
objevuje mezi náboženskými horlivci na této planetě tak mnoho různých 
interpretací a vysvětlení obsahu této knihy? Něco mě na celé této záležitosti 
vážně trápí. Myslíš, že by bylo v tuto chvíli vhodné o tom mluvit? Samozřejmě, 
než odpovíš na mou otázku, možná bys chtěl nejprve Ty o něčem hovořit. Rád 
bych přenechal tento čas Tvému vstupu do čehokoliv, o čem si myslíš, že je to 
aktuální a vhodné. 

Pán Ježíš Kristus: Děkuji ti, Petře, že jsi Mi umožnil hovořit jako první. Pouze 
jeden stručný komentář ohledně něčeho, co jsi zažil včera. Když jsi byl na své 
ranní procházce po záznamu našeho Dialogu 83, na jednom místě na ulici, na 
jejím chodníku, seděl soucit vzbuzující muž ve velmi nepohodlné (z tvého 
pohledu) skrčené pozici. Byl zahloubán do svého skromného majetku, 
pozůstávajícího z pár předmětů, procházeje je jeden po druhém bez jakéhokoliv 
zjevného účelu nebo cíle. Vypadal vyzáble a byl špinavý, zanedbaný, páchl, byl 
neučesaný, nevěnuje pozornost nikomu a ničemu, nedívaje se na nikoho nebo 
na nic konkrétního. Připadal ti, Petře, tak ubohý a tak nemístný, že ti kleslo 
srdce a zároveň jsi cítil jak odpor, tak i soucit. Asi o 40 minut později, když ses 
vracel ze své procházky, byl dotyčný muž stále ještě na tom stejném místě, 
sedě nebo krče se v té stejné pozici, dělaje přesně to samé, bez jakékoliv zjevné 
změny v čemkoliv v jeho držení těla nebo pozici nebo v jeho bezvýznamných 
činnostech, týkajících se té trochy jeho majetku. Když ses vrátil domů k Ludmile 
a Viktorovi, zapomněl jsi na toho muže. 

Potom, během pozdního odpoledne, po vašem jídle, ses vypravil na další 
procházku kolem stejného místa. Na tvé překvapení byl na stejné místě ten 
stejný muž, který tentokrát ležel na chodníku a spal, opět ve velmi nepohodlné 
(z tvého pohledu), jakoby fetální pozici, se dvěma, nebo třemi pohozenými 
francouzskými rohlíky. Tentokrát jsi byl skutečně šokován celou tou scénou, 
mysle si, že je možná v celém tomto zvláštním setkání pro tebe obsaženo 
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nějaké poselství. Opět, když ses asi o hodinu později vracel zpět kolem toho 
stejného místa, dotyčný muž stále spal ve stejné pozici, na stejném místě, se 
stejnými pohozenými francouzskými rohlíky. Jeho vzhled, zjev a chování byly 
bizarní, chaotické, zmatené, soucit vzbuzující a nesmyslné. Tvou první 
myšlenkou bylo, že je snad opilý, nebo duševně nemocný, nebo obojí. Avšak, 
dívaje se na něho ze tvé klinické perspektivy, i když mohl odpovídat oběma 
těmto diagnostickým kategoriím, na něm a na jeho vzhledu bylo něco víc než 
jen duševní choroba a/nebo alkoholismus. Opět, jak jsi procházel kolem, cítil jsi 
téměř nekontrolovaný odpor i soucit. Téměř jsi cítil, že bys měl s ním a s jeho 
stavem něco udělat. Je zajímavé, že kolem toho muže procházelo mnoho lidí, 
aniž by mu věnovali jakoukoliv pozornost, jako by byli zvyklí nebo očekávali, že 
něco takového uvidí každý den. Vezma do úvahy, že jsi v Moskvě, v Rusku a 
vezma do úvahy hroznou ekonomickou situaci, kterou lidé této země prožívají, 
je pochopitelné, že scény jako tato jsou pro ně běžným jevem. Takže procházejí 
kolem nich, jako kdyby se nic nestalo. 

Jak jsi uvažoval o osudu toho muže, Petře, začal jsi být zvědav, proč bylo pro 
tebe třeba, abys potkal takového zvláštního muže a proč bylo umožněno, aby 
vůbec nastaly takové situace, proč je vůbec umožněno, aby se staly ještě horší 
věci než ta a jaké bylo/je pro tebe osobně, Petře, ponaučení z tohoto zážitku. 

Jak víš, protože jsi, kdo jsi, Petře, nic není ve tvém životě náhoda. Na základě 
příkladu tohoto případu jsme chtěli do tvé pozornosti uvést živé, konkrétní a 
skutečné znázornění přirozenosti negativního stavu. Ten muž byl samotným 
ztělesněním, ilustrací a demonstrací toho, o co všechno jde ohledně 
negativního stavu a jak vypadá ve své pravé esenci a substanci, svlečený ze 
všech svých falešných zdání. Toto je důvod, proč ten muž vypadal více než jen 
duševně nemocná osoba a/nebo alkoholik. Během své klinické praxe v oblasti 
duševního zdraví, Petře, sis zvykl potkávat lidi, kteří byli duševně nemocní nebo 
alkoholici nebo drogově závislí, nebo toto všechno dohromady. A přece 
nevzbuzovali přesně takové pocity jako dotyčný muž. Bylo ti zřejmé, že ohledně 
toho muže se jedná o něco víc než jen o duševně nemocnou osobu a/nebo 
alkoholika. Jeho účelem bylo dát žijící, konkrétní a jasný příklad přirozenosti 
negativního stavu. 

Nezáleží na tom, jak se negativní stav jeví při pozorování z venku, jeho pravá 
přirozenost neobsahuje nic jiného, než jsi viděl v rozpoložení toho muže. Lidé 
jako on souhlasili s touto ilustrací a Já jsem dovolil, abyste měli takové 
konkrétní příklady, aby mohla být pravá přirozenost negativního stavu 
odhalena a byla zřejmá všem. Tvé pocity soucitu byly reakcí na potřebu spasit 
všechny z negativního stavu a dát jim příležitost vrátit se zpět do pozitivního 
stavu. Zároveň, Petře, ses divil, jak je možné, aby byl někdo jako ten muž v jeho 
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souhrnném stavu spasen z negativního stavu a konvertován do pozitivního 
stavu. Koneckonců, vypadal jako prázdná schránka, bez jakékoliv jiskry něčeho 
rozumného a spasitelného. A ty sis říkal: Může být v člověku, jako je tento, 
přítomnost Pána Ježíše Krista? Je v tom člověku něco, co by mu umožnilo 
pochopit, o čem jeho stav je, aby mohl být transformován? Jak je možné, aby 
měl takový člověk něco, co by se byť i jen vzdáleně podobalo svobodné vůli a 
schopnosti měnit se? 

Na základě těchto otázek jsi začal pochybovat, Petře, zda základní premisy 
Mého Nového zjevení byly správné a zda jsi nepochopil něco špatně ohledně 
celé koncepce Nového zjevení a zda situace s ukončením negativního stavu a 
konverzí každého v něm do pozitivního stavu byla vůbec správná a 
uskutečnitelná. Jak je možné, abych takového člověka Já nebo kdokoliv jiný 
miloval a staral se o něj? Nakonec, ta část tvých pocitů, která se týkala vůči 
lidem, jako byl tento, byla/je ohromující. Pocity odporu nejsou v souladu 
s pocity lásky a péče. 

Nuže, opět tu jde o vidění věcí způsobem, jaké jsou na scéně, a ne za ní. Kromě 
toho, na celou scénu jsi nahlížel z pozice své relativnosti, jakož i z pozice velmi 
malého – jestli vůbec nějakého – poznání, proč někdo jako ten člověk může 
vůbec existovat. Naproti tomu, Já pohlížím na takové lidi z pozice Mého 
Absolutního Poznání všech důvodů, proč se něco takového nachází v tom či 
onom typu života. Jinými slovy, Já je vždy vidím takové, jací jsou skutečně za 
scénou, v jejich samotné esenci a substanci. Pokud někdo souhlasil, že bude 
ilustrovat dokonce takové nepředstavitelné extrémy přirozenosti negativního 
stavu, jak je to v případě dotyčného muže, jak bych mohl z pozice Své Absolutní 
Lásky a její Absolutní Moudrosti nemilovat a nepečovat o takového člověka a 
nezachovat v něm ani jiskřičku něčeho vytvořeného ze Mne, co bych využil pro 
jeho spásu a přivedení zpět do pozitivního stavu? Ve skutečnosti jsem vděčný a 
děkuji takovým jedincům, když souhlasili s tím, že budou živými, konkrétními, 
hmatatelnými a skutečnými ilustracemi přirozenosti negativního stavu a toho, 
k čemu pseudoživot negativního stavu ve svých výsledcích vede. 

Všimni si, prosím, francouzských rohlíků, které byly pohozeny kolem toho 
muže. Divil se: Jak se tam, hernajs, objevily, jestliže se ten muž nepohnul ze své 
pozice? Kdo mu dal všechny ty rohlíky? Koneckonců, nebyly tam, když jsi ráno 
šel kolem toho muže. Zřejmě měl s tím člověkem někdo soucit a dal mu ty 
rohlíky. Co ti to objevení francouzských rohlíků říká, Petře? Jaká je duchovní 
souvztažnost? Jak dobře víš, duchovně řečeno, Já jsem Chléb Života, 
reprezentovaný zde francouzskými rohlíky. Já poskytuji každému prostředky na 
přežití, ať je to kdokoliv nebo ať je kdekoliv nebo ať by byl jakkoliv negativní 
a/nebo zlý. Ať se děje cokoli, každý je sycen Mým životem. 
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Francouzské rohlíky současně velmi jasně znázorňují, že dokonce ani takoví lidé 
nejsou absolutně negativní nebo zlí. Dokonce i u takových lidí je kolem nich a 
v nich přítomno něco, co je ze Mne, z Mé Absolutní Dobroty, Lásky a Péče. Na 
základě té přítomnosti jsou schopni splnit účel, kvůli kterému jim bylo 
dovoleno, aby byli takoví, jací jsou. Je tu velmi jasné znamení: Nikdo a nic by 
nemohl dál dělat, reprezentovat, ilustrovat, demonstrovat a být takový, jaký je 
nebo jak se dohodl, bez toho, abych jej živil Mým Životem-Chlebem. To, že Můj 
Život-Chléb používají nesprávně, zneužívají ho a odhazují pokaždé, když dojedí, 
jak to reprezentují francouzské rohlíky, pohozené okolo dotyčného muže, je 
jiný příběh. Navzdory tomu je jim vždy k dispozici a bude využit při konečném 
výsledku jejich účelu, kvůli kterému souhlasili se svým bytím, pro spásu z jejich 
zoufalé situace. 

Ve všeobecném smyslu tohoto zážitku, Petře, je poučení zcela zřejmé: Takto 
skončí negativní stav, Veškerá jeho úsilí, ať se zdají být jakkoli prospěšná a 
užitečná ve své dočasné manifestaci, nedospějí k ničemu jinému než k tomu, co 
vám demonstroval a ilustroval dotyčný muž. Skončí tak v nicotě a naprosté 
bezvýznamnosti. Všechna ta množství jedinců, kteří se ze své vlastní svobodné 
vůle a volby dobrovolně podíleli na pseudoživotě negativního stavu, ilustrujíce 
všechny aspekty jeho pseudoživota, budou odměněni za jejich úsilí tím, že 
budou opětovně probuzeni ze své kondice a následně spaseni. 

Zároveň, jak jsi toho muže viděl v jedné pozici, bez jakékoliv zjevné změny, 
sedícího nebo ležícího na chodníku, začalo ti být zřejmé, že na základě 
reprezentace faktické a skutečné přirozenosti negativního stavu byl odrazem 
současného stavu věcí v negativním stavu všeobecně a zejména lidského života. 
V tomto smyslu bylo naznačeno, že negativní stav je stagnující, neprogresivní, 
nezměnitelný ve své pravé přirozenosti (nechce nic měnit) a nehybný. Nikde 
nejde. Ve skutečnosti jediná cesta, po které jde, jak bylo zjevné ze stavu toho 
muže, je cesta zpět, jsouc zcela regresivní a nesmyslná, jdouc vstříc své 
konečné záhubě a věčné smrti. Takový pohyb není vůbec žádným pohybem. 
Nic, co končí vlastní konečnou smrtí a nebytím a neexistencí, nelze považovat 
za skutečně se pohybující. Z duchovního hlediska, jediný skutečný možný pohyb 
je pohyb vpřed a dál, k vyšší, progresivnější úrovni jsoucna a bytí. 

Jestliže byl negativní stav vybudován na všem odporujícím přirozenosti 
pozitivního stavu, který je ve stavu neustálého, neutuchajícího pokroku, potom 
je zřejmé, že negativní stav bude vybudován na neustálé regresi a degradaci. 
Jinak by nebyl negativním stavem. Na základě tohoto faktoru, logicky řečeno, 
pokud je něco v procesu neustálé regrese a degradace, potom to končí 
smršťováním ve všech aspektech jeho života, nebo v tomto případě 
pseudoživota, s totální ztrátou úplně všech energií, které jsou schopny 
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podporovat jeho pseudojsoucno a pseudobytí. V tom případě, jak dochází 
k této regresi a degradaci, postupně se všechny energie úplně a totálně 
vyčerpají a nezůstane nic, co by umožnilo pokračování tohoto pseudojsoucna a 
pseudobytí. V tom časovém bodě také negativní stav přestane existovat, na 
základě jednoduchého faktu jeho úpadku a smršťování se. 

Tento logický výsledek a uspořádání opět jasně naznačuje, že negativní stav na 
základě samotné jeho pseudoesenciální a pseudosubstanciální přirozenosti 
nemůže pokračovat navěky, do věčnosti. Pouze něco, co se pohybuje vpřed a 
dále, progresivním způsobem, smí a může v tomto způsobu pokračovat, 
protože to neustále expanduje a v procesu své expanze to znásobuje své 
energie, které slouží věčnému udržování tohoto pokroku a expanze. Jak víš, 
Petře, tato přirozenost pozitivního stavu pramení z Mé Absolutní Přirozenosti. 
Jasně vám to říká, že Já jsem Ten/Ta, Kdo je v absolutním, věčném a 
nepřetržitém režimu progrese, pohybu, expanze a projevu. Proto cokoliv, co 
pochází ze Mě Osobně, je také takové. 

Protože, jak víš, negativní stav nepochází ode Mne, ale z odporování všemu, co 
je ve Mně a ze Mě, nemohl vytvořit stejný režim. Proto je negativní stav přesně 
takový jako muž, kterého jsi viděl na chodníku – umírá v absolutním smyslu. 

A toto nás přivádí nepřímo k odpovědi na tvou otázku, Petře, ohledně obsahu 
Knihy zjevení ve Svaté Bibli. Ve skutečnosti, v pravé realitě jejího obsahu, 
v jednom z mnoha aspektů jejího vnitřního významu, ta kniha popisuje 
přirozenost negativního stavu, jeho konečný výsledek a proces jeho eliminace a 
konec tohoto cyklu času. Pokud pečlivě zvážíte nabízený popis negativního 
stavu v této knize, pak negativní stav vypadá přesně jako muž, kterého jsme 
popsali nebo zmínili výše. Kromě toho všeho ta kniha popisuje Boží Přirozenost 
a proces získávání Mé Nové Přirozenosti a jak tato přirozenost ovlivní celé 
Stvoření i pseudostvoření a jaký bude její výsledek pro všechny. Popisuje také 
ukončení lidské éry v intermediálním světě, duchovní boj během tohoto 
ukončení, proces Posledního soudu všeobecně a budování a nastolení plnosti a 
kompletnosti života pozitivního stavu. 

Jak víš, Petře, všechny knihy ve svaté Bibli, které obsahují vnitřní, duchovní 
smysl (dohromady 35 knih), včetně Knihy zjevení (Apokalypsy), mají 
mnohonásobné významy a mnohé úrovně interpretace. Kvůli faktu, že vnitřní, 
duchovní význam je z duchovního světa, který není vázán časem a prostorem, 
všechno, co je v těch knihách napsáno, a zejména ve zjevení-Apokalypse, je tím 
či jiným způsobem aplikovatelné na všechny doby, všechny podmínky, všechny 
stavy a všechna místa v celém jsoucnu a bytí i pseudojsoucnu a pseudobytí. 
Když ale jejich význam aplikujete na nějaké místo a kondici, jako je například 
planeta Nula, která je vázána časem a prostorem, existuje tendence 
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interpretovat jejich obsah v rámci minulosti, přítomnosti a budoucnosti a 
s lokální a omezenou aplikací pouze na lidský osud. 

Dívaje se na obsah a význam Apokalypsy z typické lidské perspektivy, 
v lineárním čase a prostoru, některé úrovně vnitřního, duchovního významu 
této knihy se téměř v plném rozsahu (ale ne úplně) před jistou dobou naplnily. 
Problém s lidským chápáním a interpretací obsahu této knihy je, že omezují její 
aplikaci pouze na lidský život na planetě Nula. A přestože je správné 
předpokládat, že vše, co je v této knize napsáno, má pro lidi nějaký důležitý 
význam, nebylo to ani tak použitelné pro lidi žijící na planetě Nula, spíše jako na 
jejich osud v intermediálním světě. Můžete tedy říci, že většina obsahu té 
knihy, co se týká toho světa, se už naplnila. 

Lidé jsou však ve většině případů schopni vidět a rozlišit pouze jednu úroveň 
obsahu a významu té knihy - doslovnou úroveň, která jim nedává příliš velký 
smysl. Doslovná úroveň je pro ně příliš matoucí a tajemná. Protože ale nejsou 
schopni zjistit žádnou jinou úroveň, během mnoha staletí – od doby, co byla 
napsána – se pokoušejí přijít jen na to, co skutečně znamená a oznamuje ve 
svém doslovném smyslu. Kvůli faktu, že doslovný smysl nemá žádný smysl, aby 
mu nějaký smysl dali, interpreti Apokalypsy museli přijít s mnoha rozmanitými, 
velmi často protichůdnými chápáními a interpretacemi jejího obsahu, jak by ho 
bylo možné aplikovat pouze na lidský život a jeho osud. Takže, ještě jednou, a 
toto opakujeme kvůli připomínce, vidí věci pouze takové, jaké se jeví na scéně, 
a ne za scénou. Protože každý, kdo se dívá na scénu, dělá tak ze své vlastní 
perspektivy, která je jedinečná, individualizovaná a zosobněná, všichni připisují 
událostem odehrávajícími se na scéně jiné významy a konotace. Odtud tedy 
mnohé rozdílné a protichůdné interpretace obsahu knih, jako je Apokalypsa. 

Na duchovní úrovni jejího chápání a interpretace, která vidí věci za scénou, 
všechno, co je obsaženo v Knize zjevení-Apokalypse, má zcela jiný význam a 
konotaci. Jak bylo uvedeno výše, týká se to všeho, co se stalo, co se děje a co se 
stane během tohoto konkrétního časového cyklu. Jak vidíte, současný časový 
cyklus je tím cyklem, ve kterém bylo dovoleno, aby se negativní stav aktivoval, 
uvedl do pseudopohybu, ilustruje a demonstruje svůj životní styl. Proto vše, co 
bylo napsáno v Apokalypse, se bude ve svém vnitřním, duchovním smyslu 
nějakým způsobem týkat samotného konce tohoto časového cyklu. Dívaje se na 
události popsané v té knize z této perspektivy, s jistotou můžete říci, že některé 
věci tam popsané se už naplnily, některé se právě naplňují a některé se teprve 
naplní, jak bude tento cyklus času pokračovat ke svému velkému finále a konci. 

Mějte ale na paměti – a toto vám opět připomínám – že jedním důležitým 
faktorem souvisejícím s Apokalypsou je, že všechno, co je tam napsáno, se ve 
většině svých aspektů stalo, děje se a stane se v některých jiných dimenzích, a 



671 
 

ne tolik na doslovné planetě Nula. Úplné naplnění všech aspektů a úrovní 
Apokalypsy se uskuteční někde jinde, se zjevnými důsledky – v jejich konečném 
smyslu – na život lidí na planetě Nula. Mnoho věcí se odrazí v niterné, duchovní 
úrovni lidské mysli a na jejich specifickém životním stylu. Protože ale vždy 
existují nějaké důležité důsledky, které tento specifický životní styl produkuje 
ve vnějších úrovních událostí, které se odehrávají na planetě Nula, vypadá to 
tak, jako kdyby se všechny věci a události, které jsou popsány v Apokalypse, 
rozvíjely a budou se rozvíjet a odehrávat doslovně na planetě Nula. 

Jak tedy z těchto skutečností vidíte, všechno, co je napsáno v Apokalypse, se 
týká něčeho, co se odehrává buď v jiných dimenzích, nebo ve vnitřních 
svatyních lidské duchovní mysli, nebo v obou současně. V jejich vnější aplikaci 
na události na planetě Nula jsou takové události pouze důsledky aktivit na těch 
dvou úrovních bez jejich kořenů nebo příčinných faktorů v čemkoliv, co se 
doslovně odehrává na planetě Nula.  

Je ale ještě jedno pochopení Apokalypsy, které je třeba zmínit. Týká se něčeho, 
co se odráží ve vztahu, který existuje mezi Absolutním Stavem a relativním 
stavem. Přenos jakéhokoliv poznání z Absolutního do relativního je úměrný 
stupni schopnosti, kterou má cokoliv relativního ve své jedinečné přirozenosti. 
Právě v tomto procesu, procesu titrace, by se pod vlivem existujícího 
negativního stavu a jeho úsilí mohla tato poznání a aplikace jeho principů 
oslabit, zkomolit, zkreslit a zfalšovat. Celý obsah Apokalypsy se v tomto 
specifickém aspektu zabývá důsledky, výsledky a následky tohoto zkomolení, 
zkreslení a zfalšování. Všechno, co se zkomolí, zkreslí nebo zfalšuje, na základě 
své přirozenosti přivádí na sebe soud a odplatu. Apokalypsa ve svém obsahu 
zahrnuje formy, způsoby, prostředky a procesy tohoto soudu a odplaty. Jinými 
slovy, na některých úrovních Apokalypsa slouží jako varování, co by se mohlo 
stát nebo jaký by byl následek, kdyby si měl někdo zvnitřnit tato zkomolení, 
zkreslení a zfalšování, takže by se staly jedinou identitou jeho/jejího života. 
V určitém smyslu můžete pojímat spisy Apokalypsy jako preventivní prostředek 
proti tomu, aby se někdy stalo něco takové povahy. 

Existují, samozřejmě, mnohé další aspekty obsahu Apokalypsy a toho, co 
znamená a čeho a koho se týká, kromě výše zmíněných. Poznání těchto aspektů 
ale není ani vám, ani nikomu v negativním stavu v této době k dispozici. Týká se 
to buď něčeho, co není z lidského života, a proto by vám to nedávalo žádný 
smysl, nebo se to týká těch aspektů negativního stavu na jedné straně a 
pozitivního stavu a Skutků Mé Božské Prozřetelnosti na straně druhé, které by 
byly zcela mimo schopnost lidské mysli je pochopit a porozumět jim. Z toho 
důvodu o této záležitosti nelze nic víc povědět. 
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Peter: Děkuji Ti velice za toto vysvětlení. Je ještě jedna otázka, kterou bych 
chtěl položit. Týká se něčeho, co je napsáno v kapitole 10:4 v Knize zjevení-
Apokalypse. Cituji: ‚Nyní, když zaznělo těch sedm hromů, chtěl jsem psát. 
Uslyšel jsem ale hlas z nebe, řkoucí: „Zapečeť, co řeklo těch sedm hromů, a 
nepiš to“.‘ Je vhodné a aktuální, abychom věděli, co že to řeklo těch sedm 
hromů a kdo nebo co těch sedm hromů je? 

Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře, je. Jelikož všechno, co těch sedm hromů tehdy 
řeklo a čeho se to týkalo, se už stalo, je pro vás bezpečné to vědět. Duchovně 
řečeno, sedm hromů představuje a znamená, kromě mnoha dalších věcí, 
Absolutní Všezahrnující Moc, Kontrolu, Nadvládu, Přehled a Předvídavost Mé 
Božské Prozřetelnosti, pokud jde o příběh celého jsoucna a bytí – Mého 
Stvoření, i pseudojsoucna a pseudobytí pseudostvoření a lidského života. Z té 
pozice, a zejména z pozice Mého Absolutního Poznání a Předvídavosti, byla 
učiněna předpověď o něčem, co se chystalo stát, nebo, abych byl přesnější, co 
se právě dělo, co ale nemělo být dokončeno až do nějaké doby v budoucnosti. 
Tato nanejvýš důležitá a nanejvýš významná událost se týká něčeho, co přísahal 
anděl, stojící na moři i na zemi, že v den, kdy sedmý anděl zatroubí na svou 
troubu, tajemství Boží se skončí, jak to On/Ona předpověděl skrze Své proroky 
(verše 6-7 v kapitole 10). 

Sedm hromů, z pozice toho, co znamenají v současné konotaci jejich významu, 
předpovědělo Absolutní změnu v Boží Přirozenosti. Říkaly, že do své nanejvýš 
toužebné plodné zralosti dospěje zcela Nová Boží Přirozenost a že Bůh se 
navěky stane ve Své plnosti a kompletnosti Pánem Ježíšem Kristem a že nebude 
žádného jiného Boha ani žádné jiné Přirozenosti Boží, ale jen a pouze Pán Ježíš 
Kristus. Tyto informace byly v té době určeny jen a pouze členům pozitivního 
stavu. Za podmínek, které tenkrát existovaly, nebyly z důležitých 
bezpečnostních důvodů členům negativního stavu a lidem k dispozici. 

Protože negativní stav a lidé vnímají všechno ve vnějším významu, vždy, když je 
něco vysloveno v pozitivním stavu, pro členy negativního stavu, jak si 
pamatuješ, to zní jako hieroglyfy. Ale v okamžiku, jak to zapíšeš, protože nástroj 
psaní je nástrojem zevnějšku a protože je to napsáno ve formě vnějších slov, na 
základě faktoru tohoto ztvárnění se to stává dostupným a pochopitelným i 
členům negativního stavu a lidem. Takové poznání by před završením procesu, 
který předpovídá, bylo pro všechny v negativním stavu i pro lidi škodlivé, 
protože by vynaložili všemožné úsilí, aby zabránili, aby se to stalo, nebo aby 
aspoň překáželi tomu procesu jakýmikoli prostředky, které měli k dispozici. 
Takové překážení by vedlo k jejich anihilaci. Abych tomu zabránil, bylo nutné 
zapečetit do dnešního dne, co těch sedm hromů tenkrát předvídalo nebo 
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předpovídalo. A toto je všechno, co potřebujete o tomto tématu vědět, Petře. 
Jdi, odpočívej a bav se. 

Peter: Děkuji Ti mnohokrát za toto vysvětlení. Poslechnu Tvou radu. 
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Dialog 85 

1. června 1999, Moskva, Rusko 

 

Peter: Než položím své vlastní otázky, jako obyčejně se chci zeptat Tebe, můj 
Pane Ježíši Kriste, zda si dnes ráno přeješ něco upřesnit. 

Pán Ježíš Kristus: Děkuji ti, Petře, že ses Mě zeptal, zda chci hovořit jako první. 
V tomto časovém bodě bych se chtěl formou opětovného zopakování věnovat 
některým tvým vlastním obavám a pochybnostem, Petře, ohledně Mých 
častých prohlášení, že než byl aktivován negativní stav a než se stal svou 
pseudorealitou lidský život, byla uzavřena dohoda, že nikdo na planetě Nula ani 
nikde jinde v pseudojsoucnu a pseudobytí si nebude pamatovat nic o této 
dohodě ani o žádné dohodě, kterou uzavřel každý jedinec před inkarnací na 
tuto planetu nebo kdekoliv jinde v negativním stavu. Některé aspekty této 
dohody a způsob, jak byly stanoveny, byly vymazány i z pamětí členů 
pozitivního stavu. 

Tvoje pochybnosti a starosti v tomto ohledu, Petře, se týkají pravdivosti těchto 
tvrzení. Říkáš si, že když nejsi schopen pamatovat si dokonce ani jednu drobnou 
a možná bezvýznamnou událost nebo podrobnost, která se udála nebo která 
byla součástí tvého života před tvou inkarnací na planetu Nula, a v tvém 
případě, Petře, obzvláště naši dohodu, že se staneš transmiterem Mého 
Nového zjevení, potom možná klameš sebe i ostatní. Někdy si téměř plný 
zděšení, budě se v noci v záchvatech úzkosti, mysle na to, jaký by byl tvůj trest a 
odplata po tvém příchodu do duchovního světa až budeš odvolán z planety 
Nula, kdyby ses měl mýlit nebo kdybys měl klamat ostatní i sebe. Pokud jde o 
tvůj typický lidský vědecký názor, kterému občas podlehneš, znepokojuješ se, 
že neexistují nebo nejsou nikomu k dispozici žádná objektivní fakta, která by 
byla schopna podložit důkazy tato tvrzení. Jak si počínat při dokazování, že je to 
skutečně tak? Žádné takové důkazy neexistují. V určitém smyslu musíš brát tato 
Moje prohlášení téměř na slepou víru. Pokud to říkám Já a pokud jsi si jistý, že 
jsem to skutečně Já, kdo říká tyto věci a kdo činí taková prohlášení – o čemž si 
často nejsi jistý – potom je musíš přijmout bez jakýchkoli podmínek nebo 
možností mít objektivně a vědecky ověřitelné údaje. 

Tvrzení o braní těchto prohlášení na slepou víru je úplně v rozporu s principy 
Mého Nového zjevení. Jak víte, hlavním nástrojem, pomocí kterého lze dokázat 
cokoliv, co se vám oznamuje v Mém Novém zjevení, je vaše intuice, vhled, 
logika, racionalita, intelekt a vnitřní smysl nebo vnímání nebo rozeznání, že 
něco pravda je, nebo není. Je to stav, kdy jednoduše víte, že něco je, nebo není 
tak, bez jakékoliv potřeby objektivně ověřitelných důkazů. S objektivně 
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ověřitelnými důkazy je ten problém, že přicházejí z vnějšku. Jestliže důkladně 
prozkoumáte povahu takových důkazů, jak to odrážejí vědecké přístupy, 
zpočátku a původně formulované za tím účelem pseudotvůrci a následně 
přijaté vašimi vědci, potom dospějete k nevyhnutelnému závěru, že takové 
důkazy jsou rovněž nespolehlivé a nikam nevedoucí jako cokoli jiného v lidském 
životě a v negativním stavu všeobecně. Kolikrát ses setkal ve vědeckých kruzích 
s něčím, co bylo podle jejich názoru dokázáno téměř se stoprocentní jistotou, 
jen aby to bylo kompletně vyvráceno během řady nových objevů? Co ti tato 
skutečnost říká, Petře? Že na žádné poznání, které pramení nebo přichází 
z venku, se nedá vůbec trvale spolehnout. A nejen to, ale poznání, které bylo 
získáno takovými metodami, je velmi často buď zkreslené, nebo kompletně 
nesprávné či chybné.  

Důvod takové krajní nespolehlivosti jakéhokoliv poznání získaného takovými 
externími, vnějšími metodami je ve faktu, že v tomto uspořádání na všechny 
fenomény života pohlížíte tak, jak vypadají na scéně. Toto je objektivní, 
navenek ověřitelný pohled. Toto je pohled zdání, a ne pravé reality. Proto podle 
tohoto pohledu nebo stanoviska můžete mít pouze to, co, takříkajíc, vidíte 
svými zraky, a ne to, o co se skutečně jedná, viděné z perspektivy toho, co se 
děje. Jestliže například pozoruji vaše chování a jestliže nemám žádný jiný zdroj 
poznatků ohledně něho než pouze to, co pozoruji ze své perspektivy a podle 
vašeho zevnějšku, kolik pravdivého a ryzího poznání mohu získat o čemkoliv, co 
se týká důvodů, způsobů a potřeb vašeho konkrétního chování a toho, kdo 
skutečně jste? Ne příliš, neboť se držím jen zevnějšího zdání a ne reality vašich 
pravých niterných motivačních faktorů, které jsou základem všech vašich aktivit 
a vašeho každodenního chování. 

Tento příklad vám velmi jasně říká, jak jsou jakékoli vědecké metody nevhodné, 
povrchní a nespolehlivé. Na základě těchto metod nelze učinit žádné jiné 
závěry, když vezmete do úvahy, že všechno jejich poznání pochází z vnějšku – 
z navenek pozorovaných jevů. Jak víš, Petře, z takové perspektivy nebo při 
takovém uspořádání nebo v takové kondici neexistuje žádné pravé a ryzí 
poznání. Existuje tam zdání pravého poznání, ne však poznání samotné. 

Jak lze v tomto ohledu aplikovat něco z těchto takzvaných lidských vědeckých 
vnějších nebo objektivních metod na něco duchovní, nebo na něco, co je 
iniciováno v nitru nebo ve stavu niterností, kde existuje pravá realita? Protože 
tyto metody nejsou vybaveny ani vzdáleně tak, aby rozlišily nebo detekovaly 
nebo vnímaly nebo vůbec pochopily cokoliv, co se děje a co vzniká a je 
iniciováno ve stavu niterností, nemají žádné jiné východisko než popřít, že 
existuje něco jiného než co je pozorovatelné na scéně. Koneckonců, takové 
metody jsou sestaveny z prvků zevnějšku nebo prvků zdání. Pokud něco 
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navrhnete z takových elementů, bude vám to schopno vypovědět pouze o 
něčem, co se týká toho zevnějšku. V tom případě všechno, co se děje v pravé 
realitě niterností, takovým metodám kompletně unikne. 

Jak vidíte z tohoto popisu, všechny takové takzvané objektivní vědecké metody 
jsou z negativního stavu. Co se týká skutečného chápání povahy těchto metod, 
můžete si být jisti, že je původně vytvořili pseudotvůrci a poskytli lidem, aby je 
drželi ve zdání poznání a chápání reality jsoucna a bytí, a ne v jejich pravém 
poznání a porozumění. 

Ještě jednou, a toto opakujeme, pokud v pozitivním stavu veškeré poznání 
pramení z nitra každého, tedy z Mé přítomnosti v tom nitru, potom, abyste 
iniciovali a nastolili negativní stav, musíte se vzdát této metody. Jinak byste se 
nikdy nemohli ani vzdáleně přiblížit iniciaci a vzniku negativního stavu. Takže, 
logickým závěrem bylo v tomto ohledu to, že pokud takové pravé poznání 
pramení pouze ze Mne v nitru každého – nakonec, Já jsem Absolutní Poznání 
Sám/a v Sobě, Sám/a o Sobě, Sám/a od Sebe a Sám/a ze Sebe – potom, aby se 
v tomto případě nastolil úplně jiný životní styl, odlišný od životního stylu 
pozitivního stavu, bylo nutné odvozovat veškeré poznání z venku, bez 
jakéhokoliv Mého zapojení. Iniciátorům negativního stavu bylo zcela jasné, že 
jakýkoliv aspekt Mého zapojení by nemohl vytvořit nic, co by se byť i jen 
vzdáleně podobalo něčemu, co nemělo pozitivní charakter. Vědouce, že Já jsem 
Absolutně Pozitivní a vědouce, že v takovém stavu nemůže být obsaženo nic 
negativního v absolutním smyslu, bylo nutné úplně a totálně vyloučit Mě 
z procesu aktivace negativního stavu. 

Co dostanete v konečném výsledku jakéhokoliv tvořivého nebo 
pseudotvořivého úsilí, pokud vyloučíte jediný a skutečný zdroj poznání – Mne? 
Jediné, co dostanete, je zdání poznání. Takové zdání nevede k ničemu jinému 
než buď k relativnímu poznání, nebo k úplnému zkreslení a lžím. Proto, na 
základě těchto faktorů, jakékoliv poznání dostupné každému v negativním 
stavu i lidem je buď relativní, aplikovatelné pouze na omezené, ohraničené a 
izolované jevy, nebo je zkreslené či nepravdivé. A o to všechno jde v negativním 
stavu a v lidském životě. 

Vezmete-li do úvahy tyto skutečnosti, je zcela zřejmé, že nic, co je obsaženo 
v Mém Novém zjevení, nemůže být za účelem verifikace pravdivosti jeho 
prohlášení a/nebo tvrzení podrobeno metodologiím negativního stavu. Pokud 
byste je měli použít za takovým účelem, skončili byste buď v úplném popření 
jejich pravdivosti, nebo byste nakonec skončili jejich zkreslením a zfalšováním. 
Koneckonců, jestliže přistupujete k čemukoliv z pozice metodologie, která je 
relativní, zkreslující a falšující, vaše závěry o čemkoliv nemohou být jiné než 
relativní, zkreslené a falešné. 
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Proto bylo během transmise a formulování čehokoliv v Mém Novém zjevení 
vždy nutné pustit z hlavy jakékoliv použití jakýchkoli metod, které byly 
k dispozici v negativním stavu a v lidském životě za účelem ověření a potvrzení 
těchto prohlášení a/nebo tvrzení. Namísto toho byla a je použita metodologie 
pozitivního stavu – vnitřní, intuitivní poznání, že něco je, nebo není tak, neboť 
to je to jediné, co dává perfektní smysl. Toto není metoda slepé víry, ale stav 
vnitřního, nevyvratitelného, logického, racionálního, do podstaty věcí 
pronikajícího a inteligentního poznání, které vám jasně říká, že žádné jiné 
vysvětlení, chápání nebo rozlišení není v této době možné a představitelné, 
jedině to, které uvádím Já nebo které je vám uváděno ze Stavu Mého 
Absolutního Poznání prostřednictvím Mého Nového zjevení. 

Kvůli relativnosti každé sentientní mysli, vzhledem k té relativnosti, velmi často 
nemůže přijít se správnými odpověďmi, ať by se jakkoliv usilovně a v jakékoliv 
míře snažila. Aby se mohlo podnítit jakékoliv tvůrčí úsilí jakékoliv sentientní 
mysli, je nutné čas od času zjevit relativní sentientní mysli určité poznání ze 
zdroje Mého Absolutního Poznání, aby byl zajištěn neustálý růst získávání 
nového, vyššího a přesahujícího poznání. Takové nové poznání je pro každou 
dobu a epochu obsaženo v Mém Novém zjevení. Vždy, když je takové nové 
poznání zpřístupněno sentientní mysli, je dáno k používání. V okamžiku, kdy 
jsou všechny aspekty toho poznání plně využity, aplikovány a plně zakotveny 
v sentientní mysli, poskytuji další Nové zjevení, které obsahuje nové, vyšší, 
přesahující a rozvinutější poznání, než bylo k dispozici předtím. Obyčejně buď 
nahrazuje předcházející poznání, nebo ve většině případů na něm staví. A opět, 
proces ověřování pravdivosti tohoto nového poznání se uskutečňuje pomocí 
vnitřní intuice, logiky, rozumu, racionality, prozíravosti a inteligence každého. 
Protože všechny tyto atributy jsou stavem čistých niterností, ověřování vždy 
pramení z nitra každého. 

Ve vašem konkrétním případě jste jako Moji praví představitelé na planetě Nula 
byli uvedeni do pozice ověřování všeho, co je obsaženo v Mém Novém zjevení, 
stejnými metodami – metodami pozitivního stavu. Proto hledat toto ověření 
pomocí jakýchkoli jiných metod, než jsou tyto, by znamenalo hledat ho pomocí 
metod negativního stavu. V tom případě, abych to opět a znovu zopakoval, 
kdybyste měli aplikovat jeho metody, skončili byste buď úplným popřením 
pravdivosti Mého Nového zjevení, s jeho následným odmítnutím, nebo byste 
jednoduše nepochopili jeho pravý význam, s následným zkreslením a/nebo 
zfalšováním všech jeho principů. V tom případě byste skončili v negativním 
stavu, zbaveni role Mých pravých představitelů. Proto tě, Petře, žádám, abys 
nehledal žádné takzvané objektivní, vědecky ověřitelné důkazy o tom, zda jsou 
výroky týkající se naprostého vymazání vzpomínek každého, včetně tvých, jakož 
i čehokoliv jiného obsaženého v Mém Novém zjevení, pravdivé, nebo ne, a zda 
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klameš sebe i ostatní v tomto ohledu, protože si nedokážeš vzpomenout na nic 
ohledně naší dohody nebo ohledně jakýchkoli jiných událostí či čehokoli z doby 
před tvou inkarnací na planetu Nula. Neslouží to dobrému účelu. Jen to dělá 
radost negativnímu stavu. 

V celém Mém Novém zjevení jsme už obsáhle diskutovali o tom, proč bylo 
nutné vykonat takový nepříjemný úkol, jako je vymazání všech vzpomínek 
týkajících se naší předcházející dohody před vaší inkarnací na planetu Nula, 
jakož i všech vzpomínek týkajících se vašeho života v jiných dimenzích předtím. 
Za prvé, jak si pamatuješ, učinilo by to váš život na této planetě a v lidském 
životě totálně a kompletně nesnesitelným. S takovými vzpomínkami a 
poznáním byste na planetě Nula a v lidském životě nemohli přežít. V tom 
případě byste ve svém poslání selhali. Vaše selhání v tomto ohledu by dalo 
negativnímu stavu větší šanci pro pokračující přežívání. Za druhé, s takovými 
vzpomínkami a poznáním by se platnost a výsledek experimentu 
v pseudoživotě negativního stavu anuloval, protože by to bylo předstíraným 
podnikáním ve smyslu ‚jako kdyby‘, a ne jak to skutečně je nebo jak by to bylo. 
A za třetí, pokud byste měli mít z pohledu členů negativního stavu výsadu 
disponovat takovými vědomými vzpomínkami, vaši pozici by považovali za 
preferenční, stavějící vás nad všechny a nad všechno, zobrazujíce Mě zároveň 
jako diskriminujícího, zaujatého a předpojatého. V tom případě by se usoudilo, 
že jsem negativní přirozenosti. To by vedlo k velmi nebezpečnému závěru, že 
nakonec není žádný rozdíl mezi Mnou a Mým pozitivním stavem a mezi nimi a 
jejich negativním stavem. 

Jak tedy jasně vidíš z této rozpravy, všechno má svůj účel a důvod. A bez ohledu 
na to, jaké je pro vás někdy těžké být ve vaší situaci a pozici, pokud jde o totální 
absenci jakýchkoli vzpomínek v tomto ohledu, jakož i pokud jde o všechno 
ostatní ve vašem lidském životě, navzdory tomu bylo nutné takové uspořádání 
zavést a nastolit pro vaše vlastní dobro a ochranu. Pouze za těchto podmínek 
mohlo dojít k pozitivní realizaci čehokoliv reálného, platného, naučitelného a 
prospěšného pro všechny. Jakékoli jiné podmínky by anulovali platnost celého 
procesu. V tom případě by nemohlo dojít k žádnému náležitému poučení o 
jiném životě, odlišném od života pozitivního stavu. A to je všechno, co jsem 
chtěl ze Své vlastní perspektivy povědět, Petře. Můžeš pokračovat položením 
své vlastní otázky (otázek). 

Peter: Děkuji Ti velmi za Tvé smysluplné upřesnění této záležitosti. Prosím Tě o 
odpuštění, že jsem měl takové pochybnosti a potřeby vědecky si ověřit 
pravdivost Tvých prohlášení a tvrzení. 

Pán Ježíš Kristus: Je ti odpuštěno. Protože jsi v lidské kůži, je nevyhnutelné mít 
takové pochybnosti a nejistotu. Jsou neodvratitelné. Jen se jimi nezdržuj, ale 
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vždy, když tě sužují, obrať svou pozornost na Mne a předej Mi je. Já se o ně 
postarám tím nejvhodnějším způsobem.  

Peter: Děkuji Ti za tuto připomínku. A nyní k mé otázce. Už nějaký čas se 
zamýšlím nad životem zvířat na planetě Nula i v lidském životě, nad jejich 
významem, místem a funkcí. Jsem si vědom všeho, co bylo doposud v tomto 
ohledu Tebou zjeveno, obzvláště o domácích mazlíčcích a jejich funkci 
v životech lidí, a zejména v životech Tvých představitelů. Jak víš, některá 
zvířata, především domácí mazlíčci, projevují téměř lidské city a chování, což 
některé lidi, jakož i některé Tvé představitele přivádí k závěru, že tato zvířata 
snad mají určitý stupeň vědomého uvědomění a rozumějí mnoha věcem ve 
svém prostředí a některým emocionálním stavům svých lidských páníčků. 
Některé z nich mají téměř jakousi předtuchu ohledně hrozící zkázy v přírodě, 
nebo ohledně lidských fyzických nebo neurologických stavů (např. epileptické 
záchvaty). Opět, tyto schopnosti přivádějí mnohé k závěru, že zvířata, nebo 
alespoň některá z nich, mají inteligenci a jsou možná rozumná. Obzvláště jsem 
znepokojen značným zaměřením se některých Tvých představitelů na vztah ke 
svým domácím mazlíčkům a tím, jak ve vztahu k nim mrhají časem a 
duchovními, duševními a ekonomickými zdroji a energiemi. Do jaké míry je to 
vhodné? A jaká je situace, místo, funkce a účel zvířecího života ve vztahu 
k nám, k lidskému životu, k negativnímu stavu a ke všem ostatním a všemu 
ostatnímu? Jak moc je z naší strany nevhodné ospravedlnění mít takové domácí 
mazlíčky ve svých životech? 

Pán Ježíš Kristus: Abych náležitě zodpověděl tvou otázku, je nutné se vrátit 
zpět na úplný začátek Stvoření, kdy bylo Stvoření uvedeno do procesu svého 
jsoucna a bytí. Jak víš, stav Mého Stvoření vždy byl, je a bude, od věčnosti do 
věčnosti. To proces Stvoření je tím, co má svůj relativní začátek a relativní 
konec, s novým začátkem ve vyšší modalitě svého pokroku ve svém procesu. 

Čím je Stvoření všeobecně, a zvláště jeho proces? Jak víš, Stvoření pramení 
z Mých Absolutních Idejí a jejich různých Absolutních Prvků, které jsou 
promítnuty ze stavu Mého Absolutního Nitra do stavu Mého Absolutního 
Zevnějšku. Ve své vnější pozici se Mé Stvoření jeví jako nezávislé na svém zdroji 
– na Mne. Jak si pamatuješ, tuto pozici bylo nutné vytvořit, aby mu byl dán 
pocit svobody a nezávislosti, za účelem konání voleb, změny a nepřetržitého 
pokroku. V konečném smyslu je tedy Stvoření ztělesněním Mé Ideje ustavení 
jsoucna a bytí všech a všeho v jejich vlastním nezávislém jsoucnu a bytí. Jelikož 
veškeré jsoucno a bytí byly ve Mne, abych je učinil nezávislými, prvním krokem 
v procesu Stvoření je promítnutí toho jsoucna a bytí z Mého nitra navenek ode 
Mne. Jen co nastane tato projekce, na základě samotné přirozenosti Mé Ideje, 
která je dynamická a progresivní, je Mé Stvoření uvedeno do svého procesu, 
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který je ve svém vlastním dynamickém stavu a procesu. Jinými slovy, protože 
Stvoření odráží Mou Tvořivou Přirozenost ve své vlastní relativní pozici, je na 
základě své vlastní přirozenosti tvořivé a progresivní. 

Ve svém původním uspořádání je Stvoření pojímáno jako stav, pozice, místo a 
proces, jehož účelem je ustavit nekonečnou rozmanitost jedinečných, 
nezávislých a specifických prostředí a míst pobytu, do kterých jsou umístěny 
všechny vytvořené sentientní entity, aby byla pro ně vytvořena vhodná 
atmosféra a oblast pro jejich vlastní tvořivé úsilí. Protože všechny sentientní 
entity ve své původní kondici, tak jak byly stvořeny, odrážejí ve své relativní 
kondici Mou Absolutní Tvořivou Přirozenost, i ony jsou ve své přirozenosti 
tvořivé. Takže na základě své přirozenosti mají své vlastní ideje, které jsou 
promítnuty do jejich vlastního prostředí, dávajíce vznik rozmanitým entitám, 
které se stávají ztělesněním těchto idejí v konkrétním nebo zjevném stavu. 

Jak víš, Petře, sentientní mysl těchto sentientních entit pochází z přirozenosti 
Mé Absolutní Sentientní Mysli. Tato sentientní mysl uskutečňuje své jsoucno a 
bytí, jakož i své tvořivé úsilí prostřednictvím procesu své duševní činnosti nebo 
mentality. Tato mentalita, pocházejíc z Mé Absolutní Mentality a procesu Mé 
Absolutní Duševní Činnosti, sestává z různých složek v jejich jedinečném 
konglomerátu, které dostávají jakoukoliv sentientní entitu do stavu 
sebeuvědomění, sebevnímání, sebeidentity, sebeemotivnosti, sebepociťování, 
sebepercepce, vnímání všech ostatních a všeho ostatního, a náklonnosti 
k životu. Kvůli faktu, že základní přirozenost každé sentientní entity je v její 
původní koncepci tvořivá a projektivní, všechno, co sentientní entity vytvářejí 
z procesu a dynamiky své duševní činnosti a mentality, má na základě samotné 
povahy nezávislosti každé sentientní entity tendenci etablovat se navenek od 
této sentientní mysli jako své vlastní relativní jsoucno a bytí ve své vlastní 
nezávislé modalitě. 

V absolutním smyslu můžete tuto záležitost pojímat jako něco, co pochází z Mé 
Absolutní Duševní Činnosti. Takže cokoliv, co si myslím, vnímám a emočně 
pociťuji, všechny ideje a duševní prvky procesu myšlení, cítění, projevování 
náklonností a vůbec všeho, na základě procesu jejich objevení se v Mé Mysli, 
když je vysílám ze Svého nitra, jeví se navenek ode Mne jako rozmanité formy 
žijících sentientních i nesentientních entit. Podobně všechno, co si nějaká 
sentientní entita myslí, cítí, k čemu projevuje náklonnost atd., v procesu 
generování takových prvků se tyto prvky oddělí od té sentientní mysli a jeví se 
jako své vlastní nezávislé životní formy. Povaha a obsah takových myšlenek, 
emocí, pocitů, náklonností atd. určuje povahu a obsah jakýchkoli takových 
životních forem. Všechny se stávají relativními k sentientní mysli tak, jak je 
jakákoliv sentientní mysl relativní k Mé Absolutní Sentientní Mysli. 
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Z tohoto popisu si můžete vyvodit genezi nesentientních životních forem, 
v tomto konkrétním případě všech zvířat. V jistém smyslu můžete život zvířat 
pojímat jako vedlejší produkt činností sentientní mysli, zejména a zvláště 
procesu její duševní činnosti. Tato sentientní mysl je nepřetržitě ve stavu 
myšlenek a emocí a v procesu myšlení a cítění. Na základě své přirozenosti 
neustále generuje své sympatie ke jsoucnu a bytí a ke všem vedlejším 
produktům procesu své duševní činnosti. Pomocí nich, prostřednictvím nich a 
z nich je udržován život všech takových nesentientních entit. 

Výše uvedený popis geneze nesentientních životních forem musíte chápat tak, 
že se to děje pomocí procesu projekce všech prvků sentientní duševní činnosti 
na všechny úrovně jsoucna a bytí a jejich příslušné dimenze. Na duchovní 
úrovni jsou jejich ideje generovány z idejí myšlenek, emocí, náklonností, pocitů 
a myšlení. Protože jsou čistými idejemi, na této úrovni jsou životní formy zvířat 
ve stavu svých idejí a v procesu jejich projekce do intermediální dimenze, kde 
se stávají konkrétním a hmatatelným ztělesněním těch idejí a všech jejích 
prvků. Proto vždy, když je na duchovní úrovni vytvořena například nějaká idea 
jakékoliv náklonnosti, jeví se jako nehmatatelná, ale zjevná forma zvířete. Tato 
forma je následně promítnuta do intermediální oblasti, kde přijme prvky své 
vlastní duševní činnosti, počaté přirozeností sentientní mentality a její projekce. 
V tom stavu je procesem souvztažností promítnuta do fyzické dimenze, kde se 
stává konkrétním zvířetem, které v sobě nese všechny prvky svých duchovních 
idejí, generovaných v duchovní dimenzi; všechny prvky specifického procesu 
duševní činnosti, jaká se vyskytuje v intermediální dimenzi; a všechny prvky své 
konkrétní a zjevné manifestace, v níž končí ve fyzické nebo vnější dimenzi. 

Jak z tohoto popisu vidíte, konkrétně zvířata se nejeví v duchovní a 
intermediální dimenzi jako něco hmatatelného a nezávislého na sentientní 
mysli. V těch dimenzích se jeví pouze jako vizuální konstrukce, které znázorňují 
stav a proces sentientní mysli na každé křižovatce toho stavu a procesu. Takže 
jakákoliv změna ve stavu a procesu sentientní mysli změní formy a typy zvířat, 
které se objeví v důsledku této změny. Ona nesou povahu té změny. Protože 
existuje nekonečná rozmanitost těchto změn a všech idejí generovaných 
sentientní myslí ve všech aspektech jejího procesu duševní činnosti, existuje 
nekonečný počet zvířecích forem, které odrážejí povahu těchto změn a všech 
těchto idejí. Jak postupují do svého vlastního jsoucna a bytí, na úrovni fyzických 
nebo materiálních (ve smyslu hmoty) dimenzí jsou zakotveny v konkrétních a 
hmatatelných životních formách. 

Otázkou ovšem je: Jaký je účel objevení se jakýchkoli zvířecích forem v jejich 
vlastním nesentientním jsoucnu a bytí? V duchovním a intermediálním světě, 
kde jejich objevení se není konkrétní, je jejich funkcí poskytovat každé 
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sentientní entitě objektivní zpětnou vazbu ohledně povahy a procesu 
jeho/jejích myšlenek, emocí, pocitů, náklonností a všeho ostatního, neustále 
generovaného jeho/jejím procesem duševní činnosti. V každém konkrétním 
okamžiku jakákoliv příslušná entita nejenže subjektivně rozezná, co si myslí, cítí, 
k čemu má náklonnost, ale v okamžiku, kdy se takové myšlenky, pocity, 
náklonnost atd. objeví, může je vidět mimo sebe jako objektivní konstrukce ve 
formách zvířat, které mu/jí signalizují objektivní a konkrétní stav povahy a 
obsahu aktuálního procesu jeho/její duševní činnosti. Tato objektivní zpětná 
vazba jeho/jejích subjektivních stavů a procesů je nevyhnutelným 
doprovodným jevem aktivit sentientní mysli, který posiluje jejich náležitost a 
vhodnost na každé křižovatce jejich výskytu. Z povahy objevujících se zvířecích 
forem může jakákoliv sentientní entita okamžitě určit skutečný stav a obsah 
svých vlastních duchovních a duševních dispozic a to, jak tyto ovlivňují jeho/její 
prostředí a každého nacházejícího se v jeho/její blízkosti. Takže v duchovním a 
intermediálním světě zvířata nejsou vnímána jako něco nezávislého na 
sentientní mysli, majíce svůj vlastní specifický život. Místo toho jsou vnímány 
jako to, čím skutečně jsou: jako objektivní a vnější zobrazení stavu a procesu 
sentientní mysli bytostí. Z toho důvodu zvířata nemají v těch světech stejný 
význam jako například na planetě Nula. 

Na úrovni fyzické nebo vnější dimenze v pozitivním stavu Stvoření, i když se 
všechna zvířata jeví jako nezávislé entity ve svém vlastním životě, nezávislé na 
životě sentientní mysli, přesto jsou všemi obyvateli této dimenze uznány jako 
konečná a hmatatelná manifestace stavů sentientní mysli a procesů její duševní 
činnosti za výše uvedeným účelem. Proto lidé v této dimenzi respektují svá 
zvířata a nechávají je v jejich vlastním přirozeném prostředí bez toho, aby měli 
jakoukoliv potřebu vytvářet si k nim nějaké vazby nebo bez zasahování do jejich 
vlastního způsobu nesentientního života. Procesem své vlastní duševní činnosti 
udržují život svých zvířat v náležité funkční a produktivní modalitě. Svá zvířata 
vidí jako faktory napomáhající udržování vhodné ekologické rovnováhy svého 
prostředí. 

To, zda zvířata mohou být rozumná, inteligentní a sebeuvědomělá sama od 
sebe a sama o sobě, i když pouze v elementárním stavu, spočívá ve faktu, že 
odrážejí rozpoložení sentientní mysli. Jelikož jsou všechna zvířata v konečném 
smyslu konkretizovanou projekcí stavů sentientní mysli a procesů její duševní 
činnosti, odrážejí některé prvky těchto stavů a procesů. Není to tak, že by 
zvířata sama od sebe a sama o sobě mohla mít takové charakteristické 
vlastnosti a rysy, ale ve svých projevech a vnímáních jsou zcela závislá na 
jsoucnu a bytí sentientní mysli a na jejích duševních stavech a procesech. 
Zvířata je tedy mohou zrcadlit svým vlastním omezeným způsobem bez toho, 
aby byla skutečně a fakticky taková sama od sebe a sama o sobě. Jednoduše 
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řečeno, zvířata reagují na projekci idejí svých sentientních pánů, které jsou 
zakotveny a které se manifestují v duševních procesech jejich pánů. 

V lidském životě a v negativním stavu je situace úplně jiná. Tento rozdíl není ani 
tak v genezi zvířecích životních forem a v jejich zavedení, jako v povaze účelu, 
pro který je například lidé využívají. 

Než se budeme věnovat tomuto aspektu našeho tématu, je nutno stručně 
upřesnit, jakými způsoby se život, jakýkoliv život, začal na planetě Nula. Jak víte, 
Petře a každý, kdo čtete tato slova, jedním z mnoha účelů, kvůli kterým byl 
aktivován negativní stav a lidský život, bylo dokázat, že život nevznikl ze Mne 
nebo z nějakého boha nebo z Mých duchovních principů, ale že je to evoluční 
proces, ke kterému dochází bez jakéhokoliv vnějšího vstupu nebo postrčení a 
který se vyvíjí z jedné jediné buňky, vyvrcholuje objevením se sentientních 
životních forem – v našem případě lidí. Jak byste si počínali při dokazování, že je 
to tak? Pseudotvůrci po dlouhém uvažování a experimentování přišli 
s myšlenkou oddělit jeden z nejexternějších odrazů původní planety Země a 
přestěhovat ho na současné místo v kontinuu. Tenkrát byl zmíněný odraz ve 
stavu, který by vaši vědci nazvali prvopočáteční. Účelem tohoto přemístění a 
umístění bylo separovat ho od jakéhokoliv vlivu zdroje jeho původu nebo vlivu 
všech ostatních nebo všeho ostatního. Toto bylo nutným opatřením, aby se 
dokázalo, že život jako takový může být zahájen bez vlivu nebo vstupu 
kohokoliv, a proto může začít svůj vývoj samostatně a sám od sebe. Takže při 
vytváření života není do toho zapojen žádný Bůh, žádné duchovní faktory ani 
nikdo jiný. 

Potom, co pseudotvůrci uspěli s tímto přemístěním, vzali jednu jedinou 
organickou nebo živou buňku a vložili ji do prvotního oceánu na tomto odrazu, 
který se nyní nazývá planeta Nula. Vyživovali tu buňku takovým způsobem, aby 
ji rozmnožili a aby se rozrostla na mnoho dalších buněk. Vytvořili pro tu buňku, 
nebo nyní už pro buňky, vhodné biochemické a fyzikální podmínky v oceánu a 
na planetě Nula všeobecně, aby se dále vyvíjely. Prostřednictvím idejí jejich 
vlastních myslí promítli do těch buněk různé prvky, které daly podnět 
k postupnému a zdánlivě evolučnímu vývoji životních forem z jedné jediné 
buňky až ke složitým organickým formám, vyvrcholíce objevením se 
rozmanitých ryb a oceánských organických tvorů. Z nich byl prostřednictvím 
projekcí příslušných idejí sentientní mysli pseudotvůrců zahájen postupný vývoj 
dalších zvířecích životních forem, ptáků a hmyzu, vedoucí k objevení se těchto 
specifických forem. Účelem této fabrikace bylo dokázat, že ryby, hmyz, ptáci i 
zvířata se vyvíjely samostatně a samy od sebe, bez jakéhokoliv vlivu a zásahu 
kohokoliv, odkudkoliv. Chápeš, Petře, v okamžiku, když přijmeš, že všechny tyto 
nesentientní životní formy jsou v jisté míře závislé na někom sentientním, 
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okamžitě bys odmítl možnost, že se tyto životní formy vyvinuly samy od sebe. 
V tom případě bys musel usoudit, že život se neobjevil sám od sebe a sám o 
sobě, bez vstupu nebo iniciace kohokoliv, ale že je produktem nějakého velmi 
komplikovaného projektu sentientní mysli. 

Takový závěr by zmařil účel, pro který chtěli pseudotvůrci aktivovat negativní 
stav a zfabrikovat typické lidi. Pro ně bylo životně důležité dokázat, že 
sentientní život se vyvíjí z nesentientních životních forem evolučním způsobem, 
a ne naopak: že všechny nesentientní životní formy jsou produktem a reflexí 
aktivit sentientní mysli, v tomto případě Mé Absolutní Sentientní Mysli. 

Opět tu máme příslovečnou pozici vzhůru nohama, kterou bylo třeba nastolit, 
aby došlo ke škodlivému uskutečnění negativního stavu. Jinými slovy, jestliže 
v pozitivním stavu je vše určováno a vzniká na základě aktivit sentientní mysli, a 
v absolutním smyslu na základě aktivit Mé Absolutní Sentientní Mysli, v tom 
případě v pseudoživotě negativního stavu a v jeho konečném produktu - 
lidském životě – je potřeba všechno uspořádat tak, aby to vytvářelo nesporný 
dojem, založený na vědecky pozorovatelných faktech, že nic není závislé na 
aktivitách sentientní mysli, ale že to má svůj vlastní nezávislý život. A nejen to, 
ale že sentientní mysl lidí se vyvinula z nižších životních forem, vlastně 
z příslovečné jedné organické buňky, tak příhodně umístěné do oceánu na 
planetě Nula a ovlivňované pseudotvůrci, a ne naopak. 

Samozřejmě, jak víš z geologické a paleontologické historie planety Nula, 
v tomto takzvaném evolučním procesu došlo k mnoha neúspěchům. Nebudeme 
zacházet do povahy těchto neúspěchů, protože účel této rozpravy je jiný. Zde 
budujeme základ, na kterém je možné dát nejsprávnější a nejvhodnější 
odpověď na tvou otázku, Petře, a jak se to všechno týká současného stavu 
záležitostí. 

Podvod a sebeklam pseudotvůrců je za tohoto uspořádání očividný. Za prvé, oni 
byli ti, kdo umístil tu jednu živou buňku do prvotního oceánu na této planetě. 
Za druhé, ta buňka byla vzata ze zvířecích forem, které existovaly jako projekce 
sentientní mysli na fyzické planetě Zemi. Za třetí, původ té konkrétní živé 
buňky, jakož i všech ostatních jsoucích a existujících buněk, byl původně 
vytvořen z Mých Absolutních Idejí pro založení sentientních životních forem. Za 
čtvrté, již vytvořené sentientní entity už produkovali své vlastní ideje 
rozmanitých životních forem jako reflexe jedinečných a specifických procesů 
jejich duševní činnosti, obsažené v jejich myšlenkách, emocích, pocitech, 
myšlení, chtění, náklonnostech atd. Takže, ať na celý projekt pseudotvůrců 
nahlížíte jakýmkoliv způsobem, ať to na vaší planetě jakkoli vypadá tak, že 
všechny nesentientní životní formy jsou nezávislé na sentientní mysli, ve své 
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konečné funkci jsou všechny závislé na aktivitách sentientní mysli, a 
v absolutním smyslu na aktivitách Mé Absolutní Sentientní Mysli. 

Tento faktor závislosti lze dokázat na typu zvířecích životních forem, které 
existují na vaší planetě, a na tom, jak zvířata reagují na lidi v důsledku procesu 
duševní činnosti lidí. Jak víš, v pozitivním stavu všechny sentientní entity mají a 
promítají pouze pozitivní, laskavé, jemné a milující, pečující a ohleduplné 
myšlenky, emoce, pocity, náklonnosti a všechno ostatní pozitivní a dobré 
obsažené v jejich duchu a duši. Souvztažné faktory těchto vlastností a 
povahových rysů mohou odrážet pouze to, čím jsou a co promítají tyto entity. 
Z toho důvodu se zvířecí formy v pozitivním stavu jeví za účelem zpětné vazby 
jako krásné, jemné, milé a pozitivní všeobecně. 

Na druhou stranu, v negativním stavu a v lidském životě na planetě Nula je 
situace jiná. Tam jsou zvířata souvztažnostmi a reflexemi duševních procesů, 
které jsou ve většině případů negativní, násilné, nenávistné, chamtivé, necitlivé 
atd. Naproti tomu, Můj vliv a přítomnost Mých představitelů a ostatních Mých 
lidí na planetě Nula umožňuje, aby se některé zvířecí životní formy podobaly 
těm, jenž se vyskytují v pozitivním stavu. Důvod, proč říkáme, že se jim 
podobají, a ne že jsou takové, je ten, že zdrcující přítomnost a kondenzace 
negativního stavu na planetě Nula má negativní vliv i na tyto typy zvířat. Proto 
nejsou tato zvířata přesně taková, jaká se vyskytují v pozitivním stavu. Dokonce 
i v jejich případě jsou za určitých okolností velmi často v jejich chování některé 
výše popsané negativní povahové rysy. Toto je zřetelnou reflexí lidské 
mentality, která by mohla projevovat v různých dobách, nebo někdy i ve 
stejnou dobu jak pozitivní, tak i negativní myšlenky, pocity, emoce, náklonnosti 
atd. 

Jak vidíte z těchto příkladů, bez ohledu na zdání, které vám říká, že zvířata na 
vaší planetě mají svůj vlastní nezávislý život, jejich funkce, jakož i možnost, že 
vůbec existují, je závislá na přítomnosti lidí a na jejich duchovních, duševních, 
fyzických a všech ostatních typech aktivit. Takže, při hodnocení faktoru 
možností, zda vaše zvířata mají nezávislou inteligenci, racionalitu, senzitivitu, 
pocity nebo cokoliv tak typicky lidského nebo sentientní mysl všeobecně a zda 
jsou schopna sama od sebe a sama o sobě reagovat na některé typy potřeb, 
které mají lidé, je nutné si uvědomit, že to, na co reagují, nepramení z jejich 
vnitřních schopností to dělat, ale z projekce sentientní mysli a z očekávání, 
které lidé do nich vkládají. Z idejí poskytování možných služeb lidem a ostatním 
sentientním entitám byly zformovány zvířecí instinkty, které zvířatům umožňují, 
aby reagovaly na podněty prostředí a na projekce lidských duševních procesů. 
Proto se zdá, jako kdyby zvířata měla nějaké elementární, nebo dokonce 
rozvinutější duševní schopnosti podobné sentientní mysli. Zatímco v realitě 
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tohoto uspořádání jsou odrazem a souvztažností sentientních duševních 
schopností, které udržují tyto pozorovatelné schopnosti u zvířat. 

Doporučovalo by se vám tedy, abyste zvířatům nepřipisovali něco, co nemají. 
Ve vaší vědecké terminologii se to nazývá antropomorfismus zvířat, což je 
připisování lidských duševních nebo jakýchkoliv jiných povahových rysů 
zvířatům. Kvůli povaze jejich instinktů mohou být některá zvířata cvičena, aby 
reagovala na lidské duševní a fyzické stavy a aby se stala výstražným signálem 
pro prevenci takových stavů. Kvůli jejich instinktivnímu pudu a citlivosti na 
vstupy, které přicházejí z jejich lidského a geografického prostředí, z energií, 
které okamžitě předcházejí jakýmkoli neobvyklým událostem, jsou schopna 
reagovat na ty události obranným způsobem. Tuto reakci lidé charakterizují 
jako předtuchu nebo předvídání. Ve skutečnosti tento stav není něco, co je 
vlastní zvířatům samo od sebe a samo o sobě, ale je to instinktivní prvek v nich, 
který jim umožňuje reagovat na ty energie, které předcházejí jakékoliv události. 
Tedy, ještě jednou, ona reagují na vnější podněty, a ne na vnitřní dispozice, 
které by jim umožňovaly samostatně hodnotit a vyhodnotit situaci. 

V lidském pojímání faktorů popsaných výše o původním účelu, kvůli kterému se 
objevily zvířecí životní formy, se tento účel vytratil. Ve skutečnosti to tak 
pseudotvůrci učinili záměrně, aby lidé neměli žádnou možnost, jak dospět 
k těmto závěrům o zvířecích životních formách. Na jednu stranu, lidé museli 
nutně předpokládat, že zvířata mají svůj vlastní život, nezávislý na duševních 
aktivitách sentientní mysli; a na druhou stranu, vidíce a zažívajíce, jak se zvířata 
chovají a konají, lidé předpokládali, že v jistém smyslu se z nějakých důvodů 
vyvinuli evolučním způsobem ze zvířat, bez jakékoliv angažovanosti Inteligence 
nebo Duchovní Entity, která naplánovala do nejmenších podrobností úplně 
všechno, na základě čeho se realizoval sentientní život. V tomto smyslu, bez 
ohledu na to, jak pozitivní nebo užitečná se zvířata zdají být lidem, jejich funkcí 
a účelem na této planetě je to, aby sloužily v rukou negativního stavu, aby 
mohly vyvrátit existenci čehokoliv duchovního nebo nezávislého na evolučních 
a přírodních silách. 

Tato záležitost má však i další stránku. Týká se to spíše domácích mazlíčků, ke 
kterým jsou lidé tak moc připoutáni, než všech zvířat všeobecně. Jde tu o faktor 
vzájemné závislosti. Přijetím určitých typů zvířat do svých domácností, 
vyjmouce je z jejich specifického prostředí, lidé učinili své domácí mazlíčky na 
sobě závislými. Současně se na základě faktoru jejich vlastní náklonnosti ke 
svým domácím mazlíčkům i lidé stali závislými na svých domácích zvířatech. Tím 
lidé posílili svou negativní tendenci při naplňování svých emocionálních nebo 
jakýchkoli potřeb, které mají, být závislými na něčem vnějším, mimo ně, 
v tomto případě na svých domácích mazlíčcích. Jak tedy z tohoto uspořádání 
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vidíte, funkcí zvířat v tomto konkrétním případě, z pozice negativního stavu, je 
udržovat lidi ve stavu závislosti na vnějších faktorech, a ne na jejich vnitřních 
duchovních faktorech. Jen co si lidé navykli na skutečnost, že jejich emocionální 
potřeby nebo jakékoli potřeby naplňuje někdo jiný nebo něco jiného z venku, 
v tomto případě jejich domácí mazlíčci, nechávají zakrnět svou schopnost 
vnitřního, nezávislého spoléhání se na sebe, a na základě toho faktoru zavírají 
dveře ke svým niternostem, kde existuje a kde je k dispozici všechno pro 
potřeby jejich života, ať jsou jakékoli, aby mohl být naplněn nejvhodnějším a 
nejpotřebnějším způsobem. 

Tato situace jasně naznačuje, že přirozeností lidského života je stále vyhledávat 
všechny formy závislosti na někom nebo něčem jiném. V rukou negativního 
stavu slouží zvířata, a zejména domácí mazlíčci, dobře tomuto účelu. 

Takže, k čemu slouží zvířata v lidském životě? Jinému slouží zvířata jako taková, 
a jinému domácí mazlíčci. Zvířata na planetě Nula jsou konkrétní ilustrací a 
demonstrací vnější manifestace různých lidských náklonností, emocí, pocitů a 
přirozenosti negativního stavu a lidské mysli všeobecně, poskytujíce všem 
ostatním důležité vstupní informace o tom, jaký druh myšlenek, pocitů, emocí, 
náklonností nebo životního stylu všeobecně si nikdy nezvolit. Zároveň jasně 
ilustrují důsledky takových negativních a nezdravých povahových rysů pro 
prostředí, ve kterém lidé a tvorové negativního stavu sídlí, a jaká je zpětná 
vazba pro jejich tvůrce. Negativní duševní projekce, které v tomto případě 
umožňují život zvířat, produkují negativní zpětnou vazbu pro ty, kteří vytvářejí 
jejich projekce, posilujíce jejich negativnost a znásobujíce jejich duševní a 
všechny ostatní problémy. Jestliže dostanete negativní zpětnou vazbu od svých 
vlastních negativních projekcí – koneckonců, v takovém případě není možný 
žádný jiný typ zpětné vazby než negativní – vaše negativita se znásobuje a tím 
faktorem se i všechny vaše problémy posilují a znásobují. Tato prokletá 
sebenapájející smyčka negativního stavu v lidském životě je dobrým příkladem 
toho, jak by se život nikdy neměl pojímat, zažívat, praktikovat nebo žít. A 
protože zvířata na planetě Nula svým vlastním chováním a konáním odrážejí 
tuto situaci, v tomto smyslu je jejich užitek v ilustraci a demonstraci tohoto 
faktoru. 

Je něco pozitivního v působení zvířat na planetě Nula? Ano i ne. Část ‚ano‘ této 
odpovědi je obsažena ve faktu, že zvířata přispívají takovým či jiným způsobem 
k ekologické rovnováze planetárního prostředí, ve kterém smí a může lidský 
život prosperovat. Poskytují tedy něco, pomocí čeho jsou lidé schopni ilustrovat 
přirozenost svého lidského života. Kromě toho, některá zvířata slouží jako 
potrava v lidské spotřebě, aby poskytla nutné energie lidským tělům, ve kterých 
mohou jejich duch a duše manifestovat svůj život. Část ‚ne‘ této odpovědi je ve 
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faktu, že lidský život je založen na principech negativního stavu. Takže všechno, 
co přispívá k náležité manifestaci lidského života, se stává příspěvkovým 
faktorem udržování negativního stavu. 

Pokud jde o domestikovaná zvířata nebo domácí mazlíčky, kromě některých 
dobře vycvičených psů, kteří poskytují svým pánům zdravotnické služby 
(slepým lidem, duševně, fyzicky a jinak postiženým lidem apod.), jejich užitek je 
ve faktu ukazování následků vzájemné závislosti a jak může být lidský život 
komplikovaný a k čemu vede taková závislost na vnějších faktorech a co vytváří 
pro lidi v jejich osobním životě. Až do tohoto bodu se z pozice pozitivního stavu 
považovalo držení domácích mazlíčků v lidských obydlích z jakýchkoli jiných 
důvodů než z náklonnosti k nim nebo jednoduše jejich vlastnění nebo hraní se s 
nimi jako neškodný nešvar. Ve chvíli, kdy se náklonnost lidí ke svým domácím 
mazlíčkům stane zvykem až do bodu úplné závislosti na nich, takže mají pocit, 
že bez nich nemohou být nebo žít, v takovém případě to už více není neškodný 
nešvar, ale úplná nadvláda negativního stavu. Nezapomínejte na jeden důležitý 
fakt: Na planetě Nula, zejména v současné době, se všechna zvířata, a hlavně 
domácí mazlíčci, mohou stát v rukou sil negativního stavu mocným nástrojem 
nepříznivého ovlivňování a manipulace lidí a komplikování jejich života. 
Nezáleží na tom, jak moc se jejich majitelé z nich těší, nezáleží na tom, do jaké 
míry navenek slouží svým pánům nějakým potěšení poskytujícím nebo 
jakýmkoliv jiným zdánlivě pozitivním účelem, jsou z negativního stavu, a proto 
je síly negativního stavu mohou zneužít pro své vlastní záměry. 

Dalším účelem ilustrace a demonstrace, kvůli kterému bylo dovoleno, aby lidé 
chovali domestikovaná zvířata nebo domácí mazlíčky, je zrcadlit na konkrétních 
příkladech, že aby měl negativní stav nějakou příležitost nebo šanci ujmout se 
ve svém vlastním pseudojsoucnu a pseudobytí, potřebuje, aby ho milovali a 
starali se o něho. Tento faktor jasně ilustruje a demonstruje jeden velmi 
rozhodující a důležitý princip: Nic nemůže žít, být naživu, fungovat a 
manifestovat svou přirozenost, pokud to sentientní mysl nemiluje a nestará se 
o to. Aby se ilustroval a demonstroval tento princip, některé sentientní entity, 
jak víš, Petře, souhlasily na základě své vlastní svobodné vůle a volby i s tím, že 
budou milovat a starat se o negativní stav, jakož i o všechny formy manifestace 
jeho pseudoživota. Bez takové lásky a péče by negativní stav, stejně jako žádný 
jiný stav nebo život vůbec neměly žádnou šanci dospět do své vlastní nepříznivé 
plodné zralosti a uchytit se ve vědomí sentientních entit, stav se tak svou 
vlastní nezávislou pseudorealitou, která se z praktického hlediska jeví sama 
sobě jako svá vlastní pravá realita. Tím, jak lidé milují a pečují o své mazlíčky, 
kteří ve velké většině případů mají výhradně negativní souvztažnost, velmi 
dobře ilustrují a demonstrují tuto lásku a péči o negativní stav. V této ilustraci a 
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demonstraci je užitek, který poskytují domácí zvířata celému Stvoření i 
pseudostvoření. 

Pokud jde o Mé představitele na planetě Nula a o jejich zvláštní posedlost 
domácími mazlíčky, jejich situace by se mohla stát vratká a nebezpečná v tom 
smyslu, že pokud renegáti nemají k dispozici žádné jiné východisko, jak je 
nepříznivě ovlivňovat nebo manipulovat nebo učinit jejich život bídným, 
zneužijí k tomu jejich miláčky. Toto se nedávno stalo důležitým faktorem. Jak si 
pamatuješ, Petře, po tvém příjezdu do Moskvy, do Ruska, ti bylo řečeno, že byl 
ustanoven nový milník a že bylo uvedeno do pohybu něco úplně odlišného. To 
zcela mění způsob působení každého, ale zejména renegátů. Za tohoto 
předpokladu se změnila i funkce zvířat a domácích mazlíčků. A protože tato 
zvířata a mazlíčci jsou v jistém smyslu jejich tvory, renegáti je budou využívat, 
aby se k vám dostaly a aby vám způsobily nějaké komplikace a interference. 

Jak si pamatuješ, bylo vám řečeno, že vaše energie jsou velmi potřebné pro vaší 
spolupráci se členy Nového vesmíru i s pseudotvůrci. Protože síly negativního 
stavu si uvědomují, že vaše energie jsou potřebné pro tuto důležitou práci, 
budou se vás snažit odvést jakýmikoli prostředky na vedlejší kolej, aby vás 
zapojili do nějakých zbytečných a marných aktivit, které by vyčerpaly vaše 
energie, dělajíce je nepřístupnými čemukoliv jinému. Vaši domácí mazlíčci 
budou velmi dobře sloužit tomuto účelu. Jen se podívejte, kolik zájmu, času, 
úsilí, různých zdrojů, peněz a mnoho jiných věcí věnujete svým mazlíčkům. To 
všechno si vyžaduje vaše energie. Tím, že se angažujete v takových aktivitách se 
svými mazlíčky, se zbytečně mrhají vaše energie. Nejsou vkládány do vaší práce 
pro Mne ve snaze spolupracovat se členy Nového vesmíru a s pseudotvůrci. 
Kromě toho, jak si pamatuješ, Petře, vždy, když hovoříš s někým, kdo má 
domácí mazlíčky, takový rozhovor se nechtě zvrtne na řeč o jejich mazlíčcích, o 
tom, jak jsou roztomilí, jací jsou nádherní, jak jsou rozkošní a jak je považují za 
svá děťátka nebo děti. Takové rozhovory lze také považovat za rafinovaný 
prostředek, vytvořený negativním stavem, odvádějící od důležitějších 
záležitostí. Je to mrháním drahocenných energií a času, které by mohly být 
použity mnohem produktivnějším a užitečnějším způsobem. Například 
v telefonickém rozhovoru, když lidé, kteří jsou u tebe na návštěvě, volají domů, 
jednou z prvních otázek je: Jak se má můj mazlíček? Značný čas stráví 
jednoduše hovorem o svých mazlíčcích, jako kdyby v jejich životech 
neexistovalo nic důležitějšího než jejich miláčci. A toto je pastí negativního 
stavu, která má nepříznivý vliv i na Mé představitele, kteří mají taková domácí 
zvířátka. Naneštěstí si vědomě neuvědomují, že jejich náklonnost ke svým 
mazlíčkům je účinným nástrojem v rukou negativního stavu, a nyní zejména 
v rukou renegátů, aby skrytě ovlivňovali jejich životy, okrádajíce je o jejich 
životně důležité energie, které potřebují vkládat do jejich úsilí spolupracovat se 
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členy Nového vesmíru a s pseudotvůrci. Jejich lásku a péči o jejich mazlíčky 
můžete v jistém smyslu chápat jako lásku a péči o negativní stav. A toto je 
duchovně velmi nebezpečný aspekt takové lásky a péče. 

Nuže, jak víš, Petře, nemám ve zvyku přikazovat nebo nařizovat komukoliv, co 
má dělat, jak to má dělat, jaký má být, co má mít nebo co mít nemá. Každý z vás 
může být nebo může dělat nebo mít cokoliv, co chce. Ale nezapomínejte na své 
priority. Nezapomínejte také na lidskou tendenci omlouvat své vlastní 
preference; v tomto případě, proč potřebuji mít domácí mazlíčky. Protože jste 
Mě prosili o radu, v tomto ohledu by bylo kvůli momentálně existující duchovní 
situaci a kvůli tomu, co všechno s sebou přináší a jaká je vaše pozice a účel, pro 
vás a pro nás všechny mnohem prospěšnější a lepší, kdybyste se vzdali své 
touhy mít takové domácí mazlíčky, nebo alespoň abyste už více neměli žádná 
domácí zvířátka potom, jestliže ty, které v současnosti máte, vyčerpají 
přirozeným způsobem svůj pseudoživot (pokud, samozřejmě, váš zdravotní 
nebo duševní stav není natolik vážný, že by omlouval jejich vlastnění). Tato rada 
je dávána v zájmu vaší vlastní ochrany a bezpečnosti. Toto není nařízení nebo 
příkaz. Pouze chci, abyste věděli, že nemáte absolutně ponětí, co znamená a 
představuje fáze života, do které jste nedávno vstoupili. V této fázi budou i 
zvířata a vaši mazlíčci zneužívány za účelem ohrožení a rušení vaší práce pro 
Mne a okrádání vás o vaše drahocenné energie, které jsou potřebné pro tuto 
práci víc než kdykoliv předtím. Pouvažujte o tom a učiňte své vlastní volby. A 
toto je všechno, co je potřeba v této době povědět o této záležitosti. 

Peter: Děkuji Ti velice za toto rozsáhlé upřesnění. Mnoha čtenářům tohoto 
konkrétního Dialogu se pravděpodobně nebude líbit, co se v něm oznamuje 
ohledně jejich domácích mazlíčků. Velmi se obávám, že mě obviní z promítnutí 
mých vlastních předsudků a zaujatosti, které mám vůči zvířatům, a zejména 
vůči domácím mazlíčkům. Je možné, že si budou myslet, že ne Ty jsi řekl 
všechny tyto věci, ale že jsou to mé vlastní, osobní výmysly. 

Pán Ježíš Kristus: Nuže, Petře, taková obvinění či podobné věci jsou, naneštěstí, 
někdy nevyhnutelná. Jak jinak můžete omluvit své vlastní potřeby mít domácí 
mazlíčky, nebo cokoliv jiného, než tím, že budete považovat cokoliv, co je 
v rozporu s těmito potřebami nebo s vaší náklonností, za nepravdivé, a v tomto 
konkrétním případě za nepocházející ode Mne? Jak víš, jedním z hlavních 
důvodů, proč vedeme tyto dialogy, bylo to, aby se v jejich čtenářích aktivovalo 
uvědomění si různých záležitostí, na kterých potřebují pracovat, nebo aby 
učinili patřičné volby. Zjevně, jestliže se někdo, kdo má domácí mazlíčky, na 
základě našich prohlášení v tomto ohledu urazí, potom to pouze znamená, že 
taková osoba má vážné problémy, na kterých potřebuje pracovat – 
samozřejmě, pokud se tak rozhodne na základě své vlastní svobodné vůle a 
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volby. Tyto Dialogy a to, co obsahují, může každý, kdo je čte, považovat za 
příležitost napravit své cesty, zkorigovat nebo odstranit své problémy – jestliže 
by zjistil a uznal, že je má. Protože jste přece jenom lidé, i když jste Moji 
představitelé, jsouce svou přirozeností lidé, skutečně máte problémy a 
všechno, co je tak specificky obsaženo v lidské přirozenosti. Ta přirozenost je 
lehce ovlivnitelná negativním stavem. Ve formě těchto Dialogů a v tom, co 
obsahují, je vám poskytnut nástroj, abyste si uvědomili takové možné 
problémy, s příležitostí je napravit. Zda se této příležitosti chopíte, nebo ne, 
záleží výhradně na vás. Ani Já, ani nikdo jiný v pozitivním stavu vás nebude 
odsuzovat za nic, co si zvolíte v tomto ohledu. Udělejte cokoliv, co pro sebe 
uznáte za vhodné. Nezapomínejte však na důsledky takového jednání. 

Peter: Děkuji Ti za tuto připomínku. Je dnes ještě něco, co bys chtěl 
komentovat? 

Pán Ježíš Kristus: Jeden stručný komentář ohledně tragédie, která se odehrála 
před dvěma dny v Minsku, v Bělorusku. Při této tragédii zahynulo 54 nebo více 
většinou mladých lidí, kteří se navzájem ušlapali v panice během jejich 
masivního (několika tisícového) shromáždění na oslavu dne piva (pijíce pivo). 
Jak víš, náhle a téměř z ničeho nic se nad náměstím, kde byli shromážděni, 
objevil tmavý mrak a pár minut se na ně lila průtrž mračen a kroupy. V panické 
snaze uniknout se navzájem ušlapali na smrt. I když k takovým fenoménům 
vskutku dochází při masových shromážděních během sportovních událostí, 
tento byl unikátní v tom, že zmíněný mrak se objevil jen nad náměstím, kde byli 
shromážděni, a nikde jinde – jako kdyby někdo pečlivě naplánoval, aby došlo 
k této tragédii. Mohu vás ubezpečit, Petře, že bylo naplánováno, aby se to tak 
stalo. Pro vaši informaci, v té době došlo k určité události v jedné 
z pseudodimenzí renegátů – v dimenzi, která je v souvztažném spojení 
s městem Minsk v Bělorusku – během jejich interní potyčky. Během této 
potyčky došlo k výbuchu násilí vůči jedné z jejich skupin, která se pokoušela 
oddělit od ostatních a nastolit svou vlastní nezávislost. Výsledkem bylo její 
zničení a uvěznění v jednom z jejich nejhlubších pekel. Aby doplnili stav, se 
kterým ta skupina souvztažila nebo který zabírala, bylo třeba zorganizovat 
katastrofu, během které by zahynulo několik lidí mladé krve a zaujalo místo 
těch, kteří byli zničeni a uvězněni v peklech. Jak sis všiml, oslava měla negativní 
charakter, protože jejím úmyslem bylo oslavovat něco, co nemá žádnou 
pozitivní konotaci – alkohol. Proto měla odměna negativní charakter ve formě 
její odplaty. 

Ta událost je i další formou ilustrace a demonstrace prohnilé povahy masových 
shromáždění, která nemají vůbec žádnou pozitivní konotaci, ale jsou divoká, 
bouřlivá, šílená, nepředvídatelná a zcela iracionální – což je typické pro 
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přirozenost a životní styl negativního stavu. A toto je všechno, co jsem chtěl 
v tomto okamžiku o této události povědět. Ohledně této tragédie je toho víc 
než to, je ale předčasné to zjevit. Toto byl velmi dlouhý Dialog, Petře. Pokud 
nebude naznačeno jinak, navrhoval bych, abychom si dali pár dní přestávku ve 
vedení našich dialogů. Jdi v pokoji, Petře, a užívej si pobyt s Ludmilou a 
Viktorem v Moskvě, v Rusku. 

Peter: Děkuji Ti velice, velice moc za Tvé příspěvky ohledně těchto věcí. 
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Dialog 86 

14. června 1999, Moskva, Rusko 

 

Peter: Nuže, už dva týdny jsme nezaznamenali žádné Dialogy. Byly to dva 
zvláštní a mimořádné týdny. Především druhý nebo poslední z těch dvou týdnů 
byl mimořádný a nepříjemný, kvůli náhlé nemoci, kterou jsem zažil. Jsem 
zvědav, zda bys chtěl uvést nějaký komentář k něčemu, co se odehrálo během 
této doby, nebo k něčemu jinému, o čem si myslíš, že je nyní vhodné a aktuální 
sdělit? 

Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře, máš pravdu, pro tebe osobně, jakož i pro všechny 
kdekoliv, kteří jsou s tebou spojeni buď tady, nebo v jiných dimenzích, to bylo 
velmi úmorné, mimořádné a nejisté období. Odehrálo se velmi mnoho věcí 
nanejvýš významné povahy. Tyto události si vyžadovaly maximální úsilí ze 
strany všech, ze všech úrovní jejich fungování – duchovní, duševní i fyzické. Při 
vynakládání tohoto úsilí byla většina tvých duchovních, duševních a fyzických 
energií značně vyčerpána. Výsledkem bylo, že tvé fyzické tělo, protože je částí, 
která je nejslabší a nejcitlivější na vyčerpání těchto energií životní síly, podlehlo 
přechodnému onemocnění. Tvé osobní zapojení, Petře, do tohoto procesu na 
ostatních úrovních bylo do značné míry bez tvého vědomého uvědomění. 
V okamžiku, kdy se tvou účastí v tomto procesu uvolnilo největší množství 
energie, jsi vstoupil do stavu pokušení. Vnější projev tohoto pokušení se objevil 
ve formě infekce dutin, s vysokou horečkou a všemi symptomy, které 
doprovázejí tento typ infekce. Celý týden jsi byl v tomto stavu, který tě navenek 
uvedl do neaktivní modality. Tato neaktivní modalita byla velmi nutná, protože 
nám umožnila, abychom obnovili všechny vyčerpané energie, jenž jsi vynaložil 
na výše zmíněné úsilí. 

Někdy, aby se dosáhlo tohoto cíle, je nutné umožnit fyzickou nemoc vašeho 
těla, aby se ono uvedlo do stavu naprostého klidu a nečinnosti. Ve vašem 
lidském životě je to velmi častý způsob, jak lze dosáhnout obnovení duchovních 
a duševních energií, s následným nahromaděním fyzických energií. Jinak byste 
byli i nadále aktivní až do bodu naprostého kolapsu. Problémem této situace je 
to, že když pracujete intenzivně na jiných úrovních, spotřebujíce všechny své 
energie někde jinde a na něco, co ani není z vašeho světa a ani si to vědomě 
neuvědomujete, tedy když si neuvědomujete, že vaše duchovní a duševní 
energie jsou ve značné míře vydávány někde jinde, necítíte, že se vaše energie 
vyčerpávají. Pokračujete tedy ve svých aktivitách, aniž byste si uvědomovali, že 
na ně zůstává velmi málo nutných a potřebných energií. V takových případech 
zasahujeme my tím, že umožníme přechodné onemocnění vašeho fyzického 
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těla, aby vám bylo znemožněno pokračovat v jakémkoliv typu aktivit, které by 
mohly vést k vašemu kolapsu a možná i dokonce k fyzické smrti. 

Jestliže důkladně analyzuješ zevnější události minulých dvou týdnů, všimneš si, 
kolik neobyčejných věcí se odehrálo dokonce i na vaší planetární úrovni. A 
nemáš absolutně potuchy, kolik zásadních a důležitých věcí se odehrálo na 
ostatních úrovních! Podívej, co se například stalo ve válce NATO s Jugoslávií. 
Podívej, jaké manipulativní události následovaly po ukončení bombardování. 
Ruští renegáti společně se srbskými renegáty přivedli svým impulzivním, 
ctižádostivým a jednostranným rozhodnutím vstoupit do Kosova, bez 
jakéhokoliv ohledu na výsledek takového nebezpečného a bláznivého tahu, celé 
lidstvo k totální zkáze. Zároveň, kosovští a albánští renegáti nejsou ochotni 
dodržovat dohodu všech zúčastněných o odzbrojení, což nadále ohrožuje a 
brzdí takzvaný mírový proces. 

Všechny tyto události jsou výhradními souvztažnostmi a děním, které se 
odehrávají na ostatních úrovních pseudojsoucna a pseudobytí v občanské válce 
pseudotvůrců a různých frakcí renegátů. Protože všechny tvé energie jdou do 
podpory pseudotvůrců a protože se v tomto procesu odehrává mnoho 
nepředstavitelných, matoucích, spletitých, manipulativních, konkurenčních a 
neočekávaných zvratů, vyžadovaly si mnohem větší míru tvého angažování, než 
by tomu bylo jinak. Tato situace vedla k téměř úplnému vyčerpání tvých 
energií, bez toho, aby sis to uvědomil. Aby se zabránilo tvé možné smrti, dovolil 
jsem, abys upadl do stavu pokušení, čímž tvé tělo přechodně onemocnělo, 
dokud se znovu nedobily všechny tvé duchovní a duševní energie, které 
následně opětovně dobily tvé fyzické energie. 

Proč říkám, že jsem ti umožnil upadnout do pokušení? Celá tato situace je 
využívána také jako ilustrace a demonstrace něčeho duchovně velmi 
významného a pro získání některých zásadních a významných ponaučení. Jak si 
pamatuješ z Dialogu 72, jasně jste tam byli varováni, že zanedlouho budete 
vstupovat do mimořádné a nebezpečné fáze aktuálně probíhajícího posunu, 
která může dostat některé z vás, a možná vás všechny, do stavu pokušení. 
Jedna forma tohoto pokušení, třetí, mimo jiného naznačovala, že byste mohli 
být pokoušeni být nemocní nebo churaví, a to bez ohledu na to, jak moc byste 
žádali o pomoc, aby se urychlil proces uzdravení nebo zbavení vašeho 
nepříjemného stavu, měli byste pocit, že žádná pomoc nepřichází, a proto byste 
museli projít celým průběhem této nemoci, jak to předepisuje její charakter. 

Hovoříme zde tedy v podstatě o dvou odlišných aspektech celého toho zážitku. 
První aspekt se týká vaší nevědomé účasti na všech událostech, které se 
odehrávají a budou odehrávat na ostatních úrovních. Všechny si vyžadovaly a 
budou vyžadovat vaše osobní a individuální duchovní, duševní a fyzické 
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energie. Vy všichni jste souhlasili s tím, že je dáte k dispozici těm úrovním. Jak 
víš, vaše zapojení v těchto úrovních se ve většině případů odehrává bez vašeho 
vědomého uvědomění. Zároveň je a bude tato situace prostřednictvím vašich 
vlastních osobních a individualizovaných zkušeností využita i na získání 
některých důležitých ponaučení na externích nebo vnějších úrovních planety 
Nula a na získání některých důležitých ponaučení o povaze pokušení. Tento 
aspekt vždy je a bude k dispozici vašemu vědomému uvědomění, aby se tu lekci 
mohli naučit všichni zúčastnění, včetně vás osobně. 

Co jsou pokušení a kdo nebo co je pokušitelem a jak a proč jedinec upadá do 
stavu pokušení? Toto je, co se potřebujete dozvědět v tomto časovém bodě. 
Pokud byste důkladně analyzovali přirozenost lidského života, potom byste 
museli usoudit, že jedním z hlavních důvodů jeho pseudojsoucna a pseudobytí, 
i když ne jediným, je to, aby byl jevištěm, na kterém by se mohla manifestovat 
povaha všech typů pokušení. V této konkrétní konotaci můžeme říci se značnou 
mírou jistoty, že každý, kdo souhlasil nebo bude souhlasit se vstupem do 
lidského života, automaticky souhlasil nebo bude souhlasit s tím, že vstoupí do 
stavu nepřetržitého pokušení. V tomto konkrétním smyslu můžeme říci, že 
lidský život není ničím jiným než stavem pokušení. 

Proč je tomu tak? Jestliže zvážíte všechny faktory, za kterých došlo ke 
škodlivému uskutečnění negativního stavu a jeho finálního produktu – lidského 
života – potom si jasně všimnete, že na základě samotné své přirozenosti si 
neustále vyžaduje nějaký druh posilování, aby efektivně a úspěšně pokračoval 
ve svém pseudoživotě. Jak je udržován pseudoživot negativního stavu? Mimo 
jiné tím, že svým následovníkům a spoluúčastníkům neustále nabízí něco, co by 
bylo lákavé a žádoucí, aby je to drželo v pařátech jeho pseudoživota. Jinými 
slovy, pokouší lidi, aby dělali něco, co by je drželo v negativním stavu. A protože 
negativní stav je zakořeněn ve všech zlech a nepravdách, pokouší lidi, aby dělali 
něco, co by bylo zlé a falešné. Jestliže to dělají nepřetržitě, zůstávají 
v negativním stavu. Tímto faktorem je jeho pseudoživot zachováván do té 
doby, dokud to dělají. Kdyby to přestali dělat, negativní stav by nemohl příliš 
dlouho přežít. To je důvod, proč jsme výše uvedli, že negativní stav a jeho lidský 
život je ve stavu neustálého pokušení. 

Tato situace je ale do určité míry falešná. Falešným dojmem je fakt, že 
každému, kdo je pokoušen, se to jeví tak, jako kdyby to pokušení přicházelo od 
někoho nebo něčeho tam venku. Realitou této záležitosti je ale to, že abyste 
byli účinně pokoušeni, musíte se otevřít tomuto pokušení, aby se dostavilo. Jsa 
v lidském životě, dokonce i Já jsem se musel otevřít, abych byl pokoušen 
ďáblem a Satanem. Jinak bych nemohl být pokoušen. Jedním bodem Mé 
potřeby být pokoušen byla skutečnost, že to byl jediný způsob, jak se dostat do 
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přímého kontaktu s negativním stavem za účelem shromáždění všech jeho 
zkušeností. 

Takže, co vám říkají tato fakta? Říkají vám, že to vy se vystavujete jakémukoliv 
pokušení svými úmysly, motivacemi, myšlenkami, pocity, postoji, chováním, 
očekáváními, vírou nebo čímkoliv, co máte. Jakýkoliv nevhodný obsah nebo 
konotace kteréhokoliv z nich otevírá dveře pokušení, aby vstoupilo. Avšak, 
v lidském životě – kvůli samotné jeho přirozenosti být v zevnějšku – je vše 
v tomto ohledu vnímáno tak, jako kdyby jakékoliv pokoušení přicházelo 
z venku, v tomto případě od ďábla nebo Satana. 

Jak si pamatujete z 26. kapitoly Nového zjevení Pána Ježíše Krista, bylo tam 
naznačeno, že Stará Modlitba Páně, aby odrážela tento faktor externalizace, 
umožnila lidem, aby vnímali, že Já jsem Ten, Kdo je uvádí do pokušení (‚a 
neuveď nás v pokušení‘). Na druhou stranu, aby se věci uvedly na správnou 
míru, toto falešné vnímání bylo napraveno v Nové Modlitbě Pána Ježíše Krista, 
která naznačuje, že vy jste ti, kdo se sami uvádíte do pokušení (‚a nenech nás, 
abychom se uváděli do jakéhokoliv pokušení‘). Důvod těchto rozdílů byl 
vysvětlen v té kapitole. Proto vás na ni odkazuji – pokud si přejete a máte zájem 
osvěžit si svou paměť. Důležitým faktorem, který je třeba si v tomto ohledu 
uvědomit, je to, že i když pokušení přicházejí od někoho nebo něčeho, je zcela 
na každém jedinci, zda na něho/ni budou mít nějaký účinek nebo zda bude na 
ně reagovat takovým způsobem, který by jim otevřel dveře, aby do toho 
jedince pronikla. Jak z těchto faktů vidíte, klíče od dveří k vám samotným jsou 
ve vašich rukou. Protože vy máte klíče, vy jste nakonec zodpovědni za to, zda to 
pokušení bude mít nad vámi nějakou moc. 

Vezměme si pár příkladů, abychom si tuto situaci vysvětlili. Nejdříve si řekněme 
o tvé vlastní osobní zkušenosti v tomto ohledu, Petře. I když bylo nutné 
umožnit toto pokušení, aby bylo tvé fyzické tělo uvedeno do stavu přechodné 
nemoci za účelem opětovného dobití tvých osobních duchovních, duševních a 
fyzických energií, přitom byla tato situace plně využita i pro demonstraci toho, 
jak ses ty sám uvedl do stavu toho pokušení. Pamatuješ si, co předcházelo 
tvému onemocnění? 

Peter: Přemýšlel jsem a téměř jsem se mučil nejistotou ohledně obsahu 
Apokalypsy v Bibli, pochybuje, zda je Tvé Nové zjevení ve všech jeho aspektech 
pravdivé a zda skutečně pochází od Tebe nebo zda to nejsem já a má bláznivá 
arogance, která činí takové nepodložené a nedokazatelné prohlášení. 

Pán Ježíš Kristus: Přesně tak, Petře. Podívej, co se tu stalo. Minulé pondělí (7. 
června 1999) jsi stále přemítal o obsahu Apokalypsy. Navzdory tomu, že bylo 
v Mém Novém zjevení během početných příležitostí jasně vysvětleno, proč bylo 
nutné použít negativní jazyk na popis všeho, co je zaznamenáno v té knize, a 
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navzdory tomu, že vám bylo při mnoha příležitostech poskytnuto vysvětlení 
ohledně jejího obsahu, něco tě popichovalo ohledně jejího obsahu, a zejména 
ohledně všeho, co bylo doposud zjeveno o jejím významu. Impulzivně jsi v ten 
konkrétní den vzal ruskou Bibli, kterou má Ludmila, a na jedno sezení sis znovu 
přečetl celou tu knihu od prvního verše první kapitoly až po poslední verš 
kapitoly 22. Po jejím dočtení ses téměř zhrozil nad tím, jak byl obsah té knihy 
brutální, bezohledný a odporný. Současně jsi upadl do stavu bolestných 
pochybností a deprese ohledně velké možnosti, že celé tvé vysvětlení všeho, co 
je obsaženo v Mém Novém zjevení, by mohlo být nepravdivé a že tě proto bude 
čekat hrozný trest a odplata způsobem, jakým to naznačuje doslovný smysl 
Apokalypsy. 

Jestliže důkladně analyzuješ celou situaci, která se v ten den odehrála, všimneš 
si negativní řetězové reakce, vedoucí od jednoho negativního stavu tvé mysli 
k druhému. Po pochybnostech o pravdivosti Mého Nového zjevení jsi začal 
pociťovat vinu ohledně jeho transmise. Potom ses cítil provinile ohledně toho, 
že nejsi schopen žít podle očekávání principů Mého Nového zjevení. Podle 
tvého osobního názoru sis myslel a cítil, že nežiješ a nepraktikuješ to, co učíš a o 
čem kážeš jiným. Potom jsi cítil rozpaky, vinu a nehodnost kvůli tomu, jak 
mnoho úsilí, peněz a energií vynaložili Ludmila a Viktor na tebe a jak dobře se o 
tebe starali, poskytujíce ti všechno představitelné i nepředstavitelné, aby ti 
život v Moskvě, v Rusku, učinili velmi pohodlným, příjemným, radostným a 
produktivním. Takže, co se tu ve skutečnosti přihodilo? Svými škodlivými pocity 
a postoji v tomto ohledu, Petře, ses uvedl do pokušení. Díky těmto škodlivým 
stavům tvé mysli jsi otevřel dveře tomu pokušení, aby do tebe proniklo. 
Následně jsi začal projevovat všechny symptomy tvé nemoci. 

Co zde tedy máme? Za prvé, tato situace dokazuje, že lidský život, jakož i 
negativní stav jako celek jsou stavem neustálého pokušení. To znamená, že 
život v negativním stavu není ničím jiným než pokušením. Za druhé, aby 
jakákoliv forma pokušení měla na vás vliv, vy sami musíte otevřít dveře své 
mysli, aby mohlo do vás proniknout a způsobit ve vaší duchovní, duševní 
a/nebo fyzické soustavě pohromu nebo něco podobného. Jinými slovy, 
nemůžete být pokoušeni, pokud se do pokušení sami neuvedete svými 
vlastními špatnými postoji, myšlenkami, pocity, emocemi, úmysly, motivacemi, 
chováním, vztahy nebo čímkoliv, co máte. Takže, jak bylo uvedeno výše, pouze 
vy sami můžete být zodpovědni za stav vašeho pokušení, nikdo jiný.  

Jedním z hlavních důvodů, proč bylo dovoleno, aby došlo ve vašich životech 
k takovým pokušením, je to, abyste dostali zpětnou vazbu ohledně toho, co je 
špatného ve stavu vaší mysli. Jestliže vás váš životní styl nebo stav vaší mysli a 
psychiky uvádí do pokušení, potom vám z toho plynoucí nepříjemnost a utrpení 
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říká, že je s vašim životem a se způsobem, jak jej žijete, něco hrozně špatně. 
V tom smyslu lze jakékoliv pokušení pojímat také tak, že vám poskytuje 
příležitost napravit vaše cesty a udržovat vaše duchovní a duševní dveře 
zavřeny, takže v budoucnosti budete uchráněni od toho, abyste se uvedli do 
stavu pokušení. Jak vidíte z tohoto aspektu významu pokušení, cokoliv 
negativní může být využito pro nějaký pozitivní cíl. Když stále cítíte, že jste ve 
stavu nepřetržitého pokušení, když zjevně pochybujete o své vlastní mysli nebo 
o čemkoli, možná si začnete myslet, že snad není něco s vašim životním stylem 
a postojem v pořádku. Pokud dospějete do tohoto bodu, dá se vám příležitost 
učinit odlišnou volbu a změnit se. A proto dovoluji, aby docházelo k pokušením 
v životech každého, kdo žije na planetě Nula a v negativním stavu všeobecně. 

Naneštěstí, lidský způsob života, který přirozeně tíhne k tomu, aby všechno 
externalizoval, na základě samotné své přirozenosti vyhledává důvod pro svou 
nepříznivou kondici ne ve faktorech stavu a procesu svých niterností, ale ve 
stavu jejich zevnějšností. Z toho důvodu se v jejich životech dějí jakékoli 
nepřízně osudu, jako je například nemoc či cokoli, jejíž zdroj není hledán ve 
stavu mysli, ale ve stavu nějakého vnějšího jevu. Dobrý příklad tohoto faktu lze 
najít v tom, jak lidé připisují vnějším jevům něco, co ty samostatně a samy o 
sobě nemají. Vezmi si například lidský strach z průvanu. Když je okno ve vaší 
místnosti otevřeno a venku je trochu větrno, pospíchají zavřít okno nebo se 
vyhnout přímému pobytu v průvanu. Proč? Protože věří, že když se vystaví 
tomu průvanu, mohou onemocnět běžnou rýmou nebo nějakou jinou nemocí. 
A přece, jak dobře víš, Petře, neexistuje žádný, ani nejmenší duchovní důvod, 
ba ani objektivní vědecký důkaz, podepřený rozsáhlým vědeckým výzkumem 
v USA, který by potvrdil tento falešný předpoklad. Protože je však tato 
nepravda, jakož i početné další podobného charakteru, zvěčňována po tisíciletí 
během celé historie lidstva, je téměř zakódována v jejich genech. To činí jejich 
víru v takové jevy nevyvratitelnou a nezměnitelnou. Samozřejmě, jak víš, 
v případě větru nebo průvanu z větru je pravdou přesný opak: Pohyb vzduchu 
v místnostech vašeho domu, který nastává v okamžiku toho průvanu, vynáší 
všechny nečistoty z nich ven a čistí vzduch, ozdravuje ho. Uzavřené místnosti 
s nepohyblivým vzduchem bývají zatuchlé a znečištěné, poskytujíce mnohem 
větší příležitost všemožným mikrobům, choroboplodným zárodkům a virům 
nebo čemukoliv, co tam máte v takovém hojném počtu, aby to aktivovalo vaši 
nemoc kvůli vašemu nesprávnému postoji a falešnému systému víry. Jak vidíte 
z tohoto příkladu, lidé připisují vnějším jevům, jako například výše zmíněnému 
průvanu, něco, co nevlastní nebo nemají. V tomto případě to není průvan 
z větrného dne, co způsobuje onemocnění lidského těla, ale jejich strach 
z průvanu. Je to nastavení lidské mysli, které umožňuje, aby se to stalo. Jinými 
slovy, tím, že mají tento strach a promítají ho do průvanu, uvádějí se do 
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pokušení, otevírajíce dveře negativnímu stavu, aby do nich pronikl a způsobil 
jejich nepříznivý stav. 

Jak vidíte z tohoto příkladu, jedním z důvodů, proč byla lidská přirozenost 
strukturována takovým způsobem, aby vyhledávala jakékoli příčinné faktory 
čehokoli, co se týká jejich stavu – ať by byl jakýkoliv – v zevnějšku nebo ve 
vnějších jevech, je to, aby měli lidé ohromné problémy se zjišťováním falešnosti 
této situace. Kdyby bylo pro lidi příliš jednoduché objevit pravdu o této věci, 
negativní stav, pokud jde o lidi, by měl velmi malou šanci ujmout se v jejich 
životech. V tom případě by se zřídka, pokud vůbec, uvedli do nějakého 
pokušení. Kdyby tomu bylo tak, protože je negativní stav, mimo mnoha jiných 
věcí, stavem pokušení, a jelikož by nebyl schopen nikoho více pokoušet, zakrněl 
by do nicoty. 

Proto, když si lidé jednou uvědomí pravý zdroj svých problémů a přestanou 
hledat jejich zdroj ve vnějších jevech, a když si jednou uvědomí, že mají klíč ke 
všemu, co se odehrává v jejich životech, přijetím pravdy o této věci se už více 
nebudou uvádět do pokušení. Tím odstraní negativní stav ze svých životů. A 
toto bude jedna z mnoha možností volby, ke které budou lidé vedeni za účelem 
jejich konečného spasení z jejich mizerné pozice a přirozenosti. Mohu tě ujistit, 
Petře, že uskutečnit tento krok nebude lehký úkol. Změnit jejich falešný systém 
víry, na kterém tak zoufale lpějí a do kterého vkládají tak mnoho nadějí a úsilí, 
bude trvat dlouho, velmi dlouho. Ale tak či onak se to uskuteční, a uskuteční se 
to nejvhodnějším a nejúčinnějším způsobem. A toto je všechno, čím jsem chtěl 
dnes přispět, Petře.  

Peter: Moc Ti děkuji za toto vysvětlení a upřesnění. Je ještě něco, co bys chtěl 
dnes říci? 

Pán Ježíš Kristus: Dnes ne, Petře. Až vznikne potřeba něco důležitého vám 
oznámit, dokud budeš ještě v Moskvě, v Rusku, intuitivně budeš vědět, že 
potřebujeme zaznamenat další Dialog. Zatím se měj hezky. 
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Dialog 87 

15. června 1999, Moskva, Rusko 

 

Peter: Dnes jen kontroluji, abych zjistil, zda je něco, o čem bys chtěl hovořit; 
možná nějaké další hodnocení duchovního významu chaosu, zmatku a 
nestability nebo čehokoliv, co se ustavilo poté, co NATO zastavilo 
bombardování Jugoslávie. Kromě toho, dnes ráno mi na mysl náhle přišla 
zajímavá otázka ohledně duchovních důvodů, proč evropské národy, jakož i 
Spojené státy, jsouce všechny takzvanými křesťanskými národy, stranily a straní 
muslimům v jejich válce se Srby v Bosně, a nyní s Albánci v Kosovu? Z našeho 
typického lidského hlediska to nedává žádný smysl. Samozřejmě, než odpovíš 
na mou otázku, pokorně se ptám, zda nemáš nejdříve Ty něco, čím bys chtěl 
přispět. 

Pán Ježíš Kristus: I když mám dnes ráno skutečně o čem diskutovat, dal bych 
přednost hovořit nejdříve o tvé otázce, Petře. Je to zajímavá otázka, protože se 
dotýká něčeho, co bylo pečlivě naplánováno a o čem rozhodli všichni zapojení 
do Velké aliance, která se vytvořila, jak víš, Petře, především za účelem porážky 
renegátů a jejich různých početných frakcí. Jak jsi si vědom, tyto frakce bojují i 
navzájem o svůj vlastní prostor moci, kontroly a nadvlády. Jejich vlastní vnitřní 
rozbroje značně komplikují celou situaci. Schopnosti, rozvoj, důmyslnost, 
strategické postupy a pseudoduchovní nástroje, využívané v těchto vnitřních 
rozbrojích různorodými početnými frakcemi renegátů, mají velmi rozdílné 
úrovně. Na stupnici je lze charakterizovat od nejnižších až po nejvyšší – jako 
kdyby některé byly na nejnižší úrovni, některé na různých úrovních mezi tím a 
některé na nejvyšší úrovni. Dívaje se na tuto situaci z tohoto hlediska, můžeš se 
přesvědčit, že při hodnocení přístupu, který je potřeba zaujmout při zabývání se 
touto vážnou situací, musíš brát do úvahy ty frakce renegátů, které představují 
největší nebezpečí pro věc pseudotvůrců, jakož i pro naši věc konečné 
eliminace negativního stavu.  

Nuže, jak víš, Petře, všechny tyto věci se odehrávají na té úrovni pseudodimenzí 
zóny vymístění, kde jsou v současné době umístěni pseudotvůrci, jakož i na 
úrovni pseudodimenzí, kde jsou umístěny různé frakce renegátů. Prostředky, 
způsoby a styly, pomocí kterých probíhá tento pseudoduchovní boj a války, jsou 
čistě duchovní, respektive pseudoduchovní povahy. Když jsou ale promítnuty 
na planetu Nula do různých národů, které jsou v souvztažné pozici 
k pseudotvůrcům a k různým početným frakcím renegátů, nabývají formy 
typického lidského způsobu vedení válek, které jsou jim v současnosti 
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k dispozici během současného technického rozvoje a průmyslového ‚pokroku‘ 
v tomto ohledu. 

Takže, jak nás tato situace může dovést k odpovědi na tvou otázku, Petře? 
Z typického lidského hlediska by se zdálo zcela logické očekávat, že křesťanské 
evropské země a Spojené státy budou přirozeně stranit svým vlastním 
křesťanským bratřím, kteří bojují s muslimy nebo následovníky islámu. Jak jsi si 
ale vědom, Petře, není to tak. Pro většinu z vás to byla záhada zvláště z hlediska 
faktu, že, koneckonců, přívrženci islámských náboženství jsou otevřeně 
zaměřeni na vyhledávání všech křesťanů, nebo vlastně všech ostatních, kteří 
jsou podle jejich názoru nevěřící. Toto vám nedává žádný smysl. 

Jestliže však na celou situaci nahlížíte z duchovního hlediska, jak se v tomto 
ohledu mají věci v duchovním nebo pseudoduchovním světě, získáte zcela jiné 
chápání potřeby podporovat muslimy, v tomto případě proti vašim vlastním 
takzvaným křesťanským ‚bratřím‘. Při hodnocení síly, důmyslnosti, postavení, 
schopností, pseudoduchovního pokroku a všeho ostatního každé příslušné 
frakce renegátů bylo stanoveno, která frakce renegátů představuje největší a 
nejvážnější nebezpečí pro pozitivní stav, pro věc pseudotvůrců a pro proces 
konečné eliminace pseudoživota negativního stavu. V procesu tohoto 
důležitého hodnocení a následného plánu strategie porážky renegátů jako celku 
byla vypracována hierarchie, nebo stupnice, která odráží stupeň nebezpečí, od 
nejmenšího stupně nebezpečí až po jeho největší stupeň. 

Naneštěstí pro vaši pozici, nejnebezpečnější frakcí renegátů pro naši věc se 
ukázala být ta, která v současné době souvztaží se Srby. Kvůli tomu bylo nejen 
nevyhnutelné, ale i velmi zásadní a životně důležité soustředit se nejdříve na 
porážku této konkrétní frakce. Na vaší planetě se tato situace zrcadlila 
v připojení armád Spojených států a zemí NATO k té frakci renegátů, která 
souvztažila s bosenskými a kosovskými muslimy. 

Jestliže pozorně porovnáte celkovou důmyslnost, inteligenci, schopnosti, 
průmyslový ‚vývoj‘, technologický pokrok a všechny podobné vojenské a 
ekonomické činitele například Srbů a zmíněných muslimů, všimnete si 
markantních rozdílů. Srbové jsou mnohem pokročilejší ve všech aspektech 
svého vývoje a životního stylu než muslimové. Muslimové jsou mnohem 
primitivnější, omezenější, zaostalejší, nedůmyslnější a divočejší ve všech 
aspektech svého života než Srbové. Proto jsou Srbové, nebo ta frakce renegátů, 
se kterou souvztaží, mnohem nebezpečnější na této křižovatce rozvíjejících se 
událostí než muslimové. Není to vůbec tak, že muslimové by byli lepší, 
záslužnější apod. než Srbové. Ve skutečnosti jsou v určitém směru stejně 
zkažení, stejně zlí, stejně vražední a destruktivní, a často ještě více než Srbové. 
O to však nejde. Jde o to, že frakce renegátů, se kterou v tomto časovém bodě 
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souvztaží Srbové, je schopna mnohem účinněji vyvolat ohromnou spoušť a 
destrukci ve struktuře pseudostvoření a Stvoření než různé početné frakce, se 
kterými souvztaží muslimové. 

Proto bylo na této křižovatce občanské války nutné se soustředit nejdříve na 
porážku té frakce renegátů, která představuje pro všechny největší nebezpečí. 
S tímto vědomím, po důkladné úvaze se pseudotvůrci rozhodli soustředit své 
úsilí v tomto ohledu na vypořádání se s tou frakcí renegátů, která držela 
nejsilnější pozici mezi všemi ostatními. Tato frakce je na vaší planetě 
reprezentována bosenskými a kosovskými Srby. A protože Spojené státy a 
všechny ostatní země NATO jsou pod nadvládou různých skupin pseudotvůrců, 
skupin, které jsou v současnosti ve Velké alianci, byly to ony, kdo byly nuceny 
odehrát ve vnějším zobrazení na planetě Nula – prostřednictvím souvztažných 
faktorů celého uspořádání – všechny tyto události, které se odehrávají 
v ostatních dimenzích. 

Takže, ať vás nevyděsí nebo nerozruší nic, co uvidíte, uslyšíte nebo zažijete 
během následujících měsíců nebo dokonce let, co se bude dít v tomto ohledu. 
Zmatek, chaos, násilí a všechno ostatní, co se děje v Kosovu, není ničím jiným 
než odrazem stavu záležitostí, které se odehrávají v dimenzích renegátů. 

Zároveň chci, abyste si uvědomili, že na základě svého chování, postoje, 
vražedného pudu, nenávistné intolerance, vzájemného vyvražďování jak 
muslimové, tak i Srbové na sebe přivodili potřebu trestu a odplaty. A protože 
pouze členové negativního stavu vykonávají tento trest a odplatu a protože i 
srbští, i kosovští představitelé renegátů jsou stejně vinni z těch samých zločinů, 
síly negativního stavu je využívají, aby vykonali tento trest a odplatu. Takže, jak 
víš, srbská frakce byla první, která prostřednictvím své ohavné politiky 
etnických čistek vykonala tuto odplatu a trest na muslimech za jejich minulé 
krutosti a ohavnosti, načež muslimové dělají to samé Srbům za jejich krutosti a 
ohavnosti. Obě dvě frakce nesou důsledky svých zlých činů a skutků. 

Proto vám radím stejně jako před nedávnem: Nestraňte ani Srbům, ani 
muslimům, pokud se tak rozhodnete na základě své vlastní svobodné vůle a 
volby. Vy jste na straně Velké aliance, reprezentované aliancí NATO a 
Spojenými státy. Oni reprezentují snahu potlačit a uvěznit ty frakce renegátů, 
které v současnosti představují největší nebezpečí pro naši věc. 

Vidím ve tvé mysli otázku, Petře, ohledně postavení ruských renegátů 
v souvislosti se všemi těmito událostmi a ději. 

Peter: Máš pravdu. Ruští renegáti jsou pro mne tajemstvím. Zdá se, že jsou 
v této bláznivé hře divokou kartou. 
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Pán Ježíš Kristus: Jsou, Petře. Nebýt jejich současného bídného ekonomického, 
průmyslového, technologického a celkového kolapsu a toho, s čím tento stav 
duchovně souvztaží v ostatních dimenzích renegátů, kvůli tomu by Rusové byli 
ještě nebezpečnější než Srbové, nebo kvůli tomu, s čím souvztaží. Ruští renegáti 
si velmi dobře uvědomují nebezpečí pro jejich celkovou nadvládu a destrukci 
pozitivního stavu, kdyby pseudotvůrci uspěli v potlačení a uvěznění různých 
početných frakcí renegátů. Podkopává to i jejich schopnosti a moc. Proto, jak 
víš, Petře, tato frakce renegátů od úplného začátku zlostně odporovala všemu, 
co pseudotvůrci podnikali proti těm frakcím – což bylo reprezentováno a 
ilustrováno bombardováním Jugoslávie aliancí NATO. 

Nemajíc žádného jiného východiska, tato frakce renegátů, reprezentovaná 
Ruskem, se ve své bezmocné neschopnosti s tím cokoliv udělat nebo zasáhnout 
jakýmkoliv jiným účinným způsobem rozhodla svým vlastním pokryteckým 
svatouškovským způsobem hrát roli mírových vyjednávačů. Skutečně si myslíš, 
že se usilovali o nějaký mír, Petře? Mír, to bylo to poslední, na co mysleli, pokud 
na něj vůbec mysleli. Namísto toho zamýšleli co nejdříve zastavit jakékoli 
vojenské aktivity a bombardování nebo to, s čím souvztaží v jejich 
pseudoduchovní dimenzi, aby co nejvíce omezili zkázu té frakce renegátů, 
reprezentované na vaší planetě Srby, se kterými byli ruští renegáti vždy spojeni 
v jejich vzájemné pseudoduchovní i jiné unii. Chápeš, Petře, oni věděli, že čím 
dříve budou schopni uspět v zastavení bombardování nebo toho, s čím 
souvztažilo v jiných světech, tím méně škody utrpí Srbové nebo ti, se kterými 
souvztaží, a tím více moci a síly si zachovají pro budoucí potřeby ve vedení války 
proti pseudotvůrcům a pozitivnímu stavu všeobecně. 

Kvůli silnému vzájemnému propojení, které existuje mezi ruskými a srbskými 
renegáty, by úplná porážka jedněch způsobila značné oslabení druhých. A 
naopak: pokud by jedni uspěli v co nejrychlejším přerušení bombardování nebo 
toho, s čím souvztažilo, než by jedny nebo druhé zcela zničilo, ti druzí by si také 
zachovali svou sílu a moc pro budoucí potřeby v tomto ohledu. Mohu tě ujistit, 
Petře, že ruští renegáti neměli na mysli nic jiného než to. Zároveň, a toto bylo 
pro ně velmi důležité, si na základě svých snah vyjednat mír ruští renegáti 
udrželi určitou prestiž zachovávající respekt všech ostatních národů na vaší 
planetě a těch, se kterými všechny souvztaží v ostatních světech. Tento 
zdráhavý respekt potřebují, aby si udrželi svou nadvládu a moc vůči ostatním 
frakcím renegátů. 

Potřeba ruských renegátů zachovat si jistý stupeň moci a nadvlády, jakož i jejich 
snaha zachovat si prestiž po kapitulaci Srbů, byla ilustrována a demonstrována 
zoufalým a nebezpečným, nikým neočekávaným tahem ruské armády přemístit 
malý kontingent svých vojsk, umístěných v Bosně, do Kosova. Kdyby skutečně 
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usilovali o pravý mír, nikdy by nepodnikli žádný takový zoufalý tah. Ve 
skutečnosti jediné, co chtějí, je zachovat pozici Srbů nebo to, s čím souvztaží 
v duchovní doméně, aby pseudotvůrci a všichni členové Velké aliance nebyli 
posíleni a zcela nezvítězili ve svém úsilí vypořádat se s renegáty a všemi jejich 
různými početnými frakcemi. 

Samozřejmě, Petře, je mnoho dalších velmi důležitých duchovních důvodů, 
proč nastala celá tato situace v ostatních doménách, zrcadlící se v událostech 
na vaší planetě. Tyto duchovní důvody jsou však, naneštěstí, nad jakékoliv 
chápání vaší lidské mysli. Z toho důvodu by jejich znalost představovala pro vás 
všechny a pro vaše poslání, které máte ode Mne, velké nebezpečí. Proto buďte 
spokojeni s vysvětlením, které máte k dispozici a které můžete plně pochopit. 
Vaší povinností v tomto ohledu je, a toto opakuji, dát všechny své energie 
k dispozici věci naší Velké aliance. Z toho důvodu musíte být nesmírně opatrní a 
nesmíte sympatizovat se žádnou stranou renegátů, reprezentovaných na vaší 
planetě Srby, Kosovci, Rusy a mnoha jinými, nezáleží na tom, jak velmi z vašeho 
typického lidského hlediska trpí nebo jak jsou jakýmkoliv způsobem 
masakrováni, ničeni, vražděni či zabíjeni. 

Nezapomínejte ani na okamžik, že všichni účastníci těchto krutostí a ohavností 
všech zainteresovaných stran souhlasili, že z nějakých velmi důležitých 
duchovních důvodů odehrají všechny tyto věci. Kromě toho nezapomínejte, že 
jste byli velmi naléhavě varováni, že renegáti a všechny jejich frakce se všemi 
jejich ohavnými aktivitami představují nejzvrácenější, nejkrutější, nejohavnější, 
nejbezohlednější a nejhanebnější tvář negativního stavu, po které už neexistuje 
nic, co by se mohlo ilustrovat a demonstrovat ohledně jeho prohnilé 
přirozenosti. Nenechejte se rozčilit, jestliže uslyšíte nebo uvidíte ve vaší televizi, 
jak kosovští muslimové masakrují Srby nebo Srbové masakrují a vypalují 
Kosovce nebo kohokoliv, protože rozčilováním se pro tyto události mrháte na 
ně svými drahocennými energiemi, namísto toho, abyste vaše energie dávali 
k dispozici naší věci. Pamatujte si to! Je to velmi důležité! V určitém smyslu 
byste na základě svého nevhodného postoje v tomto případě mohli lehce 
podpořit věc renegátů. Mohu vás ujistit, když nevíte, co všechno je do toho 
zapojeno za scénou v jiných světech, že to nechcete udělat. 

A toto nás přivádí k něčemu, o čem jsem chtěl dnes stručně diskutovat s vámi 
všemi. V podstatě se to týká životního stylu, jaký v současnosti preferujete 
nebo jakým žijete. Jde tu opět o pokušení. Ale tentokrát to není pokušení 
prostřednictvím nemoci nebo nehody nebo podobných faktorů, ale 
prostřednictvím vnějšího bohatství, peněz, hmotného majetku a všeho, co se 
jich týká. 
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Jak si pamatuješ, v jednom z předcházejících Dialogů vám bylo zmíněno, že 
některá prohlášení, které jsem učinil během Mého Prvního příchodu na vaší 
planetě, zaznamenané v evangeliích, nebyla ani tak určena tehdejší době, jako 
spíše této době, či dokonce době budoucí. Jedno takové prohlášení, které je 
velmi aktuální a aplikovatelné na tuto dobu a zvláště na vás jako Mé pravé 
představitele, bylo zaznamenáno v Matoušovi 6:19-21 a 6:33. V tom prohlášení 
se vám doporučuje, abyste neshromažďovali žádné poklady na této planetě, 
kde je ničí moli a rez a kde násilím vnikají a kradou je zloději, ale namísto toho 
si takové poklady shromažďujte v nebi, kde je neničí ani moli, ani rez, ani se 
tam nevlámou zloději a neukradnou je. Neboť, kde je váš poklad, tam bude i 
vaše srdce. Ale nejdříve hledejte Království Boží a Jeho spravedlnost a všechny 
tyto věci vám budou přidány. Tyto dva texty parafrázuji. 

Rád bych tentokrát zdůraznil slova ‚neboť, kde je váš poklad, tam bude i vaše 
srdce‘. Jde zde o zvnitřnění si něčeho. Toto platí zejména ohledně závislostí, 
vlastnictví a náklonností. Cokoliv, na čem se sami stanete závislými nebo 
k čemu projevujete náklonnost nebo co máte jako své vlastní, má tendenci se 
zvnitřnit. Jen co se to stane záležitostí vašich niterností, stává se to integrální 
složkou vaší osobnosti a vaší celkové přirozenosti. Z toho důvodu vaše srdce 
nebo vaše mysl všeobecně, nebo celá vaše dispozice, nebo všechno, čím jste a 
z čeho pozůstáváte, budou taženy k vašim závislostem, náklonnostem a 
vlastnictví. Jestliže se v tomto ohledu stanete příliš závislými nebo příliš lnete 
například ke svým externím hmotným statkům nebo penězům, uvádíte se do 
nebezpečí ztráty náležité duchovní perspektivy a smyslu pro priority vašeho 
života. V tom případě jste si nashromáždili poklady, které podléhají rzi, požírají 
je moli nebo je kradou zloději. Jinými slovy, všechny vaše světské poklady se 
stávají vlastnictvím negativního stavu. A protože vaše srdce je tam, kde jsou 
vaše poklady, rozhodnete se je následovat do negativního stavu, stanouce se 
tak otrokem v jednom z jeho ‚pohodlných‘ pekel, kde se takové poklady změní 
v nicotu nebo v neužitečné zboží. 

Abyste se vyhnuli takovému strašnému osudu, doporučuje se vám, abyste 
nejdříve hledali Království Boží a Jeho spravedlnost a všechno ostatní k němu 
bude přidáno automaticky. Hledat Království Boží a Jeho spravedlnost znamená 
vidět, přijmout a zvnitřnit si skutečnost, že prioritou číslo jedna vašeho života, 
to, jak chápete váš život a jak na něj nahlížíte a jak si ho vážíte, je jeho duchovní 
zřetel a to, co nebo kdo je pravým zdrojem všeho bohatství. Jestliže v zájmu 
principu obrátíte veškerou svou pozornost a snahu na tento duchovní zřetel, 
protože je správné to dělat, a jestliže hodnotíte všechny události svého života a 
život všeobecně z hlediska duchovních faktorů jejich výskytu, potom najdete 
pravdu – Mne. Na základě tohoto faktoru vám bude všechno, co potřebujete ve 
všech ostatních aspektech svého života, automaticky přidáno jako důsledek 
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správného duchovního postoje a stanovení priorit ve vašem životě. Zvažujte 
faktor všeho, co potřebujete, a ne všeho, co chcete. Můžete chtít mnoho věcí, 
ve skutečnosti a v pravé realitě vašeho života je však nepotřebujete. Všechno, 
co máte, všechno, co je vám k dispozici na každé křižovatce a v každé fázi 
vašeho života, je to jediné, co potřebujete a vyžadujete. Všechno ostatní, mimo 
toho a nad to, by z duchovního hlediska překáželo vašemu náležitému 
fungování – bez ohledu na to, co si myslíte a bez ohledu na to, nakolik si 
myslíte, že by bylo dobré a prospěšné mít to nebo to vlastnit. 

Proto je v tomto ohledu radou, abyste neztráceli svůj čas a energie na touhu 
nebo fantazírování o tom, abyste měli to či ono a jak by vlastnění toho či onoho 
učinilo váš život pohodlnějším a snesitelnějším. Ve skutečnosti, kdyby vám 
takové věci měli být v současné době dány k dispozici, jejich vlastnění by váš 
život zkomplikovalo a učinilo nesnesitelnějším. 

Záležitostí pokušení je v tomto ohledu to, a toto se týká všech Mých 
představitelů na planetě Nula, že síly negativního stavu se budou pro výše 
uvedený účel pokoušet zaujmout veškerou vaši pozornost a všechny vaše 
životní energie na získání toho či onoho. Síly negativního stavu na vás 
v současnosti cílí úspěšným odváděním vaší pozornosti a vašich duchovních, 
duševních a fyzických energií na něco zbytečné a neproduktivní, jako je 
například získávání různých hmotných statků a podobného externího zboží. 
Pokud zde není náznak, že je skutečně potřebujete a pokud nejsou poskytnuty 
nebo nejsou k dispozici všechny zdroje na jejich získání, mohu vás ujistit, že je 
nepotřebujete. 

Skrytější, ale zároveň i nebezpečnější formou pokušení v tomto ohledu je to, 
když vám síly negativního stavu šeptají do ucha, že skutečně hledáte nejdříve 
Království Boží a Jeho Pravdu-spravedlnost, zatímco realitou je fakt, že to 
neděláte kvůli němu, ale kvůli těm ostatním věcem, které by měly být přidány 
k vaší snaze při hledání toho Království Božího. V tomto případě nenajdete ani 
Království Boží a Jeho Pravdu-spravedlnost, ani žádnou z těch ostatních věcí, 
které jsou k němu přidány. Budete poraženi ve všech směrech. 

Proč je to tak, že vám uvádím do pozornosti takové samozřejmé věci v této 
konkrétní době? A proč je to tak, že vám připomínám Má prohlášení učiněná 
téměř před dvěma tisíci lety? 

Jak víš, předtím jsem vás informoval, že situace na vaší planetě i jinde je velmi 
vratká, nestálá, nebezpečná a z vašeho lidského hlediska nepředvídatelná. 
Všechny věci jsou uváděny do extrémního stavu kondenzace. Čím více se to 
děje, tím více se život okolo vás externalizuje, materializuje a stává 
povrchnějším. Pravá duchovní perspektiva života se buď zcela vytratila, nebo je 
tak zkreslená a zfalšovaná, že nic nemá žádnou realitu v pravém duchovním 
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smyslu. Za těchto podmínek se život ve všech svých aspektech stává pro vás, 
Mé pravé představitele, velmi nepohodlný a nesnesitelný. Vždy, když uvažujete 
nebo vnímáte takovým způsobem, protože to má čistě negativní konotaci 
(koneckonců, nepohoda a břímě jsou negativního charakteru), na základě 
faktoru těchto negativních myšlenek a pocitů otevíráme silám negativního 
stavu dveře ke svým niternostem nebo mysli, aby vás pokoušely. Jinými slovy, 
uvádíte se tím do stavu pokušení. 

Nejzjevnější formou tohoto pokušení je touha vlastnit určité materiální věci, 
majetky, peníze a jakékoliv podobné externí statky, abyste pomocí nich mohli 
eliminovat tyto negativní myšlenky a pocity. Takto uvažovat je pseudoduchovní 
tendencí; tedy, jestliže žijete ve světě, kde štěstí a životní pohoda a všechno 
v něm je založeno na vnějších činitelích, potom, abyste si v jisté víceméně 
pohodlné míře tento život ulehčili a zpříjemnili, potřebujete mít tolik vnějších 
statků, kolik je jen možné. A toto je past. Zaměřením veškerých svých energií, 
myšlenek a úsilí na jejich získání postupně ztratíte pravou duchovní perspektivu 
svého života a následně podlehnete slibům negativního stavu. Jinými slovy, 
stanete se obětí vašeho pokušení. 

Mohu vás ubezpečit, Petře a každý, kdo čte tato slova, že v současnosti síly 
negativního stavu vynakládají maximální úsilí, aby znehodnotily všechny zbytky 
pozitivna a dobra, které jsou stále ještě přítomny na planetě ve formě Mých 
představitelů i jiných, aby eliminovaly ve své doméně cokoliv takové povahy. 
Toto úsilí z jejich strany je zaměřeno na vaši opačnou konverzi – konverzi do 
negativního stavu lapením vás do pasti zabýváním se takovými externími, 
neduchovními aktivitami nad a mimo rámec vašich každodenních potřeb. 

Jestliže by ve svém úsilí v tomto ohledu uspěly, kdyby vás mohly takovými 
prostředky pokoušet a kdybyste měli podlehnout takovým pokušením, potom 
by na základě duchovního pravidla ‚kde jsou vaše poklady, tam bude i vaše 
srdce‘ dosáhly svého cíle, protože v tom případě byste na základě procesu 
zvnitřnění si všech svých tužeb, přání, vlastnictví, náklonností a závislostí 
automaticky stáli na straně negativního stavu, stanouce se jeho agentem. 

Důvodem, proč uvádím tato fakta do vaší pozornosti v současné době, je to, že 
nynější situace velmi napomáhá tomu, aby ve vašem životě docházelo 
k takovým věcem. Toto je pouze připomínka. Je dobrou politikou z času na čas 
si připomenout fakt, abyste nikdy nehledali žádné prostředky spásy 
v neduchovních, vnějších faktorech vašeho života. Pokušení, abyste je 
vyhledávali v takových externích stavech, bude velké. Abyste anulovali tuto 
tendenci, potřebujete nastolit zcela odlišný způsob života. Doporučuje se vám, 
abyste každý den víc a více, téměř nepřetržitě, celou svou pozornost obraceli 
k duchovním faktorům vašeho života. Jinými slovy, neustále máte hledat 
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Království Boží a Jeho Pravdu-spravedlnost – Mne, aby mohlo být nastoleno ve 
vašich niternostech, ze kterých by mohlo řídit všechny aspekty vašeho života od 
nejniternějších, duchovních, k nejzevnějším, externím, materiálním, finančním 
a všem ostatním. Soustředěním se na Mne a Mé Nové zjevení – Království Boží 
a Jeho Pravdu-spravedlnost (Já jsem Království a Mé Nové zjevení, ve kterém 
jsem plně přítomen, je Mou Pravdou-spravedlností), budete mít úplně všechno, 
co potřebujete, abyste efektivně přežili na planetě Nula a abyste splnili vaše 
poslání. 

Jestliže to budete dělat, vaše srdce bude v pravých pokladech pozitivního stavu, 
kde nic negativní povahy (zloději, rez a moli atd.) nemůže ohrozit jeho vzácnost 
a věčnou použitelnost ve formě neustálého duchovního pokroku, který činí 
vaše poklady ještě vzácnějšími, ještě cennějšími a ještě nádhernějšími. 

Takže, neuvádějte se do žádného pokušení prostřednictvím vašich nesprávných 
nebo negativních myšlenek, pocitů, emocí, postojů, chováním vztahů, tužeb, 
přání nebo chtění. Dejte je všechny Mně a Já se o ně dobře postarám, jakož i o 
všechny vaše skutečné každodenní potřeby. A toto je všechno, čím jsem chtěl 
dnes přispět. Přeji ti příjemný a klidný den v Moskvě, Petře. 

Peter: Děkuji Ti mnohokrát za Tvé upřesnění těchto důležitých záležitostí. 
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Dialog 88 

17. června 1999, Moskva, Rusko 

 

Peter: Mám dojem, že bys chtěl pokračovat v minulém tématu ohledně 
záležitosti hledání Království Božího a Jeho/Její Pravdy-spravedlnosti a ohledně 
toho, jak je toto Tvé prohlášení aplikovatelné na nás jako Tvé představitele 
v dnešní době. 

Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře, máš pravdu. Ve skutečnosti bych dnes ani tak 
nechtěl uvažovat o něčem novém a neznámém pro vás jako spíše znovu 
zdůraznit nebo zopakovat některá zřejmá fakta, která byla zdůrazněna 
mnohokrát předtím. 

Potřeba těchto zdánlivě zbytečných opakování je ve faktu, že každá konkrétní 
doba, během které se tato potřeba stává zřejmou, má z hlediska svého 
duchovního obsahu trochu jinou konotaci a význam. Jak víš, v každé konkrétní 
době existuje mnoho aspektů a událostí týkajících se jejího charakteru a 
povahy. Každý takový aspekt si vyžaduje svou vlastní interpretaci a chápání 
svého významu a důvodu, proč se manifestuje v každé konkrétní době. Kvůli 
tomuto faktu, aby se ozřejmilo nebo aby se do centra pozornosti uvedlo pravé 
chápání toho, o co všechno jde v každé době z hlediska jejího vlastního plynutí, 
je velmi často nutné opakovaně uvést nebo zopakovat určité věci, které už byly 
do vaší pozornosti uvedeny několikrát předtím. Z duchovního hlediska a 
z hlediska potřeb každého konkrétního časového rámce, jak tento plyne ke 
svému naplnění, se na taková opakovaná prohlášení nebo zdůraznění nepohlíží 
jako na zbytečnost, ale jako na nutné doplnění jeho vlastního významu a 
náležitého chápání jeho pravé povahy a toho, proč k tomu v každé konkrétní 
době během plynutí času dochází. Vzhledem k tomuto faktu má význam všeho, 
co se opakovaně oznamuje nebo připomíná a to, jak se to týká současného toku 
času v časoprostorovém kontinuu, trochu jinou konotaci, než to mělo během 
svého prvního uvedení, jakož i během všech svých následujících opakovaných 
uvedení, které následovaly po počátečním, prvním uvedení. 

Kromě problémů s pamětí, které všichni jako lidé máte, je potřebné mít vždycky 
na mysli tento fakt, abyste neupadli do neustálého stěžování si, že je v těchto 
Dialozích i v knihách Mého Nového zjevení všeobecně příliš mnoho opakování 
nebo zbytečností. Vaše problémy s pamětí jsou zřejmé. Kolik z vás si pamatuje, 
o čem pojednává například Dialog 31 nebo jakýkoliv jiný Dialog? Můžete se 
otestovat, abyste viděli, kolik si toho pamatujete. Na druhou stranu, důležité 
duchovní potřeby takových opakování vám nejsou tak zjevné jako vaše 
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problémy s pamětí, tyto potřeby jsou však ještě důležitější než osvěžení si vaší 
nevyrovnané, nepřesné a nespolehlivé paměti. 

Nyní, když jsme si to už řekli, můžeme přejít k diskusi o záležitosti hledání 
Království Božího a Jeho/Její Pravdy-spravedlnosti a jak to aplikovat na 
současnou dobu na planetě Nula i v celé zóně vymístění. 

Jak víš, Petře, současná doba na vaší planetě i ve všech světech a 
pseudosvětech, se kterými její různé regiony souvztaží, je extrémně nepokojná, 
nestálá, nebezpečná a chaotická. Jakákoliv válka, nezáleží na tom, jakého typu 
nebo co a kdo je v jejím vedení zapojen, vytváří tyto stavy. Z toho důvodu je 
vaší samozřejmou reakcí na ně zmatek, nejistota, hrůza, strach, obavy a 
podobné negativní pocity, emoce, myšlenky, a dokonce chování. Kvůli těmto 
nepříznivým stavům vaší mysli a vaší pozice existuje tendence zapomenout 
nebo ignorovat stav svých niterností a místo toho se soustředit na to, co se děje 
mimo vás, okolo vás a na vaší planetě všeobecně. Tedy, kvůli této situaci má 
vaše pozornost sklon zaměřit se na události, které se odehrávají tam venku 
nebo – podle našeho předcházejícího vyjádření – na scéně, a ne za ní. 

Tato tendence vás, naneštěstí, účinně odvádí od toho, abyste si osvojili pravý 
význam všech těch vnějších událostí – jak vypadají ve své pravé esenci a 
substanci za scénou. Nebezpečí této situace nebo vašeho zaujetí těmito 
vnějšími událostmi takovým způsobem, jak vypadají na scéně, je ve faktu, že 
vás to odvádí od pravdy a způsobuje to u vás potřebu přijmout zdání jako 
pravdu. Jinými slovy, nebudete mít jiné východisko než přijmout ohledně 
pravého významu všech takových událostí zkreslení a naprosté nepravdy. 

Vidíce a vnímajíce všechny takové události podle jejich vnějšího zdání znamená 
vidět je nebo vnímat je v jejich neduchovní konotaci. A jelikož neduchovní 
konotace jejich významu a potřeby jejich objevení se je zavádějící, dostáváte se 
do pozice, o kterou se snaží negativní stav, aby ve vás, jak jen to je možné, 
uchoval svůj názor, který je úplně falešný a nevhodný. Na základě tohoto 
faktoru jste tedy odváděni ze své pozice Mých představitelů, stávajíce se 
představiteli negativního stavu. 

Dobrým příkladem tohoto faktoru je to, jak někteří z vás interpretují a chápou 
události točící se kolem Jugoslávie, Kosova, NATO, Ruska a každého na této 
planetě, kdo je zapojen v této špíně, kterou na vás ukuly početné frakce 
renegátů. Kolik z vás skutečně zvážilo duchovní činitele všeho, co se týká této 
špíny? Někteří z vás vidí jen to, že Srbové masakrují kosovské Albánce a 
kosovští Albánci Srby; a že NATO je bombardovalo, aby zabránilo rozšíření 
genocidy do nezvládnutelných rozměrů. Kvůli tomuto nevhodnému pohledu a 
chápání se někteří z vás přidávají na některou stranu, podporujíce tím věc 
renegátů. Mohu vás ujistit, že renegáti by si nic víc nepřáli, než abyste viděli a 
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chápali věci jejich způsobem – falešně, a ne skutečným duchovním způsobem. 
Tak by vás mohli držet v negativním stavu, podkopávajíce účinně vaši roli Mých 
pravých představitelů nebo představitelů Mého pozitivního stavu. Buďte si 
vědomi tohoto nebezpečí.  

Jak bylo uvedeno předtím, z pravého duchovního hlediska jsou všechny tyto 
vnější události odrazem duchovních bojů, které se odehrávají v jiných 
dimenzích a/nebo pseudodimenzích. Jejich význam je zcela jiný, než vidíte 
v jejich vnější manifestaci na planetě Nula. V duchovní konotaci těch událostí 
jde o zachování pseudoživota negativního stavu všemi prostředky a způsoby, 
jaké mají síly negativního stavu k dispozici. Jde tu o předtím mnohokrát 
zmíněnou záležitost extrémní kondenzace negativního stavu za účelem jeho 
nepřetržité sebezáchovy a pseudovítězství alespoň na planetě Nula.  

Co musíte v tomto ohledu pochopit, je to, že současná situace členů 
negativního stavu je taková, že v podstatě bojují o své vlastní životy. V celém 
významu a chápání smyslu snažení negativního stavu došlo k velmi důležitému 
posunu. S masivní, v negativním stavu nikým neočekávanou, konverzí 
pseudotvůrců do pozitivního stavu bylo nutné předefinovat a přehodnotit účel 
pseudojsoucna a pseudobytí negativního stavu, jak jej pojímali jeho členové a 
přívrženci. Zpočátku, krátce po propuštění pseudotvůrců, měli členové 
negativního stavu velmi velkou naději, že jejich pseudoživot má reálnou šanci 
nejen pokračovat na neurčito, ale i zvítězit a zabrat pozitivní stav. Spoléhali se 
na velmi zvláštní schopnosti, sofistikovanost, rafinovanost a moc pseudotvůrců, 
což jiným v negativním stavu chybělo. 

Jak byste se ale cítili, kdyby vašimi nadějemi v tomto ohledu otřáslo náhlé 
uvědomění, že pseudotvůrci měli na mysli něco úplně jiného než nekonečné 
zvěčňování pseudoživota negativního stavu? Chápeš, Petře, členové 
negativního stavu byli do doby propuštění pseudotvůrců drženi v úplné slepotě 
ohledně pravého významu a účelu, proč pseudotvůrci aktivovali a uvedli do 
pseudopohybu pseudoživot negativního stavu. Ve skutečnosti byli všichni 
členové negativního stavu, samozřejmě, s výjimkou pseudotvůrců, drženi ve 
víře, že tímto účelem bylo převzetí pozitivního stavu, nebo alespoň nastolení 
trvalého – do věčnosti – životního stylu, který se diametrálně lišil od čehokoliv, 
co je obsaženo v pravém životě pozitivního stavu. Tato lest byla nutným 
opatřením, aby negativní stav dostal příležitost se ustanovit. Koneckonců, 
kdybyste od samého začátku měli vědět, proč bylo dovoleno, aby se ustanovil 
negativní stav, selhali byste v ilustraci a demonstraci něčeho, co by se nikdy 
nemělo volit. V tom případě by nemohla být ustanovena ani plnost a 
kompletnost života pozitivního stavu, protože nikdo v pozitivním stavu by 
vůbec nevěděl, co si nevolit a jaký nebýt. 
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Z toho důvodu musel být pravý účel aktivace negativního stavu do této chvíle 
utajen. Až po propuštění pseudotvůrců byl tento účel odhalen, k šoku všech 
členů negativního stavu. Určité aspekty tohoto pravého účelu byly utajeny i 
před členy pozitivního stavu, aby nebyla kontaminována a anulována 
autentičnost a ryzost procesu poučení. 

Jak si pamatuješ z předcházejících zjevení, pravým účelem snahy pseudotvůrců 
při aktivaci negativního stavu bylo především hledání a stanovení Absolutní 
Pravdy. Jak také víš, toto hledání a stanovení probíhalo prostřednictvím 
objevování a stanovení toho, co není Absolutní Pravdou. Správné stanovení 
tohoto důležitého duchovního a filosofického faktoru bylo životně důležité a 
zásadní pro konečnou odpověď na otázku, zda je život možný a uskutečnitelný 
bez jakéhokoliv Boha – beze Mne a Mých pravých duchovních principů a zda je 
taková věc jako Absolutní Pravda možná a zda skutečně existuje. 

S tímto faktorem je spojeno i další tajemství, týkající se potřeby uvěznění 
pseudotvůrců. Proč bylo nutné podniknout tento zdánlivě restriktivní krok? K 
tomuto uvěznění došlo, samozřejmě, na základě předcházející dohody mezi 
Mnou a pseudotvůrci. Jedním z mnoha důvodů tohoto aktu (kromě toho, co 
bylo odhaleno o této potřebě dříve) bylo to, aby pseudotvůrci ve své horlivosti 
dostat co nejdříve odpovědi na svou existenciální otázku nezničili předčasně 
lidstvo na planetě Nula a aby Mně tím aktem nezabránili inkarnovat se do 
lidského života, abych mohl spasit i lidi před jejich strašným osudem. Chápeš, 
Petře, pseudotvůrci byli ve skutečnosti připraveni zničit lidstvo krátce před Mou 
inkarnací, protože jasně viděli, že lidé bídně selhali v poskytování jim 
nevyhnutelných odpovědí při jejich pátrání po Absolutní Pravdě. Do té doby jim 
už lidstvo jasně poskytlo odpověď, že lidstvo není odpovědí na jejich otázku. A 
nejen to, ale zjistili fakt, že lidstvo tak, jak byla zfabrikována jeho přirozenost by 
bránilo tomu hledání a překáželo by postupu při hledání Pravdy. Proto se jim 
lidstvo tehdejší doby pletlo do cesty v tomto ohledu. 

Aby tedy poskytli příležitost ilustraci a demonstraci některých dalších aspektů 
negativního stavu kvůli poučení všech, pseudotvůrci souhlasili s tím, že budou 
uvězněni a odstraněni ze scény, dokud nebude vhodná doba. Během jejich 
uvěznění jim byl poskytnut čas, aby vychladli a přehodnotili všechno, co se do 
té doby naučili a zažili. V průběhu svého uvěznění pseudotvůrci nadále 
zkoumali rozličné možnosti volby, pokoušejíce se najít účinnější způsob, jak si 
zodpovědět svou existenciální otázku. Je mnoho dalších věcí, které dělali 
během té doby, bylo by ale nad vaši lidskou schopnost chápání. 

Takže po propuštění pseudotvůrců, když se členové negativního stavu, jakož i 
členové pozitivního stavu postupně a pomalu dozvěděli o pravém účelu 
aktivace negativního stavu, jak to bylo myšleno od samého počátku jeho 
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aktivace, čelili strašnému úkolu změnit účel svého pseudojsoucna a pseudobytí. 
Díky masivní konverzi pseudotvůrců do pozitivního stavu začalo být každému 
v negativním stavu zřejmé, že je jen otázkou času, kdy pseudoživot negativního 
stavu natrvalo, nadobro a navždy skončí své pseudojsoucno a pseudobytí. 

Toto uvědomění, v souladu s pravou přirozeností členů negativního stavu, je 
rozzuřilo a přivedlo k zoufalství. V tomto časovém bodě, vědouce, jaký bude 
nevyhnutelný výsledek jejich pseudojsoucna a pseudobytí, nechtějí nic jiného 
než se pomstít a způsobit tolik škody, těžkostí, bídy a utrpení, kolik jen mohou. 
V tomto procesu se ve své definitivní manifestaci odhaluje v největší možné 
míře pravá přirozenost negativního stavu, po které už není možné nic víc 
manifestovat nebo se naučit. 

V současnosti se tato situace s negativním stavem odráží v událostech, které 
zažíváte na Balkáně, a také v situaci s Araby, Indií, Pákistánem a s mnoha 
dalšími místy na vaší planetě. A mohu vás ujistit, že budete zažívat více 
podobných, a možná dokonce horších, událostí než jste svědky do této chvíle 
v Jugoslávii a Kosovu a jak se navzájem masakrují a vraždí. Toto všechno je 
integrální součástí závěrečného odhalení konečné povahy tváře negativního 
stavu. Tudíž nikoho z nich nelitujte, protože se na základě jejich vlastní 
svobodné vůle a volby rozhodli ilustrovat tyto faktory negativního stavu. 
Paradoxně řečeno, a bude se vám zdát, že to zní velmi hrubě a nebožsky, mělo 
by se jim poděkovat za to, co dělají jeden druhému, a za kruté a ohavné věci, 
které si dělají vzájemně, protože si pouze plní účel, se kterým dobrovolně 
souhlasili, poskytujíce všem cenné lekce o tom, jaký nikdy nebýt a jak se nikdy 
nechovat ve vzájemném vztahu. 

Nuže, toto je dobrým příkladem toho, jak se vám doporučuje nahlížet na 
všechny věci, které se odehrávají kolem vás, ve vašem vnějším planetárním 
životě. Jak vidíte, nepočítá se, co a jak se odehrává na vaší planetě, ale to, co je 
za tím. 

Z této pozice můžete nyní správně interpretovat slova ‚ale hledejte nejprve 
Království Boží a Jeho Pravdu-spravedlnost a všechny tyto věci vám budou 
přidány‘. Jsou dva aspekty tohoto prohlášení, které bych chtěl dnes uvést do 
vaší pozornosti a které bych vám chtěl připomenout (samozřejmě, je jich více, 
ale jen tyto dva je příhodné znovu zdůraznit). Především, hledání Království 
Božího znamená hledání významu všech událostí tím způsobem, jakým se 
odehrávají za scénou, a ne na scéně. Jeho/Její – Má – spravedlnost nebo Pravda 
se neobjevuje ani tak – pokud vůbec – v zevnějšku, protože, jak si pamatujete, 
zevnějšek spočívá jen ve zdání. Zdání je ve většině případů iluzí, a ne pravou 
realitou. Tudíž neobsahuje Pravdu. Tento fakt vám říká, jak je důležité, abyste 
hledali duchovní význam a interpretaci všech věcí, dění a událostí, abyste se 
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vyhnuli chycení do pasti iluzí, které jsou upředeny z falešností a zkreslení 
negativního stavu. Jak bylo uvedeno předtím, síly negativního stavu jsou v jejich 
boji o samotné přežití, v jejich zuřivosti, odplatě a pomstě za takzvanou zradu 
pseudotvůrců rozhodnuty během své porážky způsobit tolik škody, kolik je jen 
možné. Tuto skutečnost pěkně ilustrují Srbové, a předtím ji pěkně ilustrovali 
Kosovci, kteří cestou z Kosova ničí, vypalují a vraždí tolik, kolik je jen možné. A 
samozřejmě, Kosovci dělají přesně to samé Srbům. A o toto všechno v podstatě 
v této válce jde. 

Ve vašem případě se vás síly negativního stavu prostřednictvím takových 
krutých aktivit pokoušejí obalamutit, abyste všechny tyto události 
interpretovali typickým lidským, neduchovním způsobem, pokoušejíce se vás 
donutit, abyste je litovali, aby se domohli vaší podpory pro jejich věc. Ještě 
jednou, nechyťte se do této pasti, ale vizte věci za scénou tak, jak je to popsáno 
výše a jak vám to bude říkat vaše intuice. 

Druhým aspektem této záležitosti je chápání, o čem všem je vlastně Království 
Boží. Jak víš a jak si pamatuješ, Petře, během Mého života na vaší planetě jsem 
také uvedl, jak to zaznamenal Lukáš (17:21), že Království Boží je ve vás. Co ti to 
říká? Jak spojíte Mé prohlášení, abyste hledali Království Boží, s tím, že 
Království Boží je ve vás? Je zjevné, že jestliže je Království Boží ve vás, potom 
hledání nejprve Království Božího znamená, že jediné pravdivé odpovědi na 
všechny vaše otázky (Pravdu-spravedlnost) nelze najít nikde jinde než v sobě. 

O této skutečnosti víš od té doby, odkdy probíhá proces transmise Mého 
Nového zjevení. Důvodem, proč se vám tato záležitost nyní připomíná, je však 
to, že jak negativní stav dosahuje své vrcholné kondenzace, bude toto úsilí stále 
obtížnější vytvořit nebo provést. Důvod této obtížnosti je zakořeněn v samotné 
povaze finální fáze odhalení tváře negativního stavu. Toto je ta fáze, ve které 
budou všechny cestičky, způsoby, cesty či cokoliv, co máte, ke stavu nitra 
každého velmi účinným způsobem zcela zablokovány. Nikdo z lidské rasy 
nebude schopen odstranit nebo zdolat tyto zátarasy. Toto je nutným 
opatřením, jestliže má negativní stav dočasně pseudozvítězit na planetě Nula. 

Ale ve vašem případě, pokud budete mít jako Moji praví představitelé tato 
slova a to, co skutečně znamenají a představují, jak to bylo popsáno výše, na 
paměti, budete schopni zdolat všechny tyto bloky a nadále vcházet do svého 
nitra. Mějte ale na paměti, že síly negativního stavu se pokusí udělat, co je 
v jejich silách, aby vás odvrátili od vašeho úsilí v tomto ohledu, naaranžujíce 
všemožné vnější události takovým způsobem, abyste se zabývali jimi a jejich 
nenáležitým chápáním a interpretací. Když uvidíte všechny ty věci kolem sebe a 
když uvidíte, jak jsou kruté a ohavné, velmi lehce zapomenete na obracení se 
do nitra a zapomenete hledat všechno náležité a pravdivé chápání a 
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interpretaci jejich významu ze Mne ve vás. Jak bylo uvedeno předtím, 
vstupujete do velmi těžkého období v tomto ohledu. Proto je důležité vám 
připomenout všechna tato fakta, protože nebezpečí zanedbání vašich 
povinností hledat nejprve Království Boží, v jeho výše popsaném významu, je 
větší než kdykoliv předtím. Toto je důvodem, proč věnujeme tomuto tématu 
tolik času. Je to přípravou na to, co má přijít nebo, abych byl přesnější, na to, co 
se právě nyní děje.  

Peter: Velice Ti děkuji za tuto aktuální připomínku. Je dnes ještě něco, o čem 
bys chtěl hovořit?  

Pán Ježíš Kristus: Rádo se stalo, Petře. Ne, dnes ne. Pro dnešek to stačí. Jdi 
v pokoji a odpočiň si. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



716 
 

Dialog 89 

18. června 1999, Moskva, Rusko 

 

Peter: Momentálně nemám žádné specifické otázky, které bych položil. Možná 
Ty bys chtěl hovořit o něčem, co by bylo pro nás prospěšné a užitečné vědět. 

Pán Ježíš Kristus: Jak si pamatuješ z předcházejícího Dialogu (Dialogů), bylo tam 
uvedeno, že skutečný a původní účel, pro který byl negativní stav aktivován, 
tedy plné a náležité poznání toho účelu, nebyl až donedávna v celém jeho 
obsahu k dispozici. Proces zjevování toho účelu začal ve skutečnosti až po 
záznamu Doplnění 20 v Korolariích…. 

Před záznamem Mého Nového zjevení se tento účel jednoduše a nejběžněji 
chápal tak, že se předpokládalo, že určité skupiny andělů se rozhodli vzbouřit se 
proti Mně a Mému Pořádku, Moci a Nadvládě a chtěli si založit jejich vlastní 
život, s jejich vlastními principy, pravidly, zásadami a podmínkami, které by byly 
v úplném protikladu ke všemu, co bylo zavedeno a co se praktikovalo v životě 
členů pozitivního stavu. 

Tento příběh byl oblíbenou pohádkou, zvěčňovanou všemožnými křesťanskými 
i nekřesťanskými knihami a dogmaty. Ve vašem pojímání času trvalo téměř dva 
tisíce let, než bylo zjeveno něco nového a jiného o účelu, kvůli kterému byl 
aktivován negativní stav. Až po napsání tvé knihy Základy lidské duchovnosti, 
Petře, byl zjeven a popsán zcela jiný účel aktivace negativního stavu. Ten účel, 
jak bylo tenkrát uvedeno, neměl absolutně nic společného s příběhem o 
vzbouřených andělech, kteří ve své údajné bláznivé pýše chtěli svrhnout Mou 
Vládu a nahradit Mne a Můj typ vlády jejich vlastní typem vlády. 

V období, kdy byla napsána výše zmíněná kniha, Petře, ale nebyl z určitých 
důležitých duchovních důvodů k dispozici celý a definitivní účel aktivace 
negativního stavu. Jak víš, v té době chyběly dva nejvýznamnější a nejdůležitější 
faktory. Jedním bylo to, že tenkrát ještě nebyla ustanovena Má Nová 
Přirozenost, nebo nebylo završeno její získání. Druhým bylo to, že pseudotvůrci 
byli ještě stále uvězněni. Osobně ty, Petře, jsi v té době nesprávně 
předpokládal, že negativní stav jako celek nemůže být eliminován, ale namísto 
toho bude uveden do trvale dřímající nebo neaktivní kondice. Proto jsi také 
předpokládal, že pseudotvůrci zůstanou natrvalo uvězněni. Jak se realizovali 
všechny ostatní věci v doméně pozitivního stavu a jak Má Nová Přirozenost 
spěla ke svému definitivnímu završení, aby nedošlo k žádnému narušení těchto 
důležitých procesů a událostí, z bezpečnostních a ochranných důvodů bylo 
nutné zachovat dojem, který jste ty a všichni ostatní tenkrát měli v tomto 
ohledu. 
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Všiml sis ale, jak končila téměř každá kapitola Základů lidské duchovnosti? 
Vždy, když jsi končil každou kapitolu v té knize, bylo učiněno prohlášení, že 
existuje přesahující chápání všeho, co se zjevuje v těchto kapitolách. 

Máš vůbec ponětí, proč byla tenkrát učiněna taková významná a důležitá 
prohlášení? Byla učiněna proto, aby vás připravila na skutečnost, že někdy 
v budoucnosti, až bude všechno, se všemi, všude připravené, bezpečné a 
otevřené, dostanete vyšší, vhodnější a relevantnější chápání všech věcí 
týkajících se Mé Přirozenosti, aktivace negativního stavu, příběhu o 
pseudotvůrcích a všeho ostatního. 

Jak tedy léta plynou, v jejich průběhu dostáváte víc a více informací ohledně 
všech těchto záležitostí, informací, které značně přesahují všechno, co vám bylo 
zjeveno a oznámeno předtím. Nejkomplexnější a nejpokročilejší a přesahující 
chápání těchto faktů kulminovalo v Doplnění 20 v Korolariích…. Toto bylo to 
Doplnění, ve kterém jste se poprvé dozvěděli pravdivý, pravý a prvotní účel, 
kvůli kterému bylo dovoleno aktivovat negativní stav. Jak si pamatuješ, tímto 
pravým účelem bylo hledání Absolutní Pravdy pomocí objevení a stanovení 
vůbec všeho, co není pravda. 

Kvůli faktu, že v tom čase nebo ne-čase neexistovalo nic, co by nebylo pravda, 
ve filosofickém smyslu nebylo možné definovat, co všechno je to, co není 
pravda. Je nepředstavitelné dospět k definici a chápání něčeho z pozice, která 
neobsahuje nic z přirozenosti toho něčeho. V našem případě je tedy nemožné 
vědět z pozice pozitivního stavu, který neobsahuje nic z té nepravdy, co není 
Absolutní Pravda. Na druhou stranu, podle logické konstrukce jakéhokoliv 
důležitého výzkumu a objevu, získat poznání o něčem, co není obsaženo 
v dostupném poznání a informacích, není možné. V tomto smyslu tedy ze stavu 
Absolutní Pravdy nelze poznat něco, co tato nemá – v tomto případě něco, co 
není její vlastní Absolutní Pravdou. Zároveň, vyvozovat jakékoli závěry o 
existenci Absolutní pravdy z Absolutní Pravdy Samotné je zacyklené, protože 
tato už stanovila svou vlastní absolutní realitu, a tudíž je axiomatické, 
nevyžadující žádný důkaz ze své vlastní pozice. 

Tato záležitost má však i další stránku. Jak si počínat při pátrání po významu 
Absolutní Pravdy a po tom, čím skutečně je, pokud jste relativní, a ne 
absolutní? Jinými slovy, jak může relativní bytost uchopit a pochopit, co je 
Absolutní Pravda a zda existuje něco takové jako Absolutní Pravda, pokud na 
základě samotné své přirozenosti není v sobě schopna obsáhnout Absolutní 
Pravdu v její celistvosti? Problémem relativní bytosti je to, že na základě 
samotné své přirozenosti, protože je výhradně relativní, může dospět ke stavu 
vážných pochybností, zda tu existuje něco takové nebo takový nějaký stav jako 
Absolutní Pravda nebo něco Absolutního. Jestliže neexistuje nic Absolutního, 
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potom je možné, že neexistuje ani Bůh, který je hypoteticky Absolutní. 
‚Koneckonců‘, může si říct taková relativní bytost, ‚jestliže já nejsem absolutní, 
jestliže já jsem relativní a všichni okolo mne a ve mne jsou také relativní, jak 
potom mohu zjistit, zda vůbec existuje nějaká taková Absolutní Kondice nebo 
Absolutní stav? Vzhledem k mé relativní přirozenosti je celkem možné, že 
všechno ostatní je relativní, a tudíž neexistuje žádná Absolutní Pravda nebo 
jakákoliv jiná Absolutní Kondice nebo Stav.‘ 

Nuže, toto byla úplně původní otázka, která předcházela jakékoli další otázky, 
položené v době před aktivací negativního stavu. Jak z tohoto vysvětlení vidíte, 
problém, který vede k aktivaci negativního stavu, byl věcí zásadního a 
důležitého vztahu mezi Absolutním – Mnou, a relativním – všemi sentientními 
entitami. Na základě jejich relativnosti, neschopné plně uchopit a pochopit 
Absolutno, se sentientní mysl pustila do pátrání a zkoumání Absolutní Pravdy. 
Jsouc však relativní, nic nemohla vyvozovat z Absolutního Stavu či Kondice. 
Z toho důvodu si sentientní mysl vyvinula relativní metodologii, která by začala 
shromažďovat zkušenosti a poznání relativní povahy, relativní k její vlastní 
relativní kondici. Odtud tedy existence něčeho relativního pouze k relativnímu 
– což je negativní stav – na rozdíl od relativního k Absolutnímu. Toto je nepřímý 
způsob objevení faktu, co je skutečná pravda – prostřednictvím stanovení 
všeho, co není pravda. 

V procesu objevení těchto důležitých faktorů si zařídíte způsob života, který by 
celým svým příběhem odrážel všechno, co nemá žádné místo v Absolutním 
Stavu nebo Kondici a v jeho pozitivním stavu. Tento způsob je způsobem 
konkrétní a hmatatelné ilustrace a demonstrace všeho, co není pravdou, 
v životech těch sentientních entit, které souhlasily s tím, že se zúčastní této 
demonstrace a ilustrace. 

Jen co se pustíte do svého pátrání po existenci Absolutní Pravdy a toho, čím 
není, položíte si v tomto bodě důležitou otázku: Jaký by byl život, kdyby měl být 
odvozen ne z Boha – Absolutní Pravdy – Mne, a z Jeho/Jejího – Mého – 
Absolutního Stavu nebo Kondice, ale z něčeho nebo někoho jiného, co/kdo 
neobsahuje vůbec nic z této Absolutní Přirozenosti nebo co/kdo není 
odvozeno/odvozen z tohoto Absolutního? A nyní, kdyby měl být takový život 
vůbec možný a kdybychom mohli nastolit takový život, možná by nám byl 
schopen poskytnout jasnou odpověď ohledně existence Absolutní Pravdy, 
neboť takový život by obsahoval všechno, co není pravdou. Kdyby měl ten 
odlišný život být svou přirozeností podobný životu pozitivního stavu, potom, 
nepocházeje z Absolutního Stavu, by samozřejmě dokazoval, že Absolutní Stav 
je doprovodným jevem každého vzniku života, a tedy nemá nic do činění 
s ničím živým a existujícím, a proto prakticky neexistuje. 



719 
 

Kvůli faktu, že takový život by neobsahoval vůbec nic z předpokládaného 
Absolutního, musel by být totálně a kompletně separován od všeho a od všech, 
kteří by byli z nějakého jiného života, v tomto případě ze života pozitivního 
stavu. Toto odloučení je absolutní nutností, pokud mělo být zaručeno jakékoliv 
zdání právoplatnosti výsledku experimentu s jinými typy života než je život 
pozitivního stavu. Absence takové separace by anulovala výsledky tohoto 
experimentu, protože jakékoliv spojení s pozitivním stavem by jej 
kontaminovalo pravdou obsaženou v pozitivním stavu. Řekli si: ‚Paradoxně 
řečeno, víme, co je skutečná pravda. My nechceme ustanovit něco, co je zřejmé 
a co nepotřebuje žádný důkaz. Nevíme ale, co je nepravda. A toto je skutečný 
problém. Jak můžeme žít bez tohoto důležitého poznání? Jak se můžeme vyvíjet 
a pokračovat v našich životech, když nám chybí toto důležité poznání? 
Koneckonců, Absolutní Pravda nám nemůže poskytnout takové poznání, 
protože je Absolutní Pravdou. Na základě samotné své Přirozenosti neobsahuje 
a nemůže obsahovat nic, co není z její Absolutní Přirozenosti, tedy to, co je 
nepravda. Naproti tomu, my, jsouce relativními, nejsme schopni dosáhnout 
úrovně toho Absolutního. Z toho důvodu v určitém smyslu nevíme nic. Na 
jednu stranu nemáme žádné poznání o tom, co pravda není; a na druhou stranu 
nejsme schopni mít poznání, v jeho úplnosti a kompletnosti, o něčem, co je 
obsaženo v tom Absolutním. Tudíž nevíme absolutně nic. A toto je naše 
skutečná pravda.‘ Vidíš vážné existenciální a filosofické dilema, Petře, kterému 
v té domě sentientní entity čelily? 

Peter: Ano, velmi jasně. Jsem překvapen, že mi do této chvíle tento moment 
nepřišel na mysl, i když mi to mělo být zřejmé z celého obsahu Tvého Nového 
zjevení. 

Pána Ježíš Kristus: Nuže, Petře, jak víš, ve tvém relativním stavu musí jakékoli 
poznání přicházet v malých progresivních krocích. Jen si vzpomeň na svůj 
celkový stav v době, co jsi psal Základy lidské duchovnosti. Kolik zdánlivě 
nepřekonatelných těžkostí jsi měl tenkrát jen kvůli věcem, které byly zjeveny 
v té knize? Zjevit v té době všechno najednou o všech těchto věcech by tě 
celkem určitě buď zabilo, nebo bys to rovnou odmítl, což by tě zabilo duchovně. 
Nyní je ale čas o tom hovořit, protože tvá duchovní kondice a stav a duchovní 
kondice a stav všech čtenářů těchto Dialogů jsou takové, že nám dovolují zjevit 
přesahující chápání všech těchto věcí. 

Vraťme se k našemu tématu. Takže, jestliže sentientní entity v té době dospěli 
ke správnému závěru, že v pravé realitě jejich jsoucna a bytí nevědí nic, a 
jestliže byla jejich mysl strukturována takovým způsobem, aby se dožadovala, 
usilovala, žíznila a lačnila po poznání, potom bylo přirozené, že se pustila do 
napravování této situace. Logické kroky, které bylo třeba v tomto ohledu 
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podniknout, byly jasné. ‚Jestliže, jsouce relativní‘, říkali si, ‚nejsme schopni 
vědět absolutně, zda existuje něco takové jako Absolutní Pravda, v tom případě 
můžeme kvůli své relativnosti objevit, co Absolutní Pravdou není. V našem 
relativním stavu je naší výsadou schopnost objevit vše, co má relativní povahu a 
vzhledem ke své relativnosti to není obsaženo v Absolutním. Když se budeme 
zabývat objevováním, popisem, klasifikací a zakoušením velmi faktickým, 
skutečným, zkušenostním, ilustračním a demonstračním způsobem a stylem (a 
toto je jediný způsob, který je přesvědčivý) toho, co pravda není, tehdy a pouze 
tehdy můžeme dospět ke správnému závěru, že vše, co je této nepravdivé 
povahy, není Absolutní Pravdou. V tom případě na základě logiky těchto faktů 
všechno, co je za a nad nebo mimo tuto nepravdu, je Absolutní Pravdou.‘ 

Tento závěr lze vyvodit ze skutečnosti, že jestliže život všech sentientních entit 
pokračuje dokonce i po vyčerpání všech aspektů dokázané nepravdy, která není 
obsažena v Absolutnu, a jestliže všechny možnosti a všechny aspekty této 
nepravdy byly objeveny, klasifikovány, zažity, ilustrovány a demonstrovány a 
přece život pokračuje po tom všem, potom je zřejmé, že život nemůže pocházet 
z něčeho relativního, protože v okamžiku, kdyby byly všechny jeho faktory 
objeveny a vyčerpány, vzhledem ke svému relativnímu stavu by jakýkoliv život 
měl přestat být a existovat. Z toho důvodu, protože život navzdory tomu 
pokračuje, jakýkoliv život vůbec musí původně vznikat v Absolutní Kondici – ve 
Mně. A toto je Absolutní Pravda. Nyní mohou a smí všechny sentientní entity 
díky tomuto experimentu jasně vědět, za prvé, co není Absolutní Pravda, a za 
druhé, že Absolutní Pravda skutečně je a existuje absolutně a že všechno, co 
nemá negativní přirozenost nebo není nepravdivé, je z Absolutna, a proto 
všechno ostatní, co není této nepravdivé přirozenosti, je Absolutně Pravdivé. 
Odtud tedy poznání, co je Absolutní Pravda. 

Jak vidíte z tohoto poněkud náročného filosofického popisu, toto byl jediný 
způsob, aby mohla relativní sentientní mysl získat toto nanejvýš podstatné, 
zásadní a důležité poznání. Vzhledem k relativní přirozenosti sentientních entit 
neexistoval pro ně žádný jiný způsob, jak by mohly dospět k tomuto poznání, 
jedině prostřednictvím aktivace negativního stavu. Aby se všechny tyto události 
uskutečnily, pseudotvůrci po dohodě se Mnou souhlasili s tím, že se stanou 
těmi, kdo by pokračovali v experimentování a hledání Absolutní Pravdy jediným 
možným způsobem – prostřednictvím aktivace a ustanovením pseudoživota 
negativního stavu. Veškeré zážitky, veškerá poznání a všechno ostatní, co se 
získalo a získá během celého procesu tohoto experimentu, bude využito v 
konečném výběru pro život pozitivního stavu v jeho kompletní a totální formě a 
stavu. Bez tohoto rozhodujícího poznání nebo, jak je zřejmé z toho, co bylo 
uvedeno výše, v tomto případě bez jakéhokoliv poznání vůbec by nikdy nebylo 
možné uvést do chodu nic z plnosti a kompletnosti tohoto života. 
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Jak vidíte z tohoto zjevení, všechno v negativním stavu i v lidském životě na 
planetě Nula, ať je to cokoliv a ať vám to připadá jakkoliv strašné a 
opovrženíhodné, slouží jedinému účelu – učinit nakonec možným a 
uskutečnitelným život pozitivního stavu v jeho plnosti a kompletnosti. Proto je 
při hodnocení všech dění a událostí, které zažíváte a budete zažívat na této 
planetě, důležité, abyste měli tyto faktory na paměti. Protože jste Moji praví 
představitelé, doporučuje se vám, abyste na všechny tyto faktory nahlíželi z Mé 
pozice, a tedy z pozice pozitivního stavu. Výše uvedený popis vám poskytuje 
přesahující chápání toho, proč bylo dovoleno, aby byl aktivován a ustanoven 
negativní stav a lidský život. Žádný jiný jejich účel nikdy neexistoval nebo 
nebude nikdy existovat. Pamatujte si to! 

Proto, ať jsou skutky obyvatel této planety jakkoliv ohavné, nemožné, kruté, 
nenávistné, intolerantní, nemravné, vražedné, zlé, zrádné, bláznivé, šílené a 
manipulativní, pamatujte si, prosím, že všechny ilustrují a demonstrují, co není 
skutečná pravda a skutečný život. V tom je jejich služba pozitivnímu stavu a 
v tom je i jejich konečná spása. Kvůli těmto skutečnostem nemarněte svůj čas a 
drahocenné energie tím, že budete rozčileni, rozzlobeni, plni odporu, zklamáni, 
vystrašeni, znepokojeni, rozčarováni či něco podobného, kvůli čemukoliv, co 
vidíte, zažíváte, pozorujete nebo slyšíte. Takovým škodlivým postojem byste jen 
podporovali negativní stav. Pamatujte si, prosím, že vaše energie jsou potřebné 
někde jinde, a ne na pocity frustrace a lítosti nad někým, kdo je viníkem nebo 
obětí nebo pachatelem všech těchto negativních a zlých skutků. Jejich 
pácháním si jen plní účel, kvůli kterému byli vůbec zfabrikováni. 

Z hlediska těchto skutečností, zjevených v tomto konkrétním Dialogu, se vám 
doporučuje, abyste přehodnotili způsob, jakým nahlížíte na všechny události a 
dění na této planetě, v negativním stavu všeobecně. V tomto časovém bodě 
potřebujete získat vyšší chápání úplně všeho, co se přihodí ve vašich životech a 
v pseudoživotě na této planetě i v negativním stavu všeobecně. Jedním 
z mnoha účelů záznamu těchto Dialogů je poskytnout vám toto přesahující 
chápání a dát vám nástroj, který by vám umožnil přehodnotit vaši pozici a roli, a 
následně změnit váš postoj a způsob myšlení, cítění smýšlení, chtění, chování, 
jednání, navazování vztahů nebo cokoliv, když bude potřeba podniknout takový 
proces. Je výhradně mezi vámi a Mnou, abyste zjistili svým vlastním 
zosobněným a individualizovaným způsobem, zda potřebujete učinit takové 
změny, a pokud potřebujete, jakou metodou byste je měli uskutečnit. Povaha 
současného stále probíhajícího posunu si od vás všech vyžaduje, abyste podnikli 
tento krok přehodnocení, abyste byli připraveni na to, co má zanedlouho přijít. 
Pokud to neuděláte hned, co si přečtete tato slova, bylo by pro vás nejen velmi 
těžké pochopit a přijmout, co se bude zanedlouho dít na této planetě, ale také 
by pro vás bylo velmi těžké žít váš život na této planetě. Tudíž by následně bylo 
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obtížné, pokud ne nemožné, splnit si své poslání na této planetě ve své vlastní 
jedinečné roli jako Moji praví představitelé, jsouce Mými pravými představiteli. 
Proto vás nabádám, abyste takové kroky podnikli co nejdříve po přečtení těchto 
Dialogů. Čtení a přijetí toho, co je obsaženo v těchto Dialozích, způsobí, že 
podniknutí takových kroků a přehodnocení vašeho postoje a všeho ve vaší 
mysli bude velmi snadné a pohodlné. Samotným faktorem jejich čtení a tím, co 
obsahují, a přijetím jejich obsahu do svých životů jako Mé Pravdy, velmi 
úspěšně dosáhnete tohoto důležitého cíle. 

Peter: Děkuji Ti velice moc za tuto plodnou a smysluplnou rozpravu a 
připomínku. Je ještě něco, o čem bys chtěl dnes hovořit? 

Pán Ježíš Kristus: Bylo Mi potěšením, Petře. Myslím, že to pro dnešek stačí. 
Obsah a smysl tohoto Dialogu je trochu náročný. Proto bych doporučoval, 
abychom to pro dnešek uzavřeli, aby už nic další a nic jiné nepřekáželo 
náležitému chápání tohoto Dialogu. Jdi v pokoji, a příjemnou zábavu s Ludmilou 
a Viktorem, Mými dobrými a milujícími lidmi. 
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Dialog 90 

19. června 1999, Moskva, Rusko 

 

Peter: Dnes bych Ti chtěl předložit otázku týkající se jednoho ze Tvých 
prohlášení během Tvého pobytu na planetě Nula. Než však zformuluji svou 
otázku, rád bych se zeptal Tebe, zda nemáš něco, o čem bys hovořil nebo co 
upřesnil ohledně čehokoliv, o čem si myslíš, že by bylo pro nás vhodné vědět. 

Pán Ježíš Kristus: Děkuji ti, Petře, že ses nejprve zeptal Mě. Skutečně mám co 
dodat k tématu diskutovanému v Dialogu 89, souvisejícím se záležitostí účelu, 
kvůli kterému bylo nutné aktivovat negativní stav a umístit jej do jeho 
vlastního, relativně nezávislého života. Jak si pamatuješ, celým problémem byl 
v té době vztah mezi Absolutním Stavem a relativními stavy. Dívajíce se na 
něco, co je Absolutní, z pozice relativních sentientních entit, a vědouce, že je 
nemožné plně pochopit přirozenost toho Absolutního, do sentientních myslí 
mohly snadno proniknout určité pochybnosti ohledně platnosti jakéhokoliv 
poznání, které jim bylo k dispozici. Jak si může být relativní sentientní mysl jistá, 
zda nějaké poznání, které má k dispozici, je skutečně pravdivé a pravé, pokud 
neexistuje vůbec nic, s čím by takové poznání bylo možné porovnat nebo na 
základě čeho by jej bylo možné zjistit? 

Vezmi si například tento scénář: Jsi relativní bytost. Ve věci jakéhokoliv poznání 
nemáš žádnou jinou možnost volby než to, co máš a co zažíváš a co je život 
pozitivního stavu. Ale, jak skutečně víš, zda je to život pozitivního stavu a zda ty 
jsi pozitivní? Protože ti to řekli? S jakým jiným typem života, který by ti jasně 
naznačil, že to, co máš a zažíváš, je skutečně život pozitivního stavu, jsi schopen 
porovnat svůj současný život? Ze své relativní pozice, nemaje žádnou jinou 
zkušenost žádného jiného života, můžeš snadno usoudit, že tvůj současný život 
by prakticky mohl být rovněž tak i životem negativního stavu. Jak bys poznal 
nějaký rozdíl, pokud nemáš žádnou jinou zkušenost s ničím, pouze to, co máš 
momentálně k dispozici? 

Jak můžeš zdůvodnit, maje teoretické poznání, že jsi skutečně v životě 
pozitivního stavu a že máš úplnou svobodu volby ohledně něčeho, jestliže to 
něco vůbec neexistuje a jestliže není k dispozici nic jiného na výběr? 

Aby se tedy všechny tyto otázky otestovaly a aby se všem relativním 
sentientním entitám zpřístupnila jiná perspektiva a jiné volby, bylo absolutně 
nevyhnutelné dovolit vytvoření zcela jiného typu života, který by neměl nic 
společného se životem, který byl aktuálně k dispozici. Cokoliv, co by bylo 
společné se životem, který byl k dispozici, by už předem zabránilo, aby byl ten 



724 
 

jiný život příliš odlišný. Z takové situace by nebylo možné získat žádné pravé 
poučení ani žádné potřebné náležité poznání. 

Dilematem tohoto uspořádání je však fakt, že neexistovaly žádné dostupné 
zdroje, ze kterých by mohl být odvozen, a žádné základy, na kterých by mohl 
být vybudován nějaký jiný typ života, než byl život, jenž byl k dispozici. Jak by sis 
tedy počínal při zakládání tohoto odlišného života, pokud nemáš žádné zdroje a 
žádné základy na založení čehokoliv této odlišné přirozenosti? První a jediný 
krok, který máš v tomto ohledu jako relativní sentientní entita k dispozici, je 
vypátrat, jaké druhy idejí byly v procesu tvého stvoření implantovány do tvé 
mysli. Důkladnou analýzou všech takových idejí a prozkoumáním všech aspektů 
poznání, které máš k dispozici, objevíš jednu důležitou skutečnost: Nestvořil ses 
sám, aly byl jsi stvořen někým jiným. A nejen to, ale jak se v procesu tvého 
stvoření v Mysli někoho jiného objevila idea tvého jedinečného a specifického 
stvoření, byla ti dána volba být a existovat, nebo nebýt a neexistovat jako 
nezávislý, svobodný, volbu činící jedinec, i když relativní, přece jen ve svém 
vlastním jedinečném jsoucnu a bytí. Kromě toho, přece jen máš poznání, že 
jelikož jsi nebyl tím, kdo se sám stvořil z ničeho svým vlastním úsilím a z vlastní 
vůle, a tudíž že jsi relativní, musí existovat Někdo, Kdo tě stvořil ze Svých 
vlastních nezávislých idejí nebo ze Sebe. A protože skutečně vlastníš toto 
poznání a poznání toho, že v počátečním uspořádání nemůže z relativního 
samo od sebe a samo o sobě pojít nic, co by mohlo dát život dalšímu 
relativnímu, v tom případě musí existovat Někdo Absolutní, vůči komu jsi 
relativní a Kdo je schopen vytvářet takový relativní život. 

Jak ale bylo uvedeno v předcházejícím Dialogu, vzhledem ke tvému relativnímu 
stavu ti není k dispozici žádné poznání o pravé přirozenosti toho Absolutního 
v jeho absolutním smyslu. Proto musíš kvůli tvé absolutní závislosti na tom 
Absolutním Stavu a kvůli tomu, že nemůžeš získat žádné poznání o jeho Pravé 
Přirozenosti, usoudit, že veškeré poznání, které máš, není vůbec žádným 
poznáním. Abych to tedy znovu zopakoval, nevíš absolutně nic. Jakékoliv 
relativní poznání je pouze relativní, a tudíž není spolehlivé, protože nemá 
absolutní platnost. Jen to, co má absolutní platnost a co je samo od sebe a 
samo o sobě nevyčerpatelné, ti může poskytnout spolehlivé, platné a pravdivé 
poznání. Toto je situace tvého relativního života. A protože v pravé realitě 
tvého života nevíš absolutně nic v absolutním smyslu, začneš pochybovat o 
všem, co víš nebo co zažíváš během tvého žití. Dokonce začneš pochybovat, zda 
vůbec skutečně existuješ a zda tvůj život není nějakou iluzí nebo stavem noční 
můry.  

Takže, jak pokračuješ ve zkoumání všech idejí, které máš, v jednom bodě si 
uvědomíš, že přece jen máš ideu, která ti poskytuje odlišnou možnost volby ve 
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vztahu ke všemu ostatnímu, co máš k dispozici. Jen co objevíš tu ideu, 
uvědomíš si, že tvá svobodná vůle a volba závisí na dostupnosti té možnosti 
volby, reprezentované dotyčnou ideou. Toto je jediná možnost volby, kterou 
máš, kromě původní ideje, že tvůj život pochází z jakéhosi Absolutního Stavu 
nebo Bytí. A co ta idea obsahuje? Říká ti, že máš právo a výsadu odmítnout tu 
druhou ideu, která ti říká, že tvůj život pochází z Absolutního Zdroje. 

V tomto časovém bodě máš ale možnost volby pouze ve formě dispozice té 
ideje. Žádné zkušenosti a poznání ti nejsou k dispozici, abys zjistil, jaký by byl 
život, kdyby nejenže ta idea by byla přijata jako jediná platná, ale kdyby byla 
uvedena do praktické manifestace, aby mohla produkovat všechny své 
následky, důsledky a výsledky. Mít tuto odlišnou možnost volby samo od sebe a 
samo o sobě nestačí na získání nějakého poznání ohledně nějakého jiného typu 
života, než jaký v současnosti máš. Kromě toho, nestačí ti poskytnout 
spolehlivou a platnou představu, zda život, ve kterém v současnosti žiješ, je 
skutečně životem pozitivního stavu, nebo je to něco jiného; možná dokonce 
pseudoživot negativního stavu. Koneckonců, v tomto bodě tvého výzkumu 
nemáš absolutně nic k dispozici, co by ti umožnilo porovnat svůj takzvaný 
pozitivní život s nějakým jiným typem života. 

Proto, aby bylo umožněno takové porovnání a aby tvá otázka, zda život, jenž 
v současnosti žiješ, je životem pozitivního stavu, byla zodpovězena jednou 
provždy nejplatnějším, nejspolehlivějším a nejzkušenostnějším způsobem, 
rozhodneš se přijmout tu možnost volby, obsaženou ve zmíněné ideji, a řídit se 
jejími znameními. 

Jak tedy z tohoto popisu vidíš, úplně prvním krokem v aktivaci jakéhokoliv 
jiného života, než je život pozitivního stavu, je přijmout tu ideu a prohlásit, že 
život, žádný život, nepochází z Absolutního Stavu, definovaného jako Bůh, a 
z Jeho/Její Vůle a Jeho/Jejích Idejí nebo Duchovních Principů. V okamžiku, kdy 
přijmeš tu ideu, procesem toho přijetí zahájíš druhý krok v aktivaci tohoto 
jiného života: Úplně a kompletně se odloučíš od tvého původního života, 
definovaného jako život pozitivního stavu a začneš žít život v souladu se vším, 
co v tom druhém životě není obsaženo. Do tohoto bodu dospěješ jednoduše 
analýzou toho, co bylo obsaženo v tom druhém životě a odmítneš všechny jeho 
premisy, podmínky, rysy, módy a charakter, takže nic z něho nepronikne do 
tvého nového a odlišného typu života. Přijetí čehokoliv z tvého původního 
života by znemožnilo vykonání náležitého, spolehlivého a platného porovnání 
mezi těmito dvěma typy života. 

Když už uvedeš tento odlišný typ života do pohybu a když už probíhá proces 
všech důsledků, následků a výsledků jeho aktivace, začne tvé poučení o tom, co 
není pravda a skutečná realita a co Absolutní Stav neobsahuje. Jak krůček za 
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krůčkem vyčerpáváš všechny aspekty a stránky tohoto poučení, v jednom 
časovém bodě dosáhneš naprosto zjevného stavu, který tě přinutí uvědomit si, 
že už nezůstalo nic, co by bylo možné se z tohoto procesu naučit. Jinými slovy, 
všechno naučitelné a všechno, co bylo možné zažít, se naučilo a zažilo, a tudíž 
by bylo marné a neproduktivní pokračovat v něčem, co ti už více neposkytuje 
žádnou možnost volby naučit se o čemkoliv něco nového a jiného. 

Toto je ta křižovatka, na které si velmi jasně uvědomíš, že vzhledem k úplné a 
kompletní vyčerpanosti čehokoliv, co je obsaženo ve tvém typu života, tvůj 
život není pravým životem z jednoduchého důvodu, protože mu chybí jakékoli 
pravé stimuly pro jeho pokračování. Pokud se už nemáš co naučit, ztrácíš 
všechny stimuly pro pokračování v tom typu života. Tento zřejmý závěr vede 
k druhému důležitějšímu závěru: Jestliže vyprodukuješ něco, co pochází z tvého 
relativního stavu, nemůže to být nic jiného než relativní k relativnímu, a proto 
tomu chybí nepřetržitost jeho jsoucna a bytí.  Jaksi to vždy nevyhnutelně skončí 
bez toho, aby ti to poskytlo jakoukoliv další možnost volby naučit se a zažít 
něco nového. V tom případě to není pravý život, protože když porovnáš 
předcházející život v pozitivním stavu se svým současným životem, který může 
být nyní definován jako život negativního stavu, uvědomíš si, že tvůj 
předcházející život neobsahuje tuto možnost volby – vyčerpatelnost poučení a 
jeho neustálý konec. Proto ten život musel být odvozen z Absolutní Kondice 
nebo Stavu, protože pouze z něčeho, co je Absolutní, může být odvozeno 
cokoliv této nevyčerpatelné povahy. 

Jen co toto uvědomění zasáhne tvou mysl, dospěješ k názoru, že jediná 
uskutečnitelná, realistická, racionální, inteligentní, vhodná, logická a správná 
volba je volba pro život pozitivního stavu. Nyní víš, co si nikdy nevolit. Předtím, 
před aktivací toho druhého života, života negativního stavu, jsi absolutně 
nevěděl a nechápal, co si nevolit – ale ani co si volit v této věci. 

Jak vidíte z těchto faktů, nejde tu jen o to, co si nevolit, ale i o to, co si volit. 
Pokud nemáte žádné zkušenostní a zřejmé porovnání mezi všemi faktory dvou 
odlišných životů, nemůžete dospět k žádnému závěru ohledně zvolení si 
něčeho, nebo nezvolení si něčeho. A to je jeden ze skutečných důvodů 
umožnění aktivace negativního stavu. Toto byl jeden z nejdůležitějších účelů, 
kvůli kterému bylo poskytnuto dovolení přikročit k tomuto experimentu. 

Ze Svého Absolutního Stavu a Kondice jsem ve Svém bezčasovém a 
bezprostorovém stavu Absolutně věděl, že aktivace jakéhokoliv jiného života, 
než je život pramenící z Mého Absolutního Stavu, bude mít jen přechodné a 
dočasné trvání, z jednoduchého důvodu, že nevzešel z Mého Absolutního 
Stavu, ale z relativního stavu sentientních entit. Jak víš, Petře, nic, co pochází 
z Absolutního Stavu – a toto znovu opakujeme – nemůže být vyčerpatelné, 
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protože to v sobě nese absolutno ve své relativní kondici. Na druhou stranu, 
cokoliv, co vzniklo v relativním stavu, je na základě přirozenosti zdroje svého 
původu jen relativní k relativnímu, a tudíž je to plně vyčerpatelné a 
pominutelné. Zůstává to pouze do té doby, dokud to nevyčerpá všechny své 
možnosti a všechno, co obsahuje. A toto je fundamentální rozdíl mezi těmito 
dvěma stavy. 

Jak je však z výše uvedeného popisu zřejmé, jestliže nemáte žádnou zkušenost 
a žádné porovnání mezi nimi, nejste schopni rozlišit tyto fundamentální rozdíly. 
Abyste toho byli schopni, musíte dovolit vytvoření toho druhého typu života – 
relativního života – aby mohlo být učiněno tak důležité porovnání a vytvořen 
náležitý základ a předpoklad pro vaše volby. Teprve potom jste schopni dospět 
ke správným závěrům o čemkoli vůbec. 

Díky těmto skutečnostem, Petře, jasně vidíš zřejmý důvod, proč bylo tak 
nezbytné dovolit aktivaci negativního stavu. Bez Mého dovolení by všechny 
sentientní entity byly navěky uvězněny v jednom jediném stavu – v pozitivním 
stavu, bez jakékoliv možnosti zvolit si poučení o něčem jiném. V tom případě by 
byly věčně sužovány pochybnostmi, zda je jejich život pravým životem, nebo 
existuje něco jiného, co by mohlo být lepším a skutečnějším životem. Pověz Mi, 
Petře, co by to bylo za život, kdybyste měli ohledně čehokoliv žít v neustálých 
pochybnostech? 

Peter: V tom případě by to nebyl život pozitivního stavu, ale byl by to život 
negativního stavu, protože pochybnosti a nejistota jsou negativní emoce. 

Pán Ježíš Kristus: Přesně tak, Petře. Takže, abych těmto pochybnostem a 
nejistotám nedovolil sužovat sentientní mysl a tak se vyhnul kontaminaci 
pozitivního stavu čímkoliv negativním, bylo nutné dovolit aktivaci negativního 
stavu a poskytnout každému konkrétní a hmatatelnou možnost volby, 
založenou na zkušenostních činitelích, aby učinil náležité a správné volby. A o to 
všechno šlo a o tomto jsem dnes chtěl hovořit, Petře. Můžeš pokračovat 
položením tvé vlastní otázky. 

Peter: Nevím, zda se má otázka nějak dotýká diskutovaného tématu, i když 
mohla by. Týká se Tvého prohlášení zaznamenaného v Matoušově evangeliu 
10:34-36: ‚Nemyslete si, že jsem přišel, abych na zem přinesl pokoj. Nepřišel 
jsem přinést pokoj, ale meč. Přišel jsem, abych „rozdělil člověka proti jeho otci, 
dceru proti matce a snachu proti tchyni“. Člověk bude mít nepřátele ve vlastní 
rodině.‘ Mohl bys vrhnout trochu světla na toto prohlášení, které, zdá se, je 
v rozporu například se vším tím, že jsi Kníže Míru? Jestliže jsi Kníže Míru, jak to, 
že jsi přišel na tento svět ne proto, abys přinesl pokoj, ale meč; tedy ohromné 
rozdělení mezi všechny na této planetě? O co všechno tu vlastně jde? 
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Pán Ježíš Kristus: Rád tak učiním, Petře. A ano, i když na první pohled není 
zjevné, zda je spojitost mezi tímto Mým prohlášením a tématem diskutovaným 
výše; nicméně byl bys překvapen zjištěním, že je mezi nimi přímá spojitost. 

Uvažuj tato fakta: Jakým způsobem pseudotvůrci zfabrikovali život v negativním 
stavu, ten jiný život, ustavený v životech všech tvorů, sub-tvorů, lidí a všech 
ostatních? Bez jakéhokoliv poznání a informací o přirozenosti života 
v pozitivním stavu. Toto bylo nutným opatřením, aby se mohlo uskutečnit 
pravé a vůbec nějaké poučení o jiném životě než je život pozitivního stavu. 
Kdyby ty fabrikace pseudotvůrců měly poznat, teoreticky řečeno, byť i jen 
nejméně významný aspekt přirozenosti života pozitivního stavu – i když v tomto 
životě neexistuje nic nevýznamného – ustavit jakýkoliv jiný typ života by bylo 
nemožné. Za takových podmínek by nikdo netoužil nebo nechtěl se zúčastnit 
žádného jiného typu života. Tak, jak neměli členové pozitivního stavu před 
aktivací negativního stavu žádné poznatky o ničem, co nebyla pravda, také ani 
fabrikace pseudotvůrců analogicky nemohly mít žádné poznatky o ničem, co 
bylo skutečně pravdivé. Pouze na základě takového uspořádání mohlo dojít 
k nějakému pravdivému, pravému a nekontaminovanému poučení. Současně, 
jak si pamatuješ, Petře, aby se jakýkoliv jiný život než život pozitivního stavu 
mohl ujmout i v životech pseudotvůrců, bylo vzájemně dohodnuto, že si 
vymažou své vlastní vzpomínky na cokoliv, co se týkalo života pozitivního stavu, 
aby vůbec netoužili vrátit se zpět do toho života. Ještě jednou, s úplnou 
vzpomínkou na ten život by pseudotvůrci nemohli náležitě ustavit život 
negativního stavu, protože by byli motivováni vrátit se zpět do toho života a 
zároveň by neúmyslně přenesli to poznání a zkušenost do životů svých 
fabrikátů. S takovým poznáním a zkušeností by ustavení života negativního 
stavu od svého úplného počátku bídně selhalo. V tom případě by pravé poučení 
o nepravdě, a následně i o pravdě a také o Absolutním stavu, selhalo od 
samého počátku. A tak by byla sentientní mysl nadále sužována pochybnostmi 
a nejistotou o pravé přirozenosti jejího života. 

Jak tedy z tohoto popisu vidíte, aby se uskutečnilo toto rozhodující a životně 
důležité poučení, bylo nutné dočasně eliminovat všechny vzpomínky a 
zkušenosti ohledně čehokoliv, co se týkalo života pozitivního stavu. Takže po 
aktivaci negativního stavu a po tom, co byl život negativního stavu plně 
ustaven, před Mým Prvním příchodem na planetu Nula, nikdo v negativním 
stavu a na planetě Nula nevěděl nejen to, co je to vlastně skutečná pravda, ale 
ani to, co je pozitivní stav jako celek. Jak vidíte z této situace, máte zde 
obrácené poměry v porovnání s poměry, které existovaly před touto dobou 
v pozitivním stavu. Zatímco v pozitivním stavu do toho okamžiku nikdo neměl 
poznání o tom, co je to nepravda; v negativním stavu byla situace obrácená 
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v tom smyslu, že před Mou inkarnací na planetu Nula nikdo nevěděl, co je to 
pravda. 

Jak se toto všechno týká Mého prohlášení, které jsi citoval výše, Petře? Uvažuj 
toto: Co by se skutečně stalo, kdybych za tenkrát existujících podmínek na 
planetě Nula, nazvané v tom textu ‚zem‘, měl přinést jejím obyvatelům, jakož i 
všem obyvatelům negativního stavu pokoj? Nemajíce žádné poznání o pravém 
životě a jeho pravdě, jakož ani o Přirozenosti Boží – Mé Přirozenosti, bez 
jakéhokoliv předcházejícího zjevení o čemkoliv týkajícího se Mé Pravdy a o 
přirozenosti pozitivního stavu, faktorem povahy samotného pokoje bych 
potvrdil a trvale je ukotvil v jejich vlastní pseudorealitě pseudoživota 
negativního stavu a lidského života. V tom případě by všichni obyvatelé 
negativního stavu a planety Nula byli navěky uvězněni ve své současné pozici. 
Jen co dojde k potvrzení, přijetí a uznání něčeho z pozice Mého Absolutního 
Stavu – faktorem a díky faktoru Mého bytí Absolutním Pokojem – to ‚něco‘ se 
stává svým trvalým stavem. V tom případě to nemůže být nikdy eliminováno. 

Proto, jak si pamatuješ, jsem přišel na tento svět jako Pravda. A to nejen jako 
některé jiné aspekty této Pravdy, ale jako Pravda, která bojuje proti všem zlům 
a nepravdám a která zjevuje jejich pravou přirozenost někomu, kdo vůbec 
nepozná, vůbec nechápe, vůbec nerozlišuje a nemá vůbec nic, co se týká 
skutečné pravdy. Tento aspekt Mé Pravdy souvztaží s významem slova ‚meč‘. 
V duchovní konotaci slovo ‚meč‘ znamená přinést do života každého pravdu a 
s tou pravdou odhalení pravé přirozenosti života negativního stavu a 
přirozenosti lidského života. Přinesl jsem tedy na tuto planetu a do negativního 
stavu pravdu, která porazila ignoranci a neznalost ohledně všeho z pozitivního 
stavu a všech aspektů toho, jaká je jeho pravda nebo jeho pravý život. Jelikož 
pseudoživot negativního stavu byl zakořeněn ve zlech a nepravdách, 
považovaných všemi v něm za dobré a pravdivé, přinést jim meč znamená 
přinést všechny prostředky pro odhalení pravé přirozenosti negativního stavu a 
pro účinnou porážku a eliminaci všech jejich zel a nepravd. 

To, že člověk bude postaven proti jeho otci znamená následující: Člověk 
znamená původní stav všech těch, kteří aktivovali negativní stav, jakož i všech 
těch, kteří byli původně zfabrikováni z energií a materiálu, které byly odděleny 
z energií a materiálu pozitivního stavu. V těch energiích a materiálu, jak si 
pamatuješ, Petře, byly zakódovány všechny nutné ingredience Mého 
pozitivního stavu a v nich přítomnost Mé ryzí Přirozenosti. To, že byl tento 
člověk postaven proti svému otci, znamená, že v jednom časovém bodě každý 
v lidském životě a v životě negativního stavu pozná, jak, proč a kdo aktivoval 
negativní stav a uvedl jej do jeho pseudopohybu. Toto ‚jak‘, ‚proč‘ a ‚kdo‘ je zde 
označeno slovem ‚otec‘. 
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To, že dcera bude proti její matce, znamená, že všechny předcházející aspekty 
přirozenosti negativního stavu zahrnuté pod termínem ‚zla‘, kterým byl dán 
zrod procesem aktivace života negativního stavu a uvedením jej do dominance, 
povstanou proti tomuto uspořádání a osvobodí se od napájejícího zdroje jejich 
pseudoživotního stylu, který je zde označen termínem ‚matka‘. 

To, že snacha bude proti její tchýni, znamená, že všechny odvozeniny a 
důsledky zrodu všech zel se také osvobodí od všeho, co se týká jejich vlastního 
napájejícího zdroje, značeného zde slovem ‚tchýně‘. 

To, že ‚nepřáteli člověka budou členové jeho vlastní rodiny‘, zde znamená, že 
v jednom časovém bodě, kdy všechno ohledně pseudoživota negativního stavu 
dospěje ke svému naplnění a kdy bude završeno konečné poučení o všem, co 
není pravda, všichni účastníci negativního stavu i lidského života si uvědomí, že 
to, co považovali za pravý život, tedy jejich vlastní život, označený zde slovy 
‚jeho vlastní rodina‘, ve skutečnosti a fakticky není pravý život, ale jen iluze a 
klam života. Proto si všichni uvědomí, že jejich druh života je nejhorším 
protivníkem a nepřítelem člověka. Z pozice tohoto životně důležitého 
uvědomění se plně získá porovnání jejich pseudoživota s pravým životem 
pozitivního stavu a následovně bude každý v pozitivním stavu i v negativním 
stavu a v lidském životě vědět s absolutní jistotou, co je skutečná pravda, jakož i 
co je nepravda. Toto uvědomění, založené na tomto porovnání, povede ke 
konečné, nejdůležitější volbě – zvolit si pouze život pozitivního stavu a zvolit si 
úplné odmítnutí všeho, co je obsaženo v pseudoživotě negativního stavu. Tímto 
aktem dojde k trvalé eliminaci negativního stavu. Nyní bude každý s jistotou 
vědět, že pravý život smí a může vzniknout pouze v Absolutním Stavu – ve Mne, 
kterého přirozenost je absolutně pozitivní. S tímto na vědomí každý bude 
vědět, co je to vlastně Absolutní Stav. Toto je skutečný smysl nejen citovaného 
verše, ale – mimo mnoho jiného – i pravého významu Mého Prvního příchodu 
na planetu Nula. Odtud tedy potřeba přinést meč na tuto zem, namísto pokoje. 
A toto je zmíněná spojitost mezi tvou otázkou, Petře, a tématem naší počáteční 
diskuse. 

Peter: Děkuji Ti velmi za toto smysluplné a logické vysvětlení. Je ještě něco, o 
čem bys chtěl dnes hovořit? 

Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře. Jen stručně: Jak ses s naší Ludmilou i sám 
procházel ulicemi Moskvy a díval ses a sledoval její obyvatele, všiml sis 
nápadného jevu. Dívaje se do tváří všech kolemjdoucích sis uvědomil, že ve 
výrazu jejich tváří a očí bylo něco ve velkém nepořádku. Zpočátku jsi nemohl 
rozeznat, co jsi v nich viděl. Potom ti náhle došlo, že ty tváře i ty oči byly úplně 
prázdné, jako kdyby jim chyběl jakýkoliv pravý život. Byly totálně deprimované, 
jako kdyby v nich nebyl přítomen žádný duch a duše. Jinými slovy, nemohl jsi 
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v nich zjistit nic vskutku duchovního nebo pozitivního. Tento jev, který jsi 
pozoroval, Petře, je odrazem totálního vyčerpání čehokoliv skutečně a ryze 
duchovního v životech lidí na planetě Nula. Protože jste se procházeli v centru 
města, kde byla zřízena bašta renegátů, je jen logické předpokládat, že 
k úpadku a eliminaci čehokoliv skutečně duchovního dojde nejprve na tomto 
místě. Jedním z mnoha důvodů tvé návštěvy Moskvy bylo uvést tento faktor do 
tvé pozornosti, Petře. Tvůj zážitek v tomto ohledu je náznakem, jak dopadne 
veškeré lidstvo na planetě Nula. Postupně, jak budou Moji představitelé jeden 
po druhém odcházet z této planety, nezůstane na ní nikdo, kdo by měl nějaké 
ponětí o čemkoliv skutečně duchovním nebo kdo by měl vůbec touhu nebo 
potřebu to poznat nebo se o to snažit. Nastane maximální faktor úplné 
externalizace a zabývání se materiálními, peněžními nebo fyzickými aspekty 
jejich životů a bude vládnout jejich životy do největší možné míry. Všichni 
zůstavší lidé se stanou takovými, jaké jsi pozoroval v ulicích Moskvy, Petře. 

Toto je dobrou ilustrací a demonstrací, jak by mohl negativní stav 
pseudozvítězit na planetě Nula – jeden z mnoha možných scénářů. Jak budou 
Moji představitelé a všichni pozitivní jeden za druhým přirozenými prostředky 
odcházet z této planety, jediní, kdo na ní zůstanou, by byli agenti negativního 
stavu. Nemajíce už nikoho z pozitivního stavu přítomného na této planetě a 
majíce všechny typické lidi transmogrifikovány na plnohodnotné agenty 
negativního stavu, spolu se všemi původními agenty pekel, na základě faktoru 
povahy jejich životního stylu by si negativní stav bezvýhradně zřídil své panství 
na této planetě bez jakýchkoli stop nebo známek čehokoliv pozitivního a 
dobrého. V tomto stavu jeho panství by došlo ke konečnému poučení o jeho 
přirozenosti, jakož i o životním stylu, který byl plně zvolen na základě svobodné 
vůle a volby každého. Tak by dosáhl svého vrcholu, za kterým by už 
neexistovalo nic, co by se z něho bylo možné naučit. Toto bude ten časový bod, 
kdy ke své realizaci dospěje všechno, o čem jsme diskutovali v tomto Dialogu, 
jakož i v Dialogu 89. Nuže, Petře, pomalu končíš svůj pobyt v Moskvě, v Rusku a 
brzy se vydáš na svou cestu na Slovensko a do České Republiky. Proto bych 
doporučoval, abychom pro tuto chvíli tímto Dialogem až do příhodné doby 
naše vedení dialogů ukončili. Intuitivně budeš vědět, kdy pokračovat ve vedení 
našich dialogů. Zatím se tu v Moskvě s Ludmilou a Viktorem, jakož i všude, kam 
půjdeš, měj báječně. Jsem s tebou. 

Peter: Tak velmi, velmi Ti děkuji za všechno, můj Pane Ježíši Kriste. 
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Dialog 91 

22. června 1999, Brno, Česká republika 

 

Peter: Dobré ráno z Brna, z Moravy v České republice, můj Pane Ježíši Kriste a 
všichni přítomní. 

Pán Ježíš Kristus: Dobré ráno tobě, Petře, od nás všech, kteří jsme přítomni. 

Peter: V podstatě, takříkajíc, formálně ověřuji, abych zjistil, zda je něco, co by 
bylo aktuální zjevit nebo prodiskutovat nebo upřesnit. Přece ale mám na mysli 
něco, co se týká přirozenosti pseudotvůrců po tom, co se stali pseudotvůrci a 
jako takoví se usadili. Samozřejmě, jako vždy, než se budeme věnovat mé 
vlastní otázce, pokorně se ptám, zda máš Ty něco, co bys nyní uvedl do naší 
pozornosti. 

Pán Ježíš Kristus: Děkuji ti, Petře, za tvou laskavou nabídku. I když tentokrát 
skutečně mám jisté záležitosti, které je třeba prodiskutovat, bylo by to tak 
trochu předčasné, kvůli faktu, že jsi ještě neukončil své poslání v České a 
Slovenské republice a ještě stále se musíš účastnit několika setkání s Mými 
představiteli, kteří jsou nimi buď skutečně, nebo potenciálně, nacházejícími se 
v těchto dvou republikách. Než bude možné zjevit něco v tomto ohledu, je 
potřeba, aby došlo k určitým věcem a událostem pro završení a uzavření jedné 
rozhodující a důležité fáze současného probíhajícího posunu, která se týká tvé 
návštěvy v Evropě, Petře. Takže, buď trpělivý a pokračuj ve svých setkáních 
s Mými lidmi všude, kam půjdeš. Z toho důvodu bych nyní doporučoval, aby ses 
dal do toho a položil svou otázku. 

Peter: Jak jsem opětovně četl některé kapitoly Nového zjevení Pána Ježíše 
Krista a uvažoval o ostatních knihách Tvého Nového zjevení, ve kterých byla 
vznesena otázka přirozenosti pseudotvůrců, přišlo mi na mysl, že snad existuje 
nějaká nesrovnalost mezi tím, jak byli pseudotvůrci vnímáni a popisováni v těch 
knihách, a tím, jak jsou vnímáni a jaký máme k nim vztah v současnosti. Jak víš, 
v těch knihách byli pseudotvůrci znázorňováni jako nejhorší, nejzlomyslnější, 
nejrafinovanější, nejohavnější, nejnegativnější a nejprohnilejší tvorové, kteří 
nemyslí na nic jiného než jak zabrat celý pozitivní stav a zničit Tebe a Tvou 
vládu. Zdá se však, že v Korolariích… a i v těchto Dialozích už nejsou – poprvé – 
znázorňováni tímto způsobem. Namísto toho jsou vnímáni jako někdo, kdo 
v podstatě pátrá po Absolutní Pravdě. Nějaký komentář k této zdánlivé 
nesrovnalosti? 

Pán Ježíš Kristus: Rád bych komentoval tuto záležitost, Petře. Je to dobrá 
otázka a je potřeba ji upřesnit. V jistém smyslu se to přímo týká záležitostí 
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diskutovaných v Dialozích 89 a 90. Jak si pamatuješ, Petře, v těch Dialozích bylo 
tobě i vám všem, kdo čtete tyto Dialogy, uvedeno vyšší chápání absolutní 
potřeby aktivace a uvedení pseudoživota negativního stavu do dominance. 

Podívejme se ale na tuto záležitost blíže. Opět zde čelíme problému vztahu 
nebo příbuznosti a chápání Absolutního a všeho relativního k tomu 
Absolutnímu. Jak si pamatuješ z výše zmíněných dvou Dialogů, z pozice 
relativnosti není možné poznat Absolutno, v jeho Absolutním Stavu a Procesu, 
v absolutním smyslu. A přece, ve stavu a kondici relativnosti sentientní mysli 
existuje tendence a potřeba jaksi se přibližovat tomuto tajemnému 
Absolutnímu Stavu. Jak si ale pamatuješ, v tom čase nebo, přesněji, ne-čase 
neexistovaly žádné základy, na kterých by mohlo dojít k takovému přibližování. 
Abyste vybudovali takové reálné základy, potřebujete mít nějaké orientační 
body nebo, lépe řečeno, musíte mít určité srovnání s něčím úplně jiným, než je 
to, co máte a co je vám důvěrně známé, abyste zjistili nebo stanovili všechno, 
co není integrální součástí povahy vašeho současného stavu a kondice nebo 
vašeho života všeobecně. 

Jak si pamatuješ, šlo o to, zda je sentientní život skutečně pozitivní; tedy, je 
aktuálně (v tom čase či ne-čase) prožívaný život skutečně pozitivní? Pochází 
skutečně z něčeho, co je Absolutní a s čím ten život navazuje vztah ze své 
relativní kondice? Jestliže neexistuje žádná jiná kondice, jak definujeme, co je 
pozitivní? V porovnání s jakým stavem jste schopni rozhodnout, že váš život je 
pozitivní? Co obsahuje termín ‚pozitivní‘? Jestliže neexistuje jiný typ života, se 
kterým můžete srovnávat a vzhledem ke kterému můžete definovat pravou 
přirozenost vašeho současného života, není potom zřejmé, že termín ‚pozitivní‘ 
samostatně a sám o sobě nemá vůbec žádný význam nebo smysl? Jak si počínat 
při určování, co je skutečně pozitivní a co takové není? 

Abyste si zodpověděli tuto otázku, vašim prvním krokem v tomto ohledu bude 
klasifikace povahy a obsahu života, který v současnosti prožíváte. Když už jasně 
stanovíte všechny charakteristiky, rysy, aspekty, podstatu a obsah toho života a 
všeho ostatního obsaženého v tom životě; a když už stanovíte, že váš život je 
něčím, co pochází z nějakého Absolutního Stavu, přirozenost kterého jste 
neschopni pochopit, pustíte se do zkoumání nějakých jiných možností, které 
nejsou obsaženy v ničem, co máte nebo co prožíváte v současném stavu a 
procesu vašeho aktuálního života. 

Otázkou je: Může vůbec existovat něco, co není obsaženo v přirozenosti vašeho 
aktuálního života, a tudíž to na základě souvislosti není obsaženo v tom 
Absolutním Stavu, který vytvořil aktuálně dostupný život? Při vaší klasifikaci a 
definici všeho, co je obsaženo ve vašem aktuálním životě, jste dospěli k závěru, 
že pokud váš současný život pochází z Absolutního Stavu, vůči kterému jste 
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relativními a pomocí kterého žijete a jste naživu, potom na základě logické 
konstrukce tohoto uspořádání všechno, co jste klasifikovali a definovali, musí 
být obsaženo v tom Absolutním Stavu, s jediným rozdílem, že v tom Stavu jsou 
všechny ty stanovené charakteristiky vašeho aktuálního života Absolutní 
Povahy, zatímco ve vás nebo ve vašem současném životě jsou relativní povahy. 
Takže v podstatě nejste nic jiného než relativní aproximací toho Absolutního 
Života nebo Stavu. Z této zjištěné skutečnosti nyní relativně víte, jaká je 
Přirozenost toho Absolutního Života nebo Absolutního Stavu. Stále vám ale 
chybí jakýkoliv stupeň poznání, za prvé, jaké to je nebo co to je být Absolutní, a 
za druhé, jaký by byl život, kdyby nepocházel z toho Absolutního Stavu? 

Ve své pravé podstatě a obsahu tu jde o potřebu mít nějaké hmatatelné 
porovnání, které by zaručovalo, že váš současný život je skutečně tím, co si o 
něm myslíte, a že to není nějaký vnucený faktor, o kterém nemáte ani ponětí, 
zda je skutečně reálný, nebo imaginární. 

V tomto časovém bodě si můžeme tedy položit následující otázku: Jestliže je 
současný život životem, který jste už klasifikovali a definovali jako život, který se 
ve své relativní kondici přibližuje Absolutnímu Životu a jeho Absolutnímu Stavu 
a Procesu, potom jaký by mohl být život, který by se pohyboval opačným 
směrem, pryč od této konkrétní aproximace? Jak daleko lze zajít při vzdalování 
se od Něj? Pokračovalo by toto vzdalování nekonečně, aniž by se někdy vůbec 
zastavilo a samo od sebe se vrátilo zpět, nebo se vrátilo do bodu svého vzniku a 
následně přestalo být a existovat? Nebo by to v jednom časovém bodě 
vyčerpalo všechny své možnosti a na onu otázku by to dalo jasnou odpověď, že 
žádný jiný typ života není možný, jedině ten, který vznikl v Absolutním Životě a 
jeho Absolutním Stavu a Procesu? Co by se stalo, kdyby měl například tento 
pohyb pokračovat natrvalo, do věčnosti? Znamenalo by to, že tento jiný typ 
života je také Absolutní? Může být nebo je skutečně absolutní? 

Paradox tohoto předpokladu je očividný. Jak je možné tvrdit o něčem, co se 
pohybuje opačným směrem a co na základě samotné své přirozenosti nevzniklo 
v Původním Absolutním Životě, ze kterého pramení nebo je odvozen současný 
život, že je to Absolutní, jestliže to nikdy neexistovalo samo od sebe a samo o 
sobě, ale objevilo se to jako reakce a opozice na něco, co vždy Samo od Sebe a 
Samo o Sobě je, bez jakéhokoliv začátku nebo konce? Na druhou stranu, co by 
se stalo, kdyby měl nějakou náhodou tento opačný pohyb pokračovat do 
věčnosti, navěky, nikdy se nezastavuje nebo nikdy nevyčerpaje všechny své 
možnosti? Jak by mohl být v takovém případě definován nebo označen? 

Tato záležitost má ale i další stránku. Kdyby byla taková možnost proveditelná – 
vzdalování se do věčnosti – potom byste v této věci neměli žádnou jinou volbu 
než usoudit, že tento typ života, který se pohybuje opačným směrem, vzdalující 
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se Absolutnímu Životu a jeho Absolutnímu Stavu a Procesu, také vznikl 
v Absolutním Životě. Paradox tohoto závěru je zřejmý: Jestliže oba vzájemně se 
vylučující a vzájemně se vzdalující životy vznikly ve stejném Absolutním Zdroji, 
pak by se na základě logiky tohoto uspořádání navzájem anulovaly; a nejen to, 
ale v tom případě by na základě faktoru vzájemného anulování a přestání být a 
existovat také anulovaly Samotný Absolutní Život. Kdyby se mělo stát něco 
takového, v takovém případě by nemohl existovat vůbec žádný Absolutní Život, 
protože jestliže je Absolutní Život skutečně Absolutní, na základě logické 
definice své Absolutnosti nemůže mít žádný začátek nebo konec. 

Proto by na základě logiky takového závěru v tomto smyslu neexistovala žádná 
Absolutní Pravda a rovněž nic Absolutního. V tom případě by bylo a existovalo 
pouze relativní k relativnímu. Z toho důvodu by život, jakýkoliv život, musel mít 
hmatatelný a zkušenostní začátek a konec. Kdyby to mělo být tak, pak by 
Stvoření nebylo Stavem a Procesem Absolutního Stvořitele, ale podivným a 
neplánovaným náhodným jevem bez jakéhokoliv inteligentního a dobře 
promyšleného procesu, který by v jednom časovém bodě kvůli svému 
neúmyslnému a náhodnému výskytu navěky přestal být a existovat. 

Jak vidíte z těchto hypotetických konstrukcí, původně tu šlo o pátrání po 
Absolutní Pravdě. Protože jediný možný způsob, jak začít toto pátrání, je pohyb 
opačným směrem, směrem od relativního přibližování se k Ní – koneckonců, 
z vaší relativní kondice jste neschopni odvodit nic Absolutního – založíte životní 
styl, který neobsahuje nic z toho, co obsahuje váš současný život. 

V tomto ohledu musíš pochopit, Petře, že tu šlo o to zjistit, zda je možné 
vytvořit životní styl, který by se, paradoxně řečeno, přibližoval k Absolutnímu, 
ale opačným směrem – pohybuje se pryč od něj, a ne k němu. Toto byl a je 
fundamentální rozdíl mezi pozitivním stavem, definovaným jako původní život 
vyplývající z Absolutního, a negativním stavem, definovaným jako následující 
život, který vznikl v myslích relativních bytostí bez jakéhokoliv spojení 
s Absolutním. Jak tedy z tohoto rozdílu vidíte, zatímco v pozitivním stavu se 
každý trvale pohybuje ve směru přibližování se k Absolutnímu, v negativním 
stavu se chce každý k Němu přiblížit vzdalováním se od Něj. 

Jak dosáhnete takového záporného přibližování? Můžete to udělat jedině tak, 
že se budete čím dál méně podobat čemukoliv, co je v pozitivním stavu, nebo 
v původním životě. Do této chvíle jste, samozřejmě, už klasifikovali a definovali 
všechny aspekty, vlastnosti, charakteristiky a všechno ostatní ohledně vašeho 
původního života. Z pozice této klasifikace a definice nyní začnete produkovat 
všechno, co je přesným opakem čehokoliv, co je obsaženo ve vašem původním 
životě. Jak se stále více vzdalujete od Původního Zdroje vašeho života, ve všech 
ohledech a ve všech aspektech vašeho života se stále více lišíte od vašeho 
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původního života, který jste měli do této chvíle. Když zakládáte tento druhý typ 
života, na základě jeho protichůdného činitele si uvědomíte, co tamten život 
není, a současně si jasně uvědomujete, jaký je váš nový život. Tímto 
uspořádáním jste nyní vytvořili podmínky, které vám poskytují možnost jasného 
porovnání mezi těmito dvěma typy života. Nyní jste vytvořili základ, na kterém 
můžete rozlišit mezi přirozeností původního života, definované jako pozitivní 
stav, a tím druhým typem života, definovaným jako negativní stav. 

V pozitivním stavu, v procesu neustálého přibližování k Absolutnímu Životu a 
Jeho Stavu a Procesu, jak se k němu přibližujete stále blíž, stáváte se stále více 
takovými, jako je Absolutní Život, Jemu podobnými – Mne. Jestliže Já jsem 
Absolutní Láska a Absolutní Moudrost a všechny jejich nekonečné početné 
Derivace, potom každý, kdo se Mi přibližuje a přichází ke Mně blíže, se stále 
více podobá Mně, tedy je stále více milující a moudřejší, majíce stále více jejich 
derivací. 

Na druhou stranu, v negativním stavu, procesem neustálého reverzního 
přibližování se k Mému Absolutnímu Životu a všem Jeho Stavům a Procesům, 
jak se ode Mne stále více vzdalujete při vašem pátrání po všem, co není ze Mne 
a z Mého Absolutního Stavu a Procesu, abyste zjistili, zda je možné poznat něco 
jiného než to, co je obsaženo ve Mně, stáváte se čím dál tím méně jako Já. A 
nejen to, ale stavějíce se vůči všemu, co je obsaženo ve Mně a v Mém 
pozitivním stavu, stáváte se stále více tím, co není obsaženo ve Mne a v Mém 
pozitivním stavu. 

Takže, jestliže Já jsem Absolutní Bezpodmínečná Láska a Absolutní Moudrost, 
čím více se vzdalujete ode Mne, tím méně se stáváte milujícími a moudrými. 
Pokud Já jsem Absolutní Dobro a Pravda, pak se reverzním přibližováním 
stáváte stále horšími a falešnějšími. A protože všechny nekonečně početné 
derivace Mé Absolutní Bezpodmínečné Lásky a Absolutní Moudrosti jsou z Mé 
Absolutní Pozitivní Přirozenosti, jak se ode Mne vzdalujete, ve svém zlém a 
falešném životním stylu se k nim budete reverzně přibližovat, takže všechny 
deriváty vašich zel a nepravd se stanou ještě více negativnějšími do té míry, že 
se budou stále více přibližovat ke všemu opačnému, co je obsaženo v Mé Pravé 
Přirozenosti. 

Takže, v tomto smyslu můžeme říci, čím dále jste ode Mne a od Mého 
pozitivního stavu, tím méně a méně budete jako Já, podobní Mně, a tím méně a 
méně budete mít toho, co je obsaženo v Mém pozitivním stavu. 

A toto nás přivádí k odpovědi na tvou otázku, Petře. V podstatě můžeš říci, že 
jednou z mnoha záležitostí pseudotvůrců bylo zjistit, jak daleko mohou zajít ve 
stávání se negativními nebo takovými, jaký Já a Můj pozitivní stav nejsme nebo 
čemu se nepodobáme. Ještě jednou, otázkou bylo: Je vůbec možné, aby se 
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procesem reverzního přibližování k Mému Absolutnímu Životu nikdy nemohlo 
dosáhnout bodu, ve kterém by jejich stávání se stále negativnějšími vyčerpalo 
všechny své možnosti a za kterým by nebylo už nic dalšího, co by jim umožnilo, 
aby se stali ještě negativnějšími, horšími a falešnějšími? Kdyby mohli dosáhnout 
takového bodu, potom by bylo nad jakoukoliv pochybnost dokázáno, že cokoliv, 
co vzniklo v relativní kondici, nemůže mít život samo od sebe a samo o sobě, a 
proto to nikdy nemůže být absolutní nebo z absolutního. V tom případě, na 
základě logiky tohoto faktoru, musí být opak pravdou – veškerý život musí 
vznikat V Absolutním Stavu – ve Mne, aby neměl žádný konec a aby nikdy 
nevyčerpal svou užitečnost a tvořivost. A toto je Absolutní Pravda. 

Takže, jak se pseudotvůrci na základě jejich vlastního projektu stávali stále více 
negativnějšími za účelem otestování jejich hypotézy, jak to bylo nastíněno výše, 
generovali stále více charakteristických vlastností, které byly v Mém Novém 
zjevení označeny jako snad nejhorší, nejprohnilejší, nejopovrženíhodnější a jim 
podobné nepříznivé rysy. V tomto ohledu zašli tak daleko, jak jen byli schopni. 
V současnosti se nacházejí ve slepé uličce, zjišťujíce skutečnost, že cokoliv, co 
vzniká v relativní kondici, bez jakékoliv souvislosti s čímkoliv Absolutním, nemá 
žádnou trvanlivost, žádné pokračování, žádné možnosti, žádnou pravou 
kreativitu a žádné nic (dva zápory, prosím!). 

Kvůli tomuto faktoru a protože původně jejich účelem bylo stát se takovými, 
bylo výhradně stanovení toho, co není z Absolutního a co není pravda, 
dospějíce tak nepřímo k závěru, že Absolutní Pravda skutečně existuje, aby se 
zrcadlila tato jejich situace, bylo nutné na ně nahlížet v Korolariích… a v těchto 
Dialozích ne tak, že jsou vašimi nepřáteli, ale že jsou vašimi spojenci při hledání 
skutečné pravdy. Koneckonců, vy všichni hledáte po všechny vaše životy tuto 
Pravdu – Mne. 

Předtím, před získáním překračujícího chápání potřeb aktivace negativního 
stavu, bylo pro vás životně důležité získat náležité poznatky o genezi a 
přirozenosti negativního stavu ve všech aspektech jeho ohavného stavu a 
kondice. Bez takového poznání byste nikdy nemohli dospět ke správným 
závěrům ohledně jeho významu, účelu a přirozenosti. V tom případě, 
nepoznajíce ho náležitě a nevědouce, proč jsem dovolil jeho aktivaci, byste 
zůstali ve zkresleních a nepravdách nejen ohledně negativního stavu, ale i 
ohledně pozitivního stavu a Mé Pravé Přirozenosti. Proto bylo nutné ukázat 
vám nejprve pravou tvář negativního stavu ve všech jeho aspektech, než mohlo 
být zjeveno cokoliv jiného v tomto ohledu. A protože pseudotvůrci byli ti, kdo 
souhlasili, že se stanou ztělesněním každé jednotlivé ohavnosti a zkaženosti 
negativního stavu, bylo nutné popsat je a jejich skutky takovými nepříznivými 
termíny a pojmy. 
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Nicméně v současné době, během právě probíhajícího posunu a od doby, co jsi 
zaznamenal Doplnění 20, Petře, se situace podstatně změnila. Jak bylo uvedeno 
mnohokrát předtím, absolutně nic není stejné. Současná situace ve všech 
světech a vesmírech, tedy v multivesmíru, stejně jako v zóně vymístění a na vaší 
planetě si vyžaduje, aby byly zjeveny skutečné důvody dovolení aktivace 
negativního stavu a pravé přirozenosti, pozice a role pseudotvůrců v tom všem 
a aby byly akceptovány vámi všemi, kdo čtete tato slova. 

Je to životně důležité a zásadní, abyste jako Moji praví představitelé poznali 
skutečnou pravdu v pozadí toho všeho. Obrazně řečeno, pouze s pravdou ve 
svých myslích a rukou budete schopni efektivně přežít v tom, co má přijít a 
splnit si své poslání ke spokojenosti všem. 

Peter: Děkuji Ti moc za toto nádherné upřesnění a zjevení. Je ještě něco, čím 
bys chtěl dnes přispět? 

Pán Ježíš Kristus: Rádo se stalo, Petře. Obsah tohoto Dialogu je tak trochu 
náročný. Proto bych oznámení čehokoliv dalšího odložil na příhodnější dobu. 
Intuitivně budeš vědět kdy. Zatím se měj báječně s Mými českými a 
slovenskými lidmi. A teď jdi na balkon a chvíli se opaluj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



739 
 

Dialog 92 

28. června 1999, Praha, Česká republika 

 

Peter: Jak víš, během mé návštěvy na Slovensku pokládali někteří Tvoji lidé 
otázky, které snad mají multivesmírný význam. Možná bych mohl formulovat 
pár otázek teď, dokud jsem ještě v Praze. Byl bys ochoten je zvážit? 
Samozřejmě, předtím, je zde vůbec něco, co bys nám chtěl připomenout nebo 
co bys chtěl nejprve rozvinout? 

Pán Ježíš Kristus: Děkuji ti, Petře, že jsi Mě požádal, abych hovořil první. A ano, 
je vhodné položit jednu, nebo dvě otázky, které předložil Milan Šulc ze 
Slovenska a další. Dovol Mi ale nejdříve se věnovat ve formě připomínky jistým 
záležitostem. Než se pustíme do zodpovězení jedné konkrétní otázky, je 
potřeba něco uvést do vaší pozornosti. A i když záležitost, kterou je třeba znovu 
uvést, je zcela zřejmá ze všeho, co bylo uvedeno v Mém Novém zjevení 
mnohokrát předtím, nicméně je aktuální zopakovat ji ještě jednou. 

Jak víš, v pozitivním stavu a v obsahu všech zdrojů Mého Nového zjevení je 
všechno v neustálém progresivním módu. Téměř nic, co bylo naznačeno nebo 
použito předtím, už nemusí být na žádné křižovatce jakékoliv nové fáze 
jakéhokoliv posunu relevantní nebo vhodné po překročení této křižovatky nebo 
po provedení vhodného, či dokonce nevhodného obratu. Proto, jak si 
pamatuješ, bylo v Doplnění 15 velmi naléhavě, s velkým důrazem naznačeno, že 
nic v Mém Novém zjevení by nemělo zastarat – nikdy! 

Co znamená nebo co se míní tímto prohlášením? Za prvé, znamená to, že jak 
pokračuje duchovní pokrok, všechny pojmy, ideje, termíny, principy, nařízení či 
cokoliv, obsažené ve všech třech zdrojích Mého Nového zjevení, aktivují, co se 
týká jejich smyslu a významu, odlišné chápání a aplikování přizpůsobené 
charakteru každé konkrétní doby v procesu tohoto duchovního pokroku. Za 
druhé, znamená to, že se odehrává nepřetržitý proces regenerace a obnovy 
všeho, co je obsaženo v Mém Novém zjevení, který ovlivňuje každého a 
všechno ve jsoucnu a bytí i pseudojsoucnu a pseudobytí. A za třetí, že nic 
v Mém Novém zjevení by se v žádném z jeho aspektů nemělo nikdy brát 
dogmaticky a fanaticky. 

Jak jsi si vědom, jestliže je přirozenost něčeho ve stavu a procesu neustálého 
pokroku, nikdy to nemůže být pevně stanovené, neměnné, dogmatické nebo 
doktrinářské, neboť by to bránilo progresivnosti jakéhokoliv takového pokroku 
nebo tomu, aby se neustále pohyboval dál a vpřed. 
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Proč tedy hovoříme o těchto zřejmých faktech v této době, Petře? Nuže, 
podívej se na tuto potřebu takto: Jak jsi diskutoval o rozmanitých důležitých 
duchovních záležitostech během tvých setkání s Mými lidmi na Slovensku a v 
České republice, všiml sis podivné tendence některých z nich zabývat se 
metodami a praktikami, kterých používání bylo náležité a vhodné v době jejich 
počáteční formulace a implementace, použití kterých ale za současného stavu 
událostí zcela a totálně vyčerpalo svou užitečnost a dosloužilo svému účelu, 
takže jejich význam v této době nejenže není vhodný, ale dokonce je duchovně 
nebezpečný. A přece, otázky, které jsi dostal ohledně jejich používání, 
naznačovaly možnou skutečnost, že by zde stále mohla existovat tendence řídit 
se jejich požadavky. 

S touto situací je ten problém, že pokud by ještě stále u některých z vás 
existovala taková tendence, potom byly jisté požadavky minulosti, jak jsou 
obsaženy v některých prohlášeních v Mém Novém zjevení, zejména 
v Korolariích…, pochopeny a aplikovány dogmaticky, a ne progresivně a 
způsobem tady-a-teď. Od dogmatického přístupu je jen krok k fanatizmu 
ohledně čehokoliv, co je obsaženo v Mém Novém zjevení. 

Samozřejmě, bylo velmi vhodné se zeptat na nepřetržitou platnost těch 
některých požadavků, navzdory skutečnosti, že z povahy samotného Mého 
Nového zjevení by už mělo být jasné, že měly pouze dočasnou použitelnost a 
uplatnění, dokud nebude k dispozici něco lepšího, novějšího a vhodnějšího. 

Vezmi si například požadavky jedné z předcházejících fází minulého posunu, 
povahou které bylo nastolení potřeby individualizovaného a zosobněného 
přístupu v rámci Mého Nového zjevení a života každého (těch, jenž jsou spojeni 
s Mým Novým zjevením). Kvůli tomuto požadavku se vám všem doporučovalo, 
abyste se neshromažďovali jako jedna velká skupina, ale abyste se scházeli ve 
dvojici, nebo ve trojici, ne více. Důvodem této podmínky bylo to, že tenkrát 
nebyl nikdo z vás na takové duchovní úrovni, která by umožnila převzetí vašich 
ego stavů vaší duchovní myslí, aby nepřekážely vašim vzájemným interakcím. 
Účelem této podmínky bylo na druhou stranu i to, aby byl každý z vás ukotven 
ve svém vlastním individualizovaném a zosobněném nitru, kde byste mohli se 
Mnou navázat velmi soukromý, jedinečný a intimní vztah, z pozice kterého 
byste byli schopni klást své vlastní osobní, intimní a pouze vás se týkající otázky 
a dostat své vlastní, osobní, individualizované a intimní odpovědi, týkající se 
také pouze vás. 

Nuže, prohlášení o skupinovém shromažďování snad někteří z vás v jistém 
ohledu pochopili dogmaticky. Usoudilo se, že od té doby to bude do věčnosti 
vždycky tak, a zároveň, že například ode Mne přes Petra už více nebude 
přicházet žádný typ zjevení, který by měl multivesmírný význam. A bylo tam 
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přece – jak si nepamatujete – jasně uvedeno (např. v Doplnění 15), že tato 
situace potrvá krátké časové období, nebo jen určitou dobu, dokud se 
neuskuteční nebo neustanoví něco jiného. 

Jak z tohoto příkladu vidíte, negativní stav účinně zabránil vaší vzpomínce na 
pravý význam toho, co tam bylo v tomto ohledu uvedeno, abyste pohodlně 
zapomněli, v jakém kontextu bylo výše zmíněné prohlášení učiněno. Toto je 
dobrým příkladem toho, jak funguje lidská mysl. Pod vlivem negativního stavu 
vezme do úvahy jednu část nějakého prohlášení, která nejlépe vyhovuje 
současným potřebám jejího fungování, a ignoruje druhou část, která vymezuje 
použitelnost první části na určité časové období, mimo které by byla nepřetržitá 
aplikace nejen zbytečná, ale mohla by být dokonce duchovně nebezpečná. 

Kdyby se jakákoli prohlášení v Mém Novém zjevení měla brát dogmaticky a 
fanaticky, Mé Nové zjevení by velmi rychle zastaralo a následně by se stalo 
zbytečným. Nezůstalo by v něm nic, co by mělo nějaký smysl a význam. Na 
druhou stranu, je výhradně věcí vaší intuice a moudrosti vaší duchovní mysli, 
abyste byli schopni rozlišit mezi těmi prohlášeními Mého Nového zjevení, které 
mají absolutní platnost, aplikovatelnou na všechny časy, do věčnosti, a těmi, 
které mají pouze dočasnou hodnotu. Bylo by moudré, kdybyste se za každou 
cenu vyhnuli dogmatizování a zvěčňování těch prohlášení, která mají takovou 
dočasnou hodnotu a použitelnost. Vyhnouce se tomu, budete přijímat nové 
vstupy při vašem chápání všeho, co je obsaženo v Mém Novém zjevení a ve 
vašem vlastním osobním a individualizovaném životě. Toto zajistí váš neustálý 
duchovní růst a pokrok. Na druhou stranu, kdybyste dogmatizovali taková 
prohlášení, která mají pouze dočasnou platnost, učiníce je věčně použitelnými, 
účinně byste si bránili v náležitém chápání pravého významu všeho, co je 
obsaženo v Mém Novém zjevení, čímž byste se chytili do pastí negativního 
stavu, stavše se negativními. V tom případě by i vaše intuice zakrňovala v nicotu 
a vy byste ztratili jakékoliv spojení s pravou realitou Mého pozitivního stavu a 
se svým vlastním sjednoceným nitrem. Samozřejmě, kdyby se stalo cokoliv 
takového charakteru, bylo by zbytečné hovořit o sjednocení vašeho nitra, 
protože ve skutečnosti by to znamenalo, že jste takového sjednocení nikdy 
nedosáhli. 

Sjednocené nitro znamená největší možné sjednocení všech aspektů vašeho 
života, od nejniternějšího po nejzevnější. Ve stavu takového sjednocení by vám 
vaše intuice velmi jasně naznačovala, co všechno má trvalou platnost a 
použitelnost a co ne. Jinak by takové rozlišení nebylo možné. 

Dalším extrémem v chápání některých prohlášení v Mém Novém zjevení, a 
zejména v těchto Dialozích, je tendence k velmi širokému zevšeobecnění. 
Dobrým příkladem této tendence je způsob, jakým bylo učiněno prohlášení o 
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černé kávě. Vzhledem k procesu, jakým se zpracovávají kávová zrna a na 
základě kterého zčernají, někteří z vás usoudili, že kvůli negativní duchovní 
souvztažnosti černé barvy by se mělo vyhnout i jiným takovým látkám, které 
změní jakékoliv zpracování z nějaké jiné, příjemnější barvy na černou. Taková 
prohlášení by neměla být nikdy zevšeobecňována jako použitelná na všechny 
chemické i jiné procesy, které upravují a mění barvy nebo cokoliv jiného v této 
věci. 

Opět se zapomnělo, v jakém kontextu bylo to prohlášení učiněno. Týkalo se 
výhradně chemických látek, které mají nebezpečnou vlastnost měnit vaše 
vědomí, účinně tak zkreslujíce, či dokonce falšujíce pravé vnímání vaší reality a 
reality všeho ostatního, zejména duchovní reality. Takové mysl pozměňující 
látky nejenže zkreslují a falšují náležité vnímání jakékoliv reality, ale mohou vás 
dostat do styku s démony/renegáty, kteří by se vám objevovali jako andělé 
světla, vytvářejíce ve vás falešný dojem, že jste v kontaktu s Mým pozitivním 
stavem. Tyto mysl pozměňující látky, ke kterým patří i silná černá káva a 
cigarety, se pro negativní stav staly jedním z nejúčinnějších prostředků na 
nepříznivé ovlivňování lidstva všeobecně a snad dokonce Mých představitelů – 
kdyby pokračovali v takových praktikách. Kvůli těmto skutečnostem byste 
ničemu, co se týká pouze určitých požadavků na něco, co by mohlo mít zničující 
účinek na funkci vaší mysli a na její vnímání jakékoliv reality nebo 
pseudoreality, a ničemu jinému, co takový účinek nemá, neměli nikdy 
připisovat celkovou použitelnost. 

Nebezpečí takového nesprávného vnímání je ve faktu, že pod vlivem takových 
látek se může objevit obrácené vnímání: Pravá realita může být vnímána jako 
falešná a falešná realita jako pravá. Toto je samotným cílem negativního stavu, 
aby vás dostal do takové obrácené, na hlavu postavené pozice. 

Tendenci nesprávně zevšeobecňovat použitelnost takových prohlášení může 
současně využít i negativní stav. V tomto případě, protože byste se obávali 
použít cokoliv, co se na základě nějakého procesu změnilo například na černou 
látku, která ale nemá žádnou schopnost nevhodně pozměnit vaši mysl, byl by 
váš život plný zbytečných omezení, které by ho ještě více zkomplikovaly. 
Jakékoliv zbytečné omezení a komplikace jsou vždy z negativního stavu. V tom 
případě byste byli pod vlivem negativního stavu a byli byste v negativním stavu. 
A to nechcete. 

Předcházející diskuse je míněna pouze jako připomínka, abyste se vyhnuli 
chycení do pasti, kterou vám nastražil negativní stav, zejména renegáti. Jako 
vždy, spoléhejte se na svou intuici, a v ní hlavně na Mne. Takovým způsobem 
budete jasně vědět, jak a do jaké míry a jak dlouho je cokoliv aplikovatelné, 
použitelné a platné. A toto je všechno, co jsem vám chtěl tentokrát 
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připomenout. Můžeš se dát do toho, Petře, a položit svou otázku jménem 
Milana Šulca ze Slovenska. 

Peter: Jeho otázka je velmi zajímavá a pro něho velmi tíživá. Vztahuje se ke 
Tvému požadavku používat v plnosti slova „Pán Ježíš Kristus“ vždy, když Tě 
oslovujeme nebo když hovoříme s Tebou nebo o Tobě mezi sebou nebo 
v našich soukromých myšlenkách. Řekl mi, že intelektuálně dokonale chápe 
potřebu činit to způsobem, který je rozsáhle vysvětlen ve Tvém Novém zjevení 
(zejména v celé Velké knize). Má ale těžkosti s chápáním toho, proč někdo jako 
Ty, kdo je Absolutní, nemohl přijít s nějakým jedním slovem pro Své jméno, 
které by obsahovalo vůbec vše označované slovy „Pán Ježíš Kristus“. 

Pán Ježíš Kristus: Není nutné opakovat, co bylo o této záležitosti řečeno 
v Novém zjevení Pána Ježíše Krista. Záležitost mystického spojení a 
všeobsáhlosti zahrnuté v těch slovech byla náležitě formulována a vysvětlena. 
Milanova otázka je velmi dobrá. Jeho problémem, jakož i problémem všech 
ostatních na vaší planetě je ale to, že na to nahlížejí z typické lidské pozice. 
Samozřejmě, do této chvíle nebyla ani jemu, ani nikomu z vás k dispozici žádná 
jiná pozice, ze které byste mohli nebo byli schopni navázat se Mnou vztah. 
Nezapomínejte, v jakém světě nebo v jakém stavu žijete. Jakými způsoby 
všichni mezi sebou komunikujete? Jak oznamujete něco někomu, s nímž jste 
v kontaktu? Děláte to pomocí specifických slov vašeho jazyka, kterým hovoříte. 
Buď to řeknete vašimi ústy, nebo to zapíšete použitím stejných výrazů. 
Dokonce, když přemýšlíte o Mně nebo o někom jiném, když oslovíte Mě nebo 
někoho jiného ve vaší mysli, potichu použijete stejné výrazy slovy, pomocí 
kterých hovoříte nebo píšete. 

Jak víš, lidské výrazové schopnosti a to, co jsou schopny popsat a obsáhnout, 
jsou nesmírně omezené. Nikdy nejsou schopny plně vyjádřit celý význam a 
obsah jakékoliv jim dostupné reality nebo pseudoreality. Tato situace je ještě 
zřejmější při vyjadřování nebo popisování duchovní reality něčeho nebo při 
popisování pozitivního stavu a ostatních dimenzí, zejména těch, které jsou 
bezčasové a bezprostorové povahy. Aby se do vaší lidské mysli dostalo byť i jen 
vzdálené chápání něčeho, co má čistě duchovní a multidimenzionální povahu, 
je nezbytné to popsat mnoha slovy, protože z pozice vaší relativnosti by jedno 
slovo nemohlo obsáhnout nebo vysvětlit nebo uchopit celý význam toho, co má 
nebo co obsahuje ta povaha. Kdybyste měli v tomto případě použít pouze jedno 
slovo, to slovo by k vám vzhledem k jeho relativní a krajně omezené povaze, na 
základě jeho velmi omezeného významu, přeneslo pouze část celku, ale ne 
samotný celek. V tom případě byste si dělali úsudek o tom celku podle jeho 
části. Vyvodit jakýkoliv závěr z jedné části povahy celku smí a může vést ke 
zkreslením a falzifikacím ohledně celé povahy toho celku. 
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Problémem je v tomto případě to, že vidění věcí z perspektivy jedné části 
rozděluje ten celek na frakce. Tím rozdělením celek ztrácí svou celistvost a 
fakticky se rozpadá. Takto se mají věci na vaší planetě i v negativním stavu. 
Tímto způsobem funguje lidská mysl i tvorové v negativním stavu všeobecně a 
tímto způsobem je možné udržovat život negativního stavu. Kdyby byl každý 
v lidském životě i v negativním stavu schopen vnímat a popsat věci takovým 
způsobem, jaké skutečně ve své úplnosti a celistvosti jsou, žádný negativní stav 
a lidský život by nebyl možný. 

Problémy s lidmi jsou v tom, že jsou neschopni komunikovat ideách, ale pouze 
slovy a/nebo obrazy a/nebo hmatatelně viditelnými symboly. Z toho důvodu, ať 
už jim potřebujete oznámit cokoliv z pozice ne-lidského života, v tomto případě 
z pozice Mého pozitivního stavu nebo ode Mne a o Mne přímo, musíte tyto 
ideje převést do jejich vlastního způsobu vyjadřování, vnímání, dojmů a 
chápání. Když je lidské mysli posílána jedna celistvá idea o čemkoliv 
v pozitivním stavu, aby měla nějaký dopad na tuto mysl, rozdělí se během její 
konverze na početná slova nebo obrazy nebo symboly, které k té mysli 
přenesou její smysl a význam. 

Jak tlumočíte něco, co je Absolutní Přirozenosti, někomu, kdo je relativní 
přirozenosti? Kdybych měl použít pro Své Jméno pouze jedno slovo, když by 
vcházelo do relativní mysli, podstatně, v daleko větší míře by omezilo chápání 
toho, Kdo jsem a jaká je Má Přirozenost. Abych relativní mysli nějak přiblížil 
Svou Absolutní Přirozenost, musel jsem se přizpůsobit úrovni jejich smyslových, 
působivých, vjemových a rozumových schopností. Jak vysílám Svou Jednu Ideu 
o Mém „ABSOLUTNÍM JÁ JSEM“, jak tato vstupuje do relativní mysli, rozdělí se 
na několik idejí, které jsou schopny lépe přiblížit, o co všechno jde ohledně Mé 
Absolutní Přirozenosti. Následně, jak jsou tyto ideje přenášeny do lidské mysli, 
mění se na slova, obrazy nebo symboly, které poskytují Mým představitelům 
jistou podobu pravé reality Mého pozitivního stavu a Mé Pravé Přirozenosti. 

Realitu pozitivního stavu a způsob jejich vzájemné komunikace a komunikace se 
Mnou musíte chápat tak, že jejich komunikace se odehrává z mysli do mysli 
prostřednictvím idejí. V pozitivním stavu slova „Pán Ježíš Kristus“ evokují jednu 
nesmírně krásnou a lidskými slovy nepopsatelnou ideu, která obsahuje veškerý 
význam a mystickou konotaci slov „Pán Ježíš Kristus“. Vždy, když jim tato jistá 
idea přijde na mysl, vnímají ji a chápou jako Pána Ježíše Krista. Nevnímají ji 
v tom smyslu jako tři slova, ale jako jednu jedinečnou ideu, která obsahuje ty tři 
slova a všechno, co znamenají a naznačují. Jak je ale ta konkrétní idea posílána 
k vám – Mým představitelům – vzhledem k omezením, které na vás uvalují vaše 
lidské aspekty vaší přirozenosti, jak sestupuje dolů, zní ve vaší mysli jako tři 
slova – Pán Ježíš Kristus. Tato slova následně evokují vaši schopnost být ve 
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spojení nejen se Mnou osobně, ale i se všemi aspekty vaší mysli, jakož i se 
všemi dimenzemi multivesmíru, se kterými je spojen každý jeden z vás. 

Jak vidíte z tohoto popisu, lidské aspekty vaší mysli, na které jste v současnosti 
omezeni, nemají žádné jiné východisko než používat tato tři slova – Pán Ježíš 
Kristus – aby evokovala všechno, co vám umožňuje být v náležité duchovní 
pozici, plně spojeni se Mnou osobně i s Mým pozitivním stavem. Zároveň je 
významný i opačný směr, protože evokuje mystické spojení mezi vámi a vašim 
světem (planetou Nula) a Mnou a pravou realitou pozitivního stavu. Toto 
spojení každému na vaší planetě umožňuje, aby byl ve své vlastní modalitě 
života, respektive pseudoživota. 

Dochází zde k tomu, že když řeknete slova „Pán Ježíš Kristus“, jak vystoupí ke 
Mně a ke každému v pozitivním stavu, jakož i ke každému v negativním stavu, 
jsou v pozitivním stavu a ve vztahu ke Mně změněna na jednu nesmírně 
krásnou Ideu, která obsahuje plný smysl a význam tří slov „Pán Ježíš Kristus“, 
spojujíce vás se Mnou a s Mým Světem. Na druhou stranu, když tato slova 
vstupují do negativního stavu, mění se na obrovské množství frakcí, pomocí 
kterých jsou tamti schopni udržovat jejich vlastní pseudoživot, pomocí kterých 
jsou ale také spojeni se Mnou za účelem jejich ovládání a kontroly, aby 
nepřekročili nic dovolené a dohodnuté předtím, než došlo k nepříznivé realizaci 
jejich pseudojsoucna a pseudobytí. Zároveň se na základě vašeho neustálého 
vysílání těch tří slov – „Pán Ježíš Kristus“ – budují v negativním stavu pro 
každého, kdo tam je, příznivé podmínky pro jeho/její konečnou konverzi do 
pozitivního stavu. 

Jak víš, pouze skrze Mou Novou Přirozenost a Mé Nové zjevení, odrážející se a 
obsažené v těch třech slovech – „Pán Ježíš Kristus“, a jen prostřednictvím těch 
slov nebo toho, s čím duchovně souvztaží a co obsahují, může být z pozice 
planety Nula kdokoliv konvertován do pozitivního stavu. Jelikož v této době 
neexistují žádné jiné prostředky pro tuto konverzi, je důležité, abyste Mé 
Jméno nepřetržitě evokovali pomocí tří slov – „Pán Ježíš Kristus“, ale na paměti 
s myšlenkou, že vždy, když to Jméno vystupuje ke Mně, přeměňuji ho na Jednu 
Absolutní Jedinečnou Ideu, která obsahuje vše, čím jsem a co mám ve Své 
Absolutní Přirozenosti. 

Takže v odpovědi na Milanovu otázku, dokud jste v lidském životě a dokud pro 
komunikaci používáte vnější slova vašeho příslušného jazyka, je vysloveně 
nemožné vyjádřit všechno, co je obsaženo v Mé Nové Přirozenosti, jedním 
jedinečným slovem. A nejen to, ale kvůli zvláštní situaci, která existuje v lidském 
životě ve vztahu mezi Absolutním a všemi relativními lidmi k tomu 
Absolutnímu, není v této době z pozice jejich relativní kondice možná vůbec 
žádná jiná forma vyjádření. Buď byste museli být sami absolutními, nebo byste 
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museli být alespoň mimo lidský život, abyste v jedné jedinečné ideji vyjádřili 
něco, co by vyjádřilo všechno obsažené v tom Absolutním. 

V pozitivní stavu existuje blízkost toho Absolutního, což všem členům 
pozitivního stavu umožňuje vnímat a chápat to Absolutní jako Jednu 
Jedinečnou Ideu promítnutou do třech aspektů takovým způsobem, že je to 
v jejich mysli zaregistrováno jako integrovaný a sjednocený Celek, vyjádřený 
v multimodální a multidimenzionální projekci, přenesený na všechny jeho 
obyvatele na úrovni a stupni jejich duchovního vývoje. Z toho důvodu, i když 
mají dojem ideje, která obsahuje tyto tři aspekty, reprezentované na vaší 
úrovni jako slova „Pán Ježíš Kristus“, přesto ji nevidí jako něco, co má tři odlišná 
jsoucna a bytí, ale jako něco, co sjednocuje všechny a všechno. Když v tom 
smyslu na vaší úrovni řeknete „Pán Ježíš Kristus“, všichni v ostatních dimenzích, 
kteří jsou s vámi spojeni, je neslyší jako tři rozdílná slova, ale jako jeden 
sjednocený a integrovaný Celek, v němž je obsaženo Absolutno v absolutní 
kondici a smyslu. 

Co by se stalo kvůli tomuto uspořádání, kdybyste poté, co jsem získal Svou 
Novou Přirozenost v její Absolutní Kondici a Stavu, řekli jen jedno slovo jako 
například „Pán“, nebo „Ježíš“, nebo „Kristus“, nebo jakékoliv jiné jedno 
jedinečné slovo, pomocí kterého byste Mě chtěli oslovit nebo navázat se Mnou 
vztah? V tom případě byste nedokázali navázat řádné spojení ani se Mnou, ani 
s kýmkoliv v pozitivním stavu, s nimiž jste spojeni, a zejména ne se členy 
Nového vesmíru, jejichž přirozenost je zakořeněna v Mé Nové Přirozenosti 
vyjádřené slovy „Pán Ježíš Kristus“. Kdyby se to jedno slovo, vyjádřené z vaší 
relativní kondice, pokoušelo vystoupit na jejich úroveň, zaregistrovali by jej jako 
prázdný pojem, bez jakéhokoliv významu. Nemohlo by evokovat nic 
významného nebo potřebného, aby to mělo na ně nebo na vás jakýkoliv dopad. 
Jak z této situace vidíte, v současné době se spojujete se Mnou a se všemi 
v pozitivním stavu velmi speciálním, mysteriózním a záhadným způsobem, 
vykonaným použitím slov „Pán Ježíš Kristus“ a vším, co je obsaženo v Mém 
Novém zjevení, založeném a vybudovaném na těch třech slovech a na tom, co 
obsahují. Mohu vás ujistit, že plnost Mého Nového zjevení by nebyla možná bez 
Mé Nové Přirozenosti, a tedy bez Pána Ježíše Krista. Pamatujte si to! 

Tato záležitost má ale i další stránku. Týká se negativního stavu a lidského 
života. Předtím, než jsi zaznamenal Dialog 24, Petře, všechno, co je obsaženo 
v Mém Novém zjevení, a vždy, když jsi říkal slova „Pán Ježíš Kristus“, jak to 
všechno sestupovalo do negativního stavu, bylo to rozděleno a rozkouskováno 
na velké množství frakcí a transmogrifikováno na ryzí zkreslení a falešnosti, tím 
samým způsobem, jakým byla ta slova v pozitivním stavu spojena, sjednocena a 
transformována v Jednu Nádhernou Ideu, která obsahovala kompletnost 
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obsahu Mého Nového zjevení, jakož i Mé Nové Přirozenosti, a vyjádřené podle 
úrovně duchovního vývoje a pokroku každého. Tato situace se ale od té doby 
zcela změnila. Jak si pamatuješ z toho a z následujících Dialogů, v současnosti, 
když čtete Mé Nové zjevení ve všech třech jeho zdrojích a když řeknete slova 
„Pán ježíš Kristus“, ta slova a to, co obsahují, v jejich myslích znějí Mým Hlasem, 
bez jakéhokoliv zkreslení a falešností. 

Co by se stalo v případě, kdybyste se měli omezit na jedno jedinečné slovo, 
zejména v souvislosti s Mým Jménem? Okamžitě by to nastolilo staré způsoby 
zkreslení a falešností a nikdo v negativním stavu by Mě už nebyl schopen slyšet. 
Důvodem této skutečnosti je to, že byste hovořili z pozice separace, rozdělení a 
dezintegrace, a tedy v konečném smyslu z pozice negativního stavu. V tom 
případě byste negativní stav neeliminovali, ale posilovali jeho pseudojsoucno a 
pseudobytí. A jak víte, jediný způsob, jak eliminovat negativní stav, je 
prostřednictvím Mé Nové Přirozenosti, která se odráží ve slovech „Pán Ježíš 
Kristus“ a ve všem, co je obsaženo v Mém Novém zjevení. Samozřejmě, je 
mnoho dalších důvodů, proč je z pozice všech relativních bytostí nutné 
zachovat výraz „Pán Ježíš Kristus“. Tyto důvody jsou ale buď absolutní povahy, 
kterou nemůže pochopit a pojmout žádná relativní mysl, nebo je předčasné je 
zjevit. Posledně jmenované se stanou zřejmými někdy jindy, až budou takové 
podmínky, jenž umožní vrhnout trochu více světla na tuto duchovně důležitou 
záležitost. 

Peter: Děkuji Ti mnohokrát za toto zjevení. Doufám, že Milan bude s Tvou 
odpovědí alespoň do určité míry spokojen. 

Pán Ježíš Kristus: Rádo se stalo, Petře. Pokud jde o spokojenost, je nutné znovu 
si zopakovat princip skromnosti, pokory a poníženosti. Je potřeba se naučit být 
vděčný za všechno, co je dostupné a využít to podle svých maximálních 
možností, místo touhy mít více nebo mít něco jiné. Jak si pamatuješ, vám všem 
bylo předtím naznačeno, že pokud máte nějaké otázky a pokud odpovědi na ně 
nepřicházejí, znamená to jen, že v této příslušné době by pro vás nebo pro 
kohokoliv jiného nesloužili žádnému duchovnímu užitku. Proto, jak tak dobře 
víš, všechno má svůj vlastní čas a místo. Být spokojen s takovými odpověďmi, 
které v každé příslušné době dostanete, je znakem pravé moudrosti, zralosti a 
pokory. 

Peter: Chápu a plně přijímám tuto nezbytnost. Ještě jednou Ti velice za všechno 
děkuji. Je ještě něco, co bys nám chtěl dnes oznámit? 

Pán Ježíš Kristus: Dnes ne, Petře. Myslím, že pro tuto chvíli to stačí. Jdi v pokoji. 
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Dialog 93 

2. srpna 1999, Praha, Česká republika 

 

Peter: Dnes ráno bych Ti chtěl předložit k úvaze další otázky, pokud smím, které 
byly položeny během mých návštěv na Slovensku a v České republice. Než ale 
ty otázky zformuluji, možná bys chtěl prodiskutovat některé jiné duchovní nebo 
praktické nebo jakékoliv záležitosti, které je třeba uvést do naší pozornosti. 

Pán Ježíš Kristus: Děkuji ti, Petře, že jsi Mě požádal, abych hovořil první. 
Samozřejmě, že můžeš pokračovat v pokládání otázek jménem těch, kteří Mi je 
předložili k uvážení. Než se ale tomu budeme věnovat, je potřeba vám 
připomenout nebo uvést do vaší pozornosti něco jiného. 

Jak si pamatuješ z jednoho z předcházejících Dialogů, všem vám bylo 
naznačeno, že během této fáze probíhajícího posunu je životně důležité a 
zásadní přehodnotit a předefinovat všechny pojmy, ideje, slova a výrazy běžně i 
ne tak často používané vámi všemi. Nejde ani tak o to, že byste potřebovali 
nahradit jejich starý nebo současný význam, ale spíše o uvědomění, že kromě 
toho, co jste si do tohoto bodu mysleli o jejich významu nebo označení, 
obsahují skutečně i něco jiného. V předcházejících Dialozích jsme už 
předefinovali některé z nejběžnějších výrazů a slov používaných ve vašem 
jazyce. 

Dnes bych chtěl do vaší pozornosti uvést některá další slova, která tak často 
používáte při svém každodenním vyjadřování a během čtení Mého Nového 
zjevení. Protože v předcházejícím Dialogu byla položena otázka ohledně tří slov, 
kterými jsem Pojmenován, a proč jsem Pojmenován těmito třemi slovy – Pán 
Ježíš Kristus – je potřebné získat vyšší chápání toho, co skutečně znamenají 
nebo představují.  

V multivesmíru, jakož i v zóně vymístění a na planetě Nula existuje několik 
stanovisek, ze kterých jsou tato tři slova chápána a ze kterých následovně 
ovlivňují všechno v Mém Stvoření, pseudostvoření i na planetě Nula. Ne 
všechny aspekty těchto stanovisek by bylo možné pochopit lidskou myslí nebo 
jakoukoliv relativní sentientní myslí. Jsou Absolutní Přirozenosti. Této Absolutní 
Přirozenosti se ale lze relativní sentientní myslí přiblížit. 

Každé konkrétní slovo v této trojici se týká dvou úrovní jeho významu. Jedna se 
týká všech sentientních bytostí, všude a v každé době, a ta druhá se týká Mne 
osobně a Mé Absolutní Přirozenosti. 

Ve vztahu ke všem sentientním bytostem znamená slovo „Pán“, kromě mnoha 
jiných věcí, Jeden Absolutní Fundamentální Princip, pomocí a prostřednictvím 
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kterého je možný a uskutečnitelný jakýkoliv život. Znamená to skutečnost, že 
jakýkoliv život vůbec, je jedno jakého typu nebo ne-typu, je založen a zakotven 
v tomto Jednom Absolutním Principu. Pomocí a prostřednictvím něho je 
všechno a každý sjednocen a má svůj vlastní význam a místo ve jsoucnu a bytí, 
jakož i v pseudojsoucnu a pseudobytí i na planetě Nula. Ve vztahu ke Mně 
osobně slovo „Pán“ znamená Absolutní Jednotu Božství, které nemá žádný 
začátek a konec a které je bezčasové a bezprostorové a které nejenže je 
přítomné v bezčasovosti a bezprostorovosti, ale i všechny takové stavy a 
procesy nebo cokoliv jiného v této věci umožňuje. Je to něco, co je ve své pravé 
přirozenosti nepochopitelné a nelze to pojmenovat žádnými lidskými ani ne-
lidskými slovy, idejemi, symboly a výrazy.  

Slovo „Ježíš“ znamená ve vztahu ke všem sentientním bytostem, kromě mnoha 
jiných věcí, začátek a konec každého časového cyklu a trvalé umístění, 
progresivním způsobem, všech sentientních bytostí v různých úrovních, 
stupních, krocích, dimenzích atd. celého multivesmíru, zóny vymístění a planety 
Nula. Umožňuje také jsoucno a bytí jedinečnosti, individualizace a zosobnění 
každé jedné žijící a dýchající entity kdekoliv a v jakékoliv době. Ve vztahu ke 
Mně osobně znamená slovo „Ježíš“, kromě mnoha jiných významných věcí, 
Mou osobní a jedinečnou přítomnost v každém jednom jedinci, nebo, lépe 
řečeno, znamená, že jelikož je každý jeden jedinec takovým z Mého 
jedinečného prvku, prostřednictvím kterého je ten jedinec tím, čím je, je 
přítomen ve Mně a Já v něm/ní. V tom smyslu tedy slovo „Ježíš“ také znamená, 
že všichni jsou ve Mne a Já jsem v nich. Protože jsou všichni ve Mne, Já jsem 
Jediný/Jediná, Kdo Vždy Sám/Sama od Sebe a Sám/Sama o Sobě Absolutně Je. 

Slovo „Kristus“ znamená ve vztahu ke všem sentientním bytostem, kromě 
mnoha jiných nanejvýš významných věcí, samotnou schopnost být sentientní 
nebo být někdo, kdo chápe, rozumí a je schopen poznání. Schopnost poznání a 
sebepoznání nebo samotná sentience je umožněna tím, co je obsaženo ve slovu 
„Kristus“. V tom smyslu jej můžeme pojímat jako začátek a konec veškerého 
poznání, a hlavně sebepoznání. Ve vztahu ke Mně osobně znamená slovo 
„Kristus“, kromě mnoha jiných věcí, že Já jsem Jediný/Jediná, Kdo Skutečně Ví. 
V tom smyslu můžeme říci, že Já jsem Poznání Samo od Sebe a Samo o Sobě. 
Kdybych Já neměl být a existovat, nebylo a neexistovalo by žádné Poznání. 
JSEM, KTERÝ/KTERÁ JSEM a kromě Mě není nikoho. Toto skutečně znamená a 
označuje slovo „Kristus“ ve vztahu ke Mně. 

A nyní, jak to bylo naznačeno v předcházejícím Dialogu (92), z pozice 
absolutního jsou tato tři slova ve stavu a procesu Jedné Jedinečné Absolutní 
ideje. Jsou ve stavu absolutního sjednocení, integrace a jedinosti. Nejsou 
vnímány jako něco nejednotné nebo separované nebo navzájem odlišné nebo 
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rozdělené. Avšak z pozice jakékoliv relativní sentientní mysli, z pozice potřeby 
zdůraznit tyto tři nejdůležitější aspekty této Absolutní Jednoty, aby tato slova 
pronikla do relativní mysli na úrovni její relativity, potřebují být rozdělena do tří 
slov, která jsou schopna přenést nebo evokovat náležité vnímání a význam 
jejich pravé reality. Následovně, jak kdokoliv opakuje tato tři slova, na základě 
procesu jejich mystické moci dostávají každého, kdo je řekne, nejen do reality 
jeho vlastního individualizovaného a zosobněného jsoucna a bytí, ale hlavně do 
Mne, přijímajíce zároveň Mne do nich samotných. Na základě tohoto procesu 
jsou schopni zachovat si svou sentienci a svou vlastní realitu zakořeněnou ve 
svém „já jsem“. 

Z těchto faktů je zřejmé, proč jsou potřebná tato tři slova a proč byste měli 
nadále používat všechna tři slova – Pán Ježíš Kristus – po celou dobu vašeho 
pobytu na planetě Nula i kdekoliv jinde. A toto je vše, co je v této době potřeba 
zjevit o této záležitosti. Můžeš se dát do toho, Petře, a položit zmíněné otázky. 

Peter: Děkuji Ti velmi za toto vysvětlení. První otázka, kterou položil Ján Béreš 
ze Slovenska, se ve skutečnosti přímo týká výše zmiňované záležitosti. Lze ji 
formulovat následovně: Jestliže Jsi Absolutní a jestliže Máš Absolutní Poznání o 
všem a všech a jestliže to Poznání není časoprostorově vázáno, ale je bezčasové 
a bezprostorové povahy; a jestliže to Absolutní Poznání skutečně obsahuje 
úplně všechno; a jestliže v konečném smyslu všichni jsou v Tobě a Ty v nich, 
potom v tom případě by v sobě obsahovalo také všechno z negativního stavu a 
jeho přirozenosti. A přece, na základě logiky přirozenosti Absolutna, jestliže je 
toto Absolutno Absolutně Pozitivní, potom v tom případě nemůže obsahovat 
nic negativního charakteru nebo mít v sobě cokoliv negativního. Jak uvedeš do 
souladu tento paradox? 

Pán Ježíš Kristus: Odpověď na tuto otázku by už měla být zřejmá ze všeho, co je 
obsaženo v Mém Novém zjevení. Musíte rozlišovat mezi něčím, co je absolutně 
pozitivní, a tím, co je relativní k tomu pozitivnímu. V počátečním uspořádání je 
všechno ve své přirozenosti pozitivní. Jak víte, jedině Ten/Ta, Kdo je Absolutně 
Pozitivní, má opěrný bod nebo schopnost definovat, co je skutečně pozitivní. 
Když už definujete v relativních pojmech, co je skutečně pozitivní, aby relativní 
mysl pochopila, co to znamená být pozitivní, musíte také definovat, co pozitivní 
není. Není to ani tak to, že musíte konkrétně definovat, co to je nebo jak to 
vypadá, ale jaké je to být něčím jiným než pozitivním; je to spíše přesné 
definování toho, co to je být pozitivní, a vyloučit všechno ostatní na základě 
jednoduchého logického faktoru, že to neexistuje. V tomto ohledu je logickým 
závěrem, že vše, co neexistuje, a tudíž to není obsaženo v tom, co bylo 
definováno jako pozitivní, nemůže být pozitivní. Jinak by to bylo obsaženo 
v tom pozitivním. 
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A nyní, když relativní sentientní mysl, jelikož byla relativně oddělena od Mého 
Absolutního Stavu za účelem vytvoření svého vlastního nezávislého, 
svobodného a zvoleného stavu a procesu, pátrala po tom, co nebylo obsaženo 
v tom Absolutně Pozitivním (na základě faktoru definice této pozitivity a na 
základě faktoru poznání, že všechno vůbec, co v něm nebylo obsaženo, musí 
být něčím jiným; ale že je to také definováno tím Absolutně Pozitivním, založila 
životní styl, který se stal negativním stavem. 

Protože tento negativní stav v konečném smyslu pochází z relativního stavu, i 
když je jeho definice stanovena z původní definice toho, co je pozitivní stav, na 
základě faktoru, čím není a na základě faktoru Toho, Kdo definuje, co je a co 
není pozitivní stav, Ten absolutně ví i to, jaká je přirozenost negativního stavu. 
Mít takové poznání neznamená být v tom, co to poznání popisuje. 

Musíte rozlišovat mezi vlastněním něčeho, prožíváním něčeho, a mezi bytím 
iniciátorem nebo původcem něčeho. Avšak mít toto poznání neznamená být 
iniciátorem nebo původcem nebo zásobníkem toho, co je předmětem toho 
poznání. 

Jak víte, aby byl negativní stav iniciován, jeho iniciátoři se potřebovali ode Mne 
oddělit, odvracejíce se fakticky ode Mne tak, že nebyli obráceni tváří ke Mně. 
Symbolicky můžete říci, že šli za Mnou (jdi za Mnou, Satane!). Kdyby měli být 
nadále obráceni tváří ke Mně, v žádném případě by nemohli iniciovat negativní 
stav. Dívat se do tváře Někoho, kdo je Absolutně Pozitivní, vylučuje existenci 
všeho ostatního, s výjimkou toho, co je pozitivní a co je z toho pozitivního. 

Během procesu této separace se iniciátoři negativního stavu sami vyloučili 
z bytí ve Mne. Já ale v nich stále ještě zůstávám – jinak by nemohli žít – ale nyní 
odvrácen od jejich tváře nebo jsa za nimi, kde Mě nemohli vidět nebo rozeznat 
Mou přítomnost a kde jsem nebyl ovlivňován jejich skutky. Protože sami zaujali 
místo za Mnou a protože jsem k nim nemohl být otočen tváří v tvář, všechno, 
co zfabrikovali, uniklo Mému přímému vnímání a vlivu, umožňujíce tak takovým 
fabrikátům, aby se staly svou vlastní pseudorealitou. Je řečeno, že jejich 
fabrikáty unikly Mému přímému vnímání a vlivu. Důvod tohoto prohlášení je ve 
faktu, že Má přítomnost v nich – v jejich schopnosti volit a měnit se – si 
uvědomovala všechno, co dělali, bez jakéhokoliv zasahování nebo 
preventivních opatření proti čemukoliv, co tenkrát dělali. Pozice a směřování té 
přítomnosti v nich byly takové, že Mně to neumožňovalo nebo nedávalo 
příležitost zabránit aktivaci negativního stavu. Jak víš, z pozice Mé Absolutní 
Svobody jsem jim nemohl vnucovat nic v rozporu s jejich prosbou o Mou 
intervenci. 

V tomto ohledu je tu ale i další důležitá záležitost. Týká se něčeho, co bylo 
popsáno v Zákoně Duchovní Reality (kapitola 10 v Novém zjevení Pána Ježíše 
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Krista). Jak si pamatuješ z obsahu toho Zákona, ve skutečnosti i fakticky je 
pouze jedna realita – realita Mého pozitivního stavu, která pochází z Absolutní 
Reality Mého Jsoucna a Bytí. V tomto smyslu je Má Absolutní Realita jediným 
pravým jsoucnem a bytím, které umožňuje jsoucno a bytí čehokoliv jiného. 
Kvůli tomuto faktu je takzvaná realita negativního stavu ve skutečnosti 
nerealitou a v pravé realitě neexistuje. Jak si pamatuješ z předcházejících 
Dialogů, bylo tam naznačeno, že negativní stav má zdání reality, ne však 
skutečnou realitu. Vzhledem k tomu zdání je pouze iluzí, která nemůže být 
zaregistrována v pravém percepčním a sebevnímajícím spektru pravého 
jsoucna a bytí. Kvůli faktu, že negativní stav i všechno, co obsahuje, je, obrazně 
řečeno, za Mnou, nemůže to do Mne nebo do Mé Absolutní Reality proniknout. 
Proto z pozice Absolutnosti Mé Absolutní Pozitivity neexistuje ani v Mém 
Absolutním Vnímavém, Dojmovém a Receptivním Uvědomění. Cokoliv, co 
pochází z relativního stavu, a tedy je to pouze relativní k relativnímu a na 
základě své přirozenosti je to tedy pominutelné a dočasné, nemůže být 
obsaženo v ničem Absolutně Pozitivním. Tudíž to v tomto stavu prakticky 
neexistuje nebo to alespoň nemůže být zaregistrováno v ničem, co obsahuje 
jedinou pravou realitu. 

Problémem této situace ohledně negativního stavu je nebo bylo to, že za 
těchto podmínek, protože negativní stav je nebo byl za Mnou, nebylo možné 
bez Mé přítomnosti v jeho pseudorealitě nebo nerealitě udělat nic ohledně 
jeho zdánlivosti a toho, jak jeho iluze zasahuje do vnímání těch, kteří věří, že je 
pravou realitou. Jestliže věříte vašim iluzím, jako kdyby měly svou vlastní 
realitu, budou se vám takové zdát a nebudete je považovat za nic jiného než za 
pravou realitu. 

Tato situace způsobila každému ve jsoucnu a bytí, jakož i v pseudojsoucnu a 
pseudobytí značný problém. Problémem je v tomto ohledu to, že pokud 
nemůže být negativní stav obsažen nebo vnímán jako pravá realita v Mém 
Absolutním Stavu a pokud je negativní stav za Mnou, potom v tom případě 
Nejsem schopen udělat nic ohledně jeho eliminace. Abyste něco eliminovali, 
musíte přijmout, že je to reálné. Jinak neexistuje potřeba takové eliminace. 
Koneckonců, jestliže negativní stav není součástí Mé Absolutní Reality a jestliže 
prakticky neexistuje v žádné pravé realitě, potom, logicky řečeno, není co 
eliminovat.  

Takže, jak si budete počínat při napravení této situace? Nemáte žádné jiné 
východisko než vstoupit do této pseudoreality a iluze reality a zahalit se jejím 
zdáním. Na základě tohoto faktoru se na daný moment ve své vlastní sféře 
stane skutečně reálnou a hmatatelnou. Nyní můžete pochopit, o co všechno 
vlastně jde, a zahrnout ji do svého spektra vnímání, aby se zaregistrovala ve 
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vašem plném uvědomění ne jako něco teoretického nebo hypotetického, ale 
jako zkušenostní a realizovatelné a jako něco, co má vliv na váš život. Z té 
pozice nyní můžete něco udělat ohledně odstranění této iluze, která sužuje 
sentientní mysl, pokoušejíc všemožně se ji přesvědčit, že je reálná nebo že je 
jediná pravá realita. 

Toto je důvod, proč jsem musel Sám/Sama vstoupit do negativního stavu skrze 
lidský život a zažít všechny jeho aspekty a všechny jeho iluze a šílenosti a 
všechno ostatní, co obsahuje ve své iluzorní a sebeklamné nereálnosti. Jak víš, 
během Mého pobytu na vaší planetě a v zóně vymístění bylo hlavní snahou 
všech vládců a obyvatel tohoto iluzorního světa to, aby Mě prostřednictvím 
všemožných pokušení přesvědčili, že negativní stav je tak reálný, nebo dokonce 
ještě reálnější než pozitivní stav. Kdybych měl uznat pseudorealitu negativního 
stavu a jeho iluzornost za pravou realitu a pravé jsoucno a bytí, tou skutečností, 
že Mé uznání by vycházelo z Mého Absolutního Stavu jako jediné Absolutní 
Reality, změnil bych negativní stav na pravou realitu. V tom případě bych jej 
musel pustit do Sebe a zvnitřnit si jej. Co by se v tom případě stalo? Ve smyslu 
vaší fyziky by to bylo jako smíchat v jedné nádobě hmotu a antihmotu. Takové 
spojení by skončilo spektakulární explozí, která by zničila nejen negativní stav, 
ale i pozitivní stav a Mou Vlastní Absolutnost. V důsledku toho by veškeré 
Stvoření přestalo být a existovat. Takový konec by byl nemyslitelný, nemožný a 
v rozporu s Mou Pravou Přirozeností. 

Ze všeho, co bylo řečeno o tomto problému a o Mém Absolutním Poznání 
všeho, co je a co není, negativní stav nemohl být kvůli své zdánlivé realitě a 
kvůli své nerealitě původně zaregistrován v Mé Absolutní Realitě. V lidském 
smyslu tedy můžeme říci, že pseudojsoucno a pseudobytí negativního stavu 
Mně v době před jeho aktivací nepřišli na Mysl. 

Pamatuješ se na Mé prohlášení zaznamenané v jednom z proroků v Bibli 
(prorok Jeremiáš), když jsem káral děti Izraele za to, že přišly s některými 
ohavnými praktikami, které Mně nikdy nepřišli na Mysl? V té době obětovali 
lidské oběti démonům. Co myslíš, o co vlastně šlo ve zmíněném biblickém 
textu? Popisoval skutečnost, že negativní stav, reprezentovaný zde démony a 
dětmi Izraele, Mně nikdy nepřišel na Mysl a že Já jsem nikdy nepřišel na 
myšlenku nebo jsem v Sobě neměl nic, co se týkalo aktivace a založení 
negativního stavu. Jak může něco, co je jen iluzí, být iniciováno v něčem, co má 
výhradně Absolutní Realitu? Z pravé reality nemůže pocházet žádná nerealita. 
Nevstoupí do Absolutní Sentientní Mysli, která je jedinou pravou realitou. Na 
základě své přirozenosti tato Mysl neobsahuje nic, co by se byť i jen vzdáleně 
týkalo čehokoliv, co má iluzorní a neskutečný charakter. 
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V relativní sentientní mysli se ale vzhledem k její neschopnosti pochopit plnost 
a celistvost Absolutního Stavu a vzhledem k jejím potřebám pochopit, o co 
všechno jde v pravé realitě, může a smí iniciovat něco, co není z pravé reality. 
Jediný způsob, jak z pozice relativního stavu pochopit, o čem všem je pravá 
realita, je nepřímý způsob, skrze zavedení něčeho, co není reálné. Toto dává 
relativní sentientní mysli schopnost porovnat to, co je reálné, s tím, co je ve své 
esenci a substanci nereálné. Lépe řečeno, ve své ne-esenci a ne-substanci je to 
nereálné. Důvodem tohoto nepřímého způsobu objevení správných závěrů o 
čemkoliv je ve faktu, že relativní sentientní mysl nemůže zaujmout žádnou 
pozici, která by jí umožňovala, aby vnímala všechno z Absolutního Stavu. Proto 
musí ke každému závěru dospět na základě porovnání něčeho, co je pravdivé, 
s něčím, co takové není. V tomto případě na základě porovnání toho, co je 
reálné, s tím, co je nereálné. Aby byly proces založení této nereality a jeho 
skutečná realizace úspěšné, musí se vždy odehrát mimo Absolutní Sentientní 
Mysl. Jinak by se to nemohlo uskutečnit. Proto tedy prohlášení ‚to Mně nikdy 
nepřišlo na Mysl‘. 

Peter: Děkuji Ti velmi za toto vysvětlení. Měl bych Ti předložit nějaké další 
otázky k úvaze, nebo bychom je měli odložit na jindy? 

Pán Ježíš Kristus: Rádo se stalo. Petře. Já bych doporučoval, abychom to 
odložili na jindy. Tento Dialog je také náročný. Jak sis při dnešní práci všiml, 
několikrát jsi musel záznam tohoto Dialogu přerušit kvůli návštěvníkům a 
dalším věcem, o které se bylo třeba postarat. Jdi tedy v pokoji a v našich 
Dialozích budeme pokračovat v příhodnější dobu. Budeš vědět kdy. 
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Dialog 94 

5. srpna 1999, Praha, Česká republika 

 

Peter: Dnes ráno bych chtěl pokračovat v předložení některých dalších otázek 
pro Tebe, které položili Marko Mihálik a můj bratr Ivan. Nejprve bych ale rád 
nechal Tebe, pokud bys měl něco, čím bys přispěl k našim úvahám v toto pěkné 
a slunečné ráno. 

Pán Ježíš Kristus: Děkuji Ti, Petře, že jsi Mi přenechal tento čas, abych mohl 
hovořit první. Ano, je vhodné a aktuální odpovědět na otázky položené Markem 
a Ivanem. Než se ale budeme věnovat odpovědím na jejich otázky, rád bych se 
vrátil k tématu Dialogu 93, který se, kromě mnoha jiných věcí, zabýval 
záležitostí Mého předvídání a uvědomění si přirozenosti negativního stavu a 
zda byl ve Mne; jakož i záležitostí, jak skutečně reálný je negativní stav a lidský 
život, viděn nebo zažíván z pozice Mé Absolutní Reality a reality pozitivního 
stavu nebo pravého Stvoření. 

Jak si pamatuješ, v tom Dialogu bylo uvedeno, že v pravé realitě pozitivního 
stavu nebo Mého Stvoření je to prakticky tak, jako kdyby negativní stav vůbec 
neexistoval. Z jejich pozice je negativní stav a jeho finální produkt - lidský život - 
pouze iluzí a zdáním pravé reality, ne však realitou samou od sebe a samou o 
sobě. 

Jak si také pamatuješ, toto vnímání negativního stavu i lidského života tvořilo 
značný problém pro všechny zapojené do pseudojsoucna a pseudobytí 
negativního stavu a lidského života. Problém byl ve skutečnosti, že pokud 
negativní stav a lidský život vůbec nejsou obsaženy v pravé realitě jsoucna a 
bytí a pokud prakticky neexistují, jak si potom počínat při jejich eliminaci? A 
nejen to, ale jak se můžete dozvědět něco o tom odlišném pseudoživotě, jiném, 
než je život pozitivního stavu, jestliže je ve skutečnosti pouze iluzí a zdáním 
pravého života? 

Vidíš z této otázky vážné filozofické a duchovní dilema, které tato situace 
vytvořila? 

Peter: Ano, velmi jasně. A jsem zvědav, jak se toto dilema vyřešilo. 

Pán Ježíš Kristus: Nuže, zde přichází záležitost Mé inkarnace do lidského života 
a skrze ten do negativního stavu nebo do ostatních oblastí zóny vymístění. 
Pseudobytí lidského života lze ve schématu událostí jakéhokoliv života chápat 
jako mrknutí oka. V realitě věčného života a jeho věčného pokračování netrvá 
z pozice jeho diskrétnosti, v bezčasovém a bezprostorovém uspořádání, 
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pokračování čehokoliv povahově se rovnající lidskému životu déle než mrknutí 
oka. 

Když jste ale uvnitř lineárnosti toho mrknutí, v jeho vlastním výskytu, pro ty, 
kdo jsou umístěni v tom mrknutí, je časový tok tak dlouhý, že všem účastníkům 
v něm se zdá, jako kdyby vždy byl a vždy bude. Tuto situaci bylo potřebné 
vytvořit, aby lidé dostali pocit své vlastní reality a pokračování. A nejen to, ale 
jak z přirozenosti lidského života víš, v lidech byl vytvořen dojem, že žádná jiná 
realita vůbec neexistuje, nebo pokud ano, potom se neliší od toho, co mají a 
zažívají oni. 

Uvažuj tento fakt: jsou například miliony lidí, kteří zcela vážně tvrdí, že 
neexistuje vůbec žádný jiný život, jen lidský život, a že po smrti každého 
přestává pro něho/ni život být a existovat a že dotyčný jedinec už více nemá 
žádnou šanci pokračovat ve svém životě někde jinde. Dalším extrémem je 
v tomto případě tvrzení, že lidé se nepřetržitě reinkarnují na tuto planetu do 
lidského života, aby ve svém lidském životě pokračovali. Ještě další extrém 
poskytl Swedenborg, když vážně tvrdil, že každý vůbec, kdo žije v duchovním 
světě, byl v tom či onom čase v lidském životě, a proto jsou lidé sazenice, ze 
kterých vzešly všichni ostatní tvorové v pozitivním stavu. 

Jak tedy z tohoto příkladu vidíte, lidé jsou ve velmi divné pozici, která jim 
nedovoluje, aby fyzicky viděli nebo slyšeli nebo vnímali jsoucno a bytí 
pozitivního stavu nebo jakýchkoliv jiných dimenzí, jakož i jakékoliv místa a stavy 
zóny vymístění a jejích pekel. Jak víte z Mého Nového zjevení, lidé byli záměrně 
izolováni v jejich vlastním pseudoživotě, aby jim nebyl zpřístupněn žádný přímý 
fyzický kontakt s nikým nebo ničím jiným, někde jinde - mimo lidský život. Toto 
bylo nutným opatřením, aby se zobrazila přirozenost života, který žádným 
způsobem hmatatelně a konkrétně nevnímá žádný jiný typ života nebo 
pseudoživota. 

Vraťme se ale k záležitosti nereality a iluze lidského života a negativního stavu 
všeobecně. Jak byste spojili vůbec cokoliv v pozitivním stavu a v Mém Stvoření 
všeobecně s pseudorealitou lidského života a negativního stavu, aby došlo 
k nějakému poučení o jejich přirozenosti a o tom, co si nikdy nevolit? Jak si 
pamatuješ z Korolarií..., bylo tam naznačeno, že cokoliv, co se odehrává 
v lidském životě a v negativním stavu všeobecně, je pro ně zcela 
nepochopitelné, protože je to pro ně jako hieroglyfy. Není divu, že je to pro ně 
jako hieroglyfy, bez jakéhokoliv významu, pokud jsou negativní stav a lidský 
život fakticky pouze iluzí a zdáním pravé reality, ne však realitou jako takovou a 
samou o sobě.  

Aby se tato situace obešla, jak si pamatuješ, během celé historie pseudojsoucna 
a pseudobytí negativního stavu a lidského života jsem v nich neustále udržoval 
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Mé zvláštní agenty - vás všechny, kdo čtete tato slova, a všechny ostatní agenty 
Mého pozitivního stavu, kteří fungovali pro Můj pozitivní stav jako překladatelé 
všeho, co se dělo nebo co se odehrálo v tomto oka mrknutí - což je lidský život 
a negativní stav. Na základě této funkce všech Mých představitelů byla 
pseudorealita negativního stavu a lidského života uvedena do pozornosti všech 
v Mém Stvoření takovým způsobem, jako kdyby to byla také pravá realita. 
Tímto faktorem a na základě této schopnosti se pomocí tohoto neustálého 
překladu všichni v Mém Stvoření mohli naučit všechno, co se potřebovali naučit 
o přirozenosti negativního stavu i lidského života. Takto byl vyřešen problém 
s nerealitou negativního stavu a lidského života.  

Avšak ty, kteří se nacházeli v negativním stavu a v lidském životě, v tomto 
uspořádání neustále trápilo neuvědomění si pravé reality pozitivního stavu a 
Mého Stvoření všeobecně. A nejen to, ten překlad směřoval ke všem ostatním 
v Mém Stvoření, ale ne přímo ke Mně osobně. S negativním stavem a lidským 
životem jsem byl v kontaktu pouze nepřímo tak, že jsem byl v těch, kdo 
nepřetržitě dostávali tento překlad. Tato situace byla vážnou překážkou, 
protože Mně nedovolovala přímo ovládat a řídit osud všech těch, kteří se chytili 
do pasti negativního stavu a lidského života. Jak víš, původně byla kontrola a 
vláda nad pseudorealitou odevzdána těm, kteří založili negativní stav i lidský 
život. 

Na druhou stranu, dokud jsem neměl žádnou přímou spoluúčast na ničem, co 
se týkalo negativního stavu a lidského života, v Mé Absolutní Realitě byly 
prakticky neskutečné - jako kdyby neexistovaly. Jak si pamatuješ, negativní stav 
a jeho finální produkt - lidský život - byly mimo Mne nebo, obrazně řečeno, za 
Mnou. Kdyby měla tato situace pokračovat natrvalo nebo kdybych měl 
negativnímu stavu a lidskému životu dovolit, aby zůstaly se Mnou v takovém 
vztahu, jak to bylo původně a na začátku, zůstaly by ve své pseudorealitě také 
natrvalo. V tom případě by všichni, kteří se v něm nacházeli, byli navždy 
uvězněni ve své pseudorealitě bez toho, aby byli někdy schopni zjistit iluzi a 
zdání své takzvané reality. A nejen to, ale nadále by byli totálně neznalí ohledně 
čehokoliv vůbec, co je obsaženo v pozitivním stavu nebo v Mém Stvoření 
všeobecně. 

Překladatelé překládali z pozice negativního stavu a lidského života a svými 
vlastními příklady zobrazovali přirozenost svého pseudoživota. Z toho důvodu, 
celkem vzato, nemohli dost dobře zprostředkovat lidem a ostatním tvorům 
negativního stavu, o co všechno jde v pozitivním stavu nebo Mém pravém 
Stvoření. Popravdě řečeno, lidé a ostatní tvorové negativního stavu byli 
ohledně čehokoliv, co se týkalo pozitivního stavu a Mého Stvoření všeobecně, 
totálně neznalí. Ze své pozice, před Mou inkarnací do lidského života, 
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předpokládali, že pozitivní stav buď vůbec neexistuje, nebo že jeho přirozenost 
je přesně taková stejná jako přirozenost negativního stavu a lidského života. A 
nejen to, ale vůbec si neuvědomovali, že jsou v negativním stavu. 

Jak jsi si vědom z předcházejících Dialogů, bylo tam naznačeno, že aby měl 
negativní stav a jeho lidský život šanci dokázat svůj smysl a za účelem 
porovnání založit svůj vlastní druh pseudoživota, bylo nutné eliminovat 
jakékoliv vzpomínky na to, jaké to bylo v pozitivním stavu, nebo že pozitivní 
stav vůbec existuje; a jestliže vůbec existuje, že se neliší od života negativního 
stavu a od lidského života. 

Abych napravil tuto situaci a vytvořil podmínky, za kterých by pseudorealita 
negativního stavu i lidského života mohla být jednou provždy eliminována a 
každý v ní by mohl být spasen, bylo nezbytné, abych Já osobně vstoupil do 
lidského života.  

Proč to vůbec bylo nezbytné? Vezměte do úvahy tento faktor: V pravé realitě 
Mého Absolutního Jsoucna a Bytí jsem vzhledem k jejich Absolutní Pozitivní 
Přirozenosti nemohl v Sobě obsahovat nebo zažít nic negativní povahy. 
Relativní bytosti ale iniciovali tento negativní stav a lidský život. A nejen to, 
dobrovolně se nabídli nejenom založit samotný negativní stav a lidský život, ale 
také souhlasili, že zapomenou, že i ony samotné byly v pozitivním stavu, a také, 
jak pozitivní stav vypadá nebo jaký je. Protože si nemohly pamatovat nic o 
těchto skutečnostech a protože funkce překladatelů byla jiná než uvést tyto 
skutečnosti do jejich pozornosti - koneckonců, překladatelé sami nevěděli, proč 
a jak byl negativní stav a lidský život aktivován a uveden do svého vlastního 
pseudojsoucna a pseudobytí - bylo nezbytné, aby někdo, kdo poznal a 
pamatoval si všechny tyto věci, uvedl veškeré tyto faktory do pozornosti 
každého. 

Jak víš, Já jediný, a nikdo jiný, jsem věděl a pamatoval si všechno o naší 
vzájemné dohodě a o Mém slibu, že tato situace s negativním stavem a 
s lidským životem bude ve vhodnou dobu napravena. Nuže, důvod, proč nebylo 
možné tuto práci uskutečnit z pozice Mé Staré Přirozenosti, byl ten, jak si 
pamatuješ, že v Mém Absolutním Stavu a v jeho Absolutní Pozitivní Realitě 
negativní stav a lidský život neexistovali. Jak byste mohli dělat cokoliv ohledně 
nich, když nejsou součástí vašeho vjemového a zkušenostního uvědomění a 
kontroly? Z toho důvodu, abych splnil Svůj slib daný všem ohledně této situace, 
souhlasil jsem, že se Sám/Sama stanu typickým člověkem, abych mohl zažít 
přirozenost lidského života a negativního stavu v jejich kompletnosti a úplnosti, 
a také, abych byl schopen zažít fyzicky a fakticky život negativního stavu i lidský 
život přesně tím stejným způsobem, jak ho zažívají lidé a tvorové negativního 
stavu. Pouze prostřednictvím takové zkušenosti by se pseudorealita 
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negativního stavu a lidského života mohla stát pro Mne tak reálnou, jako pro 
lidi a tvory zóny vymístění. 

Kdybych měl zažít lidský život a život negativního stavu z nějaké jiné pozice, než 
byla jejich, nebo z pozice Mé Staré Přirozenosti, jak si pamatuješ, znamenalo by 
to vpustit do Mé Absolutní Pozitivity něco, co není z té pozitivity. V tom případě 
by na základě jejich vzájemné neslučitelnosti všechno zaniklo. Abych se vyhnul 
tomuto nanejvýš nežádoucímu a bezbožnému výsledku, bylo absolutně 
důležité, abych se stal obyčejným člověkem a abych jako člověk poznal a uznal 
pseudorealitu negativního stavu a lidského života za skutečnou. Všimněte si, 
prosím, že jsem to učinil jako člověk, ne jako Bůh. Z pozice Boží by takový 
zážitek způsobil totální anihilaci všeho lidského i celého negativního stavu, 
protože nic negativní povahy by nemohlo přežít přítomnost Boha, Který/Která 
je Absolutně Pozitivní. 

Toto je důvodem, proč jsem se musel odít lidskou přirozeností, která 
obsahovala všechna zla a nepravdy nebo iluze a zdání, a z té pozice jsem mohl 
začít proces inkorporace a fúze lidské přirozenosti do Mé Božské Přirozenosti. 
Po její očistě a očištění od všech zel a nepravd, jak víš, jsem pomocí Mé Lidské 
Přirozenosti získal Mou Novou Přirozenost, který Mi umožnila vidět, slyšet, cítit, 
vnímat, pociťovat a ovládat všechny a všechno, co se odehrává a bude 
odehrávat v negativním stavu i v lidském životě. Nyní je pro Mne negativní stav 
i lidský život tak reálný jako pro ně. Z této pozice budu moci, až bude správný 
čas, eliminovat iluzi a zdání negativního stavu a lidského života a dostat z nich 
každého ven a umístit je zpět, kam patří - do Mého pozitivního stavu. A toto je 
všechno, čím jsem dnes ráno chtěl přispět. 

Téma výše uvedené rozpravy se přímo týká otázek Marka a Ivana. Dej se do 
toho, Petře, a polož jejich otázky. 

Peter: Marko se ptá na význam Tvých slov, která Jsi v jednom okamžiku pověděl 
Svým učedníkům: ‚A dal Jsem vám Svůj příklad...‘. Chce vědět, co jsi přesně 
myslel těmi slovy. Ivanova otázka se týká Tvého chování a pokárání Tvých 
učedníků, když jsi je varoval, aby byli opatrní a aby se vyvarovali kvasu farizejů. 
Oni Tvé varování interpretovali ne duchovně, ale doslovně, myslíce si, že je 
káráš za to, že zapomněli koupit chléb pro jejich fyzickou obživu. Toto byl ten 
moment, kdy ses na ně téměř rozhněval, protože nechápali duchovní význam 
Tvého varování, připomínaje jim dva případy zázračného nasycení několika 
tisíců lidí, když jsi je učil o realitě Tvého pozitivního stavu a uzdravoval je z jejich 
nemocí. Nějaký komentář k těmto dvěma záležitostem? 

Pán Ježíš Kristus: Pojďme uvažovat nejprve o Markově otázce. Odpověď na 
jeho otázku lze odvodit ze všeho, co bylo zjeveno doposud ve třech zdrojích 
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Mého Nového zjevení a ve tvých knihách, které jim předcházely, Petře, stejně 
jako z toho, co bylo zjeveno výše. 

Uvažuj tento faktor: Jak dostanete pozitivní stav do pozornosti někoho, kdo 
nemá žádné poznání, nijak nerozlišuje a nemá nic ohledně přirozenosti 
pozitivního stavu nebo toho, jak se věci mají v pozitivním stavu? Pamatujte si, 
prosím, že nikdo, včetně Mých učedníků, neměl žádné pravé poznatky nebo 
vysvětlení ohledně ničeho, co se týká pravé reality a přirozenosti pozitivního 
stavu. Jediné, co v té době měli, byly rituální a vnější procedury, jak je to 
zaznamenáno v Mojžíšově zákoně, které jim poskytovaly jistý návod, jací být, 
jak se chovat a co dělat. Obsah tohoto zákona byl ale velmi vzdálen od pravé 
reality pozitivního stavu, který je zakotven v niternostech každého, a ne 
v zevnějšnostech, jak to předepisoval ten zákon. 

Dalším momentem bylo v tomto ohledu to, že Mojžíšův zákon obsahoval 
důležité duchovní souvztažnosti a symboliku, které odrážely pravou realitu 
pozitivního stavu, rozlišujíce mezi tím, co bylo pravou realitou, a tím, co bylo 
nerealitou negativního stavu. V té době však nikdo neměl klíč ani to 
nejvzdálenější poznání, že v tom zákoně bylo ukryto nebo obsaženo něco 
vnitřní, duchovní povahy. Jak víš, až potom, co Swedenborg napsal svou knihu 
Arcana Coelestia, kdy byla vysvětlena tajemství souvztažností obsažených 
v Mojžíšově zákonu nebo kdy byl zjeven jeden z jejich aspektů, vám byl 
zpřístupněn tento jejich význam. V době Mé inkarnace na planetě Nula, kdy 
jsem se oděl lidskou přirozeností, byl stav extrémní externalizace převládajícím 
způsobem života. Nikdo nevěděl nic o stavu niterností a že pravá realita 
pozitivního stavu nebo Království Boží je v nitru každého, a ne mimo něj/ní. 

Za takových okolností byly kvůli zevnějším faktorům, které ovládaly lidský život, 
zevnější příklady chování jediným způsobem, jak jste mohli lidem oznámit 
cokoliv o čemkoliv. Jedině takto je cokoliv pochopitelné pro kohokoliv, jehož 
život je zakořeněn ve stavu zevnějšností. Nezapomínejte nikdy na jednu 
důležitou skutečnost: Pravá realita pozitivního stavu nebo Mého Stvoření 
všeobecně je zakotvena ve stavu niterností každého. Pamatujete si, jak byl 
aktivován negativní stav a jak tedy dospěly iluze a zdání do své nepříznivé 
plodné zralosti? Došlo k tomu na základě zřeknutí se uspořádání pravé reality 
Mého Stvoření a, obrazně řečeno, vystoupení ze stavu niterností, obracejíce se 
zády a vložíce všechno a všechny hodnoty do stavu zevnějšností. A jelikož 
v pravé realitě zevnějšnosti neexistují, bylo nutné zfabrikovat iluzi a zdání, jako 
kdyby skutečně existoval. Jen co se umístíte do jeho pozice, stane se pro vás 
jedinou realitou, kterou poznáte. V tom okamžiku uzavřete jakýkoliv přístup ke 
svým niternostem a kvůli tomu jednoduše popřete, že cokoliv vnitřní vůbec 
existuje. 
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Během Mé inkarnace na planetu Nula bylo nezbytné, abych začal z pozice, ve 
které spočíval lidský život – ze zevnějšností. V té pozici mohl někdo něco 
pochopit o něčem jedině na základě toho, jak jsem se choval ke všem, a 
zejména ke Svým učedníkům. Svým chováním jsem jim dával příklad, co to je a 
jaké to je být pozitivní, ukazuje jim cestu k jejich niternostem, a tím k Mému 
pozitivnímu stavu. Odtud tedy ‚Dal Jsem vám Svůj příklad, nebo nějaký vzor 
nebo příklady‘, jaký být, jak myslet, jak cítit, jak chtít, jak se chovat a jak 
navazovat vztah s jinými a se sebou. 

To, že pro každého, včetně Mých učedníků, bylo nesmírně těžké uskutečnit ten 
úkol a získat náležité chápání pravé duchovní reality zakořeněné v jejich 
niternostech, bylo velmi zjevné z příhody, které se týkala Ivanova otázka. Co se 
tady odehrávalo? Během dvou předcházejících událostí, kdy jsem učil a 
uzdravoval zástupy, požádal jsem Své učedníky, aby ty lidi fyzicky nasytili. Celý 
den byli syceni duchovně, ale později odpoledne vyhládli i fyzicky. Abych 
obnovil náležitou rovnováhu, naznačil jsem Svým učedníkům, že je potřebné 
obstarat jim nějakou fyzickou nebo vnější potravu. Protože ke shromáždění 
těch zástupů došlo daleko od jakéhokoliv obývaného místa, kde by si mohli 
koupit nějaké jídlo, ve skutečnosti k němu došlo na poušti, bylo je nezbytné 
nasytit přímo tam, kde byli. Ale, jak si pamatuješ, na jejich nasycení bylo 
k dispozici jen pár bochníků chleba a nějaké malé ryby. Požádal jsem je tedy, 
aby se uvedli do uspořádaného tvaru, požehnal jsem ten chléb a ryby a dal jsem 
je Mým učedníkům a oni je rozdělili mezi všechny lidi, kteří byli se Mnou na 
poušti. Nejenže se všichni najedli, ale ještě zůstalo a shromáždilo se několik 
košů chleba. Tato událost má nesmírně důležitý duchovní význam. Samozřejmě, 
ten unikl nejen Mým učedníkům, ale i všem přítomným. Bylo navázáno a 
zobrazeno zvláštní spojení mezi niternostmi a zevnějšnostmi nebo mezi realitou 
pozitivního stavu a iluzí a zdáním negativního stavu. Kromě toho byl ukázán 
příklad, jak život lidí a tvorů negativního stavu závisí na pravé realitě pozitivního 
stavu, a v konečném smyslu na Mně – na Absolutním Životě a Jeho Absolutní 
Realitě. Kdo sytil zástupy a jakým způsobem? Zástupy představovaly negativní 
stav a lidský život, který může být udržován pouze něčím, co přichází přímo ode 
Mne a z Mého pozitivního stavu. Jeho iluze a zdání jsou možné jen proto, neboť 
pravá realita Mého Absolutního Jsoucna a Bytí vždy je. 

Zároveň, posloupnost, v jaké docházelo k nasycení a jak to bylo zařízeno, 
zobrazuje ten správný postup, pomocí kterého lze dosáhnout života pozitivního 
stavu a v jejich případě návrat od iluzí a zdání k pravé realitě pozitivního stavu. 
Všimněte si zde, prosím, posloupnosti: Nejprve byli celý den syceni duchovně – 
Mým učením. Duchovní poskytování potravy je sycením jejich niterností, které 
se na základě svého procesu otevírají, poskytujíce jim poprvé přístup k jejich 
niternostem. Zabralo to celý den. Že to trvalo celý den znamená, dokud 
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všechno v negativním stavu a v lidském životě nenaplní svůj účel a dokud 
nedojde k otevření jejich niterností a všeho, co se jich týká. Potom je pro ně 
všechny učiněno náležité opatření, aby se nakrmili i fyzicky, uspokojíce potřeby 
svých zevnějšností. Tento proces uspořádání znamená uvedení všeho v lidském 
životě a v negativním stavu do náležitého pořadí, aby mohly být oba navždy 
eliminovány. Jejich následné nasycení chlebem a rybami symbolizuje zcela první 
poskytnutí pravého poznání, co je to vlastně dobro a pravda. Znamená to také 
inkorporaci a ovládnutí zevnějšností stavem niterností procesem očištění skrze 
akt fyzického nasycení chlebem a rybami – dobrem a pravdou – takže může 
dojít ke sjednocení zevnějšností – které byly uzavřeny, separovány a izolovány 
od niterností – s těmito niternostmi. Shromáždění zbývajícího chleba a ryb do 
několika košů znamená, že dobro a pravda Mé Přirozenosti jsou nevyčerpatelné 
a že jsou vždy k dispozici každému, kdo je ochoten Mně naslouchat a 
následovat příklady Mého chování (Dal jsem vám Svůj příklad) ve svém vlastním 
každodenním životě. 

Nuže, všechny tyto věci byly reprezentovány výše popsanými dvěma událostmi. 
A přece, navzdory všem těmto faktorům byli Moji učedníci ještě stále natolik 
slepí a zakořenění v doslovném a vnějším způsobu a stylu myšlení a života 
všeobecně, že když jsem je varoval, aby se vyvarovali kvasu farizejů, ignorovali 
tyto dvě důležité zkušenosti, které se Mnou zažili během výše zmíněného 
stravování, a Mé prohlášení interpretovali typickým lidským způsobem, a ne 
tak, že si mají být vědomi a že si mají dávat pozor na falešné a zkreslené učení 
filozofie nebo pseudoduchovnosti farizejů. Má reakce na jejich slepotu, 
ignoranci a nepochopení duchovní reality byla reakcí z typického lidského 
hlediska, abych jim dal pocítit a abych ukázal všem v Mém Stvoření, kteří se 
dívali a sledovali vše, co jsem dělal a jak jsem se choval, jaké je to být člověkem 
a co to znamená reagovat z typické lidské pozice – netrpělivě a frustrovaně. 
Když jste vystaveni takovým očividným zázračným příkladům a přece nejste za 
žádnou cenu ještě stále schopni učinit správné závěry a odvodit z nich všechny 
jiné významy, obsažené v jejich povaze, a co vám říkají, jak jinak lze reagovat 
než frustrací a netrpělivostí? Toto jsou ty okamžiky, kdy jsem z pozice Své 
Lidské Přirozenosti říkal něco takového jako ‚jak dlouho vás budu snášet, nebo 
dokdy musím být s vámi‘. Frustrace takových prohlášení je zjevná. Zobrazuje to 
nesmírné těžkosti, které mají lidé a tvorové negativního stavu s viděním věcí za 
scénou, a ne na scéně. 

Vezměte si další příklad v tomto ohledu. Putoval jsem se Svými učedníky 
krajinou, která patřila nevěřícím. Když jsme tam chtěli zůstat, obyvatelé té 
oblasti nás odmítli přijmout, protože jsme byli Židé. Takže, co bylo úplně 
prvním impulsem Mých učedníků na to odmítnutí? Zeptali se Mě, jestli chci, 
aby seslali oheň z nebe, aby ti obyvatelé shořeli na popel a byli tak vyhlazeni 
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z povrchu zemského. Opět se chovali z pozice vlastní výjimečnosti a izolovanosti 
Židů od všech ostatních, reprezentujíce izolaci a vlastní výjimečnost všech členů 
negativního stavu a vlastních lidí. Jinými slovy, reagovali z pozice negativního 
stavu, jsouce v negativním stavu. Co jsem jim odpověděl? ‚Nevíte, jakého jste 
ducha. Neboť nepřišel jsem ničit, ale spasit je všechny‘. Toto prohlášení 
parafrázuji. 

Ještě jednou, dával jsem příklad náležitého chování a životního stylu, 
zakořeněného v samotné přirozenosti Mého pozitivního stavu a v Mé Vlastní 
Přirozenosti. Tento konkrétní příklad velmi jasně naznačuje, že ať je jakkoliv a 
ať je to kdokoliv, v negativním stavu a v lidském životě každý podléhá Mému 
spasení a osvobození z jeho/jejích iluzí a zdání. Ale také vám to ukazuje, abyste 
nikoho nesoudili a nezatracovali, ať je jakkoliv zkažený a zlý, protože jeho/její 
zloba, zkaženost a přestupky jsou v konečném smyslu pouze zdáním a iluzí, 
zahalenou v pseudorealitě jeho/jejích domněnek a systémů víry, že jsou reálné 
a zakládající se na faktech. V rámci toho mrknutí oka, ve kterém probíhá lidský 
život a negativní stav, jsou reálné, hmatatelné, skutečné a zkušenostní, ale 
mimo tohoto mrknutí oka nemají žádné místo nebo realitu. Proto nesuďte, 
abyste nebyli souzeni na základě své bezohlednosti a slepoty tak, jako byli 
občas Moji učedníci. 

Jako Své pravé představitele jsem vás pokorně žádal, abyste převzali 
zpříkladnění toho, jaká je Má Přirozenost a Můj pozitivní stav. Toto je jedním 
z mnoha důležitých důvodů, proč jste během tohoto posunu, který už nějakou 
dobu probíhá a který bude probíhat jistou dobu v budoucnosti, byli umístěni 
doprostřed pozitivního stavu, zatímco fyzicky se ještě stále nacházíte 
v negativním stavu a jeho finálním produktu – lidském životě. Ještě jednou, dal 
jsem vám Svůj příklad. Následujte jej! A toto platí nejen o vzájemných vztazích 
těch z vás, kteří jsou spojeni s Mým Novým zjevením, ale i o vztahu ke všem 
ostatním, kteří jsou slepí, zmrzačení, šílení, blázniví, plni iluzí, sebeklamu a kteří 
žijí ve zkresleních, falešnostech a zlech. A toto je všechno, co bylo dnes potřeba 
povědět. 

Peter: Děkuji Ti velmi mnoho za toto smysluplné upřesnění. Je ještě něco, o 
čem bys chtěl dnes hovořit? 

Pán Ježíš Kristus: Ne, Petře, pro dnešek by to mělo stačit. Jdi v pokoji. 
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Dialog 95 

13. srpna 1999, Praha, Česká republika 

 

Peter: Dnes je pátek třináctého. Pověrčiví lidé spojují tyto typy dat s nějakým 
neštěstím nebo možnými nehodami, nebo s nějakou ošklivou nebo 
neobyčejnou událostí, nebo potenciálním děním v negativním smyslu. Číslo 13 
nazývají ďáblovou třináctkou. Máš nějaký komentář ohledně této tendence 
takzvané lidské pověrčivosti? Samozřejmě, než odpovíš na tuto zdánlivě 
nedůležitou otázku, možná máš Ty něco na Mysli, o čem bys chtěl nejprve dnes 
ráno hovořit. Kromě toho, jak víš, v podstatě jsem ukončil svou návštěvu 
v Evropě, setkal jsem se s každým, s nímž jsem se setkat měl a teď jsem 
připraven vrátit se zpět do Santa Barbary. Proto, jestliže je to vhodné a 
aktuální, možná chceš povědět něco o smyslu a významu všech těch setkání, 
kterých jsem se do včerejšího odpoledne zúčastnil. 

Pán Ježíš Kristus: Nuže, Petře, i když se zdá, že tvá otázka je tak trochu mimo 
kontext do této chvíle diskutovaných záležitostí, nicméně má pro vás všechny 
jako Mé pravé představitele důležitý význam. Nezapomínej, že dokonce i mezi 
vámi by stále ještě mohly existovat tendence být pověrčiví nejen ohledně pátku 
třináctého, ale i ohledně některých dalších věcí. Proto je vhodné uvést tato 
fakta do pozornosti všech čtenářů těchto Dialogů. 

Než se však budeme věnovat tomuto tématu a než se budeme věnovat 
hodnocení významu tvých setkání s Mými lidmi v Rusku, na Slovensku, v České 
republice; s Manfredem z Ulmu, z Německa, který tě navštívil během tvého 
pobytu v Praze; i s Ludmilou, která přijela za tebou do Prahy, jakož i s Karlem 
Pechem, prominentním hercem, režisérem, producentem a kulturním 
aktivistou bývalého Československa v penzi, chtěl bych využít tvou laskavou 
nabídku, Petře, a hovořit o něčem jiném. Chtěl bych se na několik okamžiků 
vrátit k otázce, kterou položil Ivan, jejíž odpověď byla zaznamenána v Dialogu 
94. Jak si pamatuješ, šlo o Mé zvláštní chování, které jsem projevil vůči Svým 
učedníkům, jejichž chápání Mých prohlášení a učení bylo tak zaslepeno 
tradičním a vnějším přístupem ke všem záležitostem života, že navzdory 
skutečnosti, že byli svědky tolika očividných a konkrétních příkladů Mých aktivit 
a zázraků (tzv. zázraků), přesto nebyli schopni vyvodit správné závěry o ničem, 
co souviselo se Mnou. 

Jestliže jsem byl pravý Bůh, ve kterém byl přítomen takzvaný Otec – 
každopádně většinu času – od úplného začátku Mých důležitých aktivit na 
planetě Nula, a jestliže jsem v absolutním smyslu poznal povahu a omezení 
Svých učedníků, jenž byli v té době typickými lidmi, jak jsem mohl Já – pokud 
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jsem trpělivý a nekonečně shovívavý Bůh – reagovat takovým nebožským a 
zdánlivě netrpělivým způsobem? 

Odpověď na tuto otázku je ukryta v situaci, jaká v té době existovala u Mých 
učedníků a u lidí všeobecně, jakož i u všech v negativním stavu, kteří na Mne 
hleděli a kteří Mě sledovali během Mé inkarnace na planetě Nula. Jak víš, 
kdybych jim měl odpovědět z pozice Mé Božské Přirozenosti, jak tomu bylo při 
mnoha příležitostech, nebyli by schopni pochopit pravý význam Mých 
odpovědí. Jednoduše řečeno, vzhledem k typické struktuře lidské mysli i myslí 
všech v negativním stavu, by všechno, co bych oznamoval z pozice Mé Božské 
Přirozenosti, nebo pravý význam všeho, co bych jim říkal nebo oznamoval, 
uniklo jejich myslím, nebo by se to v nich vůbec nezaregistrovalo; nebo by to 
interpretovali typickým lidským způsobem – zevně a doslova, zkreslujíce nebo 
zfalšujíce pravý význam toho. 

Z toho důvodu jsem se během Svých učení musel velmi často stáhnout ze Své 
Božské Přirozenosti a vrátit se zpět k lidským aspektům Své Přirozenosti a 
odpovídat jim typickým lidským způsobem – zevně, doslova a chováním; jinými 
slovy, něčím, co jim bylo velmi důvěrně známé a pochopitelné. Musíte si být 
vědomi skutečnosti, že během Mých aktivit na planetě Nula jsem většinu času 
hovořil multivesmírným jazykem souvztažností, srozumitelným všem 
v pozitivním stavu. Ani Moji učedníci, ani jiní lidé tento jazyk neznali. Tudíž, 
abych do jejich pozornosti uvedl pravý význam Mých výroků, musel jsem někdy 
jejich význam demonstrovat v jazyce, který jim byl srozumitelný. Toto je jazyk 
zevnějšku, doslovného, konkrétního významu a projevu chování, jakož i 
důvěrné známosti. Moji učedníci, jako typičtí lidé, jakož i všichni ostatní lidé, 
byli velmi důvěrně obeznámeni s reakcí rozčileného, netrpělivého a 
frustrovaného člověka, jehož chování jim bylo schopno tlumočit správný 
význam toho, co od nich chtěl nebo očekával. Tehdy jim nebyl srozumitelný, ba 
dokonce ani dostupný žádný jiný jazyk. Z toho důvodu jsem ve většině případů 
hovořil dvojím způsobem – z pozice Mého Božského, což bylo adresováno všem 
v Mém Stvoření; a z pozice Mé Lidské Přirozenosti, což bylo adresováno Mým 
učedníkům a všem ostatním lidem, jakož i všem ostatním obyvatelům zóny 
vymístění. 

Někdy, Petře, ses sám choval podobně při těchto typech reakcí, když jsi hovořil 
nebo vysvětloval nebo diskutoval o některých důležitých pojmech Mého 
Nového zjevení s Mými představiteli, jejichž chování je někdy neslučitelné se 
všeobecnou atmosférou, existující během takových diskusí. Záležitosti, které by 
jim podle tvého názoru už měly být jasné, avšak nejsou, nebo jejich chápání 
nebo reakce na ně jsou nenáležité, nebo jejich chování nebo otázky během 
toho jsou totálně mimo kontext povahy všeho, co se v takových situacích 
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odehrává, to všechno v tobě aktivuje potřebu reagovat nebo chovat se 
typickým lidským způsobem, a ne jako transmiter Mého Nového zjevení. 
V takových situacích je to ze tvé strany velmi vhodné chování, protože to těm, 
kteří se chovají nevhodně, konkrétně oznamuje, jací nebýt a jak se nechovat a 
jaké typy otázek za takových okolností nepokládat, atd. Na základě Mých 
vlastních zkušeností s lidskou přirozeností tě mohu ujistit, že v té době by žádný 
jiný typ chování nebo reakce ze tvé strany nebyl schopen uvést do jejich 
pozornosti, že v jejich vlastním chování nebo reakcích nebo s jejich otázkami 
není něco v pořádku. Proto říkat ti, že jsi reagoval ze svého typického stavu ega, 
jak ti bylo řečeno při jedné příležitosti během tvých setkání na Moravě, není 
celkem správné. Odpověděl nebo reagoval jsi z pozice důvěrné známosti a 
projevem vnějšího chování v řeči, která byla v tom jednotlivém čase za daných 
konkrétních podmínek jediná vhodná. Nic jiného by nebylo schopno vyvolat 
potřebný a žádoucí dopad na tu situaci. Neměj tedy ohledně toho špatný pocit 
a nepociťuj vinu nebo potřebu, aby ti někdo odpustil. I když je vhodné o to 
požádat, chci, aby sis byl vědom, že v takových situacích je vhodné reagovat 
tak, jak jsem reagoval Já na Mé učedníky a jak jsi podobně reagoval ty, když jsi 
interagoval s těmi, kdo čtou a praktikují Mé Nové zjevení nebo kdo jsou Mými 
představiteli, jakož i tvými duchovními dětmi. Dokud jsi, takříkajíc, v lidské kůži, 
je nevyhnutelné, abys příležitostně takto nereagoval. A toto je vše, o čem jsem 
chtěl dnes hovořit, pokud jde o Ivanovu otázku. Jak vidíš, jeho otázka uvedla do 
tvé pozornosti i záležitost souběžnosti tvého chování s Mým příležitostným 
chováním během Mého pobytu na planetě Nula. Protože jsi ve fyzickém smyslu 
ještě stále na planetě Nula, příležitostně se ocitneš v pozici chování se 
podobným způsobem během interakce se svými duchovními dětmi. Jak vidíš, 
používám zde výraz ‚tvé duchovní děti‘, abych zdůraznil nezbytnost, když si to 
situace bude vyžadovat, aby ses ze své strany choval, jako se otec chová ke 
svým dětem. Toto všechno má svůj hlubší smysl a význam. 

Peter: Nuže, abych Ti řekl pravdu, vůbec jsem nečekal, že se tato diskuse stočí 
na mé chování a roli. Tento fakt mi připomíná něco, co mi přišlo na mysl dnes 
ráno během mé ranní procházky a vedení dialogu s Tebou. Týká se to 
zmíněného čísla 13. Je zde nějaké spojení nebo symbolika? Jak víš, Doplnění 13 
také hovoří o mé roli a mé pravé přirozenosti. I Dialog 13 hovoří o mých 
osobních záležitostech; a nyní, v pátek třináctého, opět hovoříme o mé pozici a 
roli. Když vím, že neexistují žádné náhody, otázkou je: Týkají se takové data 
nebo čísla vůbec něčeho, případně mé vlastní situace na planetě Nula? Kdyby 
se měla vzít do úvahy typická lidská interpretace a chápání čísla 13, nazývajíce 
jej ďáblovou třináctkou, muselo by se usoudit, že jsem nějaký ďábel, démon 
nebo lhář nebo podvodník nebo kdovíco ještě. Možná jsem. 
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Pán Ježíš Kristus: Nuže, Petře, tady nastává problém nesprávného chápání a 
interpretace souvztažností. Z historické perspektivy lidstvo, od té doby, co je ve 
svém pseudojsoucnu a pseudobytí, spojuje číslo 13, zejména pátek 13., s velmi 
negativními, zlými, špatnými, nešťastnými a pochmurnými dispozicemi a 
očekáváními. Jsou takové pohledy nebo názory na tuto záležitost jakkoli 
důvěryhodné? Ano, existuje duchovní souvztažnost tohoto čísla s něčím 
důležitým. Zda je to však nutně spojeno s něčím pochmurným, zlým, špatným a 
nešťastným, to je už zcela jiný příběh. Jak víš, lidská očekávání a přesvědčení, 
promítnutá do jakýchkoli událostí, se mohou pro ně velmi často stát 
sebenaplňujícími se proroctvími. Protože očekávají, že se stane něco špatného, 
v tom případě při podobných datech, nevědomky, díky své vlastní projekci a 
zbožným přáním, vyhledávají situace, které by je uvrhli do nebezpečí, 
potvrzujíce jim tak, že jejich očekávání byla správná a že taková data skutečně 
mají pochmurnou a zlou konotaci. 

Samostatně a sama o sobě jsou ale taková data neutrální a nepřinášejí nic 
pochmurné nebo zlé nebo špatné. Ve skutečnosti, ve svém pravém duchovním 
významu, zvěstují začátek něčeho nového a odlišného. Protože je to nové a 
odlišné, v porovnání s tím, co bylo nebo se odehrávalo doposud, je to pro ně 
cizí. A protože, jak víš, lidský život, jakož i jakýkoliv život v negativním stavu 
spočívá v důvěrné známosti nebo v něčem důvěrně známém, jakýkoliv neznámý 
nebo cizí faktor s sebou automaticky přináší strach z neznáma. Protože strach je 
negativní emoce, vytváří očekávání, že se musí stát něco zlého, špatného, 
pochmurného a nešťastného. Zatímco pravdou může být přesný opak - něco 
nové a odlišné může být velmi často pro život všech velmi prospěšné a 
pozitivní.  

Jak víš, číslu 13 předchází číslo 12. V duchovním významu číslo 12, nebo, abych 
byl přesnější, v jednom z jeho mnoha duchovních významů toto číslo znamená 
završení a zahájení nějaké důležité fáze v procesu duchovního pokroku 
multivesmíru, nebo dokonce v životě jedné sentientní entity. Toto znamená, že 
bylo završeno něco důležité a uvedeno do náležitého pořádku a že byl 
vybudován základ, na kterém je připraven se zahájit následující důležitý krok 
v duchovním pokroku. Připravenost zahájení následujícího kroku a započetí 
něčeho nového a odlišného je reprezentováno číslem 13. V tomto zvláštním 
smyslu můžeme toto číslo považovat i za číslo 1 (jedna) na vyšší stupnici 
duchovního pokroku; to znamená, že číslo jedna na současné úrovni 
duchovního pokroku je vyšší nebo hlubší nebo vnitřnější než číslo jedna na 
bývalé nebo předcházející úrovni duchovního pokroku. Číslo 13 můžeme 
považovat i za číslo 4 (čtyři), protože číslo 4 (čtyři) je základem, na kterém může 
být cokoliv vybudováno. Má čtyři rohy; je to tedy potenciál pro začátek něčeho 
nového a odlišného. 
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Důvodem, proč lidé i všichni ostatní v negativním stavu nazývají číslo 13 
ďáblovou třináctkou, je to, že vždy, když se uskutečňuje jakýkoliv nový a hlubší 
nebo vnitřnější krok nebo fáze, vždy to vyvolává bolestivý dominový efekt ve 
struktuře pseudojsoucna a pseudobytí, který značně naruší iluze a zdání, ve 
kterých spočívá každý v negativním stavu i v lidském životě. Toto narušení 
všichni v těch životech vnímají jako neštěstí, zlobu, špatnost a všechno 
negativní. Jak vidíte z tohoto příkladu, vždy, když se děje něco takového 
charakteru v pozitivním smyslu, když nastává hlubší a ke Mně bližší situace, 
zatímco to v pozitivním stavu vyvolává jedině radost, rozkoš, štěstí, potěšení a 
euforii, neboť nastává překračující, hlubší a ke Mně bližší situace, v negativním 
stavu to uvádí do popředí a do vědomého zkušenostního módu pouze to, co je 
obsaženo v samotné struktuře negativního stavu a lidského života - přesný 
opak toho, co je prožíváno v pozitivním stavu  - bídu, utrpení, neštěstí, hlubší a 
odpornější, zlo, špatnost, bezpráví a podobné nepříznivé stavy, podmínky a 
procesy. 

Pokud jde o Mé představitele – vás – jakákoliv taková data a události odrážejí 
během současného pokračujícího posunu počátek nové fáze tohoto posunu, 
která naznačuje potřebu změnit vaše vnímání, chápání a aplikaci všeho, co jste 
doposud věděli, chápali a aplikovali, zejména a obzvláště pokud jde o duchovní 
pojmy, ideje, názory a principy, jakož i Mou Novou Přirozenost. Toto je fáze, 
během které je třeba získat přesahující chápání úplně všeho a následně jej 
aplikovat ve vašich vlastních životech. A protože z pozice vaší lidské přirozenosti 
je pro vás takové přesáhnutí cizí a neznámé, mohlo by u některých z vás vyvolat 
strach, úzkost, zmatek, starosti a nejistotu, pokud na něj nahlížíte a pokud jej 
zažíváte z pozice té přirozenosti. Když ale na toto přesáhnutí nahlížíte z pozice 
pozitivního stavu, a obzvláště z Mé pozice, tedy když na něj nahlížíte z pozice 
Mých pravých představitelů, toto přesáhnutí by ve vás mělo vyvolat pouze 
radost, potěšení, štěstí, euforii a podobné pozitivní emoce, které vám zvěstují, 
že jste připraveni přejít nebo pokročit na vyšší nebo vnitřnější úroveň chápání a 
přijímání Mé Pravé Přirozenosti, přirozenosti Mého pozitivního stavu, vaší 
pravé přirozenosti a skutečného významu a důležitosti vaší role a vašeho 
pověření, které máte ode Mne. 

Jak se taková čísla nebo data jako třináctka týkají tvé vlastní role, osudu a 
pověření, Petře? Jak sis ze tří zmíněných jevů všiml, týkala se zjevení ohledně 
některých dalších aspektů tvé pravé přirozenosti toho, kdo jsi, jaká je tvá pravá 
role a pozice v Mých službách a jaké je tvé umístění v hierarchii duchovní 
organizace. 

Toto konkrétní zjevení vám všem velmi jasně naznačuje, že všechny vaše role, 
pověření, pozice, osudy či cokoliv, co máte ode Mne, mají mnoho aspektů a 
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upotřebení. Tyto aspekty a upotřebení se neprojevují všechny najednou. Jsou 
aktivovány nebo se odvíjejí v procesu vašeho vlastního duchovního pokroku 
jako reflexe událostí nebo duchovního pokroku v jiných dimenzích nebo 
pseudodimenzích, se kterými je každý z vás spojen. Jak se v těch světech a 
pseudosvětech chystají odehrát, nebo už se odehrávají určité události, aktivují 
ve vás potřebu, aby se do centra vaší pozornosti dostal ten aspekt vaší role a 
pověření, který je nejvíce relevantní pro povahu změn odehrávajících se v těch 
světech i pseudosvětech. V tom okamžiku stojíte před potřebou přesáhnout vše 
ve svém životě a dostat se na vnitřnější pozici nebo blíže ke Mně a k Mému 
pozitivnímu stavu. V jistém smyslu můžete říci, že během takové doby jste 
umístěni do centrálnější, nebo centru bližší pozice těch světů a pseudosvětů, se 
kterými jste spojeni. V té pozici se vaše účast na událostech těch světů a 
pseudosvětů stává angažovanější a intenzivnější a vaše příspěvky k výsledku 
všeho a všech jsou smysluplnější a významnější. 

V současnosti, zejména dnes, v pátek třináctého, jak zaznamenáváš náš 
současný Dialog, Petře, a jak se končí tvá cesta po Evropě, stojíš před dalším 
milníkem a bodem zlomu ve struktuře Mého Stvoření i pseudostvoření. Tento 
faktor nezbytně aktivuje potřebu, za prvé, získat náležité chápání odlišných 
aspektů tvé role a pozice, a za druhé, a to je nejdůležitější, pevně ustanovit 
tento aspekt ve vztahu ke všem a ke všemu. Proto potřebujeme na tvé zděšení 
a znepokojení chvíli hovořit o tobě, než se budeme věnovat procesu hodnocení 
všeho, co jsi zažil během tvé návštěvy v Evropě, nebo když tě navštívili Manfred 
a Ludmila v České republice. 

Během této zásadní, důležité a významné doby, jak věci akcelerují a rychle se 
mění na všech úrovních multivesmíru i v pseudostvoření, se tvá pozice a role, 
Petře, stala, mezi mnoha dalšími věcmi, zásadním soustřeďujícím bodem všech 
energií Mých představitelů, kteří jsou spojeni s Mým Novým zjevením a se 
kterými jsi byl v kontaktu během tvé cesty po Evropě, aby zesílily, znásobily se a 
následně byly přeneseny ke členům Mého Nového vesmíru, k pseudotvůrcům a 
nakonec k Velké alianci a ke Mně osobně. Proč je takové opatření nutné v této 
době a proč se potřeba takového důležitého soustřeďujícího bodu koncentruje 
v jedné osobě – v tobě, Petře? A proč nevzít tu energii přímo od každého 
jednoho z vás jednotlivě a bez závislosti na někom nebo něčem a nevyužít ji pro 
ten účel? 

Odpověď na tuto otázku lze najít ve specifické roli a pozici, kterou vy všichni 
jako Moji praví představitelé máte. Jak si pamatuješ z jednoho z předcházejících 
Dialogů a z Korolarií…, každý jeden z vás je spojen s odlišnou úrovní nejen 
chápání a aplikace Mého Nového zjevení ve všech jeho zdrojích, ale co je 
nejdůležitější, velmi specificky a konkrétně jste spojeni s velmi specifickými a 
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velmi konkrétními dimenzemi a pseudodimenzemi, které mají, tak jako vy, 
velmi specifické a jedinečné energie, které přispívají ke specifickému a 
konkrétnímu aspektu velmi důležitého udržování funkce Mého Stvoření i 
pseudostvoření. Prostřednictvím vás a pomocí vás nebo z vašich specifických a 
osobních energií je z pozice, kterou zaujímáte na planetě Nula, která je místem 
nejkrajnější externalizace a zevnějšnosti všech a všeho a která, jak si pamatuješ, 
obsahuje všechny prvky všeho a všech ve jsoucnu a bytí i v pseudojsoucnu a 
pseudobytí, udržována a umožněna správná funkce a vzájemné spojení a 
propojení. Vaše specifické a osobní energie smí a mohou vzhledem jejich 
specifické a osobní povaze a obsahu navazovat vztah pouze s těmi světy a 
pseudosvěty a jejich příslušnými sentientními entitami, se kterými jste spojeni. 
Z toho důvodu, kdybyste se vy nebo kdokoliv jiný pokoušeli odeslat ty energie 
bez nějakého typu specifického soustřeďovacího bodu a jeho zesilujících 
schopností, ty energie by se tak oslabily a rozptýlily, že by nebyly schopny mít 
požadovaný dopad na celek jsoucna a bytí i pseudojsoucna a pseudobytí. V tom 
případě by se vaše energie zbytečně promrhaly a ztratily. 

Na druhou stranu, kdybych se měl přímo Já, ze Své Absolutní Kondice, stát 
Absolutním Soustřeďovacím a Zesilovacím Bodem pro ty energie, které 
přicházejí z relativních podmínek, kvůli Mé Absolutnosti by ty energie byly 
zesíleny do absolutních rozměrů a v tom absolutním stavu by byly přeneseny ke 
zbytku Mého Stvoření a pseudostvoření. Vzhledem k relativnímu stavu všech 
v Mém Stvoření i pseudostvoření by absolutní zesílení a znásobení všech těch 
energií způsobilo okamžitou ohnivou zkázu všech a všeho. Z toho důvodu 
udržuji na planetě Nula, která je v určitém smyslu definitivním místem 
manifestace všech a všeho, někoho, kdo se ve svém relativním stavu může stát 
soustřeďujícím bodem všech vašich relativních energií a kdo ty energie je 
schopen ze své všezahrnující pozice vysílat ke členům Nového vesmíru a 
pomocí jejich jedinečných prostředků přímo k aspektům Mé Božské Lidské 
Přirozenosti a ke všem ostatním dimenzím a pseudodimenzím, za účelem jejich 
využití a aplikace při konečném výsledku aktuálního časového a 
pseudočasového cyklu, jakož i planety Nula, lidí a obyvatel negativního stavu 
všeobecně. 

Ty, Petře, jsi v té pozici. Důvodem, proč jsi to v této době ty, a ne někdo jiný, je 
to, jak, kdy a za jakým účelem jsi byl stvořen. To, jak jsi byl stvořen, nelze nyní 
zjevit a nemůžeš to pochopit ani ty, ani nikdo jiný, dokud žijete na planetě Nula. 
Jak si pamatuješ, byl jsi stvořen přímo ze Mne v bezčasovém a bezprostorovém 
stavu, který předcházel skutečné Stvoření. Od toho bodu jsi Mně speciálně a 
osobně pomáhal při procesu Stvoření. Jak byla stvořena každá úroveň Stvoření 
a jeho multivesmíru, byl jsi speciálně a zvláště spojen s každou jednou z těch 
úrovní, takže v Mém Stvoření, a na základě souvislosti nebo pseudosouvislosti, 
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ani v pseudostvoření není ani jediná úroveň, se kterou bys nebyl spojen nebo 
neměl pro ni nějaký důležitý význam. V jistém smyslu můžeš říct, že ve své 
relativní kondici jsi byl a jsi pro ně všechny potenciálně sjednocujícím 
principem. Tato skutečnost je opět souběžná s Mou Absolutní Kondicí a 
Stavem, jsa Někdo, Kdo je Absolutní a Jediný Sjednocující princip všech a všeho. 
Členové Mého Nového vesmíru fungují v té stejné roli z pozice Nového vesmíru 
a pomocí tvé pozice na planetě Nula jsou schopni přenášet tvoje soustředěné 
energie, nashromážděné od všech Mých představitelů, a použít je, jak je 
potřeba a kde je potřeba. 

Vzhledem ke skutečnosti, že jsi tím či oním způsobem spojen se všemi 
úrovněmi a všemi dimenzemi i pseudodimenzemi, jsi schopen navazovat vztah 
se všemi Mými představiteli na jejich specifické a konkrétní úrovni a tím, z té 
pozice, jsi schopen být důležitým soustřeďujícím bodem na zesílení, znásobení 
a přenos všech jejich energií tam, kam ty energie patří. Podle této tvé role a 
pozice, Petře, lze vyvodit, interpretovat a zhodnotit význam tvé cesty po Evropě 
a všech tvých setkání s Mými představiteli.  

Je mnoho důležitých aspektů všeho, co se během této doby odehrálo. Nejprve 
byla tvá přítomnost nezbytná v Rusku, během nebezpečného období, když se 
renegáti pokoušeli v lidstvu a ve všech ostatních pseudodimenzích rozpoutat 
ničivou zkázu a války. Soustředěné energie, které jsi přijal od Ludmily, Viktora a 
Věry Vasiljevny vždy, když jsi s nimi přímo či nepřímo interagoval, ve spojení se 
všemi ostatními v pozitivním stavu, se členy Nového vesmíru a s pseudotvůrci, 
byly účinně a úspěšně využity na oslabení nebezpečí té zkázy a války. Kromě 
toho, tvá přítomnost v Moskvě vytvořila speciální podmínky, které budou 
nezbytné k něčemu, co se tam právě rozvíjí. Viděno z pozice, jaká je na scéně, 
ne vždy to bude příjemné a bude to vytvářet mnoho nebezpečných situací pro 
celé lidstvo a pro to, s čím to souvztaží v jiných dimenzích a pseudodimenzích. 
Jak jsi si vědom, krátce po tvé odchodu z Moskvy začaly věci v Rusku nabírat 
velmi divný a nebezpečný trend. Tento zvrat událostí v této zemi odráží tísnivou 
situaci, která existuje v táboře renegátů a v jejich pseudosvětech. Zmatek a 
chaos v nich dosahují krajní meze. 

Nicméně, existuje však i další význam pozice Ruska a toho, s čím souvztaží. 
Tento význam se odráží v pozici, kterou zaujímá Ludmila, Viktor a Věra 
Vasiljevna. Jak víš, ruský jazyk se stal jedním z několika jazyků, ve kterém bylo 
zpřístupněno Mé Nové zjevení. Důležitost tohoto překladu a to, jak bude využit 
pro spasení a integraci toho, s čím Rusko souvztaží ve schématu všech událostí, 
nelze dostatečně zdůraznit. 

Pamatuješ se, Petře, a všichni, kdo čtete tato slova, jak vám bylo v jednom 
z předcházejících Dialogů v odpovědi na tvou otázku, proč NATO podporuje 
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muslimy, a ne své vlastní takzvané křesťanské bratry, uvedeno, že bylo nutné 
vzít do úvahy ty faktory a všechny ostatní s nimi souvztažící faktory, které 
představují největší nebezpečí pro pozitivní stav a pro konečnou eliminaci 
negativního stavu, a podporovat je namísto křesťanského národa? 

V pozitivním stavu a v ostatních dimenzích se odehrává souběžný proces. Jak 
víš, odehrává se proces integrace, sjednocení, propojování a jednotnosti všech 
dimenzí pod záštitou Mé Nové Přirozenosti a s přímým zapojením členů Mého 
Nového vesmíru a všech Mých představitelů na planetě Nula. Tento proces je 
ale postupným procesem. To znamená, že tato integrace a sjednocení začíná na 
těch úrovních Mého Stvoření a jejich příslušných světech, které zaujímají 
strategicky nejdůležitější pozici z hlediska současného stále probíhajícího 
posunu. Jen co tyto završí svou integraci a sjednocení, všechny ostatní budou 
následovat jejich příkladu ve svých vlastních stavech, kondicích, časech a 
paračasech.  

Ještě jednou, na planetě Nula probíhá souběžný (paralelní) proces. Ty země na 
planetě Nula, v jazyce kterých bylo zpřístupněno Mé Nové zjevení, jakož i země, 
ve kterých jsou jeden nebo dva lidé schopni číst a přijmout Mé Nové zjevení 
v angličtině (např. v Německu, reprezentovaném Manfredem Mollem a 
Monikou Schuh), souvztaží s těmi úrovněmi Mého Stvoření a jejich příslušnými 
světy, ve kterých probíhá tento proces integrace a sjednocení. Tento důležitý 
faktor integrace a sjednocení se odráží ve všem, co se dělo během tvé návštěvy, 
Petře, na Slovensku, na Moravě a v Čechách (v České republice) a během 
Manfredovy návštěvy u tebe v Praze, a návštěvy Ludmily a setkání s Mými 
představiteli jak v Praze, tak i v Brně. 

Důležitost tvých návštěv se všemi z nich pramení ze tvé role a pozice 
soustřeďujícího bodu a integrátora a sjednotitele všech těch úrovní, se kterými 
ti, s nimiž se ta setkání konala, souvztaží. Během těch setkání se dosáhly, mimo 
mnoha jiných věcí, tři důležité věci. První věc se týká stavu každého jedince, 
který se zúčastnil těch setkání. Během těch setkání docházelo v nitru každého 
jedince k důležitému pokroku, který se týkal postupné integrace a sjednocení 
jeho/její vlastní mysli. V tomto ohledu byl učiněn velmi efektivní postup. Tento 
pokrok každému jedinci umožnil, aby se natrvalo ukotvil ve své individualitě, 
osobnosti a nezávislosti, přebírajíce zodpovědnost za svůj vlastní život bez 
jakékoliv nutnosti být závislý na někom či něčem jiném. 

Druhá věc, která se dosáhla během té doby a kterou lze považovat za nápravu 
předcházející nepříznivé kondice, byla ta, že kvůli faktoru této ustanovené 
individualizace, zosobnění a nezávislosti bylo možné vzdorovat vlivu 
negativního stavu na setkání velkých skupin a negativní podpoře velkých 
skupinových setkání, přesahujíce tak ego stavy každého účastníka, aby se každá 
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interakce ve většině případů odehrála ne z pozice typického lidského ega, ale 
z pozice duchovního ‚já jsem‘ každého účastníka. A v těch případech, kdy byl 
přítomen nějaký náznak zapojení lidského ega, bylo s ním okamžitě a náležitě 
naloženo, takže nemělo žádný negativní dopad na nic, co se dělo během těch 
setkání. A nejen to, ale kdokoliv reagující z té pozice okamžitě poznal svůj ego 
stav a, takříkajíc, na místě napravil svou reakci. 

A třetí, a nejzávažnější věc, která byla dosažena během té doby, byla integrace 
a sjednocení Mých představitelů z různých národů jako důležitá souvztažnost 
všech ostatních dimenzí - s důležitým dopadem na ně - ve kterých probíhá 
proces jejich vlastní integrace a sjednocení. Pomocí procesu integrace a 
sjednocení se tedy vytvořilo duchovně velmi důležité spojení mezi všemi těmi, 
kteří reprezentují ty národy, a s nimi souvztažícími ostatními dimenzemi a 
světy, Slováci, Češi, Rusové, Němci, španělsky hovořící lidé a Američané i 
všichni ti, se kterými pomocí a prostřednictvím Mých představitelů souvztaží 
v duchovních světech, když se vydali na cestu své vlastní integrace a sjednocení, 
byli uvedeni do významné pozice ve věci jejich spásy a následné integrace a 
sjednocení. Tento proces odráží příklad a ilustraci, jak se uskuteční proces 
konečné integrace a sjednocení všech a všeho nejen v Mém Stvoření, ale i 
v pseudostvoření, po jejich spasení a vysvobození. Během tvých setkání, Petře, 
se všemi účastníky jste díky tvé přítomnosti a zapojení všichni spolu vytvořili 
důležitý základ, na kterém bude vybudováno něco velmi důležité a neobyčejné, 
co bude nápomocno při procesu totální a kompletní eliminace negativního 
stavu a jeho finálního produktu - lidského života v jeho negativních aspektech, 
a v procesu budování plnosti a kompletnosti života v pozitivním stavu. Skrze 
tebe, Petře, jako skrze soustřeďovací bod bylo možné během vašich setkání 
prostřednictvím souvztažných faktorů Rusů, Němců, španělsky hovořících lidí, 
Američanů, Slováků a Čechů tyto vzájemně propojit se všemi těmi, se kterými 
všichni souvztaží v duchovním světě, a se sebou navzájem, bez ohledu na fakt, 
že ne všichni se navzájem setkali fyzicky. Protože se všichni setkali s tebou, 
skrze tebe bylo učiněno toto důležité propojení, umožňujíce, aby začal proces 
jejich sjednocení a integrace. 

Vezmi si například Manfreda z Německa a co znamená jeho role, pozice, jméno 
a reprezentace. Jméno ‚Manfred‘ lze v jistém smyslu považovat za ztělesnění 
německého charakteru a toho, co Německo ve skutečnosti reprezentuje. Jak 
víš, Německo nebo Němce a jejich politiku by bylo možné historicky definovat 
jako něco velmi agresivní, tak trochu arogantní, bezohledné a usilující o 
světovládu. Na druhou stranu, Německo dalo lidstvu některé z největších 
umělců, filozofů, vědců, inženýrů a mystiků, kteří významně ovlivnili vývoj 
lidské rasy jako celku. Tyto dva protikladné extrémy lze najít ve jménu 
‚Manfred‘ nebo v tom, s čím souvztaží. Proto, aby se napravily negativní 
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aspekty, které Německo obsahuje, a aby se vytvořily příznivé podmínky, za 
kterých by mohly být tyto negativní aspekty eliminovány, Německo a to, s čím 
souvztaží jak v duchovním světě, tak i v pseudoduchovním světě by mělo být 
schopno integrovat se a sjednotit se všemi ostatními, a zejména s těmi, 
s kterými souvztaží Rusové, Češi, Slováci, španělsky hovořící lidé a Američané, a 
co reprezentují v realitě toho všeho. V žádném případě nebyla náhoda, že 
Manfred z Ulmu, z Německa, a ve spojení s ním Monika Schuh z Kressbronnu, 
z Německa, souhlasili, že budou reprezentovat to, co reprezentují a že se 
prostřednictvím a pomocí Mého Nového zjevení stanou důležitým mostem pro 
navázání tohoto důležitého spojení a vybudování základu – příklady svých 
vlastních životů – na kterém se bude moct odehrát toto sjednocení a integrace, 
až nastane správný čas. Tím, že byl s tebou v Praze, Petře, a skrze tebe a tvou 
interakci i se všemi ostatními, Manfred byl schopen navázat důležité spojení 
s Mými představiteli, i když se s nikým z nich ještě fyzicky nesetkal (kromě 
Ludmily). Toto spojení bude mít velmi důležitý vliv na ostatní úrovně, se 
kterými je Manfred spojen na základě své role a pověření. Samozřejmě, během 
toho, když byl s tebou, setkal se se všemi na té druhé úrovni. V této konkrétní 
době bylo pro jeho případ a roli důležitější, aby se s nimi setkal dříve na 
duchovní úrovni než na fyzické úrovni. Důvod pro tento fakt se objasní později. 
Manfreda lze tedy v jeho roli a pozici spolu s Monikou Schuh považovat za 
reprezentanty celého Německa v jeho pozitivních aspektech. 

Na druhou stranu, Ludmila reprezentuje pozitivní aspekty ruského lidu a toho, 
s čím souvztaží a co reprezentuje. Rusové se v určitém smyslu až tak moc neliší 
od Němců, protože z historického hlediska byli stejně agresivní, arogantní, 
bezohlední a usilující o světovládu. Zároveň můžeme mezi nimi najít velké 
spisovatele, vědce, skladatele a umělce všeobecně. Jak z této paralely vidíte, 
není náhoda, že Němci a Rusové strávili mnoho let ve vzájemných válkách. Tuto 
situaci je potřeba napravit. Přítomnost Ludmily u tebe, Petře, v této době 
v České republice, mimo jejích dalších důležitých významů ve spojení s tebou a 
tvou prací, a Manfredova návštěva u tebe v Praze naznačují důležitou integraci 
a sjednocení všech pozitivních aspektů Německa a Ruska a toho, s čím 
duchovně souvztaží. Spolu s nimi se prostřednictvím a pomocí Mých 
představitelů a pomocí tebe, Petře, protože jsi Mým soustřeďujícím bodem pro 
všechny jejich energie i pro všechno ostatní, co reprezentují, začal proces 
sjednocení a integrace Čechů, Slováků, španělsky hovořících lidí a Američanů a 
toho, s čím všichni souvztaží. V této konkrétní době se tento proces a jeho vliv 
odehrává na jiných úrovních, a ne už tolik na vaší fyzické úrovni nebo ve vašich 
národech, kde se nacházíte a kde vykonáváte vaši funkci a práci v jakékoliv 
pozici, ve které jste zapojeni v každém konkrétním čase. Fyzickému faktoru 
bude trvat jistý čas, než bude zapojen do tohoto důležitého procesu. 
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Samozřejmě, na základě vašich interakcí během vašich návštěv a setkání 
s Petrem jste připravili všechny prostředky, pomocí kterých v příhodné době 
dojde i k jejich fyzické integraci a sjednocení. Proto buďte trpěliví a vydržte do 
úplného konce. 

Avšak mezi vámi osobně, jak jste interagovali během vašich setkání a návštěv 
s Petrem, se dosáhla a ustanovila nová, do této chvíle nemyslitelná úroveň 
lásky, moudrosti, soucitu, empatie, pochopení a přijetí. A nejen to, ale co je 
nejdůležitější, na základě účinku těchto setkání a návštěv, když jste navazovali 
vzájemný vztah z pozice vaší jedinečné, individualizované a zosobněné 
přirozenosti, jste byli schopni zažít hluboké a nanejvýš významné změny, ke 
kterým viditelně docházelo v každém jednom z vás. Abych použil vaše lidské 
vyjádření, bylo téměř zázračné vidět, jak ze dne na den docházelo k těmto 
změnám a jak vaše pravé já, nebo vaše pravé ‚já jsem‘, ve kterém je Má 
přítomnost nejvíce zjevná a hmatatelná, pronikalo zářící nejoslnivějším a 
nejintenzivnějším způsobem. 

Dalším důležitým faktorem, který byl potenciálně ustaven během těch návštěv 
a setkání, bylo to, že mohla a dokázala nastat možnost všezahrnujícího sdílení 
mezi vámi podobným způsobem, jak se to odehrává v Mém pozitivním stavu. 
Toto je velmi důležitý průlom. I když ne všichni z vás byli nebo jsou připraveni 
na takový zážitek, ochota navázat takové všeobsáhlé sdílení, kterou jste 
prokázali během této doby, i kdyby se do této chvíle nic této povahy 
neuskutečnilo, je významným začátkem pro vybudování pevného základu, na 
kterém by k takovému sdílení mohlo dojít i na této úrovni. Faktor vaší ochoty 
mohl být považován za jeden z nejdůležitějších kroků ke sjednocení a integraci 
vašich myslí osobně a k vaší integraci a sjednocení se všemi úrovněmi Mého 
jsoucna a bytí a celého Mého Stvoření. Mohu vás ujistit, že toto realizovat bude 
ve vaší pozici jedním z nejtěžších úkolů. Protože jste, takříkajíc, ve své lidské 
kůži, nebude lehké přemoci pocit žárlivosti, závisti, majetnictví, závislosti, 
vlastní výjimečnosti a podobné negativní emoce, spočívající ve vašich lidských 
stavech ega. Existuje ale nějaký jiný způsob, jak se zbavit těchto negativních 
pocitů, emocí a stavů než ten, že je poznáte, budete jim čelit a přemůžete je 
během vašeho vzájemného sdílení na všech úrovních? Ve vaší pozici neexistují 
žádné jiné způsoby. 

Jestliže Mne, jakož i členy vaší duchovní rodiny, jakož i členy Nového vesmíru 
vždy pozvete, abychom se účastnili vašeho vzájemného sdílení, a jestliže 
k takovému sdílení nepřistupujete z žádných postranních důvodů, ale pouze 
kvůli společnému prospěchu a kvůli získání většího poznání Mé Přirozenosti, 
přirozenosti té osoby, se kterou sdílíte poznání vaší vlastní přirozenosti, jakož i 
za účelem ustavení takového důležitého sdílení na lidské úrovni na planetě 
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Nula, kde bylo do tohoto okamžiku takové sdílení nepředstavitelné a téměř 
nemožné, v tom případě při překonávání těch negativních pocitů, emocí a stavů 
uspějete. Než se ale zapojíte do takového vzájemného všezahrnujícího sdílení, 
doporučuje se vám, abyste velmi pečlivě prozkoumali vaši motivaci a úmysl, se 
kterým zamýšlíte přikročit k takovému sdílení. Jinak byste se mohli dostat do 
stavu velmi nepříjemného pokušení, které by mohlo na dlouhé časové období 
značně zkomplikovat váš život a které by mohlo zabránit naplnění vašeho 
poslání a přenosu vašich energií k Mým službám. Na druhou stranu, ti z vás, 
kteří nemají žádné takové potřeby, a toto opět opakuji, by se do takových 
vztahů neměli sami nutit. To jen znamená, že mít na této úrovni takové zážitky 
není vaší rolí, dohodou a pověřením. 

A na závěr, Petře, tvá přítomnost v Evropě a tvá účast na všech těch početných 
a hojně navštěvovaných setkání byla nezbytná i kvůli napravení některých 
problémů, které se vyskytovaly ve vztahu k Mému Novému zjevení a jeho 
dostupnosti. Dělo se něco, co bylo velmi nesprávné. Vzhledem k tomuto 
faktoru byla převzata nepatřičná zodpovědnost tam, kde vůbec nenáležela. 
Posun této zodpovědnosti využily síly negativního stavu na to, aby zabránily 
zpřístupnění Mého Nového zjevení dotyčnému národu. Tvá přítomnost byla 
potřebná, aby se tyto věci, které se pokazily, napravily. V tomto úsilí jsi uspěl a 
všechno se ubírá náležitým směrem. Proto nebudeme dále diskutovat o této 
záležitosti. Ať je tato situace varováním a připomínkou pro všechny, že plná 
zodpovědnost za Mé Nové zjevení na planetě Nula i kdekoliv jinde, s čím jste 
všichni spojeni a s čím vaše země, které reprezentujete, souvztaží, je 
v konečném důsledku na Mých bedrech skrze Petra. Pamatujte si, že on je 
soustřeďujícím bodem a jediným, kdo může činit patřičná rozhodnutí v tomto 
ohledu. Jinak by nebyl v pozici, ve které je. 

Na závěr tohoto Dialogu bych vám chtěl všem poblahopřát, jakož i vyjádřit Můj 
hluboký dík, ocenění a poděkování za spoluúčast na všech těch setkáních a za 
vaši cennou práci v Mých službách a za to, že jste se dobře postarali o Petra 
během jeho návštěv a setkání s vámi. Připojuji se taktéž k Petrovi při ocenění 
velmi důležitého faktu, že tak mnoho mladých lidí bylo dychtivých, vroucných, 
milujících, sdílejících a ochotných podílet se na těch setkáních. A také při 
ocenění jejich aktuální bezpodmínečné oddanosti Mně a Mému Novému 
zjevení. 

Završení Petrovy návštěvy u vás v Evropě znamená ukončení jedné důležité fáze 
aktuálního probíhajícího posunu. Proces nové fáze bude probíhat po jeho 
příjezdu do Santa Barbary. Během této fáze a během Petrovy návštěvy byla 
ustanovena důležitá rozdílnost. Do centra pozornosti se dostane něco jiné a 
něco nové. Co to bude, není nyní bezpečné zjevit. Jak se to začne rozvíjet, 
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postupně poznáte charakter toho. Zatím si udržujte vaši současnou pozici a 
dále rozvíjejte, prohlubujte, obohacujte a praktikujte, co jste získali během 
Petrových návštěv a setkání s vámi. 

Samozřejmě, jako vždy, existují některé další důležité důvody, Petře, tvých 
návštěv a setkání v Evropě. Něco dalšího, velmi významného a důležitého se 
dosáhlo a ustanovilo. Z bezpečnostních důvodů to ale nyní nemůže být zjeveno. 
Zatím pokračuj ve tvé práci pro Mne a buď nadále soustřeďujícím bodem pro 
všechny Moje představitele, se kterými ses přímo či nepřímo setkal (skrze 
někoho jiného). 

Jak ti je už nyní zcela zřejmé a jasné, tvé setkání a interakce s Mými 
představiteli byly velmi důležité nejen pro ně a pro tebe osobně, ale i pro nás 
všechny zde v duchovním světě i jinde. 

Proto je důležité, abys je navštěvoval z očí do očí tak často, jak je to jen možné, 
a tak často, jak vyvstane potřeba. A toto je pro tuto chvíli všechno. Jdi se Mnou 
v pokoji. Přeji ti velmi příjemný zbytek dní s Ludmilou a tvou sestrou Věrou a 
její dcerkou Věrkou. 

Peter: Děkuji Ti velice za tato povzbudivá slova. 
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Dialog 96 

24. srpna 1999 

 

Peter: Nuže, jsem zpátky v Santa Barbaře. Zdá se mi, že se nemohu zbavit jakési 
mlhy v mozku nebo v mysli, jako bych sestupoval z nějaké jiné dimenze a měl 
problémy s přizpůsobením nebo ukotvením na tomto místě na této planetě. 
Vím, že by to bylo možné připsat takzvanému pásmovému syndromu, ale 
možná je v tom i nějaký jiný aspekt než jen to. Nějaké komentáře k této situaci 
nebo k čemukoliv jinému, o čem se Ti zdá, že by bylo prospěšné a užitečné 
hovořit v toto velmi mlhavé ráno v Santa Barbaře v Kalifornii? 

Pán Ježíš Kristus: Máš pravdu, Petře, tvé zamlžení má jinou konotaci než jen 
pásmový syndrom. Nezapomínej, z jakého místa a situace se vracíš do Santa 
Barbary. Během tvého tříměsíčního pobytu v Evropě jsi byl téměř po celou 
dobu zapojen do velmi důležité duchovní práce, která se vůbec netýkala ničeho 
vnějšího a neduchovního. Být v takovém stavu a na takovém místě a dělat to, 
co jsi dělal, by se mohlo klidně přirovnat k bytí se Mnou v Nebi a v Mém 
pozitivním stavu, bez jakékoliv zaujatosti světskými, pozemskými věcmi a bez 
jakýchkoliv starostí ohledně každodenních nepříjemností typického lidského 
života. Takže téměř 99% tvého času jsi strávil při takových nebeských 
činnostech. V tom smyslu můžeš skutečně říci, že jsi sestoupil z Nebe na 
planetu Nula, kde musíš čelit obvyklým záležitostem každodenního žití na místě 
a ve stavu, které je ovládáno všemožnými vnějšími starostmi týkajícími se tvého 
každodenního přežití na vaší planetě a v Santa Barbaře. 

Toto je duchovní souvztažnost s realitou pozitivního stavu i s pseudorealitou 
negativního stavu a planety Nula. Jelikož během tvého pobytu v Evropě jsi 
všechen svůj čas trávil s Mými lidmi, vykonávaje spolu s nimi důležitou práci 
v Mých službách, zažíval jsi nanejvýš hlubokou jasnost a pochopení všech 
záležitostí, které byly uvedeny do tvé pozornosti. Takže do tvého mozku nebo 
mysli během té doby nepronikala žádná mlhavost, tak běžná pro negativní stav. 
Jak ses ale vrátil na své obvyklé místo, začala fungovat pseudorealita tvého 
pseudosvěta, odrážející se v zamlžení tvého mozku. Samozřejmě, jen co se 
přizpůsobíš tvé současné situaci, tento stav pomine. A toto je důvod tvého 
aktuálního stavu. 

V tomto časovém bodě bych se chtěl věnovat tvým obavám a starostem 
ohledně stálosti všeho, co se nastolilo a dosáhlo během tvé interakce s Mými 
představiteli v Evropě. Jak si pamatuješ z Dialogu 95, bylo tam naznačeno, že se 
začal proces integrace, sjednocení a jednoty, reprezentovaný změnami 
dosaženými všemi, kteří byli s tebou přítomni, a skrze tebe a skrze ně i se všemi 
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ostatními, kteří se tenkrát nemohli těch setkání zúčastnit. Tvé starosti v tom 
ohledu, Petře, se týkají toho, zda ty změny a všechno, čeho se dosáhlo a 
ustanovilo, bude mít trvalý účinek a zda to nevyprchá a zda se postupně pod 
tlaky a stresy každodenního života na planetě Nula nevrátí zpět ke starým, 
neproduktivním způsobům chování, postoje a žití svých životů, které už více 
nejsou vhodné a přiměřené. 

Kdyby se něco takového mohlo stát nebo stalo, podle tvého názoru by odmítli 
vše, co bylo naznačeno v Dialogu 95 o významu tvé cesty a o věcech, které se 
v té době dosáhly a ustanovily. Děláš si starosti, že po tvém odchodu z těch 
zemí se u účastníků setkání s tebou vrátí všechno tam, kde to bylo předtím. 

I když jsou všechny tyto obavy oprávněné, chybí jim uvědomění si výsledků, 
kterých bylo dosaženo v ostatních dimenzích, se kterými všichni účastníci i ty, 
Petře, souvztažíte a se kterými jste všichni spojeni. Předpokládejme na 
okamžik, že všichni, nebo většina, nebo někteří účastníci se skutečně vrátí zpět 
k k tomu, jací byli předtím, než ses s nimi setkal. Navzdory faktu, že taková 
možnost existuje, týkalo by se to pouze stavu a kondice existujících na planetě 
Nula a osobní volby každého, bez jakéhokoliv dopadu na stav a kondici, které 
byly nastoleny během té doby v jiných dimenzích. Nezapomínej na jednu 
důležitou věc: Během té doby se dosáhl a trvale ustavil a zakotvil důležitý 
příklad nebo vzor, pokud to tak chceš říct, v Univerzalitě povšechnosti, jakož i 
v dimenzích, týkajících se všech účastníků, který naznačuje, že takovou 
integraci, sjednocení a jednotu bylo možné dosáhnout na místě a ve stavu, 
které nemají vůbec žádné ponětí o tom, o co všechno při takové integraci, 
sjednocení a jednotě jde nebo že by vůbec mohly existovat. A nejen to, ale 
každý předpokládal, že na takovém místě a v takovém stavu, jako je planeta 
Nula, není vůbec možné něco takového dosáhnout. Dokonce i kdyby měl ten 
výsledek trvat nebo by trval pouze během tvé přítomnosti v Evropě, i tak by se 
tím dosáhl nejdůležitější cíl – vytvořit na planetě Nula a ve všech dimenzích, 
stavech, místech a kondicích (se kterými každý účastník a jeho/její a její/jeho 
příslušná země souvztaží) trvalé podmínky pro uskutečnění se této integrace, 
sjednocení a jednoty v příhodné době. 

Měj, prosím, na paměti, že bylo nesmírně významné, rozhodující a důležité, že 
byl vytvořen takový vzor. Bez něj by neexistovaly žádné základy, na kterých by 
bylo někdy možné vybudovat nebo dosáhnout spasení všech v lidském životě, 
jakož i v zóně vymístění jako celku. Důležitost vašich výsledků v tomto ohledu 
by se nikdy neměla podceňovat. Přesahuje to vaše lidské chápání. 

Tento příklad nebo vzor má ale i další aspekt, který byl nastolen jako důsledek 
vašich vzájemných setkání a interakce. Týká se to tvé vlastní role, Petře. Kvůli 
tvé roli soustřeďujícího bodu všech energií, jakož i kvůli jiným aspektům tvé 



780 
 

role, neseš v sobě a s sebou všechno, co se uskutečnilo, dosáhlo a ustanovilo 
během tvé návštěvy v Evropě na všech úrovních jsoucna a bytí i pseudojsoucna 
a pseudobytí. Co znamená toto prohlášení? Znamená, že i kdyby se někdo, 
nebo dokonce i všichni účastníci měli vrátit zpět ke svým předcházejícím 
způsobům – naprostá nemožnost – i tak by mělo v tobě a skrze tebe úplně 
všechno, co se dosáhlo, ustanovilo a uskutečnilo, nadále život a bylo by to 
neustále generováno ke všem a ke všemu ve jsoucnu a bytí i v pseudojsoucnu a 
pseudobytí. Tímto faktorem by se nic neztratilo – nikdy. A nejen to, ale na 
základě faktoru, že byl nějaký zážitek vůbec už jednou zažit, ať se už subjekt 
toho zážitku změnil, nebo ne, nebo se vrátil zpět ke svým starým způsobům, 
ten zážitek je navěky zachován v Univerzalitě povšechnosti a je k dispozici všem 
a všemu na využití, poučení a realizaci vždy, když je to potřeba. 

Takže, dívaje se na tvé obavy a starosti z této perspektivy, Petře, doporučuje se 
ti, aby ses upokojil a nic si z nich nedělal a odevzdal je Mně. Já zabezpečím, že 
všechno, čeho se dosáhlo během tvého pobytu v Evropě, bude trvale účinné, 
majíce svůj dopad na všechny úrovně. 

Zároveň bych chtěl, aby sis byl vědom, že je naprosto nepředstavitelné, že by 
mohlo dojít k návratu k předcházejícímu způsobu života a chování po všech 
těch zážitcích, které měli. I když je možné, že některé vnější vzorce chování by 
se ve vztahu ke každodenní práci a zvládání těžkostí žití na planetě Nula mohly 
vrátit do stejného módu, jaké byly předtím, na vnitřních úrovních, kde se to 
skutečně počítá, už nikdy nic nebude stejné. Mohu tě ujistit, že nikdo a nic 
nemůže nebo nesmí anulovat v žádné míře to, co se uskutečnilo, dosáhlo a 
ustanovilo během té doby. 

Peter: Skutečně oceňuji toto vysvětlení. Jelikož znám lidskou přirozenost, stále 
si dělám starosti, že existuje tendence vzdát se jakýchkoli takových výsledků, 
nebo dokonce popřít pravost zážitků. Hovořím zde o svých minulých 
zkušenostech v tomto ohledu. 

Pán Ježíš Kristus: Je to pochopitelné. Nicméně, toto jsou ale rozdílné časy a 
rozdílné situace, jakož i rozdílné úrovně fungování všech a všeho. Budujeme tu 
něco, co nebylo možné vybudovat za předtím existujících podmínek. Ty 
podmínky se, naštěstí, přesáhly a my žijeme v totálně jiné době a stavu. Abych 
zas a znovu zopakoval: Nic není stejné. Kdyby se ale i mohlo stát nebo by se 
stalo něco takové povahy, ještě stále to nemaže pravý význam a dopad, který 
to mělo nebo bude mít na každého a na všechno ve jsoucnu a bytí i 
v pseudojsoucnu a pseudobytí. 

Peter: Velmi oceňuji Tvou připomínku v tomto ohledu. Je nějaký další aspekt 
nebo význam všeho, co se odehrávalo během mého pobytu u Tvých lidí 
v Evropě? 
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Pán Ježíš Kristus: Jak si pamatuješ, bylo vám naznačeno, že se během té doby 
mnoho dosáhlo. Jeden zajímavý aspekt těch setkání se týká důležité záležitosti 
shromažďování tolika lidí v jedné malé místnosti. Toto se stalo při několika 
příležitostech na různých místech nebo v různých městech. Jak víš, každý 
účastník těch setkání představoval jinou úroveň chápání, přijímání a 
praktikování Mého Nového zjevení, jakož i manifestaci jiných aspektů Mého 
prvku umístěného v každém jedinci, na základě kterého je ten jedinec tím, čím 
je, a na základě kterého žije a funguje. Tento faktor určuje kvalitu a obsah 
energií generovaných každým jedincem během jeho/jejích aktivit nebo zdánlivé 
nečinnosti (během spánku nebo odpočinku). Tyto energie jsou velmi specifické 
a jedinečné. Jsou reflexemi a jsou ve shodě s těmi úrovněmi jiných dimenzí (jak 
v pozitivním stavu, tak i v negativním stavu) a jejich příslušnými obyvateli, se 
kterými je každý jedinec spojen a se kterými je v souvztažné příbuznosti (ve 
většině případů bez jeho/jejího lidského vědomého uvědomění). 

Když jste se shromáždili v jedné malé místnosti, ta místnost byla nabita všemi 
přítomnými v nepředstavitelné hustotě. Podle jednoduchého lidského pojímání 
by za takových okolností nebylo možné se vyhnout nějakému negativnímu 
důsledku nebo konfliktu. A přece nastal přesný opak. Všichni zúčastnění zažívali 
nanejvýš pozitivní rozpoložení a stavy. Jsou dvě úrovně událostí, které se 
během toho odehrávaly, mimo mnoha jiných věcí. Jedna se týká přesáhnutí 
lidských stavů ega, které chce vždy dominovat a narušovat průběh takových 
událostí, aby upoutalo pozornost ostatních, ignorujíce potřeby druhých. 
V tomto ohledu byl dán důležitý příklad, ukazující nebo zobrazující nebo 
demonstrující, že bylo takové přesáhnutí dosaženo navzdory skutečnosti, že 
každý přítomný jedinec byl na odlišné úrovni chápání, přijímání a praktikování 
Mého Nového zjevení a manifestoval odlišný prvek Mé Přirozenosti v jeho 
relativní kondici a generoval jedinečně odlišnou kvalitu osobních a 
individualizovaných energií. Jak bylo uvedeno výše, každý předpokládal, že je 
nemožné dosáhnout takových věcí, pokud je někdo ještě, takříkajíc, v lidské 
kůži. Toto byla velmi důležitá ilustrace a demonstrace. Jasně naznačila, že 
pokud navazujete vztah ne ze svého stavu ega, ale ze své jedinečné 
individualizované a zosobněné pozice, a pokud hluboce respektujete 
jedinečnou osobnost a individualitu každého, nejenže je možné vyhnout se 
jakémukoliv konfliktu během takových velkých shromáždění, ale za takových 
podmínek lze zažít neobyčejný stav integrace, sjednocení a jednoty a 
dosáhnout novou úroveň vzájemné lásky, respektu, chápání a přijetí. 

Druhá úroveň při těch událostech se týká něčeho, co se dělo v jiných dimenzích, 
zejména v Novém Vesmíru, a s pseudotvůrci a renegáty. Jak si pamatuješ, bylo 
ti naznačeno, že situace během tvých setkání v Evropě, Petře, byla velmi vratká, 
nebezpečná, nestálá a z typického lidského hlediska nepředvídatelná. Bez toho, 
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abyste si to vědomě uvědomovali, celé lidstvo bylo několikrát na pokraji totální 
zkázy a anihilace. Vždy, když jsi byl na takových setkáních, která se odehrávala 
v takto nabitých místnostech, intenzita, kvalita, rozsah a jedinečnost energií 
všech přítomných, jak narůstaly, sílily, hromadily se, znásobovaly a generovaly 
se  skrze tebe, Petře, jako přes Můj soustřeďující bod, byly dále spojovány se 
všemi energiemi těch, se kterými byl každý přítomný spojen a v kontaktu, a 
následně využity na odvrácení jakékoliv zkázy a anihilace, kterou se renegáti 
pokoušeli způsobit na planetě Nula jako odplatu za porážku, kterou utrpěli od 
Velké aliance. Chci, abyste si byli všichni vědomi, že bez vašich spojených 
jedinečných energií, které jste volně zpřístupnili během těch hustě nabitých 
setkání, by renegáti ve svém manévru uspěli. Jak tedy z tohoto zjevení vidíš, 
vaše setkání byla ohromně důležitá na mnoha úrovních chápání jejich významu 
a potřeby. 

Jen z pozice integrace, sjednocení a jednoty všech vašich jedinečných 
zosobněných a individualizovaných energií, reprezentovaných každým jedním 
z vás, kteří jste se zúčastnili těch setkání, bylo možné odvrátit mnoho 
nepříjemných věcí, které by se jinak odehrály a velmi nepříznivě ovlivnily váš 
život. Jak tedy z tohoto zjevení vidíš, je mnoho důležitých aspektů, týkajících se 
vašich setkání a potřeby vašich spojených jedinečných energií, využitých v Mých 
službách. 

Otázkou je: Proč bylo nutné využít i vaše jedinečné a specifické energie, 
generované na těch setkáních každým účastníkem a neomezit se na energie 
generované všemi obyvateli těch světů a dimenzí, se kterými byl/je každý z vás 
spojen a kterých byl/je integrální součástí, fungující pro ně jako životně důležitý 
spojovací článek se vším, co se odehrává v tomto pseudosvětě? Vaše umístění 
na planetě Nula, která se v současnosti stala konečným souvztažným jevištěm 
pro závěrečnou bitvu mezi pseudotvůrci a renegáty, jakož i mezi všemi frakcemi 
celé zóny vymístění, je jedinečné v mnoha důležitých aspektech. 
Prostřednictvím vás a pomocí vás, na základě příspěvku vašich specifických a 
jedinečných energií, lze zabránit, ovlivnit, upravit a změnit mnoho věcí, které by 
byly jinak, bez vašich energií, škodlivé pro výsledný osud lidstva a všech 
obyvatel negativního stavu. Toto je vaše životně důležitá role jako Mých 
pravých představitelů. Z toho důvodu pouze s vašimi specifickými a jedinečnými 
energiemi, z vaší pozice, z pozice toho, kde se každý jeden z vás nachází a s čím 
každý jeden z vás souvztaží v ostatních dimenzích, lze dosáhnout cokoliv takto 
významného. Sebe můžeš považovat za poslední článek v řetězci energií, kdo 
vysílá tyto energie nebo kdo je usměrňuje potřebným směrem za účelem 
dosažení všeho, co je potřebné dosáhnout. Bez tohoto konečného a 
slučovacího článku by energie vyslané z ostatních dimenzí nebyly schopny 
dosáhnout vaší planety a zóny vymístění a uplatnit nezbytný vliv na běh 
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událostí na nich. V tom případě by nastala katastrofální situace, která by 
zabránila, aby došlo ke konečné eliminaci negativního stavu. Z toho důvodu 
udržuji na vaší planetě vždy někoho, jako jsi ty, abych vaše energie využil pro 
tento účel. 

Je ještě jedna věc, kterou bych chtěl v tomto bodě prodiskutovat. Týká se to 
tvých pocitů ohledně lidí, které jsi potkal v Evropě, a ohledně Mých 
představitelů, kteří žijí ve Spojených státech. Byl jsi téměř šokován těmito velmi 
zjevnými nápadnými rozdíly. I když by tyto rozdíly bylo možné přisoudit do 
určité míry tomu faktoru, že každý je na jiné úrovni chápání, přijímání, 
praktikovaní a manifestace všeho, co je obsaženo v Mém Novém zjevení, jakož i 
v Mé Přirozenosti a v Mém pozitivním stavu, některé z nich mají přece jen 
mnohem obecnější význam. Dojem na tebe učinila jejich upřímnost, pokora, 
skromnost, otevřenost, respekt, přijetí, zdvořilost, nesobeckost, oddanost Mé 
věci a Mému Novému zjevení, teplo, oduševnělost, obětavost, stanovení 
priorit, bezpodmínečná láska, ochota sdílet na všech úrovních a podobné 
pozitivní vlastnosti, které velká většina účastníků demonstrovala během setkání 
s tebou, Petře. Bylo zcela očividné, že z jejich strany byla po tu dobu přítomna 
velmi malá zapojenost typického lidského ega. 

Na druhou stranu, u lidí zde ve Spojených státech jsi do této chvíle nebyl 
schopen zažít tyto atributy a vlastnosti v takové míře. Toto lze do jisté míry 
přisoudit historii těch, kdo jsou v Evropě, a těch, kdo jsou v této zemi. 
V porovnání s vámi v této zemi mají Moji představitelé v Evropě málo 
materiálních majetků, pokud vůbec nějaké. Sotva přežívají ze dne na den. 
Nejsou v nich uvíznuti natolik jako vy v této zemi, kteří máte takové majetky a 
potřebujete se o něj nutně starat. Tyto majetky vás do určité míry okrádají o 
jisté množství energií, které chybějí při potřebě osvojit si stejnou úroveň 
intenzity, hloubky a kvality sdílení a všech výše uvedených vlastností, jaké jsou 
přítomny a jaké se projevují v lidech tam. Americký životní styl, který se do 
určité míry odráží i ve vašich individuálních životních stylech, je mnohem více 
egocentrický, ambiciózní a je mnohem více poháněn stavy ega než životní styl, 
který mají představitelé v těch zemích, které jsi navštívil, Petře. 

Poselství je tu ale úplně jasné: Je životně důležité a rozhodující a absolutně 
nezbytné vymanit se z typického amerického životního stylu a dosáhnout 
stejnou úroveň intenzity, kvality a manifestace všech těch vlastností, jaké 
projevuje ve zmíněných zemích většina Mých představitelů. 

Nuže, tento požadavek neznamená, že se máte vzdát svých majetků nebo že se 
jich máte zbavit. Pokud je máte, znamená to, že je musíte mít. Váš postoj a vaše 
priority určují, do jaké míry jste ovládáni svými majetky, a ne naopak: že vy 
ovládáte své majetky. Jestliže jsou vaše majetky prostředky na dosažení lepších 
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duchovních výsledků, a ne cílem samotným a samým o sobě, potom jdete 
správným směrem a právě se vydáváte na vyšší úroveň vašeho duchovního 
uvědomění, stávajíce se víc a více takovými, jako jsem Já, Mně podobní ve vaší 
relativní kondici nebo takoví nebo těm podobní, s jakými interagoval Petr 
během jeho setkání ve zmíněných zemích. 

Neznamená to ani, že vy ve Spojených státech se musíte stát stejnými, jako jsou 
tamti lidé. Vy potřebujete být vaší vlastní individualizovanou a zosobněnou 
manifestací v konglomerátu vašich vlastních vlastností a rysů, které vlastníte a 
máte. V tomto ohledu je potřebné udělat to, že je dostanete na úroveň, která 
existuje v pozitivním stavu a kterou bylo do určité míry vidět a cítit u většiny 
účastníků na jejich setkáních s tebou, Petře, ve zmíněných zemích. Potřeba to 
uskutečnit pramení z potřeby připravit příznivé podmínky pro integraci, 
sjednocení a jednotu všech těch, kteří reprezentují Američany, Rusy, Němce, 
Čechy, Slováky a španělsky hovořící lidi, a toho, s čím všichni souvztaží 
v ostatních dimenzích a pseudodimenzích. Jak víš, tento proces započal. Se 
tvým návratem do Santa Barbary, Petře, byla zahájena nová fáze v současném 
stále probíhajícím posunu, která odráží tento nanejvýš nezbytný proces 
integrace, sjednocení a jednoty. Vaše spoluúčast na tomto procesu je velmi 
zásadní. Odráží se především ve vaší ochotě a schopnosti přesáhnout váš 
současný stav a životní styl a dostat se na vyšší úroveň manifestace Mé Božské 
Lásky a Božské Moudrosti a sdílení všech jejich atributů, s velmi malým nebo 
žádným zapojením vašich ego stavů. 

Peter: Děkuji Ti za tuto připomínku. Chtěl bys učinit nějaký komentář 
k ničivému zemětřesení v Turecku? 

Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře. Je mnoho aspektů té tragické události (z vašeho 
pohledu). Zjeveny mohou být pouze dva. První se týká snah renegátů pomstít 
se za svou porážku ve válce NATO proti Jugoslávii. Jak víš, Turecko je členem 
NATO. Tuto odplatu vykonali renegáti, se kterými souvztaží Srbové a do určité 
míry Rusko. Jak víš, Turecko je převážně muslimskou zemí. Takže odplata je 
namířena jak proti NATO, tak i proti muslimům. Když nemohli dosáhnout svého 
cíle v Kosovu, přesměrovali jej do nejslabšího bodu v řetězci členů NATO, 
kterým je Turecko. Zároveň se renegáti muslimské frakce mstí ruským 
renegátům za to, že nadržovali srbským renegátům, jak je to vidět na 
problémech Ruska, které má s muslimy v Dagestánu. 

Druhý se týká záležitosti odplaty za všechna krvavá a krutá zvěrstva a 
ohavnosti, které Turecko – a to, s čím ta země souvztaží – páchalo během 
historie své existence. Toto je důvod, proč je počet obětí tohoto zemětřesení 
tak vysoký. To, co Turecko napáchalo na jiných národech a jejich obyvatelích ve 
své krutosti a krveprolévání, daleko převyšuje všechno, co kdo kdy udělal na 
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evropském kontinentu. Není náhoda, že taková zničující zemětřesení ve většině 
případů obyčejně zasáhnou buď země, které hlásají Korán, nebo takzvané 
nekřesťanské země. Existuje důležitá duchovní souvztažnost těch zemí s jistými 
regiony v peklech. Jejich spojení s těmi pekly určuje volby, které obyvatelé těch 
zemí učinili, podílet se na takových zničujících událostech. Samozřejmě, jsou 
zničující pouze z vašeho hlediska, ale ne z jejich hlediska. Jestliže jsem s něčím 
souhlasil, je mou povinností a zodpovědností splnit si svou dohodu. Z toho 
důvodu všechno, co se mi stane, je záležitostí mé volby, a ne tragédií. Jestliže 
jsem souhlasil se zobrazením faktoru odplaty a trestu, potom v tom případě si 
plním svůj účel, za který jsem byl učiněn zodpovědným. Dělám jen svou práci 
při zobrazení a demonstraci důsledků přijetí a žití života zkreslení a falešností. 

Síla a celková ničivost takových zemětřesení v těch zemích odráží nejvyšší 
možnou míru duchovních zkreslení a falešností, ve kterých jejich obyvatelé žijí a 
které si zvnitřnili a přijali jako jedinou pravdu do té míry, že nejenže odmítají 
jakékoli jiné možnosti, ale mají v úmyslu vyhladit nebo zničit každého, kdo 
nevyznává jejich systém víry. 

Nuže, tyto faktory se netýkají jen zemětřesení, ale jakýchkoli takových ničivých 
a zkázonosných událostí na vaší planetě, při kterých zahynou tisíce lidí. Jak 
z těchto skutečností vidíte, v pozadí všech takových událostí jsou vždy duchovní 
činitele, které určují potřebu odehrání se takových událostí. Všechny se týkají 
nesprávné duchovnosti nebo přijetí zkreslení a falešností namísto pravd. Když 
se už ustaví jistá míra a stupeň takového přijetí, spouští potřebu odplaty. V tom 
okamžiku dojde k nějaké katastrofě, která naplní potřebu všech jejích účastníků 
být dopraveni do jiných dimenzí, aby posílili postavení těch dimenzí podle 
rozličných potřeb, které mají v každé jednotlivé době. Zároveň jsou jejich 
osudem zobrazeny důsledky přijetí zkreslení a falešností a jejich zvnitřnění. A 
toto je všechno, co potřebujete nyní vědět o této záležitosti. 

Peter: Děkuji Ti velmi za toto zjevení. Je ještě něco, co je dnes potřeba 
upřesnit?  

Pán Ježíš Kristus: Rádo se stalo, Petře. Jediná věc, kterou bych ti chtěl 
připomenout, je to, že jste se vydali (vy všichni) na velmi důležitou a rozhodující 
duchovní cestu v rámci nové fáze stále probíhajícího posunu, která začala 
v okamžiku, Petře, když ses vrátil do Santa Barbary. V průběhu této fáze bude 
vaše role jako Mých představitelů na planetě Nula nabývat mnohem 
významnější a důležitější podobu. Vaše chování, postoj, vztahy, interakce a 
práce, ať to je nebo ať to bude v jakékoliv pozici a ať jste nebo budete kdekoliv 
a kdykoliv, to vše bude mít ve všech aspektech vašeho života jiný význam a 
důsledky. Vaše zodpovědnost a pověření bude mnohem větších rozměrů, než 
kdy byla do této chvíle. I když se všechny tyto věci budou dít především na vaší 
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vnitřní úrovni, navzdory tomu dopad bude významně pociťován i na vnější 
úrovni. Z toho důvodu se doporučuje, abyste důkladně přehodnotili všechny 
priority vašeho života, ujišťujíce se, že duchovní faktory vašeho života, týkající 
se Mého Nového zjevení, jsou vaší úplně první prioritou. Samozřejmě, jako 
vždy, jen pokud si je zvolíte na základě své vlastní svobodné vůle a volby. A toto 
je všechno, čím jsem chtěl dnes přispět, Petře. Jdi v pokoji a přeji ti příjemné 
odpoledne. 

Peter: Přijmi mé uznání a vděčnost za všechno, co nám poskytuješ. 
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Dialog 97 

25. srpna 1999 

 

Peter: Už několik dní přemýšlím o záležitosti pokušení, pokud jde o nás, Tvé 
představitele, a zda jsou nějaké skryté nebo lstivější způsoby, jak být pokoušen 
silami negativního stavu, kromě těch očividných. Jak to vidím já, s možnými 
skrytými formami pokušení je ten problém, že bychom je tak nebyli schopni 
vidět nebo bychom je jednoduše přehlédli nebo považovali za neškodné. Je 
něco na mých obavách v tomto ohledu? Kromě toho, mám další otázku, než se 
jí však budeme věnovat nebo než odpovíš na mé současné starosti, rád bych 
nechal Tebe, abys hovořil nejprve o tom, o čem si myslíš, že je to třeba v této 
době uvést do naší pozornosti. 

Pán Ježíš Kristus: Děkuji ti, Petře, za tvou laskavou nabídku. Jediná věc, které 
bych se chtěl letmo dotknout, je nápadný rozdíl mezi postojem, chováním a 
způsobem, jak Moji představitelé, se kterými ses setkal v Evropě, Petře, 
přijímají, jaký mají vztah a jak praktikují Mé Nové zjevení v porovnání 
s představiteli v této zemi; a možnosti, že někteří z nich v této zemi by se mohli 
cítit ukřivděni takovým porovnáním, protože to v sobě tak necítí nebo se tak 
nevnímají. Tvé porovnání v tomto ohledu neznamená paušální zevšeobecnění 
aplikovatelné na všechny, kteří čtou a praktikují Mé Nové zjevení v této zemi. Je 
zřejmé, že jsou mezi nimi obrovské rozdíly a mnoho úrovní vztahu, přijímání a 
praktikování všeho, co je obsaženo ve všech zdrojích Mého Nového zjevení. 

Nejde tu o odsuzování někoho nebo požadování něčeho od někoho, protože, 
koneckonců, ať kdokoliv upřednostňuje jakýkoliv postoj a životní styl nebo 
jejich projev, znamená to pouze, že ta osoba je taková, jaká by měla na základě 
své vlastní svobodné vůle a volby být. Není to tedy tak, že bychom něco 
někomu vnucovali. Jediné, na co je třeba se soustředit – a toto je jen pokorný 
návrh – je to, aby každý důkladně prozkoumal priority svého každodenního 
života. Jaké jsou jeho/její priority? Do jaké míry ovládá svůj život? Kdo nebo co 
je rozhodující silou v jeho/jejím chování, postoji a životním stylu všeobecně? Co 
považuje za nejdůležitější věc ve svém životě? Do jaké míry jsou pravá Božská 
Láska a Božská Moudrost a všechny jejich skvostné atributy obsaženy a do jaké 
míry jsou integrální součástí všech rozhodovacích procesů v jeho/jejím 
každodenním životě? Jsou principy Mého Nového zjevení nejvíce váženými a 
žádoucími faktory jeho/jejího života, jsouce na vrcholu zmíněných priorit? Je 
shoda a rovnováha mezi intelektuálním, racionálním, logickým a rozumovým 
přijímáním těch principů, a mezi emotivními, intuitivními, chování se týkajícími 
a vztahovými činiteli jeho/jejího každodenního života? Jinými slovy, jaká je míra 
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shody mezi vaší hlavou a vaším srdcem – obrazně řečeno? Je obsah Mého 
Nového zjevení ve všech jeho zdrojích považován jen za milou a krásnou 
dekoraci nebo konstrukci, která potěší jeho/její vnější intelektuální žízeň nebo 
zvědavost, nebo je otázkou života a každodenního žití? Jaké jsou motivační a 
intenční faktory, které určují jeho/její potřebu vůbec se zabývat Mým Novým 
zjevením? 

Toto jsou velmi důležité otázky, které potřebuje každý, kdo je spojen s Mým 
Novým zjevením, ať je to kdekoliv a v jakékoliv míře, důkladně prozkoumat a 
zvážit. Proč je to tak? Proč takový důraz na potřebu znovu přehodnotit, kde se 
každý jeden z vás v tomto ohledu v současnosti nachází? A proč je to tak, že do 
vaší pozornosti uvádíme faktor nápadných rozdílů mezi tím, jak jsi ty, Petře, 
zažil Mé lidi během tvé návštěvy v Evropě, a jak jsi zažil Mé lidi v této zemi – 
alespoň do okamžiku tvého odjezdu do Evropy? 

Jak víte, nic není náhoda. V určitém čase je nezbytné uvést jisté věci do 
pozornosti každého, aby se zajistil správný směr, podle kterého postupuje 
duchovní rozvoj každého, uvádějíce ho do souladu s povahou nové fáze, která 
se právě začíná v rámci probíhajícího posunu. 

Jak si pamatujete, v předcházejících Dialozích bylo několikrát řečeno, že jste 
vstoupili do nebezpečných časů, což si od vás vyžaduje velmi vážné úsilí a 
úpravy a změny ve všech aspektech vašeho vnitřního života a následně i vašeho 
vnějšího života. Síly negativního stavu nastolili na této planetě plně svoji moc. 
Jejich největší možné úsilí směřuje k eliminaci všeho pozitivního a dobrého 
nebo všech zbytků pozitivního a dobrého obsaženého v lidech. Kvůli této snaze 
se budou všemožně pokoušet udělat si z vás – Mých představitelů – terč, aby 
vás stáhly na svou stranu, abyste podporovali jejich věc, a ne Mou věc a věc 
Mého Nového zjevení. Vzhledem k ohromné míře ochrany a izolace, kterou 
máte ode Mne, nejsou schopny vás žádným jednáním a způsobem zranit nebo 
poškodit nebo zničit. V jistém smyslu můžete říct, že vás zabít nebo eliminovat 
nebo znemožnit vám vaše aktivity by pro ně nebylo tak výnosné a žádoucí, 
zejména pro renegáty, jako pokoušet vás, abyste podlehli jejich věci. Nic by si 
nepřály více, než znovu vás konvertovat do negativního stavu, protože kdyby 
v tomto ohledu měly uspět, dalo by jim to takový impuls a tak mnoho 
pozitivních a dobrých energií, že by to posílilo všechny jejich pozice a ony by 
začaly být ve všech svých podnikáních mnohem silnější a účinnější. Kdyby se 
mělo stát něco takové povahy, život negativního stavu by to prodloužilo na 
neurčito, nebo minimálně na dlouhé časové období. 

Nuže, toto je hlavní důvod, proč síly negativního stavu na této křižovatce svého 
fungování vynakládají a budou vynakládat všemožné úsilí, aby vás podlomily, 
aby vás pokoušely a aby vás všemožnými prostředky přesvědčily o počestnosti 
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a dobrotě jejich věci. Z toho důvodu budou síly negativního stavu jemným a 
téměř nepostřehnutelným způsobem uplatňovat svůj vliv na vaši mysl a vaše 
priority, jakož i na zdánlivě bezvýznamné věci a zanedbatelné detaily vašeho 
každodenního žití, aby vás mohly dostat takovým způsobem, že byste ani 
nevěděli, že jste se chytili do jejich pastí. V tom případě byste měli všemožná 
hodnověrná zdůvodnění, proč jste takoví, jací jste nebo proč se chováte tak, jak 
se chováte nebo proč navazujete vztah, jak navazujete. A nejen to, ale v tom 
případě by bylo tendencí vyhledávat nevhodné potvrzení a opodstatnění 
vašeho postoje nebo čehokoliv pomocí principů Mého Nového zjevení. Mysleli 
a cítili byste, že všechny aspekty vašeho života, váš postoj, chování, vztahy a 
skutky jsou ve shodě s principy Mého Nového zjevení, zatímco ve skutečnosti 
by byly s nimi v úplném rozporu. V tom případě byste z vaší strany zcela oslepli. 

Toto je vážná past. A toto je vážné varování pro vás všechny. Abych to znovu 
zopakoval: Současná situace na vaší planetě i v pseudosvětech negativního 
stavu, ke kterým máte blízko a se kterými jste spojeni, je velice vážná, vratká, 
nebezpečná a nestálá. Z toho důvodu to, co bývalo neškodné, přijatelné a 
tolerovatelné, už více takové není. Naneštěstí, ve většině případů existuje 
tendence nadále to považovat za neškodné, přijatelné a tolerovatelné. Nikdy 
nezapomínejte na progresivní, a v negativním stavu na regresivní, způsob 
duchovního a/nebo pseudoduchovního vývoje. Toto znamená, a toto 
opakujeme neustále, že dnes není nic tak jisté a mohu vás ujistit, že ani zítra 
nebude nic tak jisté. Toto je důvod, proč se vám doporučovalo, abyste neustále 
zkoumali a prověřovali svůj životní styl, své preference a priority, abyste 
objevili, co je ve vašem životě a postoji potřebné přesáhnout, nebo úplně 
eliminovat. Tím se uvedete do souladu s neustále se odehrávajícími změnami a 
progresivním způsobem duchovního života. 

Vaše energie, které neustále vyzařujete na základě vašich každodenních aktivit i 
zdánlivé nečinnosti (během spánku a odpočinku), jsou velmi třeba pro věc 
pozitivního stavu, tedy pro Mou věc. Ty samé energie si ale zoufale žádá i 
negativní stav. Budete tedy zažívat, a někteří z vás už zažívají, nesmírný tah a 
tlak v tomto ohledu, jak negativní stav vynakládá pomocí všech dostupných 
prostředků nesmírné úsilí, aby využil vaše energie pro svou věc. Za takových 
podmínek je váš postoj, vaše vzájemné vztahy, vaše vzájemná podpora, pomoc, 
interakce, soudržnost, spojení vašich specifických a jedinečných energií z vaší 
vlastní úrovně; vaše vzájemná láska a respekt; vaše vzájemné akceptování toho, 
jaký každý jeden z vás je; vaše vzájemná péče; vaše vzájemná tolerance; vaše 
vzájemné pochopení; vaše otevřenost; vaše oddanost Mé věci a Mému 
Novému zjevení; váš vzájemný společenský styk za účelem spojení, zesílení, 
znásobení a přenosu vašich jedinečných a specifických energií do pozitivního 
stavu nebo k Velké alianci, jakož i za účelem vzájemného povzbuzování, 
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ověřování, kontroly a posílení vašich pozic, vašich rolí a vašeho umístění v Mé 
věci, všechny tyto věci jsou nesmírně důležité za současně existujících okolností 
ve všech světech a pseudosvětech i na vaší planetě. 

Proto už více není vhodné se vzájemně izolovat nebo vyhýbat se jeden 
druhému, jak tomu bylo v některých případech do této chvíle, protože 
pokračováním v takových způsobech, nespojením vašich specifických a 
jedinečných energií se specifickými a jedinečnými energiemi Mých ostatních 
představitelů bezděčně podporujete věc negativního stavu. 

Tento požadavek může platit jen a pouze pod jednou podmínkou: Účelem a 
motivačními a intenčními faktory takových setkání musí být jen a pouze výše 
uvedené důvody, nic jiného. K takovým setkáním by nemělo docházet kvůli 
planým hovorům o ničem nebo o vašich domácích zvířecích mazlíčcích nebo o 
věcech, které nemají žádný zřejmý smysl a význam. V tom případě by setkání 
takového charakteru sloužila věci negativního stavu a neměla by žádný pozitivní 
význam. Právě naopak: Přispívala by k nesouladu, který jste příležitostně 
zažívali v nedávné minulosti, a k projevu vašich ego stavů, což by doširoka 
otevřelo dveře, aby do vás vnikla pokušení negativního stavu. 

A tato diskuze nás přivádí přímo k odpovědi na tvou otázku, Petře, ohledně 
možnosti nějakých skrytějších nebo jemnějších pokušení a vlivů negativního 
stavu na vás. Jak si pamatuješ, byli jste varováni, že renegáti budou vyhledávat 
všemožné prostředky, pomocí kterých by vás mohli ovlivnit, překážet vám a 
využívat vaše energie pro svou věc. Není nutné tu opakovat jasné způsoby 
pokoušení negativním stavem, které vám byly nastíněny v jednom 
z předcházejících Dialogů. V Dialogu 85 jsme se zmínili o tom, jak mohou být 
využita vaše domácí zvířata, aby vás okrádali o vaše energie a odklonili vás od 
vašeho náležitého fungování, během kterého jsou vaše energie potřebné někde 
jinde. V Dialogu 82 jsme vám naznačili, jak by pro tento škodlivý účel mohla být 
využita sexualita a jakým by pro vás mohlo být pokušení mít pohlavní poměr 
s někým, kdo není nijak spřízněn s Mým Novým zjevením. 

V této době bych chtěl do vaší pozornosti uvést další možnou formu pokušení, 
která není tak zřejmá jako ostatní. Fakticky vypadá a zdá se velmi neškodná a 
vůbec by vás nenapadlo, že by mohla být přesným opakem: Mohla by vás 
znečistit, kontaminovat a zmást vaši mysl a svést vás na scestí od Pravdy Mého 
Nového zjevení. Jak víš, v posledních pár letech se ve vašich knihkupectvích 
objevila záplava všemožných pseudoduchovních knih a spisů. Jsou mezi nimi 
knihy, které se staly bestsellery a které čtou miliony lidí. I když jsme se tohoto 
tématu letmo dotkli už předtím, je velmi aktuální opět si jej zopakovat, protože 
máte tendenci polehoučku na to zapomenout. Nezapomínejte, že negativní 
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stav se velmi snaží ovlivnit vaši paměť, abyste si příliš nepamatovali varování, 
která vám byla v tomto nebo v jakýchkoli jiných ohledech poskytnuta. 

Zatímco v minulosti, do tohoto bodu, do bodu současného probíhajícího 
posunu, mohlo být čtení takových knih považováno za neškodné; v současnosti 
se tyto typy pseudoduchovních knih a spisů staly účinným nástrojem v rukou sil 
negativního stavu na pokoušení vás jejich obsahem a tím, co lidem oznamují. 
Jak sis všiml, Petře, někteří z Mých představitelů v Evropě a možná i v této zemi 
jsou zvědaví na obsah takových knih a dychtivě je čtou bez toho, aby si 
uvědomili nesmírné nebezpečí, jakému se na základě takového čtení vystavují. 
Může dojít k fascinaci tím, že v těch knihách najdete nějaká prohlášení, která 
jsou ve zdánlivé shodě s tím, co je obsaženo v Mém Novém zjevení. A toto je 
nebezpečná past. Někteří z vás zapomněli, co jsme o této situaci říkali předtím. 
Bylo řečeno, že negativní stav do svých pseudoduchovních knih zahrne některé 
ideje z Nového zjevení nebo některé zdánlivé pravdy, které znějí jako pravdy, 
aby nachytaly čtenáře, aby přijal zbytek nepravd. 

Co musíte v tomto ohledu pochopit, je to, že jakékoliv správné nebo pravdivé 
ideje, když jsou zabaleny ve zkresleninách a falešnostech, protože se k nim 
přistupuje z pozice negativního stavu, a ne z pozice pozitivního stavu, stávají se 
zbytečnými a neúčinnými, co se týká jejich dopadu nebo vlivu na mysl a život 
každého. Spojení správných idejí s nesprávnými, z pozice negativního stavu, 
kontaminuje správnost správných idejí, učiníce je vlastnictvím negativního 
stavu. Negativní stav je potom využívá na potvrzení a podporu svých vlastních 
nesprávných, zkreslených a klamných idejí. Pamatujete se na symboliku barelu 
dehtu a medu? Jestliže dáte lžíci medu do barelu dehtu, dehet med pohltí, 
obíraje ho o všechny pozitivní a užitečné vlastnosti. Med už více nebude 
medem, ale z praktického hlediska se stane neoddělitelnou součástí dehtu, 
podporuje tak vlastnosti dehtu. Na druhou stranu, jestliže dáte lžíci dehtu do 
barelu s medem, dehet znehodnotí všechny vlastnosti medu, takže med by už 
více nebylo možné použít pro žádný dobrý účel. 

Tato analogie vám jasně ukazuje, k čemu vede spojení několika pozitivních a 
správných idejí s totálními zkresleninami a falešnostmi. Takže, pokud během 
vašeho čtení takových pseudoduchovních knih začnete obdivovat, kolik 
dobrých a pozitivních idejí obsahují, tím, že jsou pohlceny zkresleninami a 
vyloženými nepravdami, podporujete negativní stav. A nejen to, a toto je velmi 
důležité, ale během čtení takových knih jsou všechny vaše jedinečné a 
specifické energie, jak obdivujete a přijímáte ty takzvané správné ideje, 
přenášeny do negativního stavu a využívány ním, namísto toho, aby šly do věcí 
pozitivního stavu a Velké aliance. Zároveň na základě tohoto faktoru doširoka 
otevíráte dveře negativnímu stavu, aby vás pokoušel. Nezapomínejte na jednu 
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důležitou věc. Čtením takových knih jste procesem jejich čtení ztratili velmi 
drahocenný čas, který mohl být věnován věci pozitivního stavu. Všechen ten 
čas šel ve prospěch negativního stavu. V tom případě vás negativní stav dostal a 
můžete očekávat, že pokud budete v takových aktivitách pokračovat, váš život 
nebudu ovlivňovat Já, ale negativní stav, a zejména renegáti. 

S touto situací je ten problém, že pod vlivem negativního stavu začnete 
omlouvat a odůvodňovat vaše potřeby nebo touhy číst takové pseudoduchovní 
knihy a začnete zvažovat jejich hodnotu pro váš vlastní duchovní pokrok.  V tom 
případě vás mohu ujistit, že nepůjdete ve směru duchovního pokroku, ale ve 
směru duchovního úpadku. 

Nuže, všechny tyto věci jsou velmi důležitými varováními, abyste věděli, jaká 
vratká a nebezpečná je současná situace. Předtím jste byli ohledně této situace 
varováni, navzdory tomu bylo ale pro vaše vlastní dobro nutné zopakovat toto 
varování ještě vážněji než kdykoliv předtím. Je to pro vaši vlastní ochranu a 
bezpečnost. Samozřejmě, jako vždy, na základě vaší vlastní svobodné vůle a 
volby můžete toto varování ignorovat a postupovat jakkoliv, jak si v tomto nebo 
v jakémkoliv jiném ohledu přejete. 

Toto varování v žádném případě neznamená, že máte zakázáno číst nějaké 
knihy. Můžete číst, co jen chcete. Vždy ale uvažte duchovní důsledky takového 
čtení a jak jste ovlivněni obsahem čtených knih. Být o něčem informován je 
jedna věc, a obdivovat a přijmout to něco je úplně jiná věc. Pamatujte si to! 

Další problém a/nebo pokušení se může v životech Mých představitelů objevit 
v tomto ohledu skrze jejich partnery, kteří nejsou čtenáři a následovníky Mého 
Nového zjevení. Byl bys překvapen, Petře, kolik je v Evropě párů, kde partner 
nejenže nečte a nepřijímá Mé Nové zjevení, ale ve své fanatické zanícenosti je 
téměř násilně proti němu. Někteří další partneři, kteří nejsou ani pro, ani proti 
němu, ale udržují jakousi neutralitu, čtou všechno možné, jen ne Mé Nové 
zjevení. Tam by mohl být ve velké míře přítomen případný jemný a 
nepostřehnutelný vliv takových partnerů na čtenáře, následovníky a praktikující 
Mého Nového zjevení – Mé představitele. 

V tomto časovém bodě, kdy je negativní stav v pozici, ve které je – ve velmi 
nebezpečné a vratké pozici – by mohl velmi účinně použít vaše nečtoucí a 
nepřijímající partnery na to, aby podkopal vaši práci, kterou vykonáváte v Mých 
službách. Je možné, že kvůli zachování jistého stupně vnějšího klidu a harmonie 
by mohlo dojít k tendenci dělat kompromis nebo ustoupit v mnoha ohledech 
požadavkům nebo vnucením vašeho partnera. Nebo, abyste udělali vašemu 
partnerovi radost, šli byste na místa nebo dělali byste věci nebo četli jeho /její 
knihy nebo dělali nějaké jiné věci se svým partnerem, které by pro vás mohly 
být duchovně nebezpečné a které by vás mohly snadno odklonit z cesty vašeho 
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duchovního pokroku, a tím od toho, abyste byli Mými představiteli. V tom 
případě by všechny vaše energie, které potřebuje pozitivní stav, šly na podporu 
věcí negativního stavu. 

Další forma možného pokušení, které by mohli někteří z vás čelit, se objevila 
nedávno. Týká se to příchodu v současnosti hojně navštěvovaného internetu. 
Jak víš, internet se stal jedním z hlavních zdrojů všemožných užitečných, 
neužitečných, a v některých případech totálně nebezpečných informací. 
V současné době negativní stav může a smí využívat tento nástroj na chytání 
Mých představitelů do pasti.  Jestliže strávíte mnoho hodin denně pátráním na 
takzvaném webu a jestliže čtete všemožné informace, které obsahuje, a jestliže 
vaším cílem surfování po tomto ‚webu‘ není nic jiného než zbytečná 
intelektuální zvědavost a zabíjení času; nebo jestliže donekonečna, hodinu za 
hodinou, hrajete na něm nebo na vašem počítači hry všeobecně; nebo jestliže 
je cílem vyhýbání se každodenní pseudorealitě vašeho individuálního života 
nebo nudě; potom jste promarnili vaše energie ve službách negativního stavu. 
Namísto toho, abyste váš čas věnovali Mému Novému zjevení nebo hledání a 
zavádění lepších způsobů, jak praktikovat všechny jeho principy ve svých 
vlastních individualizovaných a zosobněných životech, nebo nějakým jiným 
užitečnějším aktivitám, mrhali jste hodiny a hodiny svými drahocennými 
energiemi na něco, co má v konečném důsledku nepatrný smysl a význam. Tak 
mnoho času, tak mnoho energií bylo věnováno něčemu, co se nijak netýká 
potřeb pozitivního stavu a potřeb vašeho vlastního duchovního růstu a 
pokroku. V tomto případě byly vaše jedinečné a specifické energie vyčerpány, 
takže z nich zůstalo velmi málo, co by bylo využito ve službách správné a 
pozitivní věci.  

A toto je přesně to, o co se usilují síly negativního stavu. Když nemohou využít 
vaše jedinečné a specifické energie pro své vlastní škodlivé účely a potřeby, 
alespoň vás mohou nachytat na to, abyste plýtvali svými energiemi někde jinde 
nebo na něco jiného, místo toho, abyste je dávali pozitivnímu stavu, aby zůstalo 
velmi málo nebo téměř nic, co by bylo možné využít v Mých službách a pro 
Velkou alianci. Vidíte ty mnohé možnosti, jak může negativní stav využít takové 
zdánlivě neškodné, a v některých případech dokonce užitečné nástroje, jakým 
by mohl být internet? Rafinovanost negativního stavu v tomto ohledu, a mnoho 
způsobů, jak vás může nachytat, abyste plýtvali vašimi drahocennými 
jedinečnými a specifickými energiemi na něco, co by vám znemožnilo, abyste je 
věnovali náležitým věcem, je velmi rozvinutá a silná. 

Toto prohlášení, samozřejmě, v žádném případě neznamená, že byste se měli 
vyhýbat online připojení na internet. Znamená to ale, že než se připojíte na síť, 
mějte jasný přehled a ujasněný význam účelu, kvůli kterému to chcete udělat, 
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abyste přešli přímo k oblasti vašeho konkrétního zájmu nebo ke shromažďování 
informací, bez toho, abyste plýtvali svým časem na zbytečné surfování – 
takovým či jiným způsobem nebo bez čtení všemožného braku, kterým je 
internet tak hojně zamořen. 

Jak z těchto příkladů vidíte, jsou dva způsoby, pomocí kterých vás negativní stav 
smí a může okradnout o vaše drahocenné jedinečné a specifické energie. 
Jedním ze způsobů, který je pro síly negativního stavu nejvýhodnější a 
nejžádanější, je využití těch energií v jejich vlastních službách nebo na jejich 
vlastní cíle. Obrovský význam a použitelnost vašich energií, energií Mých 
představitelů, by v jejich vlastním případě mohly mít ohromný zvyšující a 
posilující účinek a nanejvýš prospěšný dopad na jejich pozici. Nemáte absolutně 
ponětí, co pro negativní stav znamená mít vaše energie – energie Mých 
představitelů. Mějte na paměti, prosím, že vaše energie jsou velmi jedinečné a 
velmi odlišné od energií všech ostatních, kteří nejsou Mými představiteli. 
V negativním stavu jsou hodnoceny jako nejvzácnější, nejcennější, nejžádanější 
životodárné a život podporující zboží, které je zoufale potřeba pro udržování 
jejich vlastního pseudoživota. Pomocí vašich energií se jejich pseudorealita 
stává pro ně reálnější, než by tomu bylo jinak, a s vašimi energiemi by mohly 
pokračovat ve svých negativních snahách mnohem účinněji a úspěšněji než 
s energiemi kohokoliv jiného. Taková je kvalita a povaha vašich energií. Toto je 
důvod, proč bude negativní stav ve svém současném rozpoložení tak velmi 
usilovat o vaše energie. A toto je důvod, proč je vám poskytováno tak mnoho 
varování v těchto Dialozích, abyste si dali pozor a rozpoznali nebezpečí, kterým 
v tomto ohledu čelíte. 

Druhý způsob, jak negativní stav narušuje přenos vašich energií ve prospěch 
naší věci, je méně upřednostňován a žádán silami negativního stavu, kdyby ale 
neměly nic jiné k dispozici, mohl by být také použit, protože by posloužil jejich 
úmyslu nepřímo. Kdyby síly negativního stavu mohly uspět v přesměrování 
vašich energií k něčemu jinému, co by nebylo ani pozitivní, ani negativní, v tom 
případě by to také uvítaly, protože by to značně oslabilo pozici pozitivního 
stavu na této planetě, zobrazovanou životy Mých představitelů. V tom případě 
by vaše energie nešly ani pozitivnímu stavu, ani negativnímu stavu. Byly by 
úplně zbytečně promarněny. 

Jak z těchto skutečností vidíte, jako Moji představitelé na planetě Nula máte 
velkou zodpovědnost. A důležitost vašich rolí a pozic je nevyčíslitelná a 
nesmírná. Do tohoto okamžiku jste nevěděli, co máte a kdo jste a jak důležité 
jsou vaše energie pro všechny zúčastněné. Je čas, abyste to věděli, uznali a 
přijali. Ještě jednou, pamatujte si to! 
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Toto jsou některá důležitá varování pro tyto časy a situace. Samozřejmě, kromě 
výše uvedených je mnoho dalších možností, které může negativní stav využít, 
aby vás pokoušel a odklonil od toho, abyste byli Mými představiteli. Většina 
z nich by ale mohla být pro váš vlastní individualizovaný a zosobněný život a pro 
vaši vlastní jedinečnou pozici, roli a spojení s ostatními dimenzemi, které máte, 
velmi specifická. Tyto typy možností je potřeba objevit procesem vašeho 
vlastního sebezkoumání, sebeanalýzy a intuice a požádáním Mě o pomoc 
v tomto procesu. Abych to opět zopakoval: Vždy je dobrou politikou obrátit se 
na Mne a zeptat se Mne, co by bylo ve vašem konkrétním případě pro vás 
správné nebo nesprávné udělat nebo jak se chovat, jak navazovat vztah, co číst 
a co nečíst, co mít nebo nemít, atd. Tak nikdy neuděláte chybu. 

Jak vidíš, Petře, a všichni, kdo čtete tato slova, celý tento Dialog byl věnován 
velmi aktuálním a praktickým záležitostem, které všichni čtenáři potřebují vzít 
do úvahy. Pokušení by mohla přijít mnohými jemnými, nepostřehnutelnými, 
skrytými, utajenými a zamaskovanými způsoby. Nejoblíbenější způsob, jak je 
negativní stav rád navozuje, je pod pláštíkem toho, že jsou prospěšné, pozitivní, 
užitečné a dobré. Pamatujte si to! 

I když z pozice pozitivního stavu žijete ve světě iluzí, zdání a nereality, z pozice 
vaší lidské přirozenosti je všechno velmi reálné a hmatatelné. Taková budou 
nebo jsou i všechna vaše pokoušení. Abychom čtenářům poskytli čas, aby 
popřemýšleli o obsahu tohoto Dialogu, navrhoval bych, abychom pro dnešek 
skončili a pokračovali v našich dialozích někdy jindy. Zatím ti přeji velmi 
příjemný den, Petře. 

Peter: Mnohokrát Ti děkuji za tuto včasnou a velmi aktuální připomínku. 
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Dialog 98 

26. srpna 1999 

 

Peter: Někteří čtenáři Tvého Nového zjevení a těchto Dialogů se ptají na 
význam termínu ‚cyklus času‘. Rádi by dostali nějaké vysvětlení, co tento termín 
skutečně znamená. Víš, vždy, když dostanu otázku takové povahy, uvažuji nad 
tím, do jaké míry cokoliv, co je napsáno ve Tvém Novém zjevení, bylo 
zaregistrováno nebo se uchovalo v jejich myslích. Pokud se pamatuji, o tomto 
termínu se diskutovalo ve Velké knize (Nové zjevení Pána Ježíše Krista). 
Dokonce bylo uvedeno, že každý časový cyklus trvá přibližně pět trilionů let, 
víceméně, v závislosti na duchovní úrovni jeho povahy, během kterých 
manifestuje ve své relativní kondici kvalitu duchovních faktorů, uvolněných 
Tebou ze Tvé Absolutní Kondice, které řídí každý časový cyklus a dodávají mu 
život. Jsem zvědav, zda v těchto Dialozích budeme muset znovu uvést a znovu 
vysvětlit všechno, co už bylo zjeveno ve Tvé Velké knize nebo v jakýchkoli 
dalších knihách Tvého Nového zjevení. Máš nějaký komentář k této nebo 
jakékoliv jiné záležitosti? 

Pán Ježíš Kristus: Být tebou, Petře, nebyl bych tak frustrován nebo rozčarován 
otázkami této povahy. Nezapomínej na jeden důležitý fakt: Jestliže jsou otázky 
položeny, ať jsou jakékoli a ať byly kolikrát zodpovězeny nebo ať jsou už 
odpovědi na ně uvedeny v některé, nebo ve všech knihách Mého Nového 
zjevení, znamená to jen, že se na tyto odpovědi musíme podívat ze zcela jiné 
perspektivy. Jak víš, každá specifická doba, v našem případě každá fáze 
probíhajícího posunu, si velmi často vyžaduje opětovné uvedení a opětovné 
zhodnocení některých termínů, aby se do centra pozornosti uvedl jejich jiný 
aspekt a význam, který do tohoto okamžiku nebyl k dispozici, nebo ho nebylo 
včasné mít. Takže, pokud někdo žádá o vysvětlení termínu ‚cyklus času‘, 
znamená to pouze, že nyní je včasné podívat se na jeho význam z pozice 
současného probíhajícího posunu a jeho právě běžící fáze.  

Termín ‚cyklus času‘ lze považovat za filozofickou konstrukci a v pojetí lidského 
jazyka a chápání, z pozice časoprostorového kontinua, za fyzikální konstrukci 
(ve smyslu fyziky). Jeho genezi můžeme v jistém smyslu považovat za potřebu 
stanovit nějaký orientační bod pro jakoukoliv relativní mysl, která není 
zakotvena v Absolutním Stavu a Absolutním Procesu, aby jí byl dán určitý směr 
při chápání toho, jak a proč věci plynou nebo jsou jí poskytovány tak, jak jsou. 

Co musíte pochopit – a toto nebude lehký úkol – je to, že celý význam termínu 
‚cyklus času‘ znamená povahu toho, jak lze navázat a uskutečnit jakoukoliv 
formu vztahu mezi Absolutním Stavem a jeho Absolutním Procesem a mezi 



797 
 

relativním stavem a jeho relativním procesem. Jedná se tu, jak bylo uvedeno ve 
21. kapitole Velké knihy, o stav Stvoření a o proces Stvoření. Jak si pamatujete 
z té kapitoly, stav Stvoření vždy byl, je a bude. Takže nemá ani začátek, ani 
konec. Ale v procesu Stvoření se objevuje a při aplikaci na fyzický multivesmír 
Stvoření má jakýsi hmatatelný začátek a hmatatelný konec. V okamžiku, kdy se 
Stvoření objeví, stává se relativním k Absolutnímu Stavu. 

Jak jste si vědomi, život Stvoření a jeho multivesmíru je udržován 
prostřednictvím energií životní síly, které jsou nepřetržitě vyzařovány 
z Absolutního Stavu – ze Mne. Jak také víte, relativní Stvoření a jeho 
multivesmír vzhledem ke své relativní kondici není schopno obsáhnout všechny 
a všechno, co je obsaženo v Absolutním – ve Mne. A přece, aby pokračovalo ve 
svém progresivním módu, Stvoření potřebuje, aby mu bylo poskytováno 
všechno, co je obsaženo v tom Absolutním Stavu – ve Mne. 

Jak byste postupovali při poskytování Stvoření a jeho multivesmíru všeho, co je 
obsaženo v tom Absolutním, pokud Stvoření není schopno obsáhnout to 
Absolutní v jeho celistvosti? A tu přichází problém s vysvětlováním 
multiúrovňového charakteru jsoucna a bytí Stvoření a jeho multivesmíru. Jak 
víte, v podstatě a zpočátku Stvoření postupovalo ve třech úrovních své 
manifestace a ustavení svého života. Jak si pamatujete, tyto tři úrovně odrážely 
přirozenost Absolutního, které fungovalo a vyzařovalo Své Absolutní Energie ze 
Svých tří úrovní – z nejniternější, duchovní úrovně neboli ze Své Duchovní 
Mysli; z intermediální úrovně neboli ze Své Vnitřní mysli a z vnější úrovně 
neboli ze Své Vnější Mysli. Jak probíhal proces vyzařování těch Tvořivých Energií 
Absolutního směrem ven, tyto vytvořily tři odlišné a rozdílné dimenze – 
duchovní dimenzi neboli duchovní svět; intermediální dimenzi neboli 
intermediální svět a vnější dimenzi neboli vnější nebo fyzický svět.  

Jak víte, ani v duchovním světě, ani v intermediálním světě nemá 
časoprostorový fenomén žádnou objektivní realitu, tak jako ji má ve fyzickém 
světě. Linearita fyzického světa je určena jeho přirozeností, která má přímočarý 
tok, založený na externalizaci všech objevujících se fenoménů. Termín ‚vnější 
svět‘ a termín ‚vnější‘ sám o sobě a jako takový znamená tento faktor 
externalizace. Jen co se něco stane vnějším, vnímá a chápe to samo sebe jako 
lineární začátek s následným plynutím lineárním směrem. Z této povahy 
vnějšího světa získáváte objektivní zkušenost času a prostoru. Toto je 
přirozenost časoprostorového kontinua. V něm má všechno začátek i konec, 
který vytváří základ pro nový začátek.  

Problémem nebo, abych byl přesnější, ne-problémem duchovního a 
intermediálního světa je ale fakt, že jejich pozice je taková, že dopředu vylučuje 
možnost objektivního nebo vnějšího vnímání a představy něčeho 
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časoprostorově vázaného. A přece, kvůli své relativní kondici, potřebují ve 
vztahu k Absolutnímu nějaké orientační body, které by jim umožnily vnímat a 
představit si sebe sama jako něco, co je někde a v nějakém čase. V jejich 
případě je tento ne-problém vyřešen tak, že je jim dán subjektivní pocit, že jsou 
na nějakém místě a v nějakém čase. Toto jim poskytuje pevný orientační bod, 
ze kterého mohou navázat vztah k Absolutnímu Stavu – ke Mně.  

Jak z tohoto popisu vidíte, položili jsme základ, na kterém může být 
zodpovězena otázka ohledně významu termínu ‚cyklus času‘. Jak bylo uvedeno 
výše, všechno, o co tady šlo, byla potřeba vyjádřit něco, co je absolutní, 
někomu, kdo je relativní. Protože je nemožné vyjádřit něco absolutní něčemu 
relativnímu v absolutním obsahu toho absolutního, pro obyvatele duchovního a 
intermediálního světa se vytváří subjektivní čas a prostor a pro fyzický nebo 
vnější svět zdánlivě objektivní čas a prostor, v rámci kterého se začíná postupné 
uvolňování všeho, co je obsaženo v Absolutním Stavu a jeho Absolutním 
Procesu, což poskytuje všem obyvatelům všech světů multivesmíru potřebné 
energie i všechno ostatní, aby bylo umožněno žití jejich životů a jejich tvořivé 
fungování. Tuto záležitost musíte chápat tak, že každý život je možný na 
základě svých duchovních činitelů. Tyto duchovní činitele pocházejí z Mé 
Absolutní Duchovní Přirozenosti. Jak si pamatuješ, během Mého života na 
planetě Nula jsem jasně naznačil, že Bůh je Duch. V tomto smyslu byl Bůh – Já – 
Absolutní Duch. Pokud rozhodujícím faktorem jakéhokoliv života, včetně Mého 
Absolutního Života, je vždy jeho duchovní přirozenost, potom z toho vyplývá, že 
všechno nebo každý žije, dýchá, funguje a vůbec je na základě těchto 
duchovních faktorů. 

Abyste tedy zachovali jakýkoliv život všech do věčnosti, jelikož jsou relativní, 
potřebujete je živit duchovním životem, který pramení z Absolutního 
Duchovního Života toho Ducha. A protože jim vše, co je obsaženo v tom 
Absolutním Životě, nemůžete dát najednou, uvolňujete to v nekonečně malých 
krocích, které jsou přizpůsobeny úrovni vjemových, smyslových a aplikačních 
schopností každé jedné sentientní mysli. 

Jen co uvolníte ze svého Absolutního Stavu určitou duchovní složku potřebnou 
pro udržování jakéhokoliv života, vzhledem k její Absolutní Přirozenosti ji 
potřebujete rozložit na přijatelné komponenty přizpůsobené relativní kondici 
multivesmíru a všech jeho obyvatel. Působení uvolněné duchovní složky, která 
řídí život každého jednoho aktuálního toku Stvoření, je rozloženo podél celého 
tohoto toku takovým způsobem, že pokračuje ve svém vlivu a funkci do té 
doby, dokud není tato plně pochopena, přijata, pojata, začleněna, zvnitřněna, 
externalizována a manifestována v životech všech sentientních entit, 
nacházejících se kdekoliv a v jakékoliv době. V tom okamžiku nahradí další 
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duchovní složka předcházející, aby tak mohl život multivesmíru nerušeně 
pokračovat. 

Aby se vyčerpaly všechny možnosti obsažené v té jedné duchovní složce, 
uvolněné z Absolutního Stavu do relativní kondice, vzhledem k relativitě 
multivesmíru a vzhledem k relativnímu toku procesu relativního života je na 
realizaci toho potřebné množství subjektivního, jakož i zdánlivě objektivního 
času a prostoru. Podle vašich termínů trvá v závislosti na kvalitě a obsahu 
uvolněné duchovní složky přibližně pět trilionů let – víceméně – než se naplní 
veškerý účel, kvůli kterému byla ta duchovní složka uvolněna. Čas, potřebný pro 
toto naplnění, se nazývá – Jeden cyklus času. Tento termín platí pro život 
celého Stvoření a jeho multivesmíru. Celé Stvoření a jeho multivesmír žije 
prostřednictvím toho, co řídí jeho průběh nebo co tvoří jeho samotný základ, 
na kterém stojí a funguje. Takže Stvoření a jeho multivesmír postupuje od 
jednoho cyklu času ke druhému cyklu času ve svém vlastním subjektivním i 
zdánlivě objektivním plynutí (ve fyzickém multivesmíru), během kterého odráží 
různé aspekty Absolutního Života – Mne, ve své relativní kondici. 

Tento tok nebo, lépe řečeno, toto uvolňování různých duchovních složek Mému 
Stvoření a jeho multivesmíru se odehrává v postupných krocích. Co to znamená 
– v postupných krocích? Zpočátku, obrazně řečeno – a pouze obrazně řečeno – 
bylo Stvoření a jeho multivesmír kvůli navázání vztahu umístěno ve velké 
vzdálenosti od Mého Absolutního Stavu, Procesu a Kondice. Jiný, relevantnější 
způsob, jak to říct, je ten, že Stvoření a jeho multivesmír bylo ve vztahu ke Mně 
a k Mému Absolutnímu Stavu, Procesu a Kondici umístěno ve stavu, procesu a 
kondici vnějškovosti. Od samého počátku procesu Stvoření byly tento stav, 
proces a kondice vnějškovosti, co se týká blízkosti k Mému Absolutnímu Stavu, 
Procesu a Kondici, umístěny ve vzdáleneném nebo v nejvzdálenějším stavu ode 
Mne. Důvod tohoto umístění byl ve faktu, že nově ustanovený proces Mého 
Stvoření a jeho multivesmíru nemohl probíhat ve svém obrazném dětství 
v menší vzdálenosti ode Mne, protože v jeho počátečním relativním dětském 
stavu by jej cokoliv přicházející přímo ode Mne spálilo na popel. Z toho důvodu 
bylo Stvoření umístěno do takové vzdálenosti ode Mne, aby jej bylo možné živit 
velmi malými, nejzevnějšími duchovními složkami, které by mohly udržet jeho 
život a jeho fungování. 

A zde máte pravidlo a zákon duchovního pokroku. Stvoření a jeho multivesmír 
začíná od nejnižší nebo, lépe řečeno, od nejzevnější pozice ve vztahu ke Mně, a 
postupně a pomalu se svým vlastním tempem pohybuje víc a více ke Mně a ke 
svému vlastnímu stavu niternosti. Tento pohyb je řízen výše zmíněnými cykly 
času. 
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Jak Mé Stvoření a jeho multivesmír dozrává a pokračuje ve své cestě, aby 
manifestovalo duchovní složku uvolněnou ze Mne, v procesu svého dozrávání a 
pokračování je připraveno pro uvolnění další duchovní složky, která pochází 
z vnitřnější oblasti Mé Přirozenosti, dostávajíc tak Mé Stvoření a jeho 
multivesmír do pozice, které jej v procesu vstřebání, zvnitřnění a využití té 
složky dostává blíže ke stavu jejich niternosti, jakož i k Mému Vlastnímu Stavu 
Niternosti. Jak tedy z tohoto popisu vidíte, každé nové uvolnění takové 
duchovní složky zvěstuje ukončení aktuálního cyklu času a začátek nového cyklu 
času. 

Výše uvedený popis a definice termínu ‚cyklus času‘ se týká jeho globálního 
použití ve vztahu k veškerému Stvořením a jeho multivesmíru. Jak však víte, 
v Mém Stvoření a jeho multivesmíru je mnoho vesmírů, galaxií, slunečních 
soustav, planet, světů, zemí a jednotlivých sentientních entit. V tomto ohledu 
musíte rozlišovat mezi globálním časovým cyklem, použitelným na veškeré Mé 
Stvoření a jeho multivesmír, a více lokálním cyklem času, použitelným na jeden 
vesmír nebo jednu galaxii nebo na jednu sluneční soustavu nebo na jednu 
planetu nebo na jeden svět nebo na jednu zemi či region nebo na jeden národ 
či dokonce na jednoho jedince. Tyto jsou řízeny povahou svého vlastního 
časového cyklu, jakož i povahou globálního cyklu času. Tento lokální cyklus času 
musíte chápat tak, že jak je každá nová duchovní složka uvolněna z Mého 
Absolutního Stavu a jeho Absolutního Procesu, je přerozdělována mezi všechny 
duchovní, intermediální i fyzické světy a jejich příslušné sentientní entity. Toto 
přerozdělení se řídí zákonem titrace. Jistá část, nebo její konkrétní kvalita, je 
z té jedné duchovní složky vyňata a rozložena na tolik menších složek, kolik je 
vesmírů, galaxií, slunečních soustav, planet, světů, zemí, společností, národů a 
jedinců, a přenesena na ně všechny, poskytujíce jim příliv zvláštního typu 
duchovní energie, která jim umožňuje žít, fungovat a postupovat po linii jejich 
vlastní individualizované, zosobněné a jedinečné přirozenosti. Tyto menší 
duchovní subsložky jsou přenášeny na všechno a na všechny takovým 
způsobem, že jsou přizpůsobeny kvalitě, jedinečnosti, přirozenosti, účelu, cíli, 
pozici, kondici, stavu a procesu každé jedné výše zmíněné entity a sentientních 
jedinců. 

Jak každá taková entita a sentientní jedinec absorbuje, přijímá, chápe, 
zvnitřňuje si, ztvárňuje a využívá tuto jemu/jí přidělenou duchovní subsložku, 
faktorem naplnění účelu, kvůli kterému byla na ně ta subsložka přenesena, 
všichni přispívají z pozice své vlastní lokality a individuality k naplnění a 
ukončení globálního cyklu času. V sobě a v rámci svého vlastního 
individualizovaného a zosobněného časového cyklu, jakož i v rámci globálního 
časového cyklu jsou v tom časovém bodě připraveni přesáhnout svou vlastní 
kondici a přijmout nový aspekt z globální duchovní složky, která řídí každý 
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aktuální cyklus času. V tom okamžiku jsou schopni začít nový cyklus svého 
vlastního individualizovaného, zosobněného a jedinečného času, řízený nově 
uvolněným aspektem z globální duchovní složky. 

Tuto funkci musíte chápat tak, že jedna globální duchovní složka, která je 
uvolněna z Mého Absolutního Stavu, Procesu a Kondice, obsahuje početné 
aspekty, subsložky a různé další prvky, které jsou následně přerozděleny mezi 
všechny a všechno. V každém subjektivním i objektivním čase je progresivním 
způsobem uvolněn a přenesen na všechny a všechno určitý aspekt, subsložka a 
jejich prvky, na jejich vlastní úrovni fungování, role, pověření a pozice. Když se 
ta subsložka nebo aspekt nebo jejich prvky plně manifestují, zvnitřní, ztvární a 
využijí, z globální duchovní složky se na základě faktoru naplnění 
předcházejícího spustí nový aspekt nebo subsložka nebo jejich prvky a 
přenesou na všechny a na všechno, rozšiřujíce jejich životy, funkce, role a 
pozice. V tom okamžiku pro ně začíná nový lokální cyklus času, v rámci 
aktuálního stále probíhajícího globálního cyklu času. Čím je ta entita větší, jako 
například celý vesmír, tím je pro plnou manifestaci a využití uvolněného 
aspektu, subsložky nebo prvků potřebný delší tok času a ne-času nebo 
subjektivního času. V tom případě může její vlastní lokální cyklus času 
pokračovat během mnoha milionů, či dokonce miliard let (počítáno v lidských 
časomírách). Čím je ta entita menší, jako například sluneční soustava, či 
dokonce planeta, tím méně času je třeba pro ten účel. A na individualizované a 
zosobněné úrovni každé sentientní entity je časový tok velmi krátký 
v porovnání se všemi ostatními většími entitami. 

V jednom časovém bodě se v rámci přidělených pěti trilionů let nebo v rámci 
jednoho globálního cyklu času všechny subsložky, aspekty a prvky té jedné 
duchovní složky plně a kompletně vyčerpají, pokud jde o Mé relativní Stvoření a 
jeho multivesmír. Jinými slovy, všechny byly absorbovány, pochopeny, 
zvnitřněny, ztvárněny, využity a manifestovány všemi zúčastněnými v jejich 
lokálních časových cyklech. Když se to stane, jsem připraven uvolnit další 
duchovní složku ze Své Absolutní Přirozenosti, která bude pocházet z vnitřnější 
úrovně Mého Absolutního Stavu, Procesu a Kondice. V tom okamžiku se 
aktuální časový cyklus uzavírá, jelikož splnil svůj účel, kvůli kterému byl vůbec 
ustanoven, a své jsoucno a bytí začíná nový cyklus času, který ponese tuto 
novou uvolněnou duchovní složku. A takto souvisle je a existuje Mé Stvoření a 
jeho multivesmír a všichni a všechno v nich, a takto je zajištěn duchovní pokrok 
do věčnosti. 

Pokud jde o osud aktuálního probíhajícího cyklu času v Mém Stvoření a jeho 
multivesmíru, situace je trochu jiná. Jak bylo uvedeno v Novém zjevení Pána 
Ježíše Krista, specifičnost a neobyčejnost aktuálního časového cyklu je ve faktu, 
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že v jeho rámci máte něco, co nikdy nebylo v předcházejících cyklech času a co i 
nikdy nebude v budoucích cyklech času – negativní stav v jeho aktivním módu a 
jeho finální produkt – lidský život. Přirozenost negativního stavu a lidského 
života je taková, protože byla iniciována z pozice relativní mysli, nepotřebuje 
takový dlouhý čas nebo nepotřebuje být tak dlouho ve svém vlastním stavu a 
procesu, jak je to v případě něčeho, co pochází z Absolutního Stavu, Procesu a 
Kondice. Proto bude tento cyklus času, ve kterém v současnosti žijete, 
v porovnání se všemi ostatními značně zkrácen. Přirozenost negativního stavu a 
lidského života je vyčerpatelná mnohem dříve než přirozenost pozitivního 
stavu, který je řízen duchovní složkou pocházející přímo ze Mě. Toto je jeden 
z důvodů, proč mají v procesu titrace jeho pseudopřirozenosti všichni jeho 
nositelé ve všech svých aspektech, subsložkách a prvcích zkrácenou délku 
života, týkající se jejich vlastní individualizované a zosobněné funkce, role a 
pozice, které mají v zóně vymístění a na planetě Nula. I ve vztahu k ostatním, 
kteří jsou v pozitivním stavu, je jejich duchovní složka, jenž řídí jejich životy, 
taková, že je přizpůsobena podmínkám kratšího časového cyklu nebo 
bezčasového toku, než by tomu bylo jinak. Toto je učiněno za účelem odlehčení 
břemene, které všichni nesete jak v pozitivním stavu, tak i v negativním stavu a 
v lidském životě, kvůli aktivní modalitě pseudoživota negativního stavu i 
lidského života. Odtud tedy skutečnost, že tento cyklus času nebude trvat tak 
dlouho jako všechny ostatní. 

Doufám, že toto tak trochu rozsáhlé vysvětlení dává úplnou odpověď na otázku 
ohledně významu termínu ‚cyklus času‘. Protože je téma tohoto konkrétního 
Dialogu, Petře, náročné, možná dokonce velmi náročné, doporučoval bych, 
abychom zde skončili a abychom pokračovali tvou potřebou objasnit jisté 
možné nesrovnalosti v některých našich předcházejících prohlášeních, které 
máš na mysli. 

Peter: Rád odložím jakoukoliv svou otázku na příhodnější dobu. Přijmi, prosím, 
mou vděčnost a uznání za Tvou ochotu snášet naše otázky. 

Pán Ježíš Kristus: Mohu tě ujistit, Petře, a všechny zúčastněné, že je pro Mne 
velkým potěšením to činit. Jdi v pokoji a pokračuj ve své dobré práci pro Mne a 
pro všechny Mé představitele. 
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Dialog 99 

28. srpna 1999 

 

Peter: Dnes bych chtěl, pokud smím, zformulovat svou vlastní otázku, která se 
týká možné nesrovnalosti nebo kontradikce mezi něčím, co bylo před jistou 
dobou zjeveno v jednom z dřívějších Dialogů, a něčím, co bylo zjeveno 
v jednom novějším Dialogu, zaznamenaném v Praze. V tom prvním Dialogu bylo 
uvedeno, že v jednom časovém bodě před Tvou inkarnací na planetu Nula měly 
sentientní entity jak z pozitivního stavu, tak i z negativního stavu přímý přístup 
na planetu Nula a mohly se viditelně objevit jejím obyvatelům. Naproti tomu 
v tom druhém Dialogu bylo uvedeno, že lidský život i pseudoživot negativního 
stavu je neskutečný, a proto není obsažen v pravé realitě Tvého Stvoření. A 
nejen to, ale při několika příležitostech bylo uvedeno, že všechno, co se 
odehrává v negativním stavu a v lidském životě, bylo pro ně jako hieroglyfy, 
takže neměly ani ponětí o ničem, co se týkalo negativního stavu a lidského 
života. Jak uvedeš do souladu tuto nesrovnalost? Samozřejmě, já znám 
odpověď na tuto otázku, ale kvůli ostatním, kteří by si mohli všimnout této 
zdánlivé nesrovnalosti, bych Tě chtěl poprosit o vysvětlení této záležitosti. Než 
ale odpovíš na mou otázku, možná máš Ty něco, co bys nám zjevil nebo co bys 
dodal k čemukoliv, o čem se diskutovalo předtím. 

Pán Ježíš Kristus: Je vhodné zodpovědět tvou otázku, Petře. Než se jí však 
budeme věnovat, nejprve bych chtěl využít tuto příležitost, abych hovořil o 
něčem jiném. Jsou dvě diametrálně odlišné záležitosti, kterých bych se chtěl 
dotknout ve formě připomínky. Jak víš, když jsou lidský jazyk a jeho slova 
použity na vysvětlení hlubokých a čistě duchovních idejí a pojmů, pokud jde o 
jejich vyjadřovací a vysvětlovací schopnost a o to, co každé jedno slovo 
obsahuje, znamená a označuje, nejsou schopny plně, a někdy dokonce ani 
zdaleka vyjádřit pravou realitu diskutovaných záležitostí týkajících se 
duchovních faktorů. S touto situací je ten problém, že pokud se pokoušíte 
lidské mysli tlumočit něco, co se týká velmi hlubokých a nejvnitřnějších 
duchovních idejí a pojmů, tato nemůže uchopit plný význam toho, co jí je 
zprostředkováno. A nejen to, ale kvůli tendenci typické lidské mysli vnímat a 
chápat všechno ve vnějším, doslovném smyslu, správné chápání takových idejí 
tak, jak jsou jí v tomto ohledu tlumočeny a jaký je jejich skutečný význam, velmi 
často přesahuje její možnost jejich úplného a přiměřeného pochopení. 

Tato situace by se mohla stát problémem. Pokud něco není náležitě pochopeno 
a pojato, může to vést k přijetí těch idejí takovým způsobem, že lidská mysl buď 
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zkreslí jejich pravý význam – a toto je ten lepší případ, nebo je zcela zfalšuje – a 
toto je scénář nejhoršího případu. 

Na druhou stranu, jak oznámíte lidem něco, co totálně přesahuje jejich 
schopnost nebo schopnost jejich jazyka a použitých slov uchopit plný smysl a 
význam toho něčeho? Omezení lidského jazyka a slov použitých v tomto ohledu 
jsou nesmírná. Tato struktura lidské mysli a jejího jazyka byla původně 
zfabrikována pseudotvůrci s jediným úmyslem: utajit před lidmi, jak jen to je 
možné, schopnost náležitého a správného chápání čehokoliv skutečně 
duchovního, smysluplného a hluboce niterného. 

Důvodem této připomínky v této konkrétní době je skutečnost, že Mé Nové 
zjevení obsahuje ve všech svých aspektech hluboké duchovní ideje. Jedním 
z důvodů, i když ne jediným, proč je každý jeden z vás na jiné úrovni chápání, 
porozumění, pojímání, přijímání a praktikování Mého Nového zjevení, je to, že 
vaše lidská mysl ve vaší vlastní individualizované a zosobněné struktuře chápe 
jeho ideje, zásady, pojmy a principy z pozice vašich vlastních 
pseudojedinečných omezení a restrikcí. Toto zase vede k možnosti vašeho 
vlastního typu možných zkreslení a nepochopení toho, co Mé Nové zjevení ve 
všech svých zdrojích obsahuje. Vzhledem ke specifické struktuře vaší lidské 
mysli by bylo velmi silnou tendencí brát některé pojmy Mého Nového zjevení 
v jejich doslovném smyslu nebo ve smyslu významu slov, která jsou použita na 
tlumočení takových duchovních idejí. Zde nehovoříme o tom vnitřním smyslu a 
o tom doslovném smyslu, který se odráží například ve způsobu, jakým byla 
napsána křesťanská Bible. Zde hovoříme o tom, že význam doslovného, 
vnějšího lidského jazyka a jeho slov je totálně a kompletně neschopen vyjádřit 
pravý význam čehokoliv duchovního, vnitřního a Absolutního. 

Naneštěstí, v této době vám není k dispozici žádný jiný způsob přenosu – pokud 
jste vázáni lidským jazykem a jeho slovy. Vezměte si například velmi důležité, 
ale vysoce abstraktní a filozofické vysvětlení termínu ‚cyklus času‘, který byl 
obšírně diskutován v Dialogu 98. V jednom bodě jeho vysvětlení bylo řečeno, že 
Mé Stvoření a jeho multivesmír bylo uvedeno do největší možné vzdálenosti 
nebo do nejzevnějšího stavu, procesu a kondice vůči Mému Absolutnímu Stavu, 
Procesu a Kondici. Jak skutečně chápete toto prohlášení svou typickou lidskou 
myslí? Jelikož je vaše mysl strukturována v časoprostorových kategoriích, 
zřejmě by měla sklon vnímat toto prohlášení typickým časoprostorově vázaným 
způsobem. Jinými slovy, vaše lidská mysl by měla sklon vidět tento vztah jako 
něco v tom smyslu, že Já jsem někde tam venku, vzdálen od vás biliony 
světelných let v jakési pozici časoprostorového zakřivení, kde na vás čekám, 
abyste dostatečně uzráli, abych vás dostal blíž a blíž k Sobě. 
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Jaká jiná slova nebo výrazy byste ale mohli použít, abyste popsali takový 
nehmatatelný, nedoslovný a nefyzikální pojem, jako je vztah mezi Absolutním a 
relativním nebo mezi Mnou a Mým Stvořením a jeho multivesmírem? Na popis 
tohoto vztahu nebo jakýchkoli jiných důležitých duchovních pojmů a idejí, 
pokud chcete použít lidský jazyk a jeho slova, neexistuje žádný jiný způsob. 

Jak si ale pamatuješ, několikrát vám bylo uvedeno, že jako Moji představitelé 
na planetě Nula jste byli zapojeni trochu jinak než všichni ostatní. Toto odlišné 
zapojení vás dostává do pozice, abyste na pochopení takových pojmů, ať jsou 
na jejich popis použity jakákoliv slova, využili něco, co je ve vás vysoce 
rozvinuto – vaši intuici. Vaše intuice, v porovnání s takzvanou intuicí typických 
lidí a badatelů a objevitelů, je úplně jiná. Jejich intuice byla omezena jen na 
neočekávané objevení objevů, které měly přírodní, neduchovní příčiny. Není to 
stejný typ intuice, jaký máte vy. I když i v jejich intuici byla Má přítomnost, ta 
byla omezena na jednostranný tok ode Mne k nim, ne však od nich ke Mně, 
tudíž nemohli vnímat, uznat a přijmout Mou přítomnost v sobě a připsat 
všechny své objevy nebo cokoliv, s čím přicházeli, Mé přítomnosti v jejich 
intuici. Toto je zásadní rozdíl mezi vámi a nimi nebo mezi jejich typem intuice a 
vaším. 

Ve vašem konkrétním případě je vaše intuice zcela, nebo z velké většiny 
orientována na pochopení, uchopení, ponětí a přijetí všech Mých duchovních 
idejí správným způsobem, jaké skutečně jsou nebo co skutečně znamenají. Tato 
vaše intuice vás predisponuje nebo vám umožňuje, abyste viděli všechno tak, 
jak je to za scénou, i když to velmi často nejste schopni vyjádřit typickým 
lidským jazykem a jeho omezujícími, jednostrannými, doslovnými a zkreslenými 
(jakož i rušivými) slovy; nebo vidět či chápat to svou vnější myslí. 

Důvod, proč tento faktor uvádím do vaší pozornosti v této konkrétní době, je 
ten, že ta vaše část, která je nazývána vaší lidskou přirozeností, bude 
předmětem největších pokušení silami negativního stavu. Mohu vás ujistit, že 
renegáti a všichni jejich poskoci budou velmi rázně pokoušet lidské aspekty vaší 
přirozenosti, aby vám namluvili, že ty jsou nejdůležitější částí vaší celkové 
přirozenosti, abyste na všechno nahlíželi ne z pozice vaší specifické intuice, ale 
z pozice vaší lidské přirozenosti. Kromě toho vás mohu ujistit, že se velmi 
obávají, jsou téměř vyděšeni, vaší schopností intuitivně vnímat takovým 
způsobem, jakým jste schopni. Tato vaše schopnost je zcela a kompletně 
přivádí k šílenství, protože podkopává jejich pozici a znemožňuje jim, aby 
nastolili svou vládu, založenou na totální externalizaci, doslovnosti a fyzikalizaci 
všeho v jejich doméně. Jejich úmyslem je v tomto ohledu to, aby ze svého 
způsobu života a z lidského života zcela odstranili cokoliv duchovního, vnitřního 
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a náležitě intuitivního. U všech ostatních lidí mají v tomto ohledu velmi rychlý 
úspěch. 

Vy jste ale úplně jiným příběhem. Díky vaší intuici, která vám umožňuje vnímat, 
chápat, přijímat a praktikovat Mé Nové zjevení, renegáti a jejich početní 
poskoci nejsou schopni s vámi dosáhnout jejich cíle v tomto ohledu. Vědí ale, že 
přece jen máte ve své přirozenosti nějaký aspekt, který je typicky lidský. Proto 
se budou na ten zmíněný aspekt velmi silně, zuřivě a násilně zaměřovat. Budou 
to dělat tak, že vás budou nutit nahlížet na všechno a všechno chápat typickým 
lidským, neduchovním způsobem. Pokusí se vás donutit, abyste zapomněli na 
svou intuici a abyste poslouchali to, co přichází z lidských aspektů. Jednou 
z možností, jak to dělat, bude ta, že se významu vašeho lidského vnějšího jazyka 
a jeho slovům připíše pouze to, co je obsaženo ve vašem lidském jazyce a jeho 
slovech vždy, když vám budou oznamovány jakékoli duchovní ideje, pojmy a 
konstrukce. V tom případě byste měli sklon soustředit se na vnější, doslovný 
význam slov použitých na popis těchto důležitých duchovních pojmů. namísto 
vaší specifické intuice, která vám jasně vysvětluje skutečný smysl ukrývající se 
za těmito slovy. 

Kdyby tohoto renegáti a jejich poskoci měli dosáhnout, fakticky by vás odklonili 
od správného chápání idejí, které jsou vám oznamovány a vy byste skončili 
jejich zkreslením, či dokonce zfalšováním. Kdyby se mělo stát něco takového a 
kdybyste měli nadále nahlížet na všechny duchovní činitele z typického aspektu 
vaší lidské přirozenosti, potom byste postupně a téměř nepostřehnutelně 
zadusili svou schopnost intuitivně vnímat nebo používat vaši velmi specifickou 
intuici na chápání pravého významu všech duchovních idejí, oznamovaných 
vám takovým způsobem, který ten význam ukrývá za vnější významy slov 
lidského omezeného a omezujícího jazyka. A toto je to, čeho by chtěli renegáti 
a jejich poskoci dosáhnout. 

Z hlediska těchto skutečností je tudíž pro vás velmi rozhodující a důležité, 
abyste měli toto nebezpečí na paměti a abyste Mě požádali, abych stále 
zvětšoval a zesiloval vaši specifickou intuici a chránil vás (tím, že se budete sami 
chránit) před tím, abyste se chytili do této pasti, ukrývající se v používání 
lidského jazyka a jeho slov, odrážejícím se v typickém aspektu vaší lidské 
přirozenosti. Kvůli tomuto nebezpečí se potřebujete dennodenně cvičit ve 
využívání vaší intuice ve všech záležitostech vašeho života, zejména však vždy 
tehdy, když dostáváte Mé zjevení o hlubších duchovních idejích, jaké se 
nacházejí v Mém Novém zjevení nebo, abych byl konkrétnější, jaké se nacházejí 
například v Dialogu 98. Pouze procesem vaší specifické intuice budete schopni 
plně pochopit pravý význam všech takových duchovních idejí, pojmů, termínů, 
zásad a principů. 
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Druhá záležitost, o které bych chtěl hovořit, je z vašeho lidského hlediska 
trochu praktičtější než výše diskutovaná záležitost. Týká se to vaší lidské 
tendence připisovat vnějším věcem, jako jsou například potravinové 
ingredience a podobné věci, to, co samostatně a samy o sobě nemají. Této 
záležitosti jsme se už několikrát věnovali. Nyní je však ještě jednou uvedena do 
vaší pozornosti, abyste se na ni podívali z perspektivy aktuálně probíhajícího 
posunu. Záležitostí zde je opět – pokušení, kterému vás vystavují a budou 
vystavovat síly negativního stavu, aby vám zabránily náležitě prožívat a 
manifestovat váš duchovní život a vaši roli, pozici a pověření, které máte jako 
Moji představitelé. 

Nebezpečí připisování něčeho něčemu, co to něco nemá, je ve faktu, že 
takovým jednáním fakticky podporujete falešnosti negativního stavu, vidíce 
věci ne takové, jaké jsou za scénou, ale takové, jaké jsou na scéně. Jakékoliv 
extrémní zabývání se vlastnostmi něčeho, co je samo od sebe a samo o sobě 
neutrální, může vést k tomu, že tomu budete připisovat něco, co to nemá. 
Například přisuzování nějakých škodlivých látek nebo složek pro vaše tělo a duši 
běžným druhům potravinových ingrediencí, ze kterých je připravováno 
normální a běžné jídlo (a toto je pouze jeden příklad z mnoha!), vede ke 
zkreslení a falšování reality. V tomto případě nezpůsobují problémy vašemu 
tělu a duši a následně vašemu duchovnímu blahu ty ingredience nebo jakékoli 
jiné podobné věci, ale váš nesprávný, nevhodný a neadekvátní postoj. Pokud 
nemáte nějaké zjevné zdravotní problémy, které by vás opravňovaly k tomu, 
abyste se vyhýbali používání některých těchto ingrediencí, neměli byste vůbec 
žádné duchovní důvody na to, abyste jakkoliv omezovali svůj život a potlačovali 
každodenní radosti toho života, který je už sám o sobě a jako takový, na základě 
samotné své přirozenosti extrémně omezující a limitující a který vám poskytuje 
velmi málo skutečného potěšení. 

Jak bylo uvedeno výše, jakákoliv taková tendence z vaší strany bude a už i je 
využita renegáty a jejich poskoky na škodlivé ovlivňování vašeho života. 
Koneckonců, jestliže na základě svého nesprávného a nevhodného postoje 
přijmete a ztotožníte se s nepravdami, připisujíce něčemu vnějšímu něco, co 
toto nemá, prakticky podporujete věc renegátů, kteří vždy všechno a všechny 
vidí z pozice jejich zevnějšku. Poněvadž znají dobře lidskou tendenci připisovat 
všem takovým vnějším faktorům a entitám něco, co tyto samy od sebe a samy 
o sobě nemají nebo neobsahují nebo nevlastní, renegáti a jejich poskoci se 
budou na vás důrazně zaměřovat, pokud by měli zjistit, že inklinujete k takovým 
tendencím a že se pokoušíte vyhnout určitým věcem ve svém životě na základě 
vašeho nesprávného a nenáležitého přesvědčení ohledně vlastností takových 
věcí. 
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Nuže, toto je pouze varování. V podstatě můžete dělat, co jen chcete. Nejste 
nuceni poslouchat nebo dodržovat nic, co je vám v obsahu těchto Dialogů 
uváděno ve formě připomínky nebo rady. Jak ale bylo uvedeno předtím, jedním 
z mnoha důvodů, proč jsou vám tyto Dialogy dány k dispozici, je uvést všechny 
tyto důležité záležitosti do vaší pozornosti. V současnosti je nebezpečí velmi 
velké a reálné, pokušení jsou velmi silná a těžká a vaše pozice jsou napadány na 
všech frontách. Dejte si pozor a buďte ve střehu před čímkoliv, co by mohlo být 
využito, aby vás tím pokoušeli. Pamatujte si, obraťte se na Mne ve své 
specifické a jedinečné intuici. 

Peter: Děkuji Ti za tuto aktuální připomínku. Než odpovíš na mou otázku, 
kterou jsem formuloval na začátku tohoto Dialogu, chtěl bych Tě pokorně 
poprosit, abys učinil nějaký komentář ohledně otázky, kterou vznesla Heather 
včera v telefonickém rozhovoru se mnou po přečtení Dialogu 98. Její otázkou 
bylo: Jak zapadá pojem linií pokroku do pojmu časových cyklů, který byl 
vysvětlen v tom Dialogu? 

Pán Ježíš Kristus: Nuže, vidíš, Petře, opět zde čelíme problému, jak vyjádřit 
slovy lidského jazyka něco, co je nesmírně těžké nebo téměř nemožné vyjádřit. 
Vezměte si například slovo ‚linie‘. Co oznamuje vaší typické lidské mysli? Co by 
bylo úplně první snahou vidět za tímto slovem? Na první pohled, v lidském 
pojímání toho slova, by se usoudilo, že je a existuje nějaká přímočará linie, 
která má nějaký začátek a – logicky řečeno – nějaký konec. V pravé realitě 
tohoto pojmu žádná taková linie neexistuje. Tento termín vznikl, abyste získali 
nějaké orientační body, abyste mohli pochopit, jak se věci vyvíjejí ve jsoucnu a 
bytí a jak se pseudovyvíjejí v pseudojsoucnu a pseudobytí. 

Zpočátku byl tento termín použit, aby vyvrátil falešný pojem ‚reinkarnace‘, na 
kterém mnoho lidí zoufale lpí. Tehdy bylo uvedeno, že každý účastník každého 
cyklu času jde po určité linii osudu. Slovo ‚linie‘ je teoretická konstrukce, která 
vašemu chápání trochu více přibližuje pojem budování jisté kvality duchovní 
reality nebo pseudoduchovní pseudoreality a jejích velmi specifických aspektů, 
které sentientní entity následují při svých volbách podílet se na účinné realizaci 
a uvolňování aspektu té duchovní kvality a při svém přispívání k naplnění účelu, 
kvůli kterému byl/je zahajován každý cyklus času. 

Tento pojem musíte chápat takovým způsobem, že si uvědomíte, že jen co je 
jakýkoliv aspekt duchovní složky, uvolněné z Mé Absolutní Přirozenosti v rámci 
globality příslušného časového cyklu, vypuštěn a etabluje se v rámci lokality 
každého specifického času a ne-času, produkuje svou vlastní ‚linii‘ osudu, která 
si vyžaduje své naplnění, pokud normálně neproběhne nebo pokud nevyčerpá 
všechny své možnosti a celý svůj obsah. Tento proces normálně probíhá tak, že 
jakákoliv dobrovolná sentientní entita nastoupí na tuto imaginární ‚linii‘, aby na 
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sebe převzala její povahu a její osud a všechno, co obsahuje, jeho/jejím 
jedinečným stylem a způsobem. V tomto procesu dochází, mezi mnoha jinými 
věcmi, ke dvěma věcem. Prostřednictvím velmi specifického aspektu zmíněné 
duchovní složky je zajištěn nepřetržitý život každé sentientní entity účastnící se 
v té ‚linii‘. Každá sentientní entita v té linii ve skutečnosti žije a je naživu na 
základě toho, co ta ‚linie‘ nebo, abych byl přesnější, co ten duchovní aspekt v té 
linii nepřetržitě poskytuje. 

Protože každá sentientní entita v té ‚linii‘ ve srovnání s tou linií nebo s tím 
aspektem duchovní složky té linie, který řídí tu linii a její osud, je v poměrně 
kratším časovém cyklu ve vztahu k sobě samému/samé, než je celá linie sama o 
sobě, ta sentientní entita naplní svůj účel mnohem rychleji než celá ta linie. A 
zde přichází druhá věc, která se odehrává v tom procesu. Sentientní entita 
odcházející z té linie taktéž zanechává za sebou všechno, co se týká jeho/její 
specifické přirozenosti a jedinečnosti příspěvků, kterými ta entita přispěla 
během pobytu v té linii. Je nutné zanechat je za sebou, aby se zajistilo 
pokračování kurzu, který plynul uvnitř té linie a aby byl dán základ, do kterého 
by se mohla ukotvit nově přicházející sentientní entita a na kterém by si mohla 
vybudovat jeho/její vlastní jedinečný způsob života, přispívajíc tak jeho/jejími 
vlastními snahami k naplnění účelu, kvůli kterému byla ta linie vůbec zřízena. 

Z tohoto procesu vznikl falešný pojem ‚reinkarnace‘ na planetě Nula a v zóně 
vymístění. Jak víš, pseudoživot v negativním stavu a na planetě Nula sleduje ten 
stejný směr. Má tedy své vlastní pseudolinie, které určují osud všech, kteří 
souhlasili s účastí v těch liniích. Jelikož každá sentientní entita za sebou zanechá 
všechno, co se týká jeho/její specifické a jedinečné přirozenosti, přicházející 
nová sentientní entita zdědí všechny vzpomínky té přirozenosti, na kterých si 
vybuduje jeho/její vlastní pseudoživot. Vzhledem ke skutečnosti, že nemá 
žádné vědomé vzpomínky nebo informace ohledně nějakých předcházejících 
účastníků v té linii, předpokládá, že to on/ona byl/byla v té linii při mnoha 
předcházejících příležitostech. 

V pozitivním stavu je ale situace zcela jiná. Tam existuje plné povědomí o všech 
jedinečných předcházejících účastnících v té linii a plné poznání, že cokoliv, co 
bylo po nich zděděno, patří jim a je k dispozici nově přicházejícím sentientním 
entitám jako nutný řetězec nepřetržitého pokroku, za účelem naplnění všeho, 
co obsahuje v aspektu té duchovní složky, která řídí jak globální aktuální cyklus 
času, tak lokální cyklus času, tak i individuální cyklus času. Proto v pozitivním 
stavu pojem ‚reinkarnace‘ do té stejné linie nemá žádnou realitu a význam. 

Jak tedy z tohoto popisu vidíte, každý časový cyklus má mnoho imaginárních 
linií pokroku, přičemž každá linie má svůj vlastní specifický aspekt z duchovní 
složky, která řídí dotyčný cyklus času. Faktory souvztažící s touto linií ve vašich 
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pseudosvětech lze najít v existenci různých národů, které mají v podstatě 
společný cíl, účel, charakter a fungování. Kdokoliv, kdo se inkarnuje do 
takového národa, zdědí celou jeho historii, kterou má. Následně dědic dodržuje 
tu stejnou linii, která je charakteristická pro ten národ, přispívaje k ní svou 
vlastní jedinečnou a specifickou přirozeností, která je v souladu s potřebami 
specifičnosti toho národa. 

Podobně v pozitivním stavu existují mnohé společnosti, které jsou umístěny ve 
svých vlastních imaginárních liniích, kde plní svůj vlastní účel, kvůli kterému se 
rozhodly být v těch liniích. Jak z tohoto popisu vidíte, účelem existence 
takových imaginárních linií je zajištění nepřetržitého pokroku na všech úrovních 
jsoucna a bytí Mého Stvoření a jeho multivesmíru. Jejich funkcí je v podstatě 
řídit náležitý tok Mých duchovních energií, pramenících z duchovních složek a 
všech jejich aspektů, subsložek a prvků uvolněných ze Mě, a poskytnout všem 
sentientním entitám orientační bod a subjektivní pocit, že jsou na nějakém 
místě a v nějakém čase, aby byly schopny navázat vztah ze své kondice, stavu a 
procesu s Mou Absolutní Kondicí, Stavem a Procesem. Takový je význam těchto 
imaginárních linií pokroku. Doufám, že toto vysvětlení Heather uspokojí. 

Peter: I já doufám. A jsem vděčný a děkuji Ti za toto vysvětlení. A nyní k mé 
otázce, jestli můžeme. 

Pán Ježíš Kristus: Ano, Petře, můžeme. Je několik úrovní vysvětlení toho, jak lze 
uvést do souladu zdánlivý rozpor nebo nesrovnalost mezi Mým prohlášením, že 
negativní stav a lidský život jsou neskutečné a že pouze tak vypadají, a 
tvrzením, že sentientní entity jak z pozitivního stavu, tak i z negativního stavu se 
volně potulovaly po planetě Nula a mnozí je viděli, takříkajíc, téměř svým 
fyzickým zrakem. Jak je to možné, když ani jedna strana neměla žádný opěrný 
bod, jak zjistit vzájemnou realitu, respektive pseudorealitu? 

Za prvé, jak si pamatujete, zapojení nervové soustavy a fyzického mozku lidí 
bylo tenkrát (předtím a v době Mé inkarnace na planetu Nula) velmi odlišné. 
Tak to pseudotvůrci původně uspořádali, aby umožnili lidem vnímat jak je, tak i 
obyvatele negativního stavu, aby mohli uplatnit svůj vliv na lidi. Vedlejším 
účinkem tohoto uspořádání bylo to, že pokud jste schopni vidět některé 
události v pseudodimenzích, na základě toho stejného faktoru budete schopni 
mít jistou omezenou schopnost vidět něco i z ostatních dimenzí. Pseudotvůrci 
ale nepovažovali tento vedlejší účinek za vedlejší účinek, protože byli schopni 
lidi té doby přesvědčit, že ať vidí kohokoliv, bez ohledu na jeho/její povahu, je 
z úplně stejné dimenze, pouze s jiným cílem na mysli. Kromě toho, potřebovali 
toto uspořádání na to, aby se mohli pokusit naklonit si členy Mého pozitivního 
stavu na svou stranu. 
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Za druhé, pseudotvůrci té doby byli na základě jejich původního spojení 
s pozitivním stavem schopni dlouhé časové období (až do Mé inkarnace na 
planetu Nula) zachovávat to spojení, poskytujíce tak jakýsi most do pozitivního 
stavu, aby se někteří z jeho obyvatel mohli objevit lidem, aby viděli, co se mezi 
lidmi děje a jak pseudotvůrci pokročili se svým cílem a záměrem. Proto se 
pomocí a prostřednictvím pseudotvůrců nerealita a iluze pseudojsoucna a 
pseudobytí jejich pseudosvětů pro ten okamžik stala pro některé vybrané členy 
pozitivního stavu reálnou. 

Za třetí, jak si pamatujete, vždy ve vašem pseudosvětě a v zóně vymístění 
udržuji Své zvláštní agenty, jejichž speciální rolí bylo to, aby působili nejen jako 
most překladu, ale v té konkrétní době i jako prostředky, pomocí kterých 
někteří členové pozitivního stavu mohli sestoupit dolů a vykonat všechno, co 
bylo nezbytné vykonat v Mých službách. 

Za čtvrté, ve Staré škole existovalo oddělení, které se specializovalo na výcvik 
některých pečlivě vybraných členů pozitivního stavu, aby byli schopni vidět, 
slyšet, vnímat a zapojit se do vašeho pseudosvěta i pseudosvětů zóny 
vymístění, jako kdyby ty pseudosvěty byly reálné a vnímatelné smysly, aby 
zajistili nutnou rovnováhu mezi silami pozitivního stavu a silami negativního 
stavu. Tento výcvik zabezpečovali členové původní skupiny sentientních entit, 
ze kterých vznikla skupina pseudotvůrců. 

A za páté, jak si pamatujete, v této věci se používal speciální typ 
intermediálního světa, který byl přechodným a výcvikovým územím pro 
všechny ty, kteří se chystali inkarnovat na planetu Nula jak z pozitivního stavu, 
tak i z negativního stavu, a stejně i pro vlastní lidi. Protože ten intermediální 
svět byl v určitém příbuzném vztahu k planetě Nula, fungoval jako jistý typ 
mediátora mezi nimi všemi. Pomocí něho bylo možné vnímat pseudorealitu a 
iluze vaší planety i všech světů zóny vymístění jako reálné a hmatatelné. 
Všechny tyto činitele v té době sloužily na vyvážení negativního stavu vůči 
pozitivnímu stavu. V současnosti je situace zcela jiná po všech stránkách. Toto 
je ale jiné téma, které se netýká nynější diskuse. Kromě toho, je pro jinou dobu, 
ne pro současnost. Proto bych doporučoval, abychom pro dnešek skončili a 
pokračovali v našich dialozích někdy jindy. 

Peter: Děkuji Ti velice moc za toto přehledné vysvětlení a zjevení. 

Pán Ježíš Kristus: Rádo se stalo, Petře. Jdi v pokoji a měj se dobře. 

 

 

 



812 
 

Dialog 100 

30. – 31. srpna 1999 

 

Peter: Nuže, jsme tu, zaznamenáváme Dialog 100. Vypadá to jako jakési 
jubileum. Z typického lidského hlediska by byl důvod na oslavu. Má toto číslo 
nějaký význam ze Tvého hlediska a z hlediska tvého pozitivního stavu a všech 
přítomných? Nebo je toto číslo jako jakékoliv jiné číslo a my bychom mu neměli 
připisovat nic zvláštního a významného? 

Pán Ježíš Kristus: Ve skutečnosti, Petře, tady na naší úrovni tuto událost 
oslavujeme. A dokonce, i když v pravém lidském smyslu není, ve srovnání 
s jakýmkoli jiným číslem, na tomto čísle nic zvláštního, z duchovního hlediska 
v tomto konkrétním případě přece jen zvěstuje něco důležitého. 

Důležitost této události vám bude těžké tlumočit vašimi lidskými slovy. Pouze 
intuitivně budete vědět, že se od tohoto dne, záznamem tohoto konkrétního 
Dialogu, zakládá něco víc než jen milník. V duchovním smyslu se něco završuje a 
uzavírá a probíhá proces zrodu nebo začátku něčeho nového a odlišného. 

Tato událost si od vás všech všude ve jsoucnu a bytí, v pseudojsoucnu a 
pseudobytí a na planetě Nula bude vyžadovat, abyste se připravili na odlišnou 
úroveň chápání všech duchovních pojmů, a zejména a hlavně Mé Nové 
Přirozenosti. 

Především, ať je zjeveno, že současný časový cyklus, ve kterém žijete a 
fungujete a jehož specifičnost je určována tím, že během něho existuje a rozvíjí 
se negativní stav a lidstvo, se blíží k závěru. Jak dlouho trvá proces a odvíjení se 
tohoto cyklu času? Když to počítáte v lidském měření času, potom existence 
zóny vymístění trvá přibližně 20–30 miliard let. Pokud jde o planetu Nula, její 
věk je menší, ale její existence je stále několik miliard let. Nuže, toto hned 
nutně neznamená, že lidstvo, co se týká jeho současného stavu a kondice, 
existuje stejné časové období. Jeho existenci by bylo možné počítat na několik 
milionů let. Nezapomínejte, že z hlediska časoprostorového kontinua trvalo 
dlouho, než se odehrál proces aktivace negativního stavu, jeho plné nastolení a 
následná fabrikace typických lidí. Naše počítání v tomto ohledu se ale začíná od 
okamžiku, kdy kvůli založení zóny vymístění došlo k oddělení pořádného kusu 
hmoty z celkového objemu hmoty. Proto by se skutečná doba začátku tohoto 
cyklu času nebo takzvané fabrikace zóny vymístění a všeho, co se toho týká, 
jakož i fabrikace typických lidí velmi lišila od běžného vědeckého předpokladu, 
kdy váš vesmír (z naší perspektivy antivesmír) začal svůj pseudoživot. Takže 
nehledejte nějaké potvrzení nebo shodu mezi tím, co vám v tomto ohledu říkají 
vaši vědci-astronomové, a tím, co je vám oznamováno v tomto Dialogu. 
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Nuže, v porovnání s ostatními cykly času, které by mohly trvat až pět trilionů 
let, 20-30 miliard let vypadá jako nic. Když v tom smyslu hovoříme o uzavření 
tohoto cyklu času nebo že jsme na prahu jeho konce, používáme astronomické 
časové míry, a ne míry doby trvání typického lidského života, který se počítá na 
desetiletí. Takže posledních několik tisíc let, nebo dokonce pár milionů let, 
které by tento časový cyklus ještě stále mohl, ale i nemusel trvat, vypadá 
v porovnání s mnoha miliardami let, které trvá, jako velmi krátké časové 
období. Samozřejmě, všechno toto počítání je aplikovatelné jen a pouze na 
časoprostorové kontinuum multivesmíru, a ne na ostatní, bezčasové a 
bezprostorové dimenze. Kromě toho, s planetou Nula a její pozicí, a tedy 
s lidstvem všeobecně, je situace v tomto ohledu poněkud jiná. Jak si pamatuješ 
z Nového zjevení Pána Ježíše Krista, v kapitolách 17 a 21 té knihy bylo 
naznačeno, že planeta Nula byla umístěna na místě, které není žádným místem, 
a v čase, který není žádným časem. Její umístění je takové, že na základě toho 
divného a šokujícího umístění zkresluje možnost vnímání pravého času a 
pravého místa-prostoru. 

Co vám tato situace s planetou Nula a s lidstvem říká? Říká vám, že jakékoliv 
časoprostorové označení bude v lidském chápání a pojímání časoprostorových 
kategorií zcela mylné, a tedy nebude odrážet pravé plynutí času a pravou pozici 
v prostoru. To, co lidé mají, je iluzí a zdáním času a prostoru, a ne jejich pravým 
vnímáním – jaké jsou, co se týká jejich povahy a charakteristických rysů, 
vyskytujících se v doméně časoprostorového kontinua nebo v pravém fyzickém 
multivesmíru. 

Proto je pro lidi velmi těžké pochopit, o čem všem skutečný čas a místo-prostor 
jsou. Když hovoříme v tomto ohledu o ukončení nebo uzavření tohoto cyklu 
času, nepoužíváme časoprostorové míry tak, jak je chápou a používají lidé. Pro 
nás, v našem pojímání těchto kategorií, je čas, který je určen, nebo čas, který 
zůstává existenci zóny vymístění a planety Nula nebo, abych byl přesnější, který 
zůstává pseudojsoucnu a pseudobytí negativního stavu a lidstva v jeho 
současném postavení, velmi krátký, počítaný téměř na dny nebo týdny. Když 
však aplikujete ten samý čas na jeho lidské pojímání nebo na tu část časového 
cyklu, která je určena negativnímu stavu, a obzvláště planetě Nula a lidem, 
v jejich pseudočase by se tyto dny nebo týdny mohly rovnat několika tisícům, 
nebo dokonce milionům let. 

Samozřejmě, bez ohledu na to, jakým způsobem se díváte na tuto záležitost 
ukončení nebo uzavření tohoto cyklu času, ať už z naší pozice počítání času, 
nebo z typické lidské pozice pseudopočítání času, přesto je to poslední fáze 
existence tohoto cyklu času. Koneckonců, i když si vezmete lidské pojetí jejich 
vlastního pseudočasu, několik tisíc, nebo dokonce několik milionů je 
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v porovnání s pseudočasem, během kterého pseudoje a pseudoexistuje 
negativní stav a všechno, co se jej týká, skutečně jako pár dní či týdnů. 

Nečekejte tedy žádné drastické nebo bezprostřední ukončení tohoto cyklu 
času. Na druhou stranu, jelikož pro lidi je nepředstavitelné pochopit nějaké 
pravé vnímání skutečného času a skutečného prostoru, můžete také říct, že ty 
tisíce let, nebo dokonce miliony let by se skutečně mohly rovnat několika 
měsícům, nebo pár lidským rokům. V tomto ohledu můžete skutečně říct, že 
toto ukončení se může odehrát buď na začátku budoucího tisíciletí, nebo 
během budoucího tisíciletí, nebo na druhou stranu za několik milionů let. Takto 
zkreslující a zkreslené jsou lidské časoprostorové míry. Toto je odrazem iluzí a 
zdání jejich časoprostorové kategorizace. Protože je pro lidi pouze iluzí a 
zdáním, diskutované ukončení tohoto cyklu času by se mohlo odehrát buď za 
pár dní, měsíců či let, nebo za mnoho milionů let. Ať se na to díváte jakkoliv, 
jejich počítání času je stále jen iluzí a zdáním skutečnosti, že to bude tak. 

Co se ale nás týká, na všech frontách provádíme přípravy na ukončení a 
uzavření tohoto cyklu času. Ode dneška, od záznamu tohoto konkrétního 
Dialogu, je tento proces finální fáze a ukončování tohoto cyklu času uveden do 
pohybu. Toto je důvod, proč bylo na začátku tohoto Dialogu uvedeno, že odráží 
a reprezentuje víc než jen milník. Na této křižovatce všech událostí, 
odehrávajících se na všech místech a ve všech časech v ostatních dimenzích 
v rámci aktuálního stále probíhajícího posunu, můžete říct, že toto je jedna 
z nejdůležitějších událostí, jaké byly v procesu svého výskytu během tohoto 
cyklu času. Doposud se neudálo nic tak důležitého jako to, co se odehrává 
právě teď. A toto je důvod, proč oslavujeme tuto událost v duchovním světě a 
v mnoha dalších dimenzích Mého Stvoření a jeho multivesmíru. Takže 
v podstatě i vy můžete oslavovat, i když pro lidskou část vaší mysli je těžké nebo 
téměř nemožné pochopit nebo porozumět, co se v tomto ohledu skutečně 
odehrává.  

Nuže, když hovoříme o ukončení nebo uzavření tohoto cyklu času, hovoříme o 
jeho globálním umístění a fungování. Jak si pamatujete z Dialogu 98, každý 
cyklus času je řízen duchovní složkou, kterou progresivním způsobem uvolňuji 
ze Své Absolutní Přirozenosti. Kromě toho, jak si z toho Dialogu pamatujete, 
tato duchovní složka je rozložena na tolik subsložek, aspektů a prvků, kolik je 
vesmírů, galaxií, slunečních soustav, planet, zemí, národů, společností a 
jednotlivých sentientních jedinců. Proto, když hovoříme o ukončení nebo 
uzavření tohoto cyklu času, tento faktor je nutno aplikovat zeširoka. To 
znamená, co se týká globálnosti jeho ukončení, v tomto cyklu času se nachází 
mnoho rozmanitých časových faktorů, přizpůsobených každé subsložce, 
aspektu i prvku, které si vyžadují své uzavření nebo ukončení jako první, aby se 
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tím vyvolalo uzavření nebo ukončení globálního cyklu času jako celku. Tento 
faktor načasování ukončení nebo uzavření bude přizpůsoben délce života 
přiděleného každé entitě a dotyčnému sentientnímu jedinci. Takže nejkratší 
časový faktor se bude, samozřejmě, vztahovat na jedinečného jedince nebo 
jedince (plurál). Pro ně, viděno z hlediska jejich vlastního subjektivního času, 
bude toto ukončení nebo uzavření mnohem dřívější než pro jejich příslušnou 
komunitu, společnost, národ, zemi, planetu, sluneční soustavu, galaxii, vesmír, 
multivesmír nebo celé Stvoření ve všech jeho manifestacích. 

Jak vidíte z tohoto popisu, z hlediska časoprostorové pozice existuje postupné 
pokračování události diskutovaného uzavření nebo ukončení. Postupuje od 
nejkratšího času, potřebného, aby se to stalo, který se odráží v životech všech 
jedinců ve jsoucnu a bytí i v pseudojsoucnu a pseudobytí, k nejdelšímu času, 
který se odráží v životě Mého Stvoření. Na planetě Nula se takové události 
odrážejí v masivním odvolávání lidí z jejich světa a v jejich umísťování někde 
jinde, do jiné pozice a do stavu připravenosti pro globální uzavření tohoto cyklu 
času.  

Úplně první znamení takového uzavření nebo ukončení v planetárním a 
individuálním měřítku se vyskytlo například během mohutného zemětřesení, ke 
kterému došlo v Turecku. Počet obětí toho zemětřesení mnohonásobně 
převyšuje jakékoliv jiné zemětřesení, ke kterému došlo v tomto konkrétním 
století. Ano, bylo jedno, které mělo za následek mnohem větší počet obětí. 
Odehrálo se v Číně. To zemětřesení se ale odehrálo v jiném století, a mimo to 
mělo zcela jinou konotaci a význam. Takže kromě toho, co vám bylo naznačeno 
předtím, proč k zemětřesení v Turecku vůbec došlo, má ještě i zcela jinou 
konotaci a význam než všechna ostatní zemětřesení nebo podobné katastrofy 
na vaší planetě, které se odehrály během současného století. Jeho výskyt 
můžete pojímat jako úplně první znamení zvěstující uzavření nebo ukončení 
tohoto cyklu času, a v rámci toho i uzavření nebo ukončení typického lidského 
života ve všech jeho negativních aspektech. 

Existuje ale přímá souvislost mezi tím, co bylo řečeno o zemětřesení v Turecku 
v jednom z předcházejících Dialogů, a jeho aktuálně zjeveným významem. Jak 
bylo naznačeno předtím, to zemětřesení bylo prostředkem odplaty renegátů 
vůči pseudotvůrcům. Zuřivost a násilí, které projevili renegáti na této křižovatce 
svých pseudoaktivit, je také reakcí na uzavírání a ukončování jejich vlastního 
individualizovaného a zosobněného cyklu času, jakož i jejich vlastních 
pseudodimenzí, nacházejících se v zóně vymístění. Ve své nepředstavitelné 
zuřivosti vynakládají mohutné úsilí, aby zabránili tomuto uzavření a ukončení. 
V této jejich snaze je ale paradox. Tento paradox se odráží ve faktu, že čím jsou 
zuřivější a násilnější, čím větší úsilí vynakládají při pokusu zastavit tikání hodin 
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v tomto ohledu; samotným tímto faktorem urychlují toto ukončení nebo 
uzavření, a to z pozice jejich vlastních časových faktorů, z pozice jejich vlastního 
osobního cyklu času a cyklu času jejich vlastních pseudodimenzí. 

Takže od této chvíle, přesně od tohoto okamžiku, bude všechno této povahy, co 
se bude odehrávat na vaší planetě, výsledkem tohoto uzavírání nebo 
ukončování. Proto se vám jako Mým představitelům doporučuje, abyste 
hodnotili všechny takové události z pozice toho uzavírání nebo ukončování. 

Co skutečně znamená a naznačuje celé toto vyprávění o uzavírání nebo 
ukončování? Jak víš, každý cyklus času je naživu, žije, funguje a je řízen 
duchovní složkou uvolněnou za tím účelem z Mé Absolutní Přirozenosti. Jestliže 
hovoříme o tom uzavření nebo ukončení, ve skutečnosti hovoříme o té 
duchovní složce, která se v současnosti nachází v bodu, kdy je celý její obsah, 
jakož i všechny její subsložky, aspekty a prvky na prahu jejich úplné absorpce, 
zvnitřnění, ztvárnění, manifestace, asimilace a úplného využití všemi a vším, 
kdo/co je zapojen/zapojeno do života tohoto cyklu času. 

Jak víš, během tohoto cyklu času se odehrály, mezi mnoha jinými věcmi, dvě 
nejvýznamnější události. První byla aktivace negativního stavu, objevení se 
zóny vymístění, zformování různých pekel, fabrikace lidské rasy a nastolení 
jiného typu života, odlišného od života pozitivního stavu. Druhou nejdůležitější 
věcí byla Má inkarnace na planetu Nula do lidského života, skrze něj do všech 
oblastí zóny vymístění a všech jejích pekel, a hlavně získání Mé Nové 
Přirozenosti a ustanovení nové formy vztahů mezi Absolutním – Mnou, a 
relativním – všemi v Mém Stvoření i pseudostvoření, pomocí toho, co je 
obsaženo ve třech nejvýznamnějších slovech – Pán Ježíš Kristus. Tyto dvě 
události byly určeny povahou, charakterem a obsahem uvolněné duchovní 
složky, která řídí aktuální cyklus času. 

Kvůli těmto dvěma událostem, které určovaly celou povahu současného cyklu 
času, v podstatě ony jsou terčem hlubokých změn. Za prvé, v procesu tohoto 
uzavírání a ukončování bude negativní stav ve všech jeho aspektech 
eliminován, a tedy už víc nebude. Za druhé, negativní aspekt typické lidské 
přirozenosti bude také eliminován a také víc nebude. A za třetí, chápání toho, 
jaká je vlastně Má Pravá Nová Přirozenost, také podstoupí značné změny. 

Jak víš, jakákoliv taková událost, jako je uzavření nebo ukončení jakéhokoliv 
cyklu času, a zejména aktuálního, se nemůže odehrát mrknutím oka. Uzavřít 
nebo ukončit jeden a pak okamžitě začít s druhým není možné. Prudký závěr 
nebo konec a náhlý začátek něčeho zcela jiného, co do toho okamžiku nebylo a 
neexistovalo, by mohlo v relativní kondici všech v Mém Stvoření a jeho 
multivesmíru způsobit všem účastníkům aktuálního cyklu času fatální šok. Aby 
se vyhnulo takovému fatálnímu šoku, nejprve je zavedena přechodná perioda 
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z jednoho cyklu času do druhého. Během této přechodné periody jsou všichni 
postupně a pomalu vystavováni všem novým subsložkám, aspektům a prvkům 
nové přicházející globální duchovní složky, která bude řídit nastávající cyklus 
času, aby se každý přizpůsobil a sesouladil s úplně novými podmínkami 
duchovní reality, které bude poskytovat celému Stvoření a jeho multivesmíru 
nový obsah, formu, význam a chápání života a žití. 

Jak tedy vidíte, každému novému cyklu času předchází přechodná perioda. 
V této periodě jsou některé staré koncepce a formy žití dočasně ponechány, a 
pak, jak je každý školen ohledně chápání a způsobu aplikace všeho nového, co 
přichází, tyto staré koncepce, formy a podmínky života a žití jsou postupně 
nahrazovány novými. Když jsou všechny staré složky a formy odstraněny a nové 
jsou pochopeny a přijaty, tehdy a pouze tehdy začíná další cyklus času. 

Toto všechno se uskutečňuje prostřednictvím předcházejících energií, které 
jsou vyzářeny ze všeho nového, co vzniká a začíná existovat. Jak víš, jakoukoliv 
událost vůbec, než zcela nastane, předcházejí její energie, které jsou 
vyzařovány a vylučovány z obsahu dotyčné události. Podle konceptů fyziky se 
vyzařovaná a vylučovaná energie šíří mnohem rychleji než samotné jádro, ze 
kterého ta energie pochází. Proto můžete už z těch energií usoudit nebo z nich 
do určité míry vyčíst povahu toho, co nastane. 

V současnosti vstupujete do nové fáze probíhajícího posunu, ve které bude cítit 
první nárůst těchto předcházejících energií a která zvěstuje událost uzavírání 
nebo ukončování všeho starého a zavedeného v rámci tohoto cyklu času a 
příchod něčeho nového a zcela odlišného, co nebylo nikdy předtím zažito. První 
vlna těch energií se týká výhradně závěru nebo konce všeho starého a 
zavedeného. Jejich druhá vlna se týká charakteru nově zaváděné přechodné 
periody, která předchází nástupu nového cyklu času. A třetí vlna těch energií se 
týká výhradně povahy nové duchovní složky uvolněné z Absolutního Stavu, 
Kondice a Procesu Mé Nové Přirozenosti. Uvnitř této třetí vlny zmíněných 
energií je zakotven zvláštní typ odlišné energie, která obsahuje něco úplně jiné, 
týkající se Mé Absolutní Nové Přirozenosti. Týká se to dvou úrovní změn: 
Jednou úrovní je nová forma vztahu, který bude navázán a ke kterému bude 
docházet mezi Absolutním – Mnou, a relativním – všemi sentientními entitami. 
Druhá úroveň se týká dynamiky změn uvnitř Mé Nové Přirozenosti ve vztahu 
k tomu, jak ji chápou relativní sentientní entity. 

Toto prohlášení o dynamice změn uvnitř Mé Vlastní Nové Přirozenosti musíte 
chápat prostřednictvím faktoru Mého dobrovolného přizpůsobení se potřebám 
Mého Stvoření a jeho multivesmíru a potřebám všech relativních sentientních 
entit. 
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Jak víte, nikdo není schopen obsáhnout nebo přijmout do sebe Absolutnost Mé 
Přirozenosti v její úplnosti. Filozoficky řečeno, a toto bude těžké pochopit, 
uvnitř Mého Absolutního Stavu, Kondice a Procesu jsou všechny změny Mé 
Přirozenosti a dynamika těch změn věčně přítomny diskrétním, simultánním, 
bezčasovým a bezprostorovým způsobem. V tom smyslu, a pouze v tom 
smyslu, můžete říct, že Já se nikdy neměním, protože všechny Moje změny jsou 
věčně přítomny ve Mne v každém čase i ne-čase. Tento způsob Mého fungování 
je ale pro relativní sentientní entity nepředstavitelný a nepochopitelný. Abych 
napravil tuto situaci, z pozice relativních stavů a procesů, jakož i z pozice 
časoprostorově vázané části Mého Stvoření a jeho multivesmíru bylo nutné 
promítnout takové změny průběžným nebo postupným způsobem.  

Z toho důvodu jsem potřeboval sestoupit k té části Mého Stvoření a jeho 
multivesmíru, která je časoprostorově vázána a zahalit se jejich způsobem 
vnímání reality a přijmout jejich postupné plynutí času. Tímto faktorem jsem 
byl schopen přenést k nim Své nekonečně progresivní změny jejich způsobem 
vnímání, chápání a pojímání, aby nejenže mohli se Mnou navázat vztah z jejich 
vlastní pozice, ale aby také měli základ pro jejich vlastní změny ve všech 
aspektech svých životů. 

Tento faktor se týká i všech Mých sentientních entit, které se nacházejí v ne-
objektivním čase a prostoru. Jak vám bylo řečeno předtím, žijí v jejich vlastním 
subjektivním čase a prostoru. Z pozice jejich vlastního subjektivního času a 
prostoru chápou ve svém nitru Mé změny jako progresivní, postupný tok téměř 
takovým stejným způsobem, jako Moje sentientní entity nacházející se 
v časoprostorovém kontinuu. Proto říkáme ‚téměř‘, neboť v porovnání 
s ostatními si objektivně plně uvědomují subjektivitu svého vnímání, které 
neodráží objektivitu pravé reality Mé Přirozenosti. Uvědomují si ale také, že bez 
tohoto subjektivního pocitu a vnímání by neměli žádný základ a podklad, na 
kterém by se mohl odehrávat jejich vlastní duchovní pokrok. V tom případě by 
byly navěky uvězněny v jednom omezeném a omezujícím módu vnímání, 
chápání, pojímání a přijímání Mé Nové Přirozenosti a toho, co obsahuje, účinně 
si bráníce v jakémkoliv dalším pokroku. Tato nepříznivá situace nejenže by 
bránila jakékoliv možnosti manifestace jejich vlastních tvořivých snah a pobídek 
pokračovat dál, ale ve skutečnosti by je to dostalo doprostřed negativního 
stavu, který je založen na takových stagnujících, limitujících a omezujících 
podmínkách. V tom případě by negativní stav musel zůstat navěky a současný 
cyklus času by také nemohl být navěky uzavřen nebo ukončen. 

Jak z tohoto zjeveného faktoru vidíte, jakýkoliv pokrok je uskutečňován 
změnami v Mé Vlastní Přirozenosti a tím, jak se tyto změny promítají do životů 
všech sentientních entit. Kromě toho, i když negativní stav jako celek a mnozí 
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z jeho lidských poskoků popírají, že mají něco společného se Mnou nebo s Mým 
pozitivním stavem, v jejich vlastní pseudorealitě jsou schopni fungovat jen kvůli 
těm změnám, které byly uvolněny během dějin tohoto cyklu času, jakož i ve 
všech předcházejících cyklech času. Ty změny podporují život všech a všeho, ať 
se nacházejí kdekoliv a v jakémkoliv čase. 

V současnosti je ke všem ve jsoucnu a bytí i v pseudojsoucnu a pseudobytí 
přenášen úplně první náznak nárůstu nové energie. Tato energie je vyzařována 
a vylučována z jádra nové duchovní složky, která je připravována na své 
uvolnění do Mého Stvoření a jeho multivesmíru. Jak tato energie začne mít vliv 
na všechno a na všechny, připraví je na začátek přechodné periody. Z pozice 
časoprostorového kontinua a z pozice lidí na planetě Nula může být čas, 
potřebný k tomu, aby byla tato energie vnímána a pociťována, a čas na 
zavedení přechodné periody vnímán jako mnoho let, nebo dokonce tisíciletí. 
Než se ale tato energie objeví a vykoná přípravnou práci, aby se odehrála tato 
přechodná perioda, část z ní je věnována procesu uzavření nebo ukončení 
všeho, co se týká negativního stavu, lidského života a tohoto cyklu času 
všeobecně. Ještě jednou, proces tohoto uzavření nebo ukončení může podle 
lidského pojímání času trvat mnoho let, nebo dokonce tisíciletí. Mohl by ale 
také trvat pouze pár měsíců, nebo pár let, kdyby všichni zúčastnění učinili volby 
urychlit tento proces a dospět do tohoto závěru nebo konce mnohem dřív, než 
by to bylo obsaženo v energii dostupné za tímto účelem. 

Povaha té energie a její schopnost dosáhnout tento cíl je taková, že umožňuje, 
aby si realizace tohoto procesu vyžádala buď minimální, nebo maximální čas, 
nebo nějaký čas mezi tím, přizpůsobený a sesouladěný s faktorem voleb všech 
zúčastněných. Ve vlastnostech této energie je ale zakódován faktor 
minimálního času i faktor maximálního času. To znamená, že tento proces 
nemůže být završen dříve, než uplyne minimální čas potřebný na toto završení; 
ale také nemůže přesáhnout svůj maximální čas. Toto všechno se musí odehrát 
mezi těmito dvěma póly vyzařování zmíněné energie. Jak tedy z tohoto faktoru 
vidíte, všem je dán dostatek času a energie, aby učinili vhodné volby a 
uskutečnili cokoliv, co každý potřebuje uskutečnit v rámci tohoto cyklu času. 
Toto je jeden z mnoha důvodů, proč nemůže být s přesným datem 
předpovězeno, kdy bude uzavření nebo ukončení tohoto cyklu času završeno; 
kdy začne přechodná perioda a jak dlouho bude trvat; a kdy bude zahájen nový 
cyklus času. 

V procesu toho uvolňování, jak je energie, která jej předchází, zaregistrována 
v Mém Stvoření a jeho multivesmíru a jak proniká do podvědomí sentientních 
myslí, nese s sebou nanejvýš důležité poselství pro ně všechny. Tím poselstvím 
je, že do centra pozornosti bude přicházet nové, odlišné a vyšší pojímání Mé 
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Nové Přirozenosti a jejího obsahu a jak ji bude třeba chápat, přijímat a 
aplikovat v životech každého – jako integrální součást už brzy uvolněné (v 
bezčasovém smyslu) velmi důležité duchovní složky ze Mne, která bude 
tvarovat, formovat a dávat život následujícímu cyklu času, ve kterém nebude 
existovat žádné místo pro nic z negativního stavu a z negativních aspektů lidské 
přirozenosti, aby to sužovalo tok jeho duchovního pokroku. 

Toto poselství připraví vědomí každého na přijetí skutečnosti, že i když všechno, 
co souvisí s Mou Novou Přirozeností, co bylo všem k dispozici do tohoto 
okamžiku, je pravdivé, správné a náležité, přece je to jen velmi malá část celku 
toho, co Má Nová Přirozenost skutečně obsahuje a z čeho skutečně pozůstává 
nebo čím skutečně je. 

V zóně vymístění a na planetě Nula je situace poněkud jiná. Nikdo mezi nimi 
není schopen sám od sebe a sám o sobě pochopit nebo vyčíst z předcházejících 
energií toto poselství a co obsahuje. Vy jako Moji praví představitelé jste 
informováni o této skutečnosti prostřednictvím tohoto Dialogu. Vašim 
problémem a problémem všech obyvatel zóny vymístění a lidí je to, že nikdo 
z vás nebo z nich není schopen zjistit nárůst zmíněné energie svou vnější nebo 
vědomou myslí. Protože je ve vašem světě i v celé zóně vymístění všechno 
externalizováno, jediné, co mohou oni a lidé zjistit, je to, co je vnější povahy. 
Ale tato energie a to, co obsahuje, pramení ze stavu ryzích niterností – 
z Absolutního Stavu Mých Absolutních Niterností nebo Nitra. Proto to může být 
zaregistrováno a lze to zjistit jen stavem niterností každého nebo jeho/jejím 
nitrem, a z té pozice to může být následně přeneseno do vědomé mysli a do 
stavu zevnějšku. 

Aby nebyl nikdo v negativním stavu o tato fakta připraven a aby i jim bylo dáno 
k dispozici toto poselství a to, co znamená, vyjadřuji nebo zjevuji tato fakta 
v tomto Dialogu pomocí vnějších slov, která jsou zapsána v lidském jazyce a 
která budou číst v první řadě Moji představitelé. Jak si pamatujete, jak budete 
číst tento konkrétní Dialog a jak jste četli všechny předcházející Dialogy, když je 
čtete a když jste je četli s plným zapojením všech aspektů vaší mysli nebo když 
jste se soustředili na Mou přítomnost ve vás během tohoto čtení, vámi čtená 
slova byla, jsou a budou slyšet Mým hlasem v myslích těch v negativním stavu, 
kteří jsou vám za tímto účelem přiděleni. Jak vám bylo řečeno, při každém 
novém čtení těchto Dialogů je vám přidělena jiná skupina negativních entit, aby 
toto poselství mohlo slyšet co nejvíce. 

Jak je během tohoto čtení toto poselství a to, co obsahuje, přijímáno 
negativními entitami, které jsou vám přiděleny, vniká to do jejich mysli a 
aktivuje otevření dveří k jejich niternostem, dveří, které byly do toho okamžiku 
pevně zavřeny, a to poselství je v nich registrováno a uloženo, aby jej pochopily 
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a oznámily všem ostatním v jejich blízkosti. Takto se toto poselství rozšíří po 
všech peklech a po celé zóně vymístění. toto poselství o této energii tedy i je 
připraví na uzavření nebo ukončení jejich vlastního individualizovaného a 
zosobněného časového cyklu a lokálního časového cyklu jejich vlastního pekla, 
jakož i zóny vymístění. A nejen to, ale díky uvědomění, jaká je a bude Má Nová 
Přirozenost, budou poprvé schopni poznat, pochopit, vnímat a uznat pravdu o 
Mé Pravé Přirozenosti, o tom, Kdo jsem a jaký byl účel Mé inkarnace na planetu 
Nula a skrze planetu Nula a lidský život do všech jejich vlastních oblastí. Do této 
chvíle věřily ohledně všech těchto faktů nepravdám. 

Z výše uvedeného zjevení je zcela zřejmé, jak důležitá je vaše role jako Mých 
pravých představitelů a jak je pro vás důležité, abyste tyto Dialogy, jakož i 
všechny ostatní zdroje Mého Nového zjevení nepřetržitě studovali a abyste 
začlenili jejich obsah do vašeho života, zvnitřněním si jich prostřednictvím všech 
aspektů své mysli a prostřednictvím svého chování. Jak vidíte z výše uvedených 
skutečností, neděláte to jen pro sebe, ale hlavně pro všechny ostatní, kteří mají 
přístup k těmto důležitým informacím jedině prostřednictvím vašeho čtení, 
studia a žití nebo praktikování jejich obsahu ve vašem každodenním chování. 
Takovým jednáním přispíváte k uzavření nebo ukončení tohoto cyklu času a 
připravujete mnohé v negativním stavu na přijetí Nových Aspektů Mé Nové 
Přirozenosti a nové, vyšší duchovní složky, která bude řídit nastávající nový 
cyklus času. 

S lidmi na planetě Nula je situace jiná. Naneštěstí pro ně, nacházejí se v té samé 
ne-pseudodimenzi jako vaše fyzická těla a vaše vnější vědomá mysl. Sdílíte tedy 
s nimi tu samou fyzickou ne-lokalizaci, která má své určité specifické 
pseudopravidla, kterými se musí situace každého v této ne-oblasti řídit, aby 
sebe a ostatní pociťovali a zakoušeli jako skutečné a opravdu reálné podle 
vnímání své vlastní mysli. Důvod, proč zde používáme takové nezvyklé termíny 
jako ‚ne-pseudodimenze‘, ‚pseudopravidla‘, ‚ne-oblast‘ atd., je ten, jak si 
pamatujete, že planeta Nula se nachází, paradoxně řečeno, na místě, které je 
ne-místem, v oblasti, která je ne-oblastí a v lokalitě, která je ne-lokalizací, a 
proto má, logicky řečeno, pravidla, která jsou ne-pravidly. 

Tato zvláštní situace s planetou Nula a jejími obyvateli už předem brání 
jakémukoliv vědomému přístupu k čemukoliv, co je uvolňováno ze Mne nebo 
z Mého pozitivního stavu. Tudíž si lidé vůbec vědomě neuvědomují, že se děje 
nebo odehrává něco výše popsané povahy. Dokonce i vy, jako Moji praví 
představitelé, když čtete tyto Dialogy nebo jakékoli knihy Mého Nového 
zjevení, do jejich myslí se to nedostává stejným způsobem jako do myslí všech 
těch, kteří jsou s vámi spojeni – ať už jsou z pozitivního stavu, nebo ze stavu 
negativního. Lidé buď potřebují sami číst zdroje Mého Nového zjevení, nebo 
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vidí odlišný typ vašeho vnějšího chování nebo hluboké změny ve vás, které by je 
mohly vést ke zkoumání důvodů vašich změn a následovně k získání touhy 
důvěrně se obeznámit s písemnými zdroji, které umožnily vaše změny a 
navodily vaše současné chování a životní styl. 

Jak tedy vidíte z této podivné situace s lidmi, potřebují vnější příklady, aby se 
začali zajímat o cokoliv, co bylo zdrojem těch vnějších změn. Ty je mohou 
přivést k touze číst Mé Nové zjevení – zdroj a motivaci změn – a následně ke 
stavu jejich niterností. Jediným klíčem pro kohokoliv z lidské rasy k jeho/jejímu 
nitru nebo ke stavu niterností je v současnosti čtení a přijetí Mého Nového 
zjevení. Žádné jiné klíče, způsoby nebo zdroje už více neexistují. 

Ještě jednou, vaše chování, životní styl, postoj, vztahy, váš vnější zjev a způsob, 
jakým si počínáte při svých každodenních povinnostech, a všechno ostatní, co 
děláte nebo neděláte, se stalo rozhodujícími prostředky, pomocí kterých jsou 
ostatní lidé, kteří nemají žádný přístup k něčemu, co se týká pravých 
duchovních záležitostí nebo poselství o diskutované energii nebo vás osobně, 
ovlivňováni na úrovni jejich nevědomé mysli. Takže vaše zodpovědnost v tomto 
ohledu je velká. 

Důležitost poselství, které přináší diskutovaná předcházející energie všem 
všude a v každém čase, bez ohledu na prostředky, nelze dostatečně zdůraznit. 
Nezapomínejte, že hlavní záležitostí je zde blížící se změna v Mé Nové 
Přirozenosti nebo, abych byl ze Svého hlediska přesnější, blížící se uvolnění 
něčeho úplně nového a odlišného v Mé Nové Přirozenosti, co do tohoto 
okamžiku nebylo nikomu k dispozici. Vždy, když se děje něco této velikosti a 
důležitosti, hluboce to ovlivní a změní každého, všude a v každém čase. 
Neexistují žádné kouty, kde by se bylo možné schovat před tímto vlivem. 
Účelem informací o této skutečnosti je přichystat každého ve jsoucnu a bytí a 
s pomocí vás, Mých pravých představitelů, každého v pseudojsoucnu a 
pseudobytí a na planetě Nula, aby byl ve stavu připravenosti zakusit plný dopad 
tohoto uvolnění, až přijde čas. 

Jak z tohoto popisu vidíte, prvním krokem je zažití dopadu přicházející energie 
blížících se změn, která v sobě nese poselství o blížícím se uzavření nebo 
ukončení tohoto cyklu času, o blížícím se zahájení přechodné periody, o blížícím 
se uvolnění zcela nového aspektu týkajícího se Mé Nové Přirozenosti a o 
povaze duchovní složky, která bude v platnosti během následujícího cyklu času. 
Toto poselství funguje jako důležitá informace pro všechny, aby jim poskytlo 
dost času na to, aby se připravili na započetí následujícího kroku. Následující 
krok spočívá v začlenění a přizpůsobení všeho, co je obsaženo v tom poselství, 
které každého připravuje na přijetí jádra změn, jemuž předcházejí jeho 
vyzařované a vylučované energie. Jen co bude každý připraven, začne se 
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přechodná fáze. Během přechodné periody dojde k úplnému zvnitřnění, 
absorpci, vstřebání a ztvárnění všech změn, což každého připraví na vstup do 
nově zahájeného cyklu času. Hlavním a nejdůležitějším bodem v procesu 
tohoto zvnitřnění je začlenění a přizpůsobení nového aspektu Mé Nové 
Přirozenosti nebo přijetí Její přesahující manifestace a následná aplikace a 
realizace všech důsledků, výsledků a následků této Přirozenosti v osobním 
životě každého. 

Jestliže vezmete do úvahy mnohokrát opakovaný faktor, že nejdůležitější věcí 
pro každého ve jsoucnu a bytí je chápání a přijetí Boží Přirozenosti – Mé, potom 
je zřejmé, že jakékoli změny nebo, abych byl přesnější, jakékoliv uvolnění 
něčeho nového a odlišného ohledně Mé Přirozenosti dostává každého do 
pozice jeho/jejích vlastních fundamentálních a hlubokých změn. Vzhledem 
k tomu, že Boží Přirozenost díky tomuto uvolnění a manifestaci už více není 
stejná v jejich vnímání a chápání, v důsledku této nestejnosti ani oni nemohou 
být dále stejní, jací byli před tím uvolněním, a následně se také změní, aby se 
přizpůsobili všemu novému a odlišnému. Toto nové a odlišné pramení 
z Nového a Odlišného v Mé Vlastní Přirozenosti, aplikovaného na všechny 
relativní bytosti. 

Jak bylo uvedeno předtím, v Mém Absolutním Stavu jsou všechny změny 
přítomny v jejich absolutní kompletnosti v bezčasové a bezprostorové kondici. 
Když se ale aplikují na relativní bytosti, které se nacházejí buď v subjektivním, 
nebo objektivním časoprostorovém kontinuu, tyto vnímají jakékoliv uvolnění 
něčeho nového a odlišného jako změnu v Boží Přirozenosti. Podle jejich 
vnímání se Bůh změnil a On/Ona už více není stejný; zatímco skutečností této 
situace je to, že Bůh z Jeho/Její Absolutní Přirozenosti uvolnil něco, co do toho 
okamžiku nebylo k dispozici. Důsledkem tohoto uvolnění je změna vnímání a 
chápání relativních příjemců tohoto uvolnění, a ne Samotný/Samotná Bůh, 
který obsahuje navěky všechny Jeho/Její změny. Relativní bytosti ale nemají 
žádný jiný způsob, jak vnímat a chápat tuto událost uvolnění než jako 
skutečnou změnu v Přirozenosti Boží – Mé. A tak to má být. 

Takže v podstatě vstupujete do té fáze tohoto posunu, která by podle našeho 
vnímání a chápání jejího charakteru mohla být považována za jednu 
z nejdůležitějších a nejzásadnějších, protože s sebou přináší přijímání všech 
výše zmíněných energií, které předcházejí aktuálním změnám a uzavření a 
ukončení aktuálního cyklu času. Jak bylo uvedeno na začátku tohoto Dialogu, 
časový faktor těch energií, týkající se jejich dopadu, se různí podle jejich 
důležitosti pro duchovní stav a stupeň duchovního pokroku všech zúčastněných 
a jejich příslušných světů. 
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Peter: Toto je velmi důležité a nanejvýš významné zjevení, alespoň podle mého 
vlastního vnímání a chápání jeho pravého významu. Jaká bude v tomto ohledu 
situace v negativním stavu a v lidském životě? 

Pán Ježíš Kristus: Nuže, Petře, podívej se na tuto záležitost takto: Jestliže 
nejdůležitějším faktorem života, jakéhokoliv života, je správné chápání a 
přijímání Mé Přirozenosti, jak je uvedeno ve všech knihách Mého Nového 
zjevení, potom, aby negativní stav a jeho finální produkt – typický lidský život – 
vzkvétal a manifestoval svou vlastní opačnou tvář, potřebuje mít úplně 
nesprávné, zkreslené a falešné vnímání a chápání Mé Přirozenosti. Myslíš si, že 
kdyby negativní stav měl nebo kdyby si zachoval správné a náležité chápání a 
přijímání toho, Kdo jsem a Jaká je Má Pravá Přirozenost, že by byl byť i jen na 
zlomek vteřiny schopen být ve svém vlastním pseudojsoucnu a pseudobytí a 
zfabrikovat něco tak podivného, nestálého, matoucího, nejistého a chabého, 
jako je lidská přirozenost? V žádném případě by to tak nemohl udělat. 

Jen se podívej na celou historii lidstva od okamžiku jeho fabrikace, kdy bylo 
uvedeno do svého vlastního pohybu, až do úplné současnosti. Myslíš si, že 
během své historie mělo lidstvo někdy nějakou správnou a náležitou představu, 
o čem všem je Přirozenost Boží – Má? Mohu tě ujistit, že mimo to, co bylo o Mé 
Přirozenosti zjeveno ve spisech Swedenborga nebo v Mém současném Novém 
zjevení, odrážejícím se v knihách, které jsi napsal ty, Petře, nebylo nikdy nic 
ohledně Ní pochopeno nebo akceptováno. Ale kolik lidí četlo a přijalo, co bylo o 
Mé Přirozenosti zjeveno v knihách Swedenborga nebo ve tvých knihách, Petře? 

Když důkladně prozkoumáš dějiny lidstva v tomto ohledu, najdeš početné 
neslučitelné, protichůdné, nejasné, složité a matoucí pojetí Mé Přirozenosti a 
toho, jaká skutečně je Má pozice a vztah k sentientním entitám a lidem. V pravé 
realitě této záležitosti se ani jedno z těch pojetí ani byť i jen zdaleka nepřiblížilo 
správnému vnímání a chápání toho, Kdo jsem a jaká je Má Pravá Přirozenost. 
Tento faktor se odráží v početných náboženstvích a jejich ještě početnějších 
příslušných sektách, která hlásají, že jejich pojetí Boží Přirozenosti a jejich vztah 
k Němu/Ní jsou jedině správné. 

Z typického filozofického hlediska tu máte několik hlavních koncepcí, které se 
pokoušejí definovat a určit Mou Přirozenost a jak jsem zapojen nebo nezapojen 
ve Svém Stvoření všeobecně, a obzvláště v lidstvu. Na vaší planetě máte 
v tomto ohledu následující hlavní pojetí Mé Přirozenosti: ateismus, panteismus, 
deismus a teismus. 

Jak jste si vědomi, ateismus popírá existenci jakéhokoliv Boha; nebo že by 
příroda, vesmír a všechno, co se v něm nachází, bylo důsledkem nějakého 
tvořivého úsilí nějaké nadpřirozené sentientní bytosti. Panteismus dává do 
rovnosti přírodu nebo celý vesmír s Bohem. Tento názor prakticky pojímá 
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vesmír jako samotného Boha. Je tu tedy určitý stupeň ztotožnění Boha 
s vesmírem jako jedno a to samé v tom smyslu, že vesmír je manifestací Boha a 
Bůh je manifestací vesmíru. Tudíž panteismus není až tak daleko od ateismu. 
Deismus uznává, že všechno a každý byl zpočátku stvořen nějakým Bohem, ale 
že Bůh má malý zájem o záležitosti Svého Stvoření a nechává ho tak bez toho, 
aby mu poskytoval jakýkoliv vstup nebo zjevení. A nakonec teismus hlásá, že 
Bůh skutečně stvořil všechny a všechno, a nejen to, ale osobně je zúčastněn ve 
všech záležitostech Svého Stvoření, poskytujíce mu Svůj vstup pomocí jakéhosi 
zjevení, jako je například to, co je obsaženo v křesťanské Bibli a ve svatých 
knihách všech ostatních náboženství. A i když teistický názor na Mé osobní 
zapojení v Mém Stvoření se blíží realitě tohoto faktu, přece jen způsob, jakým 
chápe Mou Pravou Přirozenost, je zcela zkreslený, nebo dokonce falešný, 
protože se odvozuje z doslovného smyslu tzv. svatých knih, které Mě zobrazují 
podle lidské projekce toho, jaký jsem nebo jaký bych měl být, a ne takového, 
jaký skutečně jsem. 

Jak tedy vidíte z této vážné situace, v lidském pojetí Mé Přirozenosti se 
nenachází nic, co by se byť i jen vzdáleně přibližovalo realitě Mé Pravé 
Přirozenosti. Co myslíš, proč bylo nezbytné mít Nové zjevení, které začalo 
Swedenborgem a pokračovalo tvými/Mými knihami, Petře, jestliže neexistovala 
ani špetka správného chápání nebo pojetí Mé Přirozenosti? Hlavně proto bylo 
Mé Nové zjevení nezbytné, mimo mnoha jiných věcí, aby uvedlo do povědomí 
každého, že Má Přirozenost není tím, co si každý o ní myslí nebo o čem je 
přesvědčen. Pokud by nebyl tento fakt uveden do pozornosti každého 
v negativním stavu a v lidském životě, nebylo by možné podniknout žádný krok 
v zájmu procesu eliminace negativního stavu a lidského života v jeho 
negativních aspektech. 

Co myslíš, Petře, co je nejdůležitější a nejmocnější nástroj pro proces eliminace 
negativního stavu a všech jeho aspektů a faktorů? Je to odstranění z jejich mysli 
nebo zbavení jich nesprávného, zkresleného, nevhodného, falešného a úplně 
neadekvátního pojetí a chápání Mé Pravé Přirozenosti, a také Její přijetí, jaká 
skutečně je. Mé Nové zjevení bylo a je poskytováno přesně za tímto účelem – 
poznat, jaká je Má současná Přirozenost nebo jak se Má Přirozenost skutečně 
manifestuje v realitě Mého jsoucna a bytí. Mohu tě ujistit, Petře, a všechny, kdo 
čtete tato slova, že toto je nejdůležitější účel, kvůli kterému vám bylo a je Mé 
Nové zjevení dáno a kvůli kterému je a bude zpřístupněno všem v negativním 
stavu a v lidském životě. Pomocí něho, a jen pomocí něho, se efektivně a 
úspěšně uskuteční eliminace negativního stavu a negativních aspektů lidského 
života. 
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Díky výše zmíněným nanejvýš důležitým skutečnostem je zřejmé, kde bude 
lidstvo všeobecně nejvíce pociťovat a zažívat úsilí renegátů. Renegáti budou 
všemi dostupnými prostředky co nejvíce blokovat povědomí lidstva a každého 
v jejich vlastní doméně, aby přijalo cokoliv, co je zjeveno v Mém Novém zjevení 
o Mé Pravé Přirozenosti. Nejnebezpečnějším poznáním ve věci renegátů je 
uvědomění si existence Mé Nové Přirozenosti a jak jsou všem zveřejňovány 
informace o změnách v Ní, a největším nebezpečím pro ně je přijetí toho. 

Předcházející pojetí Mé Staré Přirozenosti nemá pro renegáty tento význam, 
protože mě zobrazuje podle projekcí lidských vlastností a charakteristických 
rysů, které jsou ve většině případů falešné nebo zkreslené. Pokud se držíte 
staré podoby Mé Staré Přirozenosti tak, jak byla/je znázorněna v lidských tzv. 
svatých knihách, držíte je v pařátech negativního stavu, protože taková 
přirozenost v pravé realitě neexistuje. Jestliže v pravé realitě neexistuje, potom 
ať lidé vyznávají cokoliv, vyznávají nějakou prázdnou představu, která už více 
nikde a v žádném čase neexistuje. Tím faktorem má život negativního stavu, jak 
jej chtějí mít renegáti, zajištěn své neomezené pokračování. 

Vzhledem k tomuto faktu nemají renegáti v této věci jinou možnost než zaměřit 
se na šíření Mého Nového zjevení a pokoušet Mé představitele všemi 
dostupnými prostředky, aby tito mohli být odkloněni od jejich poslání, kterým 
je, mimo mnoha jiných věcí, nosit ve své mysli, srdci a životě náležitý, správný a 
pravdivý obraz toho, Kdo jsem a jaká je Má Nová Přirozenost, jak je to zjeveno 
v Mém Novém zjevení. Tuto část poslání Mých pravých představitelů na 
planetě Nula můžete považovat za nejvýznamnější, nejdůležitější a 
nejpotřebnější. 

Záležitost vašeho zaměřování renegáty je spojena s otázkou, na kterou se ptají 
mnozí čtenáři těchto Dialogů. Jak renegáti dosahují toho zaměřování a zda 
přesně vědí, kdo jste ve své vlastní identitě a osobnosti? Zaměřování se 
dosahuje pomocí různých pokušení, která byla nastíněna v předcházejících 
Dialozích a která budou čas od času popsána a vám připomenuta 
v následujících Dialozích. Vyhledávání a nacházení nejcitlivějších a 
nejzranitelnějších bodů lidských aspektů vaší přirozenosti a toho, jaké jsou 
priority vašeho každodenního života, bude nejúčinnějším způsobem vašeho 
pokoušení, abyste se zřekli vašeho zapojení v Mém Novém zjevení a neustálého 
nesení Mé Pravé Přirozenosti ve vaší mysli a ve vašem srdci, sdílejíce Ji 
s každým, kdo s vámi přijde do kontaktu, a obeznamujíce je s Ní na základě vaší 
prosté přítomnosti v jejich společnosti, i když ústy neřeknete ani slovo o svém 
chápání a přijímání Mé Nové Přirozenosti. Vaše prostá přítomnost v jejich 
společnosti je dostatečná na to, aby ovlivnila jejich nevědomou mysl, která je 
schopna vyčíst informace Mého Nového zjevení o Mé Nové Přirozenosti a o 
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Jejím přijetí ve vaší mysli a srdci, které budou natrvalo zaregistrovány 
v nevědomé části jejich mysli a v příhodné době využity pro jejich spasení 
v samotném závěru pseudoživota negativního stavu a lidského života v jeho 
negativních aspektech. 

Vědí, kdo jste osobně, individuálně a konkrétně? Dokonce i kdyby vás měli 
takto poznat, nezapomínejte na faktor izolace, do které jste byli zabaleni a 
která vás, jakož i je chrání před tím, abyste vy či oni utrpěli jakoukoli újmu. 
Jedině tehdy vás mohou dostat, když podlehnete jejich pokušením. Ale 
dokonce i tehdy, pokud zjistíte svou chybu a pokud ji, takříkajíc, na místě 
napravíte, nebudou mít nad vámi moc a ztratí uvědomění si vaší totožnosti. 
Pokoušejí vás takovým způsobem, že podél cesty, po které putujete, nastavují 
všemožné pasti stejným způsobem, jako lovec nastavuje pasti v lesích a na 
polích, aby se do nich chytila zvířata. Jak putujete svou cestou životem, renegáti 
doufají, že se chytnete do jedné z četných pastí, které vám nastavili, doufajíce, 
že na základě typických aspektů vaší lidské přirozenosti se chytíte do jejich pastí 
a následovně podlehnete jejich pokušením. Pouze v případě, že se chytíte do 
jedné z těch pastí, uvědomí si vaši pravou totožnost. 

Takže, pokud jste si vědomi existence těch pastí a pokud se sami neotevřete na 
základě vašeho nevhodného postoje a chování jejich pokušením, nemusíte se 
absolutně ničeho obávat. Žádnými jinými způsoby renegáti nemají nad vámi 
moc. Co myslíte, proč jsme nedávno hovořili tolik o různých formách pokušení, 
kterým vás mohou renegáti vystavit? Abyste byli upozorněni, připraveni a 
uchráněni před upadnutím do stavů pokušení prostřednictvím renegátů. 

Lidská část vaší přirozenosti bude nejzranitelnější a nejcitlivější na tato 
pokušení. Pokud si však plně uvědomíte tato fakta a pokud Mě v Mé Pravé 
Nové Přirozenosti budete mít neustále ve vaší mysli a ve vašem srdci a pokud 
všechny vaše myšlenky, pocity, emoce, smysly či cokoliv, co máte, zaměříte na 
Mou přítomnost v Mé Nové Přirozenosti ve vás a pokud odevzdáte lidské 
aspekty vaší přirozenosti Mně, mohu vás ujistit, že nepodlehnete pokušením 
renegátů. Vždy budete v bezpečí a vždy budete mít jistotu. Koneckonců, nikdy 
nezapomínejte, že vás potřebuji takové, jací jste ve své pozici a roli jako Moji 
praví představitelé. Důležitost vaší role a pozice byla v těchto Dialozích 
zdůrazňována mnohokrát dokola. Pokud jste nositeli správného a pravého 
vnímání, chápání a přijímání Mé Nové Přirozenosti, jakož i všech principů Mého 
Nového zjevení ve všech jeho hlavních zdrojích, a pokud je toto nesení jednou 
z nejdůležitějších a nejzásadnějších částí vašeho pověření ode Mne, potom si 
můžete být jisti, že je poskytováno vše za účelem vaší ochrany a chránění vás 
před tím, aby bylo jakkoliv zasahováno nebo bráněno uskutečnění vašeho 
poslání v tomto ohledu. Samozřejmě, jako vždy, všechno to závisí na vašem 



828 
 

plném přijetí toho, vaší vlastní svobodnou vůlí a volbou, že budete nosit ve vaší 
mysli a ve vašem srdci a že budete projevovat ve vašem každodenním životě 
Mou Pravou Novou Přirozenost a všechno, co je obsaženo v Mém Novém 
zjevení. 

Peter: Za nás všechny Ti velmi pěkně děkuji za Tvé ujištění v této věci. A co 
uvolnění zcela nového aspektu Tvé Nové Přirozenosti, který změní nebo 
přesáhne způsob, jakým v současnosti vnímáme a chápeme Tvou Přirozenost? 
Jak ovlivní energie, které předcházejí této monumentální změně, naše pozice a 
role v tomto ohledu, pokud vůbec? 

Pán Ježíš Kristus: Nuže, Petře, podívejme se na tuto záležitost nejprve z trochu 
nebo v trochu historické perspektivě. Jde tu o tři slova: Pán Ježíš Kristus. 
Z pozice a perspektivy Mého Nového zjevení a z Mé Vlastní perspektivy tato 
slova zahrnují mystickým a tajemným způsobem všechno, co je obsaženo v Mé 
Absolutní Nové Přirozenosti nebo, abych byl přesnější, v tom aspektu Mé Nové 
Přirozenosti, která se týká charakteru aktuálně probíhajícího cyklu času. 
Charakter tohoto konkrétního časového cyklu, ve kterém pseudoje a 
pseudoexistuje negativní stav a lidský život, aby ten cyklus splnil svůj účel, kvůli 
kterému byl vůbec aktivován a uveden do pohybu, vyžadoval si ustavení té 
Nové Přirozenosti nebo uvolnění toho nového aspektu Mé Absolutní Nové 
Přirozenosti, který by byl ve shodě s potřebami tohoto cyklu času a s konečným 
spasením všech z iluzí a zdání negativního stavu a lidského života v jeho 
negativních aspektech. 

Existuje mnohem více faktorů, co se týká tohoto uvolnění než jen to, o čem 
jsme hovořili, ty faktory jsou ale absolutních rozměrů, a proto by je nemohla 
pochopit žádná relativní mysl. Relativní mysl ale ví o existenci těchto faktorů a 
přijímá je jako takové, bez pokusu porozumět jim v současném stavu svého 
pokroku nebo na své současné úrovni fungování, na které se právě nachází (v 
rámci tohoto cyklu času). Na druhou stranu, jak sentientní mysl postupuje 
cestou pokroku, v rámci každého následujícího cyklu času se víc a více přibližuje 
k takové úrovni svého fungování, na které může pochopit víc a více všeho, co se 
týká Mé Absolutní Nové Přirozenosti, která je z její perspektivy a z perspektivy 
veškeré reality neustále Novější a Novější a stále pochopitelnější a 
srozumitelnější v Jejích Absolutních Vlastnostech. Tento proces se odehrává 
prostřednictvím výše uvedeného nepřetržitého postupného uvolňování nových 
aspektů z Mé Absolutní Přirozenosti tak, že tyto jsou přizpůsobovány každému 
překračujícímu stavu sentientní mysli. 

Nuže, jak bylo uvedeno výše, tento cyklus času je řízen vším, co je obsaženo 
v pojmech tří slov – Pán Ježíš Kristus nebo, jinak řečeno, Mou Novou 
Přirozeností. Jak chápete toto prohlášení z vašeho hlediska, jestliže Má Nová 
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Přirozenost je a existuje jen pár let (od Vánoc 1987)? V bezčasových a 
bezprostorových/bezmístních podmínkách, tedy v Mém Absolutním Stavu, 
Kondici a Procesu byla Má Nová Přirozenost, pokud jde o tento cyklus času 
nebo pokud jde o časoprostorové kontinuum nebo pokud jde o velmi specifické 
a neobvyklé potřeby tohoto cyklu času, ve Mne vždy, ve stavu Mého 
Absolutního Stavu, ne ale v Jeho Procesu. Z pozice toho Stavu, souvisejícího 
s Mou Novou Přirozeností, která se stala Svým vlastním Absolutním Procesem, 
jsem řídil tento cyklus času nepřetržitě. V tomto mystickém a filozofickém 
smyslu bylo řízení tohoto cyklu času vždy vykonáváno z Mé Nové Přirozenosti 
nebo z toho, co je obsaženo v těch třech slovech – Pán Ježíš Kristus. Jak tedy 
vidíš, samotný Stav Mé Nové Přirozenosti byl z vaší časové perspektivy ve Mne 
vždy a jeho uvolnění nebo aplikace jeho moci z pozice toho Stavu začala přesně 
v okamžiku, když byl ustaven a když se uskutečnil tento cyklus času. Vašimi 
časovými vědeckými termíny můžete ve vztahu ke svému vlastnímu vesmíru 
nebo pseudovesmíru říct, že tento Stav Mé Nové Přirozenosti řídí tento cyklus 
času minimálně 20-30 miliard let. 

Aby však samotný Proces tohoto Stavu zavedl Svou prostorově-časovou pozici a 
aby se mohl efektivně zavést v iluzích a zdáních pseudoreality negativního stavu 
a lidského života, čímž se staly realitou i pro Mne, stejným způsobem jako pro 
lidi a všechny ostatní tvory a sub-tvory negativního stavu a všech oblastí jeho 
zóny vymístění, jakož i pro všechny ostatní jinde, kteří jsou v časoprostorovém 
kontinuu, vyžádalo si to Mou inkarnaci na planetu Nula, získání lidské 
přirozenosti a všechno ostatní, co se týkalo této události, pro uskutečnění 
změny ze stavu Mé Nové Přirozenosti na samotný Její Proces. Jinými slovy, stal 
jsem se i hmatatelně, konkrétně, fyzicky, navenek a všemi dalšími způsoby Svou 
Novou Přirozeností, ztělesněnou ve třech slovech – Pán Ježíš Kristus.  

Co se tedy stalo nebo co se v současnosti děje s Pánem Ježíšem Kristem nebo 
se všemi pojmy obsaženými v těch třech slovech? Jak víš, jak tato slova pojímá 
a používá většina lidstva a všichni v negativním stavu, ztratila v jejich mysli 
úplně smysl, jsou pro ně zcela bezobsažná. Kolikrát jsou v lidských výrazech 
během jejich rozhovorů nebo když něco říkají ta slova nebo některé z těch slov 
brána nadarmo, bez toho, aby jim byl připsán nějaký významný smysl? V jejich 
použití se stala prázdnými pojmy, používanými na proklínání nebo na nějaké 
jiné, většinou negativní účely. Mnohé lidi ta slova odpuzují. Mohu tě ujistit, 
Petře, že kdyby byly tvé knihy vystaveny, aby je mohly všichni jasně vidět, aby 
byly dostupné pro všechny jako bezplatné výtisky, většina lidí by se od nich 
s odporem odvrátila jen proto, že by viděli tři slova – Pán Ježíš Kristus. Tímto 
způsobem křesťanská náboženství a jejich početné sekty znehodnotila, 
poskvrnila, zkreslila, zfalšovala a degradovala jejich pravý význam. Negativní 
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stav byl prostřednictvím všech existujících náboženství na planetě Nula velmi 
úspěšný při dosažení tohoto cíle. 

Nebudeme se zde zabývat důvody, proč jsem dovolil toto znehodnocení, 
poskvrnění, zkreslení, zfalšování a degradaci. Potřeba tohoto dovolení byla 
rozsáhle diskutována v jiných knihách Mého Nového zjevení. Účel tohoto 
konkrétního Dialogu je jiný. Budujeme zde základ pro zjevení možného dopadu 
těch energií na vás, Mé představitele, které zvěstují něco zcela nového, co se 
týká Mé Nové Přirozenosti, a jak se tato Přirozenost bude měnit a následovně 
všechny ovlivňovat. 

Kromě toho, dokonce i někteří Moji představitelé zpochybňují nebo mají 
těžkosti s přijetím potřeby nazývat Mě prostřednictvím těch tří slov – Pán Ježíš 
Kristus. Buď se jim to zdá příliš obyčejné, příliš zneužitelné, nesprávně použité, 
nudné, bezvýznamné a banální, díky vlivu negativního stavu, jak lidé ta slova 
používají, nebo si stěžují, že když jsem Absolutní, měl bych při Svém 
pojmenování přijít s něčím vznešenějším a účinnějším, než jsou ta tři slova. Byli 
by rádi, kdybych se nazýval jedním slovem, které by bylo schopno obsáhnout 
vše, ba ještě více, než je obsaženo ve třech slovech – Pán Ježíš Kristus. 

Proč je to tak, že tyto požadavky přicházejí na mysl některým Mým 
představitelům? Nepřímo řečeno, je to úplně prvním znamením 
předcházejících energií, obsahujících poselství změny v Mé Nové Přirozenosti a 
jak ta Přirozenost ovlivní všechny ve jsoucnu a bytí, v pseudojsoucnu a 
pseudobytí i na planetě Nula, které ovlivňují jejich mysli a vyvolávají ty otázky. 
Intuitivně cítí, že na obzoru jsou nějaké bezprostřední změny a že ty změny mají 
co do činění s Mou Novou Přirozeností, odrážející se v těch slovech – Pán Ježíš 
Kristus. 

Otázka ve tvé mysli, Petře, která vyplynula ze všeho, o čem jsme do této chvíle 
diskutovali, se týká faktu, zda v novém cyklu času tato tři slova – Pán Ježíš 
Kristus – budou ponechána, nebo zda budou nahrazena nějakými jinými slovy, 
nebo idejemi, nebo pojmy, nebo jakýmkoliv způsobem vyjádření, který bude 
potřebný v tom čase při navazování vztahu všech sentientních entit se Mnou. 

Peter: Ano, máš pravdu. Tato otázka mi už nějakou chvíli prochází myslí. 
Důvody pro její položení jsou následující: Jestliže Tvá Nová Přirozenost, jak se 
odráží ve třech slovech – Pán Ježíš Kristus – řídí tento konkrétní cyklus času a 
jestliže se cokoliv, co obsahuje jejich mystický a tajemný význam, týká 
eliminace negativního stavu a negativních aspektů lidské přirozenosti a 
následujícího spasení všech, bylo by potom nutné v příštím cyklu času, ve 
kterém by nebylo přítomno nic z té negativní povahy, zachovat tato tři slova a 
navazovat s Tebou vztah z jejich pozice? Nebylo by to v rozporu s Tvým 
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prohlášením ve druhé kapitole Nového zjevení Pána Ježíše Krista, které uvádí, 
že Pán Ježíš Kristus bude vládnout všem a všemu do věčnosti? 

Pán Ježíš Kristus: Pamatuješ si, co bylo řečeno v jednom z předcházejících 
Dialogů, když jsme odpovídali na otázku Milana Šulca, proč jsem nebyl schopen 
přijít s nějakým jediným slovem pro Své Jméno, které by obsahovalo všechno 
to, a ještě více, co je v těch třech slovech – Pán Ježíš Kristus? Jak si pamatuješ 
z toho Dialogu, bylo tam uvedeno, že jak v duchovním světě a v Mém Vlastním 
Absolutním Stavu ta tři slova vystupují ke Mně, jsou přeměněna na Jednu 
Krásnou Ideu, která obsahuje úplně všechno, co je obsaženo v počátečních 
třech slovech, když jsou vyslovena na lidské úrovni. 

Takže každý v duchovním světě poznává v té Jedné Ideji slova – Pán Ježíš 
Kristus, takovým způsobem, že jim v té jedné ideji předá všechno obsažené 
v počátečních třech slovech. Co to znamená? Za prvé, ve zmíněné kapitole 
Mého Nového zjevení jsme hovořili o Mé Nové Přirozenosti, odrážející se v tom, 
že jsem se stal do věčnosti Pánem Ježíšem Kristem. V tomto ohledu tato slova 
znamenají, že cokoliv, co se uskutečnilo během Mého sjednocení s tou částí Mé 
Absolutní Přirozenosti, kterou lidé nazývají Otec, zůstane do věčnosti a situace 
se už nikdy více nevrátí zpět k tomu, jak to bývalo předtím, než došlo 
k uskutečnění nanejvýš žádoucí a všemi očekávané Mé Nové Přirozenosti. 

Za druhé, to, čeho se v tomto ohledu dosáhlo, bylo označeno změnou Mého 
Jména, aby každému v Mém Stvoření a jeho multivesmíru, jakož i 
v pseudostvoření a na planetě Nula byla dána možnost hmatatelně vnímat, 
chápat a přijímat, o čem všem je Má Nová Přirozenost. Duchovní kvalita těchto 
tří slov a jejich mystická a tajemná moc umožnila, aby se v mysli každého 
vytvořil takový přenos a chápání. 

Za třetí, i když se Má Nová Přirozenost týká přímo potřeb tohoto konkrétního 
časového cyklu, není omezena pouze na ty potřeby. Co musíš v tomto ohledu 
velmi jasně pochopit, Petře, je to, že bez dalšího trvání Mé Nové Přirozenosti, 
jak byla ustanovena ve svém Procesu z Jejího Absolutního Stavu, by následující 
cyklus času nemohl začít být a existovat. Jeho založení je ve skutečnosti zcela 
závislé na Mé Nové Přirozenosti, odrážející se v těch třech slovech – Pán Ježíš 
Kristus. 

Toto prohlášení ale v žádném případě neznamená, že v Mé Nové Přirozenosti 
nejsou obsaženy žádné další aspekty, které by nebyly využity nebo nebyly 
potřebné pro zahájení dalšího cyklu času. Vy víte pouze o těch aspektech Mé 
Nové Přirozenosti, které se týkaly potřeb tohoto cyklu času. Do tohoto 
okamžiku bylo předčasné hovořit o některých dalších aspektech té Přirozenosti. 
Nejdříve bylo nezbytné ustanovit a zakořenit do samotného jádra tohoto cyklu 
času ty aspekty Mé Nové Přirozenosti, které se týkaly eliminace negativního 
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stavu a spasení všech. Nikdy ani na okamžik nezapomínejte, že během celého 
tohoto cyklu času se motiv spasení odrážel ve všech tvořivých snahách a ve 
spisech všech jeho účastníků. Proto byly zdůrazněny a uvedeny do popředí 
pouze ty aspekty Mé Nové Přirozenosti, které se týkaly tohoto procesu spasení. 

Už jsme ale zavedli všechno, co bylo potřeba zavést v tomto ohledu a 
nacházíme se v režimu zcela prvního kroku informování všech, že v Mé Nové 
Přirozenosti existují nekonečné počty aspektů, které budou progresivním a 
postupným způsobem uvolňovány pro každý nový cyklus času. 

Jak bylo uvedeno předtím, z pozice relativní sentientní mysli je jakékoliv 
uvolnění takového nového aspektu z Mé Nové Přirozenosti vnímáno a chápáno 
jako samotná změna Mé Přirozenosti. Proto je Má Nová Přirozenost s každým 
novým cyklem času, podle jejího správného vnímání, stále novější a novější. 
Tuto novost všichni chápou jako úplně Novou a Odlišnou Přirozenost Mého 
Absolutního Jsoucna a Bytí. Toto je jedním z nejvíce důležitých důvodů, proč 
jsem tak mnohokrát prohlásil, že v Mém Novém zjevení by nic nemělo zastarat. 
Mé Nové zjevení musí být vždy nové, obnovujíc se a regenerujíc se, aby 
odráželo tyto skutečnosti o Mé Nové Přirozenosti. Jestliže je Má Nová 
Přirozenost neustále novější a novější a jiná a různější, i Mé Nové zjevení je 
takové. Jinak by nemohlo být Mým Novým zjevením. 

Takže, jméno Pán Ježíš Kristus bude ponecháno v budoucím cyklu času, jak 
budou uvolňovány nějaké nové a jiné aspekty Mé Nové Přirozenosti, které jej 
budou řídit, a Má Nová Přirozenost se bude v myslích všech sentientních entit 
měnit, stávajíc se novější a odlišnější? Všechno to závisí na tom, z jaké 
perspektivy a jak se díváte na tuto záležitost změn. Dívajíce se na ni ze 
současné lidské perspektivy, to Jméno a to, co skutečně obsahuje, se nikdy 
nemůže změnit. Důvodem je skutečnost, že včlenění lidské přirozenosti bez 
jejích negativních aspektů do celku Mé Absolutní Přirozenosti, poté, co byly 
všechny prožity, nelze nikdy odstranit. Bude tam vždy, do věčnosti. Aby se 
reflektoval tento fakt, to jméno – Pán Ježíš Kristus – bude tedy také ponecháno 
do věčnosti.  

Faktor Mé Lidské Přirozenosti, vložené do Mé celkové Absolutní Přirozenosti, 
má ale mnohem podstatnější význam, než jen reflektovat Mé prožití všeho 
lidského a negativního. Umožňuje mi, a toto je jeho nejvýznamnější funkcí, 
sestoupit (obrazně řečeno) na úroveň všech relativních sentientních bytostí a 
navázat s nimi vztah z jejich pozice, vnímajíce Mě jako jednoho z nich. Bez 
lidské části Mé Nové Přirozenosti by taková zkušenost nebyla možná. V tom 
případě by všechny sentientní entity byly připraveny o jednu z nejdůležitějších 
zkušeností jejich životů – být se Mnou jako jedním z nich a mít Mě osobně 
zapojeného ve všech jejich vnějších aktivitách. Z toho hlediska, jelikož tato slova 
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– Pán Ježíš Kristus – reflektují tento faktor, jeden z nejdůležitějších, toto Jméno 
zůstane zachováno do věčnosti. 

Na druhou stranu, jen co bude negativní stav eliminován a jen co už více 
nebudou žádné negativní aspekty typické lidské přirozenosti, situace s lidmi a 
se všemi tvory a sub-tvory negativního stavu se od základu změní. Všichni 
budou znovu aktivovat svoji schopnost, uvězněnou a uzamčenou během 
mnoha milionů let, komunikovat pomocí idejí a z mysli do mysli a v jazyce, ve 
kterém komunikují sentientní entity v pozitivním stavu. V tom případě už se 
více nebudou používat hrubá slova typického lidského jazyka, které odrážejí 
velmi málo z významu pravého obsahu jakékoliv ideje. Kvůli tomuto novému 
uspořádání nahradí Jedna Krásná Idea, která obsahuje všechno, co se nachází 
ve třech slovech – Pán Ježíš Kristus, nutnost vyslovovat tato slova tak, jak to 
nyní děláte vy. Mezitím je ale nadále používejte jako dříve, ale s tou myšlenkou 
na paměti, že je to dočasná situace a že jste na prahu něčeho zcela nového a 
odlišného, co bude brzy uvolněno (v ne-časovém smyslu) a co je předcházeno 
svými energiemi. Tyto energie už skrytě ovlivňují váš život nebo jej budou 
skrytě ovlivňovat, jak budete číst tento Dialog 100. 

Informace obsažené ve všech stech Dialozích jsou nesmírně důležité, pádné a 
významné, nad vaše plné pochopení. Neuvědomujete si úplně, co přijímáte a 
budete přijímat – pokud situace dovolí takové budoucí přijímání. Všechny 
informace, jež vám byly dány v těchto Dialozích, ať vám připadají jakkoliv 
bezvýznamné a nedůležité, mají nanejvýš významný a dopad mající vliv na 
všechny úrovně Mého Stvoření a jeho multivesmíru. Proto je nepodceňujte, ale 
važte si jich jako něčeho jedinečného a velmi potřebného, přicházejícího přímo 
ode Mne – Pána Ježíše Krista.        

V tomto časovém bodě bych doporučoval, abychom ukončili tento díl Dialogů, 
aby vyšel jako jedna kniha, a pokud to situace dovolí, abychom začali další díl 
Dialogem 101. Je ale důležité mít nějakou přestávku mezi dokončením této 
knihy Dialogů a začátkem další. Všichni čtenáři těchto Dialogů potřebují čas na 
vstřebání, přijetí, zvnitřnění, ztvárnění a praktikování všeho, co v nich bylo 
zjeveno. Na to je potřeba čas. Pokud nebudou důležité otázky multivesmírného 
významu, budeme mít na této časové křižovatce přestávku. 

Toto byl do této chvíle nejdelší tebou zaznamenaný Dialog, Petře. To, co se 
odehrává v ostatních dimenzích, je ale tak významné, že bylo nutné věnovat 
určitý čas vysvětlení všech těch faktorů. Takže, jdi v pokoji, odpočiň si a v našich 
dialozích budeme pokračovat tehdy, až to bude nutné. Tvá intuice ti řekne kdy. 
Na závěr bych chtěl využít tuto příležitost, abych vyjádřil Své osobní uznání a 
vděčnost všem Mým pravým představitelům za jejich čtení Mého Nového 
zjevení ve všech třech zdrojích a za reflektování jeho principů v jejich 
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každodenním životě. Pokračujte až do samého konce v tomto chvályhodném 
úsilí. 

Peter: Vyjadřuji Ti svou hlubokou vděčnost a uznání za naše hovory formou 
dialogu. 

 

 

 

 


