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ÚVOD 
 

PREČO JE POTREBNÉ, ABY STE SI PREČÍTALI TÚTO KNIHU 

 

Je veľa populárnych kníh, ktoré vám hovoria, čo robiť a ako žiť svoj život. Ukazujú 

vám, ako zbohatnúť, ako byť zdravý, ako milovať a byť úspešný a mnohé iné tajomstvá 

„ako ...“. 

 

No skutočne vám tieto knihy hovoria, kto ste a prečo ste na tejto planéte? Položili 

ste si niekedy otázku, „O čom je vlastne tento pozemský život?“ „Ako zapadám ja do 

tohto všetkého?“ Možno niektoré knihy do určitej miery odpovedajú na tieto otázky. 

Možno zjavujú určité aspekty celkového obrazu tohto života a vášho osobného miesta v 

ňom. Avšak, veľmi často je nejaký správny aspekt vyňatý z kontextu a omylom je 

považovaný za aspekt predstavujúci celkový obraz. Ak ste presvedčení, že ste obsiahli 

celú svoju situáciu, no v skutočnosti ste uchopili len jeden jej aspekt, niekde 

v budúcnosti určite dopadnete tak, že budete nespokojní a sklamaní. 

 

Všetci máme tendencie veriť, že určitá časť celku je celok samotný a sám osebe. 

Nakoniec nám ale také tendencie neprinesú nič iné než ťažkosti, napriek tomu si to však 

stále robíme. Boli ste niekedy zvedaví, prečo a ako sa dokážeme tak často dostať do 

všemožných problémov? 

 

Hlavným problémom kníh, „Ako robiť toto či tamto, alebo ako byť taký či onaký“, 

je, že ich autori sa príliš zaoberajú vonkajšími, externými aspektmi života jedinca. Ich 

knihy jedincovi hovoria, ako byť úspešný vo svojom biznise, vo svojom rodinnom 

živote, vo veciach lásky a v mnohých iných príbuzných vonkajších veciach. Hoci tie sú 

dôležité pre úspešný život, napriek tomu sú tie vonkajšie veci len koncovým produktom 

niečoho, čo nepochádza z tohto sveta alebo z vlastných vedomých snáh. 

 

Ak je to pravda a ak naše každodenné vedomé snahy samé osebe a samé od seba 

nie sú pôvodcami nášho úspechu, šťastia, pokoja, spokojnosti, dobrého zdravia, 

bohatstva a všetkých ostatných pozitívnych vecí, ak nie sú pôvodcami našich trápení, 

utrpenia, problémov, chorôb, porúch, zlyhaní či čohokoľvek, potom odkiaľ tieto 

pochádzajú? Sme neúmyselne, či snáď v niektorých prípadoch dokonca úmyselne 

zavádzaní, aby sme uverili, že naše každodenné vedomé úsilie, snaha a námaha, aby 

sme dosiahli úspech, šťastie, radosť a všetko pozitívne v našom pozemskom živote, je to 

jediné, čo potrebujeme, aby sme dosiahli svoje ciele? 

 

Táto kniha je pokusom odpovedať na tieto a iné otázky, ktoré často zamorujú 

jedincov život bez toho, aby boli vôbec náležite zodpovedané. 

 

Tu môžete voči autorovi tejto knihy oprávnene vzniesť námietku: Ako to, že 

poznáš všetky tieto odpovede? Každopádne, kto si? 

 

Ako teda vidíte, mimovoľne končíme položením tej rozhodujúcej otázky, „Kto si?“ 

Áno, vy, ktorí teraz čítate tieto slová, sa opýtajte: „Kto ste?“ 
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No viete skutočne, kto ste? Možno nájsť uspokojivú odpoveď na túto 

najkritickejšiu, najrozhodujúcejšiu a najdôležitejšiu otázku, pred ktorou stojí ľudstvo? 

 

Môžem vás uistiť, že možno nájsť spôsob, ako zodpovedať všetky také životne 

dôležité otázky do tej miery, do akej môžu byť zodpovedané, čiže v rámci obmedzení 

nanútených nám povahou fyzického vesmíru a našich fyzických tiel. Bola mi ukázaná 

cesta, ako nájsť vyriešenie týchto rozhodujúcich otázok. Ak chcete zistiť, či je to pravda 

a odpovedať si na otázku, „Kto som?“, musíte si prečítať túto knihu. Takže keď zistíte, 

kto ste, potom budete vedieť, kto som ja. 

 

No prečo je potrebné, aby ste si prečítali konkrétne túto knihu? Je táto kniha 

v niečom lepšia než ostatné knihy zaoberajúce sa podobnými témami a vecami? 

 

Je niekoľko dôvodov, prečo by ste si mali prečítať túto knihu zo svojej vlastnej 

slobodnej vôle a svojou vlastnou slobodnou voľbou. Takým činom si sami určíte, či sú 

myšlienky v tejto knihe v niečom lepšie a iné, než pojmy prezentované v podobných 

publikáciách. 

 

Tieto dôvody sú nasledovné: 

 

I. VY STE NAJDÔLEŽITEJŠOU VECOU, KTORÚ MÁTE 

V CELOM SVOJOM ŽIVOTE 

 

Ako jedinečná ľudská bytosť, odlišná od všetkých ostatných v celom vesmíre, ste 

najdôležitejšou vecou, ktorú máte vo svojom živote. Napadlo vás niekedy, že vy sám ste 

najdôležitejšou, najvýznamnejšou a najrozhodujúcejšou vecou, ktorú máte v celom 

vesmíre? A že, pokiaľ ide o vás, môžete mať vzťah k životu, ostatným a k  sebe samému 

len zo seba, podľa seba, cez seba a so sebou? Viete, že nemôžete byť nikým iným než 

sám sebou, alebo že nemôžete zo seba vystúpiť? Nemôžete prestať byť sám sebou, aby 

ste mali vzťah k ostatným či k čomukoľvek inému. 

 

Ak je to pravda, a objektívne pozorovania ukázali, že je, potom to dlžíte sami sebe 

― spoznať sa lepšie, chápať sa lepšie, zaobchádzať so sebou lepšie a ovládať svoj 

vlastný vesmír oveľa lepšie, než ste to robili doposiaľ. 

 

Ak vy ste celý vesmír, potom vy ste jediný, kto môže ten vesmír riadiť, lebo vy ste 

centrom svojho vlastného vesmíru. Nikto iný nemôže riadiť váš vlastný vesmír za vás. 

Aby ste riadili svoj vlastný vesmír efektívne a úspešne, je životne dôležité, aby ste ten 

vesmír poznali. Inak môžete kráčať svojím životom neustále robiac chyby a mrhajúc 

ním, slepo do všetkého narážajúc, nikdy náležite nevidiac, nepoznajúc a nezažívajúc, 

s čím máte dočinenia a o čo zakopávate. Ako môžete byť úspešní, šťastní, spokojní, 

uspokojení, zdraví, bohatí, úspešní, atď., ak náležite neviete, kto ste alebo prečo ste tu, 

či aký je účel všetkých tých vecí a udalostí, ku ktorým dochádza počas vášho 

pozemského života? 

 

Ako viete, v živote sa vám často dejú veci, ktoré sú zdanlivo mimo vašu kontrolu. 

Toto platí najmä vtedy, keď sa vám stane niečo katastrofické, ako napríklad vážne 

ochorenie, alebo keď vás  nečakane, v najnevhodnejšej chvíli postihne nejaké iné 
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nešťastie. A aká je naša najbežnejšia reakcia na takúto situáciu? Všetci zvoláme, „Prečo 

ja? Prečo sa to deje práve mne?“ 

 

Nuž, ak chcete poznať niektoré odpovede na tieto a podobné otázky ― prečítajte si 

túto knihu. 

 

II. VY STE SA NESTVORILI SAMI. 

 

Napadlo vás niekedy, že nie ste pôvodcom svojho zrodu? Že ste nevznikli zo seba? 

A predsa, ste tu, veľmi špeciálny, veľmi jedinečný, nepodobný nikomu, ľudská bytosť, 

majúca mnohé kvality všetkých ostatných ľudí, majúca mnohé kvality, ktoré majú len 

niektorí ľudia, a majúca mnohé kvality, ktoré nemá žiadna iná osoba v celom vesmíre. 

 

Ako k tomu všetkému došlo? 

 

Kto za vás urobil rozhodnutie pripojiť sa k tomuto životu, aby ste boli a existovali 

presne takí, akí ste? Opýtal sa vás Ten, kto urobil také rozhodnutie, či by ste boli 

dobrovoľne takí, akí ste? Kde ste sa radili o všetkých týchto veciach? Je možné, že sa 

vás mohli pýtať či radiť sa s vami o týchto životne dôležitých veciach ešte pred tým, ako 

ste existovali v podobe, v akej existujete práve teraz? Než ste prišli na tento svet, mali 

ste príležitosť zvoliť si životný štýl, akým žijete, zahrnujúci všetky detaily vášho života, 

vrátane akéhokoľvek šťastia či nešťastia, ktoré vás postihne? Je to všetko číra náhoda či 

náhodný jav, nad ktorým nemáte vôbec žiadnu kontrolu? 

 

Aká je skutočná pravda o tomto všetkom? Kto je váš skutočný stvoriteľ? Sú dvaja 

ľudia, ktorých nazývate rodičia, vašimi skutočnými stvoriteľmi? Ak sú, potom ako to, že 

sa nestvorili sami, pochádzajúc z niekoho iného, a ten niekto iný pochádzajúci zas 

z niekoho ďalšieho? Takto to môže pokračovať bez akéhokoľvek konca. Chápete, čo 

myslím? 

 

Nuž, ak si skutočne želáte, aby ste získali objasnenie alebo nejaké solídne 

a pravdivé poznanie o tejto a o mnohých iných dôležitých záležitostiach, týkajúcich sa 

vášho života, potom by ste si mali prečítať túto knihu. 

 

III. VECI NIE SÚ VŽDY TAKÉ, AKÉ SA ZDAJÚ BYŤ. 

 

Položili ste si niekedy otázku, či to, čo vidíte svojím fyzickým zrakom, počujete 

svojím fyzickým sluchom, voniate, chutnáte a pociťujete svojimi fyzickými zmyslami, 

je skutočne tým, čím sa to javí byť, len preto, lebo vám to hovoria vaše zmysly? 

A hlavne, boli ste niekedy zvedaví, či ste skutočne tá osoba, čo si myslíte alebo čo si 

myslia iní ľudia? Okrem toho, sú iné osoby tým, čo si myslíte a čo si oni myslia? 

Reagovali ste niekedy na niekoho či niečo neočakávaným a prekvapivým spôsobom, 

dokonca si neuvedomujúc, že by ste boli takého správania vôbec schopní? To isté by 

mohlo platiť aj o iných ľuďoch, o ktorých ste si mysleli, že ich veľmi dobre poznáte, 

keď by náhle reagovali spôsobom, vymykajúcim sa vašim očakávaniam? 

 

Boli ste niekedy zvedaví, či to, čo sa vám a ostatným okolo vás deje, sa skutočne 

deje tak, ako sa zdá, a aký je zmysel a účel tohto všetkého? Jestvuje skutočne nejaký 
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zmysel a účel tohto všetkého, alebo je to všetko bezvýznamné, nezmyselné? Ste 

spokojní s vysvetleniami, ktoré dostávate z masmédií, z vedeckých kníh, z rôznych 

náboženských či podobných zdrojov v podobe, v akej vám ich teraz prezentujú? Boli ste 

niekedy zvedaví, či viditeľný vesmír a všetko v ňom a všetko na tejto Zemi je skutočne 

také, ako sa predpokladá alebo ako to vyzerá? 

 

Ak ste niekedy vážne uvažovali o týchto a podobných otázkach, potom sa vám 

naliehavo odporúča popremýšľať o tom, čo nasleduje v tejto knihe. Ako viete, aby ste 

seriózne popremýšľali o jej obsahu, potrebujete vedieť, čo je v nej napísané. 

 

IV. KLADENIE NESPRÁVNYCH OTÁZOK Z NESPRÁVNEHO ZDROJA 

 

Boli ste niekedy zvedaví, prečo nebol doteraz nikto schopný dať vám uspokojivú a 

vyčerpávajúcu odpoveď na žiadnu z vyššie uvedených otázok; otázok, ktoré, zdá sa, sú 

najkritickejšie, najrozhodujúcejšie a najdôležitejšie zo všetkých? Ani veda, ani história, 

ani psychológia, ani náboženstvo (v jeho súčasnej forme), ani žiadne iné známe zdroje 

sa nikdy úplne nezhodli na týchto záležitostiach. Ich zdroje sú plné kontradikcií, nezhôd, 

domnienok, hypotetických záverov a povrchného poznania, na ktoré sa nikdy nemožno 

plne spoľahnúť. Týmto zdrojom nemožno nikdy plne dôverovať bez toho, žeby 

nakoniec jedinec nezažil sklamanie alebo nebol zavádzaný. Niekde v budúcnosti sa 

často nevyhnutne dostaví zúfalá potreba zmeny či korekcie. Prečo je tak často ťažké či 

zdanlivo nemožné, aby všetci zaangažovaní s čímkoľvek vôbec plne súhlasili? Prečo je 

tak veľa vzájomne si oponujúcich pohľadov, názorov a stanovísk, pre ktoré sa ľudia 

dokonca zabíjajú, pokúšajúc sa dokázať, že oni majú pravdu a všetci ostatní sa mýlia? 

 

Je nejaký spôsob, ako zistiť, prečo je to tak a prečo všetko naše súčasné poznanie 

ohľadne týchto záležitostí je také nestabilné, nespoľahlivé a neuspokojivé? Je nejaká 

metóda, pomocou ktorej môžeme nájsť odpovede na všetky tieto a na podobné otázky; 

odpovede, schopné uspokojiť každého takým spôsobom, s ktorým by všetci ostatní 

súhlasili? Napadlo vás niekedy, že veda, psychológia, história, filozofia, náboženstvo (v 

jeho súčasnej forme) a všetky ostatné zdroje poznania možno kladú nesprávne otázky? 

Alebo že možno tieto zdroje odpovedajú na tieto otázky nesprávnym spôsobom? 

Napadlo vás niekedy, že skúmajú nesprávne zdroje, v ktorých sa pokúšajú tak zúfalo 

nájsť odpovede na tieto a na podobné otázky? Je vôbec možné, aby obmedzená ľudská 

bytosť našla odpovede na tieto hlboké otázky? Ak je, ako si poradíme s ich 

nachádzaním? Čo je skutočným zdrojom ľudského poznania? Čo za sily spôsobujú, že 

sme takí, akí sme na tejto Zemi? 

 

Ak máte seriózny záujem o tieto záhady, potom máte dobrý dôvod prečítať si túto 

knihu. 

 

V. ŽIVOT NIE JE TÝM, ČO SI O ŇOM MYSLÍTE 

 

Mali ste niekedy záujem zistiť, prečo existuje tak veľa negativity a zla na planéte 

Zem? Prečo ľudia skutočne natoľko nenávidia jeden druhého, že dokonca dosahujú 

bodu, kedy sa vzájomne zabíjajú prostredníctvom vojen, nehôd, katastrof, páchaním 

zločinov a mnohými inými početným spôsobmi? Prečo ľudstvo na tejto Zemi vynašlo 

také ničivé zbrane, deštruktívne zariadenia, s ktorými môže behom minúty vymazať 
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všetok život a zničiť planétu Zem? Dali ste si niekedy otázku, prečo je tak veľa chorôb, 

porúch, perverzností, podlosti, ohavnosti, nešťastia; všemožných nebezpečných vecí, 

jedovatých rastlín a smrtiaceho hmyzu, nebezpečných zvierat a všetkých ostaných typov 

negativity, s ktorými sa jedinec stretáva v každom kúte tejto planéty a vo svojom živote? 

O čo tu ide? Slúži to nejakému užitočnému účelu? Máme to považovať za prirodzený 

stav vecí, veriac, že taký je proste život? Musí byť život skutočne takýto? 

 

Jestvuje snáď nejaký iný, oveľa lepší spôsob života? Prečo je dovolené, aby vznikli 

a existovali všetky tieto negatívne veci? Ak je nejaký Stvoriteľ všetkého, skutočne 

stvoril všetky tieto ohavné negatívne a zlé veci, ktoré zažívame na planéte Zem? Aká je 

skutočná pravda o všetkých týchto veciach? Ako sa to týka vás osobne a aká je vaša rola 

v tomto všetkom? Prečo sa zúčastňujete života na tejto planéte, kde je toľko negativity, 

zla, nestability, nešťastia a všemožných nebezpečenstiev? O toto všetko ide v živote? 

Dávajú vám vedecké, historické, psychologické, náboženské či akékoľvek iné tradičné 

vysvetlenia života a jeho účelu skutočný obraz celého života, vrátane vášho vlastného? 

 

Nuž, ak úprimne túžite zistiť, či žijete pravý život, či je vaše chápanie života 

náležité a správne, a do istej miery, čo je to skutočný život a ako nájsť svoju cestu späť 

k pravému životu, potom máte dobrý dôvod prečítať si a dôkladne zvážiť všetko, čo sa 

vám tu prezentuje. Nemusíte súhlasiť so všetkým. No bude vám ukázaný spôsob, ako si 

to overiť postupne krok za krokom, a budete vedieť, či je to skutočne pravda, alebo je to 

len číra autorova fantázia. 

 

Na záver by som sa chcel stručne zmieniť, prečo je táto kniha založená na 

duchovnom prístupe, ako naznačuje titulok. Čo je to duchovný prístup? Predovšetkým, 

tento prístup nie je ani vedecký, ani historický, ani psychologický či náboženský, ani si 

ho netreba zamieňať so žiadnymi inými tradičnými prístupmi, uprednostňovanými 

vedou, históriou, psychológiou, náboženstvom či akýmikoľvek inými oblasťami 

ľudského poznania. Ako ste si všimli už skôr v tomto úvode, bolo tam uvedené, že 

vedecké, historické, psychologické, náboženské či akékoľvek iné tradičné poznatky, 

týkajúce sa týchto záležitostí, obsahujú priveľa kontradikcií a neistoty. 

 

Preto sa nemôžeme spoliehať či vyvodzovať pravdu z týchto poznatkov, pretože by 

sme sa ocitli v tých istých ťažkostiach, čiže s rovnakou neistotou a kontradikciami, ako 

majú tamtie poznatky. To by neviedlo nikam, presne tak, ako je to s tradičným 

„poznaním“. Preto je nevyhnutné vyhľadať iný zdroj, ktorý je podľa môjho názoru 

rýdzejší a spoľahlivejší než čokoľvek tradičné a obvyklé. Je jasné, že ak vám tradičný 

a obvyklý prístup nemôže poskytnúť spoľahlivé a dôveryhodné poznanie o tom „Kto ste 

a prečo ste tu“, potom treba ignorovať všetko tradičné a obvyklé a treba vyhľadať niečo 

úplne iné. Prečo nejsť k samotnému zdroju života a k vašej vlastnej podstate, k vašej 

esencii, a nepoložiť tieto otázky? Potom uvidíme, čo sa stane. Ja som to urobil. Bol som 

udivený odpoveďami, ktoré som dostal. Tak strašne sa líšili od všetkého ostatného 

sprístupneného vedeckými, psychologickými, filozofickými, historickými, 

náboženskými či všetkými ostatnými tradičnými zdrojmi. Tiež som si uvedomil, že 

jedným z našich problémov je, že sa príliš spoliehame na odpovede poskytnuté nám 

odborníkmi na tieto veci, vrátane vážených vedcov, filozofov, psychológov, historikov, 

kňazov, atď. Máme tendenciu veriť ich tvrdeniam bez toho, aby sme dôkladne 

preskúmali, či to, čo hovoria, je skutočne pravda. Niekde počas nášho života na tejto 
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planéte sme zabudli na najdôležitejší a podľa môjho názoru najspoľahlivejší zdroj 

všetkého poznania ― nás samých. Keď sa ponoríme dovnútra, náhle učiníme ohromný 

objav ― objavíme prítomnosť skutočného Zdroja, nášho Stvoriteľa a celého Stvorenia. 

Tento Zdroj poznáme pod menami: Boh, Pán, Ježiš Kristus, Višna, Krišna, Manitou, 

Veľký Duch, Alah a pod mnohými inými menami používanými ľuďmi na tejto Zemi. 

Z tohto Zdroja môžeme zistiť primeranejšie odpovede na všetky životne dôležité otázky, 

týkajúce sa témy tejto knihy, „Kto si a prečo si tu?“ Tento Zdroj nazývam rýdzo 

Duchovný Zdroj. Z Neho pochádza všetko ostatné v živote i samotný život. Toto je 

dôvod, prečo je metodológia tejto knihy označená ako majúca duchovný prístup, ako 

vchádzanie dovnútra, do vašej Vnútornej Mysle. 

 

Ak máte vážny záujem nájsť si svoju vlastnú cestu do svojho vnútra a nadviazať 

trvalý kontakt s Bohom vo vás a odkryť neobmedzený poklad hlbokého poznania 

a múdrosti o Bohu, o živote a o sebe samých, odporúča sa vám veľmi dôkladne si 

preštudovať túto knihu, pretože vám poskytne (medzi mnohým iným) podrobný postup 

na uskutočnenie tejto dôležitej úlohy. Na dôvažok vám ukáže, ako nájsť odpovede na 

všetky vaše otázky. Ak sa skutočne milujete, dlžíte si nepredpojatosť, flexibilitu 

a pohyblivosť. Potom budete požehnaní. 

 

Dr. Peter D. Francuch 

Hanalei Bay 

Kauai, Hawaii 
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PRVÁ KAPITOLA 

 
JE ĽUDSKÁ HISTÓRIA, A TEDA HISTÓRIA VÁŠHO PÔVODU,  

OPÍSANÁ V RÔZNYCH VEDECKÝCH A NÁBOŽENSKÝCH 

KNIHÁCH, SPRÁVNA? STE SKUTOČNE TÝM, ČO O VÁS HOVORIA? 

AKÁ JE SKUTOČNÁ REALITA TOHO VŠETKÉHO? 

 

 

Len čo uspejete vo vašom úsilí dostať sa do kontaktu so svojím najvnútornejším Ja, 

so svojou Vnútornou Mysľou a s Najvyšším vo svojej Vnútornej Mysli, prvá lekcia, 

ktorú dostanete, bude nasledovná: 

 

Všetko, čo ste sa kedy naučili o sebe, o vašom živote a o živote vo všeobecnosti, 

o pôvode ľudstva a o všetkom ostatnom, je buď hrubým skreslením toho, ako sa to 

skutočne začalo, udialo a ako sa to teraz odvíja, alebo je to totálne nesprávne. Máte to 

všetko postavené na hlavu. Žijete v prevrátenom svete a potrebujete sa naučiť alebo 

preučiť všetko nanovo. 

 

Takže prvý krok, ktorý potrebujete urobiť, je starostlivo a dôkladne sa zbaviť 

všetkých názorov, pohľadov, postojov a systémov viery, ktorých ste sa do tohto 

momentu vo vašom živote ohľadne týchto vecí držali. Nemôžete uspieť pri odhaľovaní 

skutočného poznania o sebe a o svojom živote, ak sa pokúsite otvoriť dvere k sebe 

z pozície, ktorú zaujímate doposiaľ. Ak použijete na tieto dvere starý kľúč, 

reprezentovaný systémami viery, z ktorých ste vychádzali po celý svoj život, biedne 

zlyháte. V skutočnosti sa môžete stať ešte neznalejšími a zmätenejšími ohľadne seba 

a ohľadne všetkého ostatného, než ste boli kedykoľvek predtým. 

 

Druhou dôležitou lekciou, ktorú sa naučíte zo svojho pravého ja, nachádzajúceho sa 

vo vašej pravej Vnútornej Mysli, je, že aby ste odhalili pravdu o sebe, o tom, kto ste 

a prečo ste tu a o všetkých veciach týkajúcich sa tejto záležitosti, potrebujete byť 

ochotní vzdať sa všetkého, čo teraz považujete za pravdu. Toto zahŕňa všetky 

v súčasnosti vami vyznávané náboženské, vedecké, filozofické, psychologické či iné 

presvedčenia. 

 

Ako ste si všimli, dôraz je daný na ochotu (zo svojej vlastnej slobodnej vôle) vzdať 

sa všetkých starých systémov viery. To neznamená, že sa ich musíte kompletne vzdať, 

skôr máte ukázať ochotu vzdať sa ich, aby ste tak mohli získať poznanie skutočnej 

reality o sebe a o svojom živote. Ochota je novým kľúčom, ktorý odomkne skutočné 

dvere k obrovskému pokladu pravého poznania a múdrosti, zjavujúc vám kto ste a prečo 

ste tu. Ak to nie ste ochotní urobiť, tieto dvere sa nemôžu nikdy otvoriť. 

 

Prečo je nevyhnutné, aby ste boli ochotní vzdať sa toho, v čo veríte ako v pravdu? 

Jednoduchým dôvodom je, že ak k sebe pristupujete s falošnými predstavami o sebe, 

alebo ani nepripúšťate možnosť, že vaše chápanie týchto záležitostí by mohlo byť 

nepravdivé, nebudete schopní vidieť sa objektívne, takí akí skutočne ste. Namiesto toho 

budete predpojatí a budete sa na seba pozerať zrakom svojho konkrétneho systému 

viery. To vás bude viesť zas len k prijatiu tých vecí o sebe a o iných, ktoré sú v súlade 
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s vaším vlastným systémom viery. Toto je predpojatý prístup a súčasne je to prístup 

typu samonapĺňajúceho sa proroctva. Tento prístup objaví len tie veci, ktoré očakáva 

alebo dovoľuje váš systém viery, no to nepochádza z vášho pravého ja. Toto robí 

s ľuďmi rigidný systém viery. Preto je dôležité, aby ste mali myseľ a srdce otvorené 

a boli ochotní pripustiť, že poznanie, ktoré máte o všetkých životných záležitostiach, 

o sebe a o ostatných, môže byť skreslené či úplne nepravdivé. 

 

Jestvujú dva systémy viery o pôvode Vesmíru a života na tejto planéte, vrátane 

vášho vlastného. Je to vedecký systém a náboženský systém. 

 

1. VEDECKÝ PRÍSTUP 

 

Vedecký prístup nás učí, že život sa objavil čírou náhodou. Tvrdí, že život je 

kombináciou akýchsi chemických vzorcov, napríklad kombinácia uhlíkato-kyslíkatých 

bielkovín. Predpokladá, že život sa vyvinul samostatne, sám od seba a sám osebe 

evolučným spôsobom, bez akéhokoľvek tvorivého zdroja či pôvodcu života. 

Jednoducho povedané, život sa údajne začal na tejto planéte čírou náhodou, bez 

akéhokoľvek predošlého plánovania či akéhokoľvek myšlienkového procesu. Život sa 

potom údajne začal jednou neinteligentnou amébovou proteínovou bunkou. Počas 

mnohých miliónov či miliárd rokov sa procesom evolúcie z týchto primitívnych buniek 

údajne vyvinuli inteligentné formy života, ktoré napokon vyvrcholili objavením sa 

ľudských bytostí, aké poznáme dnes. 

 

Tento takzvaný vedecký prístup nedokáže náležite vysvetliť, ako je možné, aby sa 

niečo vyvinulo z ničoho. Čiže, ako je možné, že z niečoho mŕtveho, neživého, ako je 

napríklad neživá hmota, sa vyvinulo čosi tak vysoko vyvinuté, živé, komplexné 

a sebauvedomelé, ako sú ľudské bytosti. Ako môže život vzniknúť z niečoho neživého? 

 

Z tohto dôvodu musíme vedecké vysvetlenie pôvodu života a vášho pravého ja 

odmietnuť ako zavádzajúce. Problémom vedeckého vysvetlenia je, že oni berú do úvahy 

len vonkajšiu, fyzickú, telesnú formu života. Takáto úvaha predpokladá, že telo vytvára 

život samo osebe, v sebe samom. Dobrým príkladom tohto zavádzajúceho prístupu by 

bolo čosi také, ako pokus vysvetliť funkciu vášho tela zo šiat, ktoré nosíte. A ešte lepším 

príkladom tohto prístupu je, keby ste mali tvrdiť, že vaše telo sa vyvinulo z vášho 

vonkajšieho odevu. Toto je veľmi dobrým príkladom toho, čo je to na hlavu postavená 

pozícia (v ktorej všetci žijeme). Nanešťastie, moderná veda má tendenciu takto 

vysvetľovať pôvod všetkého života. Zavádzajúci charakter vedeckých vysvetlení, ako 

vidieť zo zhora uvedených príkladov, je jasný bez ďalšieho komentára. 

 

2. NÁBOŽENSKÝ PRÍSTUP 

 

Druhý prístup, ktorý si osvojili mnohí ľudia v tomto ohľade, je takzvaný Biblický či 

náboženský prístup. Náboženský prístup tvrdí, že život bol stvorený z jediného 

Absolútneho Zdroja života ― Boha, ktorý je nestvorený a ktorý je život Sám v Sebe 

a Sám Osebe. Tento názor tvrdí, že Boh stvoril celé Stvorenie a ľudské bytosti buď tiež 

z ničoho, alebo „slovami Svojich úst.“ Proces tohto údajného stvorenia je opísaný 

v prvej kapitole Genezis, prvej knihy Svätej Biblie. Stvorenie sa údajne objavilo pred 

niekoľkými tisíckami rokov a Boh ho uskutočnil doslovne za šesť pozemských dní, 
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meraných fyzickými časovými jednotkami na planéte Zem. Jednoducho tak. Žiadna 

evolúcia, žiadny vývoj, nič. 

 

Toto vysvetlenie obsahuje nejaké zrnká pravdy, odrážajúce sa vo vyhlásení, že Boh 

je Absolútny Zdroj života, On/Ona, Kto je nestvorený a Kto je život Sám/Sama Osebe 

a Sám/Sama od Seba. S týmto vysvetlením je však ten problém, že nedokáže vysvetliť, 

prečo by Stvoriteľ stvoril takých nedokonalých tvorov, akými sú ľudské bytosti, majúce 

len ťažkosti a problémy, a prečo by Boh, ktorým je Najvyšší, chcel stvoriť všetky tie 

ohavné, nebezpečné, škodlivé, smrtiace a jedovaté tvory, s ktorými sa každodenne 

stretávame na tejto planéte? 

 

Tento prístup tiež nedokáže vysvetliť jasné nezrovnalosti, ktoré existujú medzi tým, 

ako je chápaný doslovný, biblický opis procesu stvorenia počas šiestich dní, pred 

niekoľkými tisíckami rokov, a presvedčivým vedeckým dôkazom, že ľudský život 

existuje na tejto planéte už niekoľko miliónov rokov. 

 

Preto sa tento prístup musí odmietnuť ako zavádzajúci, napriek faktu, že je v súlade 

s naším vyhlásením, že neživot nemôže stvoriť žiaden život a že život musí pochádzať 

z nejakého nestvoreného zdroja života. Tento nestvorený Zdroj života vždy je, bez 

počiatku a bez konca. Z rôznych dôvodov tvorí zo svojej vlastnej vôle a túžby všetky 

ostatné formy života. 

 

Avšak ešte raz, tento prístup nedokáže náležite vysvetliť, prečo sa tento Zdroj (ktorý 

ľudia nazývajú Boh a ktorý my budeme nazývať Najvyšší) rozhodne vytvárať odlišné 

formy života. Aký je účel takého vytvárania? 

 

Tento prístup tiež porušuje princíp, že Boh môže stvoriť veci a bytosti buď z ničoho, 

alebo „slovami Svojich úst.“ Ešte raz, z ničoho môže vzniknúť len nič. Pokiaľ ide 

o stvorenie „slovami Jeho úst,“ nikto presne nevie, čo Božie slová znamenajú 

a obsahujú. 

 

Z predchádzajúceho komentára možno vidieť, že vysvetlenie pôvodu života a vášho 

pôvodu, ktoré podporujú tradičné náboženstvá, je rovnakým sklamaním a zavádzaním 

ako vedecké. 

 

Napadlo vás niekedy, že by mohlo existovať tretie vysvetlenie, úplne iné a mimo 

tých dvoch? Mohlo by to byť tak, že vedecké a náboženské prístupy sú úplne nesprávne 

a že veci sa dejú úplne iným spôsobom, než nám hovorili? Áno, toto existuje ... . Tento 

tretí prístup alebo vysvetlenie nazvime duchovnou metódou. 

 

3. DUCHOVNÝ PRÍSTUP 

 

Duchovný prístup bol objavený „vo vnútri“ Vnútornej Mysle ľudí. Počas mojej 

profesionálnej práce s ľuďmi a so sebou samým som vyvinul postup pre nadviazanie 

kontaktu so svojou Vnútornou Mysľou. Po nadviazaní pevného kontaktu som začal 

prijímať dôležité zjavenia o týchto veciach. Výsledky ma potom viedli k vyvinutiu 

novej teórie a pracovnej metódy, ktoré som opísal v mojich ostatných, profesionálnejšie 

zameraných knihách („Princípy duchovnej hypnózy,“ „Základy ľudskej duchovnosti,“ 
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„Posolstvá z vnútra,“ „Štyri pojmy duchovnej štruktúry Stvorenia,“ „Intenzívna 

duchovná hypnoterapia“ a “Realita, mýty a ilúzie“). Tí z vás, ktorí majú záujem o hlbšie 

filozofické chápanie týchto záležitostí, toto nájdu v týchto knihách. 

 

Tento prístup a vysvetlenie, ktoré mi boli zjavené Najvyšším v mojej Vnútornej 

Mysli a vo Vnútornej Mysli iných ľudí, tvrdí, že vedecký i tradičný náboženský prístup 

je mylný, aj keď oba obsahujú isté zrnká pravdy. No tie zrnká pravdy sú pochované pod 

obrovskými horami skreslení, ktoré úplne blokujú akýkoľvek prístup k skutočnému 

poznaniu o tom, čo sa naozaj a popravde stalo a ako sa to všetko začalo. Avšak, teraz 

dozrel čas, aby sa každý, kto má záujem, dozvedel pravdu. 

 

Nuž, zhrnieme vám toto zjavenie. Je na vás, aby ste sa rozhodli, či ho prijmete alebo 

nie. V štvrtej kapitole vám bude daná príležitosť dostať sa do kontaktu s vašou vlastnou 

Vnútornou Mysľou a opýtať sa Najvyššieho vo vašej Vnútornej Mysli, či sa veci 

skutočne udiali tak, ako bude opísané nižšie. 

 

SKUTOČNÁ HISTÓRIA VÁŠHO PÔVODU AKO ĽUDSKEJ BYTOSTI 

 

Po prvé, Najvyšší netvorí veci a bytosti z ničoho. Toto by bolo porušením Jeho/Jej 

vlastného poriadku a princípu. Po druhé, tvorenie vecí a bytostí slovom Jeho úst 

neznamená, že Boh povie slovo a to slovo sa stane realitou. Takto to opisuje doslovný 

zmysel Biblie. V skutočnosti to znamená, že každé Jeho slovo je čistá pravda a múdrosť 

a že Božie ústa majú význam Jeho lásky a dobra. 

 

Teda, Najvyšší stvoril Svoje Stvorenie v jeho pôvodnej forme zo Svojej lásky 

a dobra (ústami) cez Svoju múdrosť a pravdu (slovami). Pretože Najvyšší je čistá Láska 

a Dobro a čistá Múdrosť a Pravda, Sám Osebe a Sám od Seba, On/Ona stvoril všetko zo 

Seba a podľa Seba; nie z ničoho či prostredníctvom nezmyselných, prázdne znejúcich 

slov. Ako došlo k tomuto procesu tvorenia, je opísané v knihách „Základy ľudskej 

duchovnosti“ a „Štyri pojmy duchovnej štruktúry Stvorenia,“ na ktoré sa všetci 

záujemcovia odkazujú. Opis procesu tvorenia by bol príliš zložitý a mimo rámca tejto 

knihy. Tu stačí povedať, že Stvorenie sa neodohrávalo a neodohráva v čase a priestore 

― ako by vás chcel presvedčiť biblický doslovný prístup. Všetko tvorenie sa odohráva 

mimo alebo bez času a priestoru. Preto hovoriť o čase a mieste (priestore) počas 

tvorenia je totálnym bláznovstvom. Čas a miesto (priestor) boli zavedené v procese 

tvorenia relatívneho do postavenia rôznych nebeských telies a vytvárania vzájomného 

vzťahu ich obyvateľov. 

 

Pre nás, ktorí jednáme len v čase, priestore a v základných merných jednotkách, 

a v ničom inom, je veľmi ťažké pochopiť, čo stvorenie ― bez prítomnosti času 

a priestoru ― skutočne znamená. Ako je to možné? Nemáme žiadny konkrétny pojem 

alebo porovnateľnú predstavu s takýmto typom situácie. Najlepšie, čo môžeme v tomto 

ohľade urobiť, je porovnať čas, priestor a základné jednotky s našim vlastným 

zažitím rôznych stavov a položení. Keď sme zaangažovaní do nejakej príjemnej, 

radostnej, pokojnej a šťastnej udalosti, čas pre nás prestáva mať zmysel a neskôr sme 

nesmierne prekvapení zistením, ako veľa času ubehlo. 
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Pravdou je však aj opak; keď sa niekto nudí takpovediac k smrti, každá minúta sa 

ťahá ako hodina. Keď niekto šoféruje auto, pričom myslí na niečo dôležité, spontánne sa 

dostáva do hlbokého tranzu. Tu sa vzdialenosť medzi  jeho východiskovým bodom 

a cieľovým bodom zdá byť takmer neexistujúca. Zrazu je na mieste, bez toho, aby si 

vôbec pamätal, ako tú cestu prešiel. Na druhej strane, keď sa nudí, celá cesta sa zdá byť 

veľmi dlhá a náročná. 

 

Tieto príklady poskytujú približnú predstavu o tom, aké to je, robiť niečo bez 

prítomnosti času a  priestoru či miesta. Stačí si uvedomiť, že Najvyšší nie je obmedzený 

žiadnym časom a priestorom, a preto On/Ona tvorí bez času a priestoru. (Poznámka: 

dôvodom, prečo pri Najvyššom používam slová „On“ aj „Ona,“ je, že Najvyšší v Sebe 

obsahuje rovnako rozložené všetky princípy maskulinity i feminity. Tam niet žiadneho 

uprednostnenia jedného princípu pred druhým, ako je to u ľudí na Zemi.) 

 

No v našej ľudskej reči nemáme žiadne slová, ktoré by vyjadrili tento stav 

bezčasového, bezpriestorového položenia, z ktorého tvorí Najvyšší. Nanešťastie, 

z určitých dôležitých duchovných dôvodov je náš jazyk stavaný z prvkov času 

a priestoru a používa len slová, ktoré sú časopriestorovo viazané. Preto čokoľvek, čo sa 

pokúšame opísať a pochopiť, vždy opisujeme a chápeme v termínoch času a priestoru. 

Toto je jediný jazyk, ktorý máme v súčasnosti k dispozícii. Ako udivíte neskôr, táto 

situácia neexistovala vždy. 

 

Takže aj veda aj Svätá Biblia sú vo svojom opise udalostí hrubo obmedzené týmto 

typom jazyka a jeho schopnosti vyjadrovať veci správne. Momentálne nie je nič iné 

k dispozícii, ani, aby sme boli presnejší, nebolo k dispozícii posledných pár miliónov 

rokov. 

 

Biblické vysvetlenie Stvorenia nie je opisom fyzického stvorenia planéty Zem 

v čase a priestore, skôr je to čosi úplne iné. Pripadá vám rozumné, že by sa Biblia ako 

duchovná kniha, napísaná pre duchovné vzdelávanie ľudí, mala zaoberať takými 

neduchovnými témami, ako je fyzické stvorenie planéty Zem a jej obyvateľov? Je oveľa 

pravdepodobnejšie, že príbeh o Stvorení opisuje nejaké duchovné udalosti či proces, no 

je zviazaný našimi ľudskými pojmami času, miesta a materiálnej existencie. 

 

Nuž, ak je to pravda, čo nám potom hovorí Svätá Biblia? 

 

Ako zjavil Najvyšší cez veľkého švédskeho vedca, filozofa, mystika a teológa 

Emanuela Swedenborga pred viac než dvesto rokmi, Svätá Biblia je napísaná 

v súvzťažnostiach alebo v reprezentatívnych významoch. Každé slovo v Svätej Biblii 

obsahuje niečo čisto duchovné, čo je reprezentované jeho doslovným významom. Takže 

to, čo čítate v Biblii v doslovnom zmysle, je len zdaním pravdy, ktoré obsahuje skutočné 

duchovné pravdy. Napríklad, posúďte náš bežný jazyk, keď hovoríme, že „slnko 

vychádza“ a “slnko zapadá.“ Každý by mal vedieť, že to nie je pravda. Je to len zdanie 

pravdy. Skutočnou pravdou je, že Zem sa točí okolo vlastnej osi pri pohybe okolo slnka. 

Táto situácia vytvára ilúziu, že sa pohybuje slnko, zatiaľ čo v skutočnosti sa Zem 

pohybuje okolo slnka. Toto je dobrým príkladom toho, čo je to skutočná pravda a čo je 

to zdanie pravdy. Často to, čo vyzerá ako pravda, nie je nutne pravda. 
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Aby sme si túto situáciu znázornili kvôli lepšiemu pochopeniu, stručne si 

interpretujme prvých päť veršov prvej kapitoly Genezis v Svätej Biblii. To vám 

poskytne predstavu, ako by sa mal správne interpretovať biblický opis. 

 

Verš prvý, Genezis, „NA POČIATKU BOH STVORIL NEBO A ZEM.“ „NA 

POČIATKU,“ znamená „dni večnosti“ a prvý krok, keď ľudská bytosť začína proces 

premeny z negatívnej, zlej, ignorantskej a nepriateľskej, žijúcej v pozícii postavenej na 

hlavu, na pozitívnu, dobrú, progresívnu, dávajúcej všetko do správnej pozície. „BOH“ 

znamená v tejto konotácii Pána Ježiša Krista, Spasiteľa, Formovača od lona, Autora 

a Stvoriteľa. „NEBO“ znamená vnútorného človeka alebo Vnútornú Myseľ každého. 

(Kráľovstvo nebeské je vo vnútri.) Slovo „A“ znamená prostrednú myseľ každej ľudskej 

bytosti, ktorá spája nebo a zem: Nebo ― Vnútorná Myseľ, „A“ ― prostredná myseľ 

alebo spojenie so zemou. „ZEM“ tu znamená vonkajšieho človeka alebo vonkajšiu 

vedomú, každodennú myseľ, z ktorej ľudia na planéte Zem vyvodzujú všetko vo svojich 

životoch. Ohľadom ďalšieho o týchto mysliach si pozrite nasledovnú kapitolu. 

 

Verš dva. „ZEM BOLA BEZTVARÁ A PUSTÁ; A NA POVRCHU HLBINY 

BOLA TMA. A DUCH BOŽÍ VZNÁŠAL SA NAD POVRCHOM VÔD.“ 

 

„ZEM BOLA BEZTVARÁ“ znamená, že pred premenou nemala ľudská bytosť nič 

pravdivé. On/ona nemali vo svojej vonkajšej vedomej mysli žiadne patričné poznanie či 

chápanie; a „PUSTÁ“ znamená, že v jeho/jej vonkajšej vedomej mysli nebolo nič dobré 

či pozitívne. Táto situácia, teda absencia akejkoľvek pravdy a akéhokoľvek dobra, mala 

za následok „TMU.“ „TMA“ znamená ľudskú bláznivosť, hlúposť a ignoranciu vo 

všetkých veciach týkajúcich sa nich samotných, ich pravej esencie a substancie, Boha, 

Stvorenia a viery v Boha. Týkala sa teda všetkého duchovného a nebeského, 

a v konečnom zmysle všetkého, čo súvisí s otázkou „kto skutočne si a prečo si tu,“ a s 

ostatnými hlbokými otázkami. 

 

„POVRCH HLBINY“ znamená všetky externé, vonkajšie, márne aktivity 

negatívnych ľudí z pozície ich vedomej vonkajšej mysle pred ich premenou. Tieto 

externé, vonkajšie, márne aktivity ľudia považovali za jediný život. Z tohto postoja 

pochádzajú všetky možné falošné závery a systémy viery o tom, kto skutočne ste, prečo 

ste tu, čo je to život, čo je to Stvorenie, čo je to Boh, a o všetkých ostatných dôležitých 

záležitostiach. 

 

„DUCHOM BOŽÍM“ sa myslí milosrdenstvo Pána Ježiša Krista, ktoré „SA 

VZNÁŠA“ či pohybuje nad takými vecami, ktoré sú uložené, ukryté či uchovávané ako 

vzácnosť v každého Vnútornej Mysli. Táto časť mysle každého sa v Svätej Biblii 

nazýva „ZVYŠKY“ či „ZOSTATKY.“ Tie uchovávajú náležité, správne a presné 

poznanie o tom, čo je pravdivé a čo je dobré a o pravej esencii a substancii vášho 

vlastného ja. Okrem toho, tieto „ZVYŠKY“ uchovávajú správne poznanie o tom, čo sa 

skutočne stalo s ľudským životom na planéte Zem, ako vznikol a ako sa objavilo, 

postúpilo a nastalo Stvorenie. Toto poznanie je skryté a nemôže vyjsť na svetlo, kým sa 

spoliehame a kým všetko vyvodzujeme z vonkajšej vedomej mysle a z jej mýtov, ilúzií 

a prekrútení, vznikajúcich v dôsledku takzvanej na hlavu postavenej pozície. Prvým 

krokom pri odhaľovaní vstupu do našej Vnútornej Mysle je nahradenie tých mýtov, 

ilúzií, prekrútení ― a prevrátenej pozície ― správnym a náležitým poznaním toho, čo je 
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skutočne dobré, skutočne pravdivé, a preto naozaj reálne. Toto pravdivé poznanie je 

uchované v našich Vnútorných Mysliach a je nazývané „POVRCHOM VÔD.“ 

 

Verš tretí. „ POTOM BOH POVEDAL, ,BUĎ SVETLO,ʼ A BOLO SVETLO.“ 

 

„POTOM BOH POVEDAL“ znamená, že Pán Ježiš Kristus nás z Jeho 

milosrdenstva riadi z nášho vnútra, z našej Vnútornej Mysle, kde je Pán vždy prítomný. 

Božím riadením sme vedení k rozlíšeniu, uvedomeniu si a uznaniu faktu, že mnohé veci, 

ktoré považujeme za pravdivé, skutočné a dobré, sú fakticky nepravdivé, nedobré 

a neskutočné. Badáme, že sú lživé, zlé a neskutočné. Tento význam je zjavovaný 

slovami „BUĎ SVETLO“. V momente, ako je „SVETLO,“ si uvedomíme, že len Pán 

Ježiš Kristus je skutočným svetlom, skutočnou realitou, a že On je dobrota a pravda 

Sám/Sama Osebe a Sám/Sama Sebou. Znamená to tiež, že si po prvýkrát uvedomujeme, 

že mnohé veci v našom živote, ktoré považujeme za dobré, v skutočnosti nie sú dobré. 

Namiesto toho sú odvádzané alebo pramenia z našej samoľúbosti či egoizmu a z našej 

lásky k vonkajším, externým, dočasným, pomíňajúcim sa veciam z tohto sveta, ktoré sú 

napokon zničujúce pre nás samotných i pre iných. Preto nemôžu byť nijakým spôsobom 

dobré či osožné. Vidíme teda, že mnohé veci, ktoré považujeme za pravdivé, sú 

v skutočnosti nepravdivé, pretože podporujú, ospravedlňujú, prepačujú a odôvodňujú 

naše falošné lásky, náš egoizmus a naše falošné systémy viery. Vedú nás tiež k lipnutiu 

a k závislosti na vonkajších, dočasných, pominuteľných, neskutočných, iluzórnych 

a márnych veciach, ktoré ovládajú naše pozemské životy. Len čo si to uvedomíme, „JE 

SVETLO“ v nás. Toto svetlo umožňuje uskutočnenie sa druhého kroku. 

 

Verš štvrtý. „A BOH VIDEL, ŽE SVETLO JE DOBRÉ, A BOH ODDELIL 

SVETLO OD TMY.“ 

 

„A BOH VIDEL, ŽE SVETLO JE DOBRÉ,“ sa týka nášho uvedomenia si 

a uznania faktu, že v našej externej, vonkajšej vedomej mysli niet žiadneho skutočného 

dobra a skutočnej pravdy. To ukazuje, že všetko dobro a pravda je „vnútri“ a vychádza 

z našej Vnútornej Mysle, z Pána v našej Vnútornej Mysli, zvlášť a len z Pána v našej 

Vnútornej Mysli. Toto uvedomenie je dobré, a preto odráža fakt, že po prvýkrát jasne 

vidíme (takpovediac, máme „SVETLO“) odkiaľ prichádza skutočné dobro a skutočná 

pravda. „VIDIEŤ JASNE“ je prvé „DOBRO,“ ktoré sme prijali od Najvyššieho, 

Ktorý/Ktorá sídli v našej pravej Vnútornej Mysli. „VIDIEŤ JASNE“ teraz umožňuje 

jasné rozlíšenie medzi tým, čo je dobré a pravdivé, teda čo je z Najvyššieho, a tým, čo je 

zlé a lživé, a teda čo je z našej externej, vedomej, vonkajšej mysle alebo z nášho 

egoistického ja. Toto je skutočný význam slov, „A BOH ODDELIL SVETLO OD 

TMY.“ 

 

Verš piaty. „BOH NAZVAL SVETLO DŇOM A TMU NAZVAL NOCOU. 

A NASTAL VEČER A NASTALO RÁNO, PRVÝ DEŇ.“ 

 

Tieto slová znamenajú, že všetko, čo pochádza od Boha, Pána Ježiša Krista a z našej 

pravej Vnútornej Mysle, možno prirovnať ku dňu a k dennému svetlu. Ďalej, všetko, čo 

pochádza z nášho vlastného egoistického ja a jeho externej, vonkajšej vedomej mysle, 

možno prirovnať k noci a tme. 
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„VEČEROM“ sa tu myslí všetko, čo bolo pred tým, než sme si uvedomili všetky 

tieto predtým opísané veci, lebo je to stav bez náležitého poznania, chápania, viery či 

pravdy. V takom stave sú veci nejasné a mätúce. Sú zatienené ako v čase večera. 

 

„RÁNO“ v tomto prípade znamená všetko, čo nasleduje po našom uvedomení si 

skutočného stavu vecí. Takže „RÁNO“ znamená byť vo svetle, čiže poznať pravdu 

a mať správne, presné a náležité poznanie o tom, ako sa veci skutočne majú. Toto je 

skutočná viera. Vo všeobecnom zmysle „VEČER“ znamená všetko, čo je naše vlastné, 

čo je v našom vedomí a v našej nižšej nevedomej mysli a čo je v našom vonkajšom 

živote. „RÁNO“ znamená všetky veci, ktoré sú Pána Ježiša Krista a od Neho/Nej, 

Ktorý/Ktorá je Najvyšší, Jeden Nedielny Boh, a z našej Vnútornej Mysle. „PRVÝ DEŇ 

STVORENIA“ znamená toto uvedomenie a uznanie. Je to prvý krok v našom 

duchovnom znovuprebudení, novom učení, prestavbe a konečnej transformácii 

z negatívnych, zlých a nevedomých ľudských bytostí (ovládaných vonkajším, externým 

typom života plného skreslení, lží, ziel a egoizmu) na pravé ľudské bytosti. Potom sa 

môžeme stať nesmierne duchovne vyvinutými bytosťami, ktoré odvodzujú všetko zo 

stavu bezpodmienečnej lásky a múdrosti, čiže z Najvyššieho, podľa Najvyššieho, skrz 

Najvyššieho a s Najvyšším. 

 

Ako vidíte z tohto ilustračného príkladu, to, čo je opísané v prvej kapitole Svätej 

Biblie, sa netýka výslovne fyzického stvorenia planéty Zem a ľudstva v čase a priestore, 

dní a nocí. Namiesto toho táto kapitola obsahuje sedem postupných krokov a štádií 

zmien: 1. pretvorenie, 2. obnovu, 3. osvietenie, 4. znovuprebudenie, 5. nové učenie, 6. 

prestavbu a 7. transformáciu ľudskej bytosti. Táto ľudská bytosť je postupne 

pretransformovaná Najvyšším z „pustiny, ničoty a tmy“ vonkajšej vedomej mysle (ktorá 

je vybudovaná z mýtov, ilúzií a pseudo-poznania), so všetkými jej lživými, skreslenými, 

zlými a negatívnymi ideami, na nesmierne vyvinutú duchovnú bytosť (alebo to, čo 

Swedenborg nazýval nebeským človekom). 

 

Takto nadobudneme skutočnú Božiu „podobu a obraz“ alebo skutočné nebo 

v ľudskej podobe. Tento stav nebies v nás je stavom lásky, múdrosti, dobroty, pravdy 

a pokoja. Preto sa to nazýva siedmym dňom, na ktorý Boh odpočíval od všetkého, čo 

urobil. V tejto konotácii „odpočívať“ neznamená doslovne fyzicky nič nerobiť, ako to 

vyplýva z doslovného zmyslu. Skôr je to interpretované ako stav neustáleho skutočného, 

hlbokého vnútorného pokoja a spokojnosti, ktorý pramení z bezpodmienečnej lásky 

a múdrosti. 

 

Ak by mal Boh skutočne fyzicky odpočívať a už viac nerobiť nič, celé Stvorenie by 

zahynulo. Fungovanie Stvorenia je patrične udržiavané nepretržitým, neutíchajúcim 

tvorivým úsilím Najvyššieho. Siedmy deň, alebo Sabat, je stavom bez konfliktov 

a problémov. Zachovávať deň Sabatu znamená vyhýbať sa konfliktom, problémom, 

stresom, napätiu a všetkej ostatnej negativite. Neznamená to doslovne, že nesmiete 

v jeden konkrétny deň nič robiť. 

 

Avšak, jestvuje dôležitý duchovný princíp vyvažovania svojho každodenného 

života. Tento princíp si vyžaduje, aby sme venovali rovnakú pozornosť odpočinku, 

zábave, humoru, hre a relaxu. Robí sa to za účelom zachovania si dobrého duchovného, 

duševného a fyzického zdravia. Takýmto spôsobom môžeme byť v dobrej forme pre 
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splnenie si svojej dôležitej misie na tejto planéte a pre konanie väčšieho úžitku v 

prospech vzájomného osohu, spoločného dobra a zdieľania so všetkými. 

 

Teraz vidíte, ako by sa mala ponímať, interpretovať a chápať celá Svätá Biblia. (V 

Starej a Novej zmluve je presne 35 kníh obsahujúcich takýto typ vnútorného zmyslu, 

ktorý by sa mal ponímať takýmto spôsobom. Zvyšok tento vnútorný zmysel neobsahuje. 

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako je to ohľadne tohto so Svätou Bibliou, ste 

odkazovaní na osemnástu kapitolu knihy „Realita, mýty a ilúzie.“ Možno to tiež nájsť 

v spisoch Swedenborga, konkrétnejšie v jeho diele „Štyri doktríny“ ― „Druhá doktrína, 

týkajúca sa Svätého Písma.“) 

 

Je chybou myslieť si, že Najvyšší stvoril najprv fyzický vesmír a jeho obyvateľov. 

Naopak, v ich pôvodnej forme boli fyzický vesmír a jeho obyvatelia stvorení ako 

poslední. (Avšak, Najvyšší nikdy neprestáva tvoriť nové veci, a preto je Stvorenie 

nepretržitý večný proces.) 

 

Nuž, vráťme sa k skutočnej histórii toho, čo sa stalo na planéte Zem. 

 

Pôvodné prvé ľudské bytosti sa na planéte Zem objavili približne pred 140 miliónmi 

rokov. No pred objavením sa ľudských bytostí prebehla evolúcia rastlinných 

a zvieracích životných foriem, aby bol umožnený vývoj fyzickej formy života, 

najvhodnejšej pre život za podmienok, ktoré boli v tom čase špecifické pre planétu Zem. 

Toto znamená, že ani duchovne, ani duševne, ani emocionálne, ani intelektuálne, ani 

sexuálne či fyzicky ľudské bytosti nepochádzajú a nevyvinuli sa z nižších životných 

foriem na vyššie formy života v dôsledku evolučného reťazca. Z tohto hľadiska je teória 

Darwina a jeho nasledovníkov úplne nesprávna. Chytili sa do pasce prefíkane 

zosnovanej negatívnym stavom. 

 

O tejto pasci si stručne povieme viac o chvíľu. Akokoľvek, tradičné interpretácie 

doslovnej verzie príbehu o Adamovi a Eve v Svätej Biblii sú tiež totálne nesprávne. 

Toto platí najmä vtedy, keď sú ľudia vedení k viere, že na počiatku stvoril Boh jednu 

jedinú ľudskú bytosť, ktorú nazval Adam, a neskôr, pretože úbohý Adam sa sám k smrti 

nudil, Boh sa rozhodol dať mu pomocníka, ženu ― druhú jedinú ľudskú bytosť. Máme 

tu teda dve jediné ľudské bytosti, z ktorých pochádza údajne celé ľudstvo na planéte 

Zem. Čo vlastne znamenajú tieto veci, si stručne prediskutujeme v nasledujúcej kapitole. 

 

Prvé pravé ľudské bytosti boli priamym nadelením života z Najvyššieho 

a Najvyšším do fyzickej formy, stvorenej za tým účelom Najvyšším. Táto forma bola 

vytvorená podľa prototypu, ktorý bol vtedy udomácnený na planéte Zem. Bola to 

najvhodnejšia a najobývateľnejšia forma za vtedy existujúcich podmienok. Tá fyzická 

forma sa vzdialene podobala vtedy existujúcemu opici podobnému tvorovi (no nie opici, 

akú poznáme dnes). Táto podoba viedla vedcov k chybnej domnienke, že ľudia sa 

vyvinuli z opíc, v  skutočnosti sa však prví ľudia na planéte Zem ani fyzicky nevyvinuli 

do ich súčasnej podoby z vôbec žiadneho zvieraťa. 

 

Prvé ľudské bytosti, ktoré sa objavili na tejto planéte, sa neobjavili v dimenzii, ktorú 

poznáme a ktorú si uvedomujeme my. Bola to iná Zem, existujúca v úplne inej dimenzii 

a pre nás neznáma. Tá dimenzia mala a má po celý čas priame spojenie s celým 
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Stvorením, ktoré pozostáva z pravého duchovného sveta, pravého intermediárneho sveta 

a pravého fyzického sveta. 

 

Prvé, pôvodné ľudské bytosti sa veľmi málo podobali tomu, ako vyzeráme a 

fungujeme v súčasnosti my. Nemali ani hlasivky. Komunikácia medzi prvotnými 

jedincami bola teda priama, na úrovni ich Vnútornej Mysle, bez pomoci vyslovovaných, 

počuteľných slov. Namiesto toho komunikovali v ideách, čistých myšlienkach, pojmoch 

a predstavách. Navonok žili v tichom svete. Ani žiadny vtedajší rastlinný a živočíšny 

život sa nepodobal rastlinnému a živočíšnemu životu, ktorý poznáme dnes. Na planéte 

Zem vtedy existovali len pozitívne, krásne a mierumilovné životné formy. 

 

Fyzický vzhľad prvých ľudí bol úplne iný než náš. Boli to obri ohromných 

rozmerov. Nemali žiadne vylučovanie moču a stolice ani žiadneho iného odpadu z ich 

tiel ako my. Všetko, čo skonzumovali vo forme potravy a nápojov bolo využité na 100 

%, súc premenené na čistú fyzickú energiu, bez zanechávania akýchkoľvek stôp odpadu. 

Ak vtedy došlo k nejakému nadmernému požívaniu čohokoľvek vo forme jedla 

a nápojov, bolo to premenené na energiu, uloženú v žalúdku a v ostatných častiach tela. 

Táto energia zvyčajne vyžiarila z takej osoby vo forme jasného svetla rôznych farieb. 

Bolo to sprevádzané tiež krásnou, iskrivou vôňou. 

 

Od samého počiatku stvoril Najvyšší prvých ľudí do plne vyvinutých foriem, ako 

plne znalých dospelých ľudí. V tej dobe sa nerodili nevedomé deti. Noví ľudia sa 

objavili tak, ako bolo potrebné, kedy bolo potrebné a kde bolo potrebné, priamym 

nadelením a tvorivým úsilím Najvyššieho. Neexistovalo žiadne fyzické rodenie detí. 

 

Pohlavný styk nebol potrebný kvôli plodeniu, ale dochádzalo k nemu výlučne kvôli 

potešeniu, vzájomnému zdieľaniu a výmene všetkého, čo kto mal a pociťoval 

k opačnému pohlaviu. V každom prípade, pohlavný styk bol využívaný výslovne ako 

prostriedok k získavaniu väčšieho poznania Najvyššieho, ostatných a seba, s jediným 

účelom na mysli: kvôli vzájomnému osohu, spoločnému dobru, zdieľaniu a úžitku pre 

všetkých. V tej dobe neexistovali žiadne negatívne, nízke, egoistické, majetnícke, 

žiarlivé, zlé či iné škodlivé myšlienky, pocity či túžby. Žiadne poznanie či praktizovanie 

negatívneho stavu nebolo pre nich vtedy predstaviteľné, ba ani len mysliteľné. Prvotní 

ľudia boli stvorení Najvyšším v plnosti všetkého duchovného, duševného, fyzického 

a vedeckého poznania, ktoré bolo dovtedy k dispozícii z celého Stvorenia. Títo prvotní 

ľudia vlastnili všetko poznanie a všetku múdrosť všetkých vesmírov a celého ľudstva 

v Stvorení Najvyššieho. Neexistovala žiadna nevedomosť či nevedomé procesy, stavy 

a kondície či nevedomá myseľ. Všetko bolo v ľudskej mysli vedomé, zrejmé a jasné. 

V tých časoch neexistovali žiadne choroby, poruchy, infekcie či akékoľvek iné škodlivé, 

negatívne a smrteľné stavy či kondície. Priemerná doba pozemského života prvých ľudí 

bola asi 5 000 rokov. Keď niekto naplnil účel svojho pobytu na tejto planéte, 

jednoducho opustil svoje fyzické telo a šiel do duchovného sveta, aby pokračoval vo 

svojom večnom živote duchovného rastu a duchovného pokroku. Neexistovala tam 

žiadna smrť, ako ju poznáme v súčasnosti. 

 

Pôvodne boli na planéte Zem nadelené životom asi 4 milióny ľudí súčasne. Tie 4 

milióny ľudí sú v Svätej Biblii spoločne uvádzané ako „Adam.“ Ich stav a kondícia sú 
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opísané v biblických symbolických pojmoch ako Adamov život v záhrade Eden, pred 

tým, ako bola Eva stvorená z jeho rebra. 

 

Tento pôvodný a rýdzi stav ľudstva trval asi 20 000 rokov. Po tom sa začala druhá 

fáza ľudskej histórie na planéte Zem, obdobie, ktoré trvalo asi 100 miliónov rokov. 

Takto dlho trvalo, kým druhé kolo ľudstva dospelo do bodu, kedy sa začal takzvaný 

„Pád človeka.“ Trvalo asi 30 miliónov rokov pozemského času, kým sa naplno 

uskutočnil samotný Pád. Nebolo to teda záležitosťou jedného dňa či noci, ako to vyzerá 

podľa doslovného zmyslu Svätej Biblie, aj keď mnohí ľudia si myslia, že to trvalo len 

deň a noc. 

 

Po tom, ako prví ľudia opustili planétu Zem a zabývala sa tu druhá generácia, títo 

ľudia pôvodne pokračovali v rovnakom životnom štýle, aký zažívali prví ľudia. Vedci 

tej spoločnosti mali na starosti vonkajšie usporiadanie tohto sveta. Boli zaujatí 

študovaním zákonov a súvzťažností fyzického sveta z hľadiska zmyslových, fyzických 

či telesných orgánov. Prirodzená pozícia, z ktorej mali za úlohu študovať materiálny 

svet a fyzické telo, bola samozrejme pozíciou z vonkajška, pozorovaním. Vedci opísali 

tieto funkcie za účelom zosúladenia a zharmonizovania prírodných zákonov 

s duchovnými, vnútornými zákonmi a organizáciou. Vedci tej vtedajšej dávnej 

spoločnosti mali na starosti udržiavanie neustálej jednoty materiálneho sveta i fyzického 

tela s duchom, dušou, mysľou a s duchovným svetom a jeho zákonmi a organizáciou, 

a odvodzovanie všetkého z nich. Títo prvotní vedci zabezpečili, aby nedošlo k žiadnemu 

nesúladu, disharmónii či separácii stavov a procesov materiálneho sveta a ľudského 

fyzického tela od duchovného sveta, od duchovnej Vnútornej Mysle a od Boha. 

 

Na základe povahy ich práce museli títo vedci všetko pozorovať a opisovať z vonka, 

čiže z hľadiska materiálneho sveta a funkcií fyzického tela. V ich práci boli teda 

limitovaní nástrojmi, ktoré mali, totiž: ľudskými zmyslovými orgánmi. Je známe, že toto 

je bezpečná pozorovacia metóda, pokiaľ sa pri nej nezabúda na fakt, že zmyslové 

orgány sú obmedzené. A ešte, že pochádzajú z duchovných ideí za účelom ubytovania 

živého ducha vo fyzickom tele a fyzickom vesmíre. Tragédia za začína len vtedy, keď sa 

usúdi, že tieto ľudské, fyzické zmyslové orgány sú nezávislé od akýchkoľvek 

duchovných zákonov a že majú svoj vlastný život, nenapojený či nezávislý od ničoho či 

nikoho iného. 

 

Vedecká zvedavosť ľudskej mysle je povestná. Uvedomte si, že tí druhí ľudia na 

Zemi vlastnili nepredstaviteľné (pre nás netušené) znalosti a vedu. Ich vedci mali 

neporovnateľný záujem o výskum a experimentovanie. Ich zvedavosť bola oveľa väčšia 

a rozsiahlejšia než u vedcov súčasnosti. Dnešní vedci si ani vo svojich najdivokejších 

snoch a predstavách nedokážu uvedomiť, čo vtedy mali k dispozícii tamtí vedci a aký 

bol stav ich vedy. 

 

Z toho dôvodu v jednom časovom bode ich histórie tí vedci druhej generácie na 

základe pozorovania a štúdie zákonov hmoty a zmyslových orgánov ľudského tela 

vzniesli nasledovnú rozhodujúcu, životne dôležitú a významnú otázku: ČO BY SA 

STALO, KEBY PÔVOD ŽIVOTA MOHOL BYŤ VYSVETLENÝ 

TAKZVANÝMI FYZICKÝMI ZÁKONMI A PRÍRODNÝMI PROCESMI, BEZ 

AKÉHOKOĽVEK ZAANGAŽOVANIA DUCHOVNÝCH ZÁKONOV, 
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DUCHOVNÉHO SVETA, ČI BOHA ― STVORITEĽA? AKÝ BUDE ŽIVOT 

BEZ AKEJKOĽVEK DUCHOVNOSTI, ALEBO AK SA BUDE DUCHOVNOSŤ 

ODVODZOVAŤ LEN Z PRÍRODY, NAMIESTO TOHO, ABY SA PRÍRODA 

ODVODZOVALA Z DUCHOVNOSTI? (Dať na prvé miesto prírodu, chápať ju ako 

pôvodcu všetkého, a potom považovať duchovnosť za konečný produkt nezávislého 

vývoja prírody, znamená prevrátiť všetko hore nohami a mať totálne skreslenú 

duchovnosť.) 

 

Ako si však počínať pri experimentovaní s takou vedecky zložitou a zaujímavou 

otázkou? Samozrejme, ako viete, len čo je taká dôležitá a rozhodujúca otázka položená, 

musí byť zodpovedaná. Takáto je povaha Stvorenia. Každá položená otázka, na 

ktorejkoľvek úrovni Stvorenia, nech je tá úroveň akokoľvek nízka či vonkajšia, musí 

byť zodpovedaná prostriedkami a spôsobmi špecifickými pre danú úroveň. A nakoľko 

vyššie uvedená otázka bola položená z vonkajšieho stupňa fyzického sveta, ktorý stupeň 

bol vtedy určený planéte Zem, musela byť zodpovedaná v pojmoch toho sveta, čiže na 

planéte Zem, nástrojmi, spôsobmi a prostriedkami špecifickými pre tú planétu. Týmito 

nástrojmi, spôsobmi a prostriedkami boli konkrétne, viditeľné, skúsenostné, zmyslové, 

pádne, demonštračné a ilustračné príklady. Nejestvovali žiadne iné spôsoby, ako 

zodpovedať tú otázku tak, aby bola pochopená a akceptovaná na tej úrovni. 

 

No Najvyšší, Stvoriteľ, vo Svojej bezčasovej a bezpriestorovej kondícii predvídal, 

že bude taká otázka položená. Preto vymyslel Veľký plán na zodpovedanie tej otázky, 

odpovedajúc na ňu najprijateľnejším, najúčinnejším, najdostačujúcejším a najnauči-

teľnejším sa možným spôsobom. Preto bola stvorená Najvyšším planéta Zem, s týmto 

špecifickým účelom na Jeho/Jej mysli: Planéta Zem sa mala stať pôdou, na ktorej by 

nielenže tá otázka bola položená, ale na ktorej by bola aj jasne a skúsenostne 

zodpovedaná k plnej spokojnosti celého Stvorenia. Najvyšší tiež predvídal, že určití 

ľudia budú ochotnými dobrovoľníkmi takého experimentu. Títo ľudia nielenže budú 

dobrovoľníkmi, no budú ochotní aj vymazať si za týmto účelom svoje pamäti, aby si ani 

nespomenuli, že s tým za týmto účelom dobrovoľne súhlasili. Títo ľudia by tiež 

súhlasili, že si toto všetko nebudú pamätať, kým budú na planéte Zem, alebo kým 

nebude ľudstvu dané toto nové zjavenie. 

 

Len čo vedci tej spoločnosti položili danú otázku, prikročili k experimentovaniu, 

aby dostali patričné odpovede. (Ako si pamätáte, otázkou bolo: „Čo sa stane, ak pôvod 

života bude možné vysvetliť takzvanými fyzickými zákonmi a prírodnými procesmi bez 

akéhokoľvek zaangažovania duchovných zákonov, duchovného sveta, či Boha ― 

Stvoriteľa? Aký bude život bez akejkoľvek duchovnosti, alebo ak sa bude duchovnosť 

odvodzovať z prírody, namiesto toho, aby sa príroda odvodzovala z duchovnosti?“) 

 

Prvým krokom, ktorý bolo treba podniknúť pri odpovedaní na tú otázku, bolo začať 

privádzať ľudí na tento svet nie duchovnými prostriedkami, ale vedeckými či 

takzvanými prírodnými prostriedkami. Ako si pamätáte, do tohto bodu ľudia prichádzali 

na tento svet priamym nadelením, Najvyšším a z Najvyššieho. Najvyšší vyformoval 

vhodné fyzické telo, vybraté z prvkov planéty Zem. Do toho tela vložil ducha, ktorý 

pochádzal z Jeho/Jej Absolútneho Ducha. Po jeho vstúpení do toho fyzického tela ten 

Duch potom oživil to telo, aby sa stalo živým. Telo môže byť živé len z prítomnosti 

toho ducha v sebe, tak ako je ten duch živý z faktu, že prišiel z Absolútne Živého Ducha 
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Najvyššieho. Takto boli stvorení všetci ľudia v celom Stvorení Najvyššieho. Toto je 

jediný náležitý, správny, normálny, prirodzený, zdravý spôsob a postup tvorenia a zrodu 

akéhokoľvek druhu ľudí. Volá sa to duchovný spôsob. Akýkoľvek iný spôsob je 

porušením tohto večného postupu. Vždy sa stane prevráteným postavením, ktoré vedie 

jedine k problémom a biede, ako to tak živo ilustruje história momentálne existujúceho 

ľudstva na planéte Zem. 

 

Ak by ľudia dokázali naďalej prichádzať na túto Zem správnym duchovným 

spôsobom, nebola by žiadna možnosť ani príležitosť odpovedať na tú významnú, 

rozhodujúcu a životne dôležitú otázku, ktorá bola formulovaná vyššie. Dôvodom tohto 

je, že všetko, čo pochádza z duchovných prostriedkov, je vždy duchovné, bez ohľadu na 

to, akú vonkajšiu formu to zaujme. Takže, aby bola tá otázka správne zodpovedaná, 

bolo nevyhnutné prerušiť privádzanie ľudí na tento svet týmito duchovnými 

prostriedkami. 

 

Ako však uskutočniť takú zložitú úlohu? Musíte si pamätať, že tí vedci mali 

k dispozícii ohromné poznanie genetického inžinierstva, poznanie zákonov súvzťažností 

či reprezentácií a poznanie všetkých duchovných, mystických, fyzických a akýchkoľvek 

iných štruktúr, ktoré obsahovali tajomstvá tvorby života. Vediac, že ľudský duch (ktorý 

pochádza z Absolútneho Ducha Najvyššieho) je prítomný v každej jednotlivej bunke 

a vo všetkých génoch ľudského tela (z tej pozície ten duch oživuje svoje telo, činiac ho 

živým), vedci tej doby sa rozhodli experimentovať s ľudskými mužskými a ženskými 

bunkami. Špeciálnym procesom biklonovania spojili jednu mužskú a jednu ženskú 

bunku. Týmto procesom a istými ďalšími tajomnými procesmi, ktoré v tejto dobe 

nemôžeme poznať, vytvorili živú ľudskú bytosť, ktorá po prvý raz nebola priamym 

nadelením z Najvyššieho a Najvyšším, ale len nepriamym. K tomuto nepriamemu 

nadeleniu došlo na základe faktu, že každá živá bunka ľudského tela obsahuje „svojho 

ducha,“ ktorý pochádza z Absolútneho Ducha Najvyššieho, a v ktorom je teda Najvyšší 

večne prítomný, aby dal život Svojmu Stvoreniu. 

 

Tak bola ľudská bytosť stvorená čisto fyzickými, vedeckými prostriedkami, 

namiesto duchovných prostriedkov. V procese tohto experimentovania tí vedci použili 

čisto iba duchovný materiál, ktorý bol pôvodne stvorený Najvyšším. Je veľmi dôležité 

uvedomiť si to, lebo inak by sme došli k skreslenému a falošnému záveru, že ľudia 

môžu stvoriť veci sami zo seba a sami osebe. Ľudia nemôžu nič stvoriť sami osebe 

a sami zo seba. Jediný spôsob, ako môžu ľudské bytosti vôbec niečo stvoriť, je tvorenie 

z materiálu, ktorý bol pôvodne stvorený Najvyšším. Najvyšší dovolil, aby sa to stalo 

kvôli veľmi dôležitému účelu zistenia odpovede na tú rozhodujúcu, životnú a dôležitú 

otázku, ktorá bola položená vyššie. Keďže Najvyšší je prítomný v každej živej bunke (v 

duchu tej bunky),to zaručuje, že je zachovaná každého sloboda voľby. Z toho dôvodu 

každý, kto sa zúčastnil takého experimentu a každý, kto bol vytvorený na základe 

takého experimentu, sa zúčastnil a bol vytvorený prostredníctvom svojej slobodnej 

voľby. Toto je prirodzenosťou Najvyššieho, Toho/Tej, Kto tvorí len „v“ slobode 

a nezávislosti a „pre“ slobodu a nezávislosť. O  tejto záležitosti slobody voľby budeme 

ďalej diskutovať v nasledujúcich kapitolách. 

 

Markantným rozdielom medzi ľuďmi, ktorí boli stvorení priamym nadelením 

Najvyššieho a Najvyšším, a tými ľuďmi, ktorí vznikli v tomto svete prostredníctvom 



Kto si a preco si tu? 

- 14 - 

ˇ 

fyzického, genetického procesu biklonovania, je, že ľudia, ktorí vznikli procesom 

biklonovania, postrádali dôležitú duchovnú skúsenosť ― byť priamo nadelení 

Najvyšším. Odtiaľ teda počiatok „Pádu“ alebo Duchovného úpadku. Skutočným 

významom Pádu alebo Duchovného úpadku je fakt, že tým procesom ľudstvo na Zemi 

zahájilo nebezpečný trend, ktorý prevrátil všetko naopak. Tento proces je symbolicky 

opísaný v Svätej Biblii, v knihe Genezis, kapitola dva, verše 18 – 25. To, že Boh stvoril 

ženu pre Adama z jeho rebra, znamená tvorenie človeka pomocou zmyslových, 

fyzických a prírodných prostriedkov, lebo ľudské spodné rebro súvzťaží alebo 

reprezentuje vonkajší fyzický svet a vedeckú metodológiu. To, že to bol Boh, Kto 

uviedol Adama do spánku a vykonal túto operáciu, znamená, že Boh dovolil, aby sa to 

stalo kvôli poučeniu a že bol na to použitý Jeho materiál. 

 

Tento čin tiež znamená, že Boh je večne prítomný v každej žijúcej bunke ľudského 

tela a nesporne aj v ľudskom duchu a duši. Je to miesto, kde sídli ľudský duch za 

účelom oživovania toho tela, činiac ho živým. Všetko, čo je živé, musí v sebe obsahovať 

v určitej miere prítomnosť Najvyššieho, lebo len Najvyšší je skutočne večne živý, súc 

živý Sám/Sama od Seba a Sám/Sama Osebe. Všetci ostatní sú živí len z Neho/Nej. 

 

Toto je jeden dôvod, prečo je v Biblii povedané, že Boh stvoril Evu z Adamovho 

rebra. Znamená to dovolenie Najvyššieho, že to ľudia môžu urobiť. Vyňatie Adamovho 

rebra tiež znamená, že ľudia na tejto planéte nebudú teraz vytváraní priamym nadelením 

Najvyššieho, ale skôr fyzickými prostriedkami. To, že Adam bol uvedený do hlbokého 

spánku, znamená, že vtedajší vedci stratili svoju duchovnú perspektívu. Nedokázali si 

uvedomiť ohromné nebezpečenstvo, do ktorého dostávali celú budúcnosť ľudstva na 

planéte Zem. 

 

V jednom bode histórie toho ľudstva všetci ľudia, pôvodne stvorení priamym 

nadelením z Najvyššieho a Najvyšším, opustili planétu Zem. Vznikla nová generácia 

ľudí. Títo ľudia boli privedení na tento svet celkom pomocou špeciálneho biklonovania. 

Počas vývoja tejto novej generácie sa jej členovia stávali menej a menej duchovnými; čo 

bolo nutným dôsledkom, lebo postrádali tú rozhodujúcu skúsenosť, byť priamo nadelení 

Najvyšším. Namiesto toho sa tí ľudia stávali viac a viac zmyslovými, telesnými 

a materialistickými, postupne sa viac a viac obracajúc von, dovonka, k prírode, preč od 

ich Vnútornej Mysle a od Najvyššieho v ich Vnútornej Mysli. Postrádanie skúsenosti 

priameho nadelenia života Najvyšším a z Najvyššieho postupne zahájilo proces 

nevedomosti a nevedomých procesov, čo napokon viedlo k nastoleniu negatívneho 

stavu. Ak nemáte takú skúsenosť, neviete nič o tej skúsenosti, a ani si ju vedome 

neuvedomujete. Takto došlo k nevedomosti a nevedomým procesom. Takto bola 

umožnená aktivácia a uvedenie negatívneho stavu do vedúceho postavenia, ako je 

v súčasnosti tak evidentné na planéte Zem. 

 

Nebezpečenstvo tej situácie bolo v tom, že tí ľudia postupne strácali záujem o Boha, 

o duchovnosť a o duchovné hodnoty. Súčasne, ešte stále vlastnili ohromné poznanie; 

dokonca väčšie, lebo počas miliónov rokov, od prvotného objavenia sa ľudstva na tejto 

planéte, bolo nazhromaždené ešte väčšie poznanie. Nanešťastie, toto poznanie začali 

využívať na neduchovné účely. 
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Ako nasledovala jedna generácia za druhou, vytvorené pomocou tohto špeciálneho 

biklonovania, vznikla a začala existovať nová generácia, v ktorej sa vyvinula nenávisť 

k všetkému duchovnému a k všetkému, čo pochádzalo z Najvyššieho. Táto nenávisť 

bola spojená so závisťou a zúrivou žiadostivou túžbou zničiť všetko duchovné, vylúčiť 

Boha, Najvyššieho, zo Stvorenia a prevziať celé Stvorenie, s úmyslom učiniť zo seba 

bohov a nesporných vládcov všetkého, čo existovalo. 

 

Aby to urobili, potrebovali dôkaz, že nikto nepotrebuje na nič Najvyššieho a že 

Najvyšší nie je skutočný Stvoriteľ, ale že život vznikol skôr z prírody a hmoty, bez 

akejkoľvek Božej prítomnosti či úsilia, lebo prapôvodná hmota existovala vždy, po celú 

večnosť, bez počiatku či konca. 

 

Nuž, ako by ste si počínali pri dokazovaní, že ľudské bytosti nie sú stvorené 

duchovnými prostriedkami z Najvyššieho, ale že sú iba prirodzeným procesom evolúcie 

― vyvíjajúc sa od mŕtvych prvkov v hmote k jednobunkovým amébam a potom 

k nižším zvieratám, postupne sa vyvinúc v ľudí? Inými slovami, ako dokážete, že z 

ničoho vzíde niečo? Alebo že život vznikol z neživej hmoty? Dokázať to, znamená 

dokázať, že nejestvuje žiadny Boh-Stvoriteľ či duchovný princíp. Znamená to, že ľudia 

si fakticky stvorili vo svojich predstavách Boha na ľudskú podobu a obraz a že títo ľudia 

vytvorili všemožné duchovné zákony, aby dokázali svoje. Tým dokázaním môžete teraz 

skutočne nastoliť pozíciu postavenú na hlavu, prehlásiac, že je to správna pozícia. 

 

Tá generácia, ktorá sa to snaží dokázať, experimentovala s rôznymi alternatívami, 

až kým neprišla s veľkolepým plánom. Jej vedci vtedy vymysleli ľstivý a prefíkaný 

vedecký podvod, poskytujúci všemožné dôkazy, nad akúkoľvek pochybnosť, aby tak 

budúci vedci nemali žiadnu inú voľbu, než uveriť, že to, čo uvidia svojím vedeckým 

zrakom, je vedecký fakt. 

 

Táto generácia, to, čo urobili a čo sa stalo potom, je v Svätej Biblii, v tretej kapitole 

knihy Genezis, opísané ako pád Adama a Evy. 

 

Ako vedci tej generácie pozorovali život zvierat, všimli si spôsob a postupy, akými 

prebiehalo rozmnožovanie vysoko vyvinutých cicavcov. Rozmnožovanie prebiehalo 

pomocou oplodnenia samice samcom cez párenie a preniknutie penisu do samičej 

vagíny a cez tamojšie umiestnenie samčieho semena. Zvierací plod sa vyvinul 

v matkinom lone a po svojom narodení bol ohľadne svojho prežitia bezmocne závislý na 

svojich rodičoch. 

 

Takže, prvá myšlienka, ktorá napadla tých vedcov, bola, že aby učinili ľudí 

závislými od vonkajška alebo od vonkajších prírodných zákonov, budú ich musieť 

pretvoriť takým spôsobom, aby si presne osvojili správanie zvierat. Tento proces by 

potom vedcom umožnil vyfabrikovať typ ľudí, ktorí by mali sklon pozerať sa von, 

dovonka, na prírodu a prírodné zákony, namiesto pozerania sa dovnútra, do Vnútornej 

Mysle, na Najvyššieho a na Jeho/Jej duchovné zákony. Okrem toho, vedci nemali radi 

proces biklonovania, lebo ešte stále obsahoval priveľa duchovnosti. Biklonovanie 

nemohlo priniesť želateľné množstvo ignorancie a nevedomých procesov. S ignoranciou 

a nevedomými procesmi vedci plánovali nastoliť vládu a panstvo negatívneho stavu. 
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Negatívny stav je stavom pozerania sa von, dovonka, na prírodu, namiesto pozerania sa 

dovnútra, do Vnútornej Mysle a na Najvyššieho. 

 

V momente, ako tá prvotná generácia vymyslela tento plán a rozhodla sa pristúpiť 

k jeho realizácii, nastala ohromná spúšť. Tá vytvorila deformáciu v duchovnom, 

intermediárnom  a fyzickom vesmíre a v štruktúre času a priestoru. Táto kataklizmatická 

udalosť ich vymrštila von z dimenzie pravého Stvorenia, ktorú dovtedy obývali. 

V biblických termínoch boli vyhodení zo záhrady Eden, to znamená z pravého 

Stvorenia. 

 

Po tom, ako bola táto prvotná generácia vymrštená von, vypadla zo skutočnej 

planéty Zem do takzvanej Zóny Vymiestnenia, do dimenzie, ktorá existovala paralelne 

s pravým Stvorením. Kvôli zopakovaniu, tá prvotná generácia vypadla zo skutočnej 

planéty Zem do jej Zóny Vymiestnenia alebo do antivesmíru, kde jej bolo dovolené 

pokračovať v experimentovaní. Nanešťastie, bola schopná vziať si so sebou všetko 

poznanie, ktoré vlastnila. Okrem toho, vzala si so sebou aj vzorky všetkých existujúcich 

zvierat a rastlín z ich pôvodnej planéty Zem. (Ohľadne podrobností o „Zóne 

Vymiestnenia“ by som vás rád odkázal na knihu „Štyri pojmy duchovnej štruktúry 

Stvorenia“ a tiež na kapitolu 14 knihy „Realita, mýty a ilúzie.“) 

 

Do toho bodu bola táto Zóna Vymiestnenia neobývaná. Teraz, majúc ponechané 

a k dispozícii všetko poznanie, prostriedky a súvzťažnosti, prvotná generácia mohla 

slobodne pokračovať vo svojich plánoch. Ako bolo práve spomenuté vyššie, jej členovia 

si priniesli všetky zvieracie bunky, vzorky a gény z pravej planéty Zem. Tie gény sa 

potom rozhodli použiť, aby vyfabrikovali pseudo-človeka, takého, čo by bol od nich 

úplne odlišný a nepodobný ničomu, čo bolo kedy stvorené priamym nadelením 

z Najvyššieho a Najvyšším. Tu sa vedci rozhodli využiť zvieracie gény pri tvorbe 

nových tvorov, ktorých nazvali „človek.“ Potrebovali zvieraciu ignoranciu a postrádanie 

vedomého sebauvedomenia. Toto by im umožnilo mať totálnu kontrolu nad tým 

tvorom-človekom. Kontrola by bola nastolená cez vonkajšie prostriedky a pomocou 

závislosti toho pseudo-človeka skôr na vonkajších faktoroch, na prírodných zákonoch 

a na vonkajšej mysli, než na vnútorných faktoroch, na duchovných zákonoch, na 

Vnútornej Mysli a na Najvyššom, ako je to u duchovného človeka. Avšak, títo vedci 

potrebovali zachovať aj istý stupeň pôvodnej ľudskej podoby, aby sa novovyfabrikovaní 

ľudia dokázali naučiť, čo po nich vedci chceli. Z toho dôvodu po niekoľkých miliónoch 

rokov experimentovania vedci uspeli s fabrikáciou pseudo-človeka, ktorý obsahoval 95 

% génov a nadelenia zvieracieho života. V dôsledku toho zostalo len 5 % génov 

a nadelenia z pravých ľudí. Týchto 5 % bolo však dostatočných na zachovanie 

v novovyfabrikovaných ľuďoch schopnosti vyvinúť si sebapoňatie, racionalitu a vyššie 

formy učenia sa. 

 

V procese manipulácie cez genetické nadelenie pri fabrikácii pseudo-človeka vedci, 

žijúci v tej dobe, potlačili alebo geneticky odstránili všetko poznanie čohokoľvek 

duchovného; akejkoľvek potreby vchádzať dovnútra; akékoľvek poznanie o Vnútornej 

Mysli, o duchovnosti a o Najvyššom. Okrem toho boli potlačené mnohé iné veci, 

ktorým sa tešili pôvodní ľudia. Pseudo-ľudí učinili totálne závislými na externých, 

vonkajších prírodných zákonoch a na ich vlastnej vedomej mysli. Tento čin zablokoval 
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akýkoľvek vedomý prístup k tým piatim percentám skutočne ľudských a Božích kvalít, 

ktoré vedci potrebovali ponechať, aby dosiahli svoj cieľ. 

 

Pretože všetky tieto udalosti vyfabrikovali vedci tých čias, odteraz ich budeme volať 

„pseudo-tvorcovia.“ 

 

Aby ďalej dokázali, že tieto novovyfabrikované ľudské bytosti sa vyvinuli zo 

zvierat, a nie z priameho nadelenia a priamym nadelením Najvyššieho, pseudo-tvorcovia 

vyfabrikovali aj karikatúru novovyfabrikovaného človeka, ktorú nazvali opica. Túto 

opicu umiestnili do blízkosti novovyfabrikovaných ľudí, aby budúci vedci nemali inú 

šancu, než usúdiť, že ľudské bytosti sa vyvinuli z opíc. Je ľahké dospieť k takémuto 

záveru, kvôli faktu, že fyzické telo novovyfabrikovaného človeka, opíc a iných cicavcov 

bolo funkčne takmer rovnaké, bez prílišných odlišností. Manipulácia a zmena sa 

väčšinou udiala na ľuďoch ženského pohlavia, umožniac žene splodiť dieťa vo svojom 

lone a rodiť deti presne tým istým spôsobom ako zvieracie cicavce. Teda, fyzické 

narodenie sa ľudského dieťaťa je zvierací proces vyfabrikovaný pseudo-tvorcami, aby 

sa z ľudského života odstránilo čokoľvek duchovné a Božské. Samozrejme, súčasní 

vedci plne naleteli na tento ohromný vedecký podvod, vyfabrikovaný pseudo-tvorcami. 

Tento podvod vedie moderných vedcov k záveru, že život vznikol z prírody a hmoty, 

a nie z Najvyššieho a duchovných princípov. 

 

Napadlo vás vôbec niekedy, prečo by Boh-Stvoriteľ nariadil deťom Izraela, aby 

dodržiavali určité rituály následne po pohlavnom styku a narodení dieťaťa, vyžadujúcich 

si tento typ zvieracích prostriedkov? Prečítajte si dvanástu kapitolu knihy Levitikus 

(tretia kniha Mojžišova) v Svätej Biblii. Po narodení dieťaťa zvieracími prostriedkami, 

alebo po každej menštruačnej perióde bolo žene nariadené prísť pred kňaza, aby 

obetovala zápalnú obeť a obeť za hriech, na uzmierenie. Následne jej bol hriech 

porodenia dieťaťa a menštruácie odpustený. Žena sa musela očisťovať počas 33 dní po 

tom, ako porodila chlapčeka. Ak porodila dievčatko, matka sa musela očisťovať počas 

66 dní. 

 

Prečo to bolo tak? Ak by bol Boh skutočným a priamym pôvodcom súčasne 

existujúcich ľudí na tejto planéte a spôsobu, akým rodia svoje deti, prečo by niečo také 

Božské, ako je narodenie dieťaťa, bolo považované za hriech? Alebo, prečo by si muž, 

ktorý vypustil svoje semeno, ak je to taký prirodzený, normálny a správny proces, mal 

umývať celé svoje telo a byť nečistý až do večera? (Levitikus, kapitola 15, verš 16 a iné 

biblické odkazy.) 

 

Skutočným dôvodom, prečo Najvyšší nariadil tieto obrady, bolo uviesť do našej 

pozornosti fakt, že v súčasnosti existujúci ľudia na planéte Zem a spôsob a prostriedky, 

akými sa na tento svet rodia deti ― a akými sa muž a žena vzájomne milujú ― neboli 

pôvodne stvorené Najvyšším. Namiesto toho sú súčasní ľudia konečným produktom 

a výsledkom genetických, magických, súvzťažnostných a iných mystických manipulácií 

pseudo-tvorcov. Tie im boli dovolené, aby sa ilustrovala živými príkladmi odpoveď na 

predtým uvedenú významnú, kritickú, životne dôležitú otázku. Okrem toho, dôvod, 

prečo sa musela žena očisťovať dvakrát viac po porodení dievčatka, bol ten, že väčšina 

alterácií, zmien a genetickej manipulácie bola vykonaná na ženách. Ďalej, pretože 

pôvodne účelom pohlavného styku nemalo byť vôbec plodenie, počas pohlavného styku 
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nikdy nedochádzalo k výronu semena, a preto pri milovaní neboli prítomné žiadne 

vonkajšie fyzické spôsoby a prostriedky. Toto je jeden z dôvodov, prečo za tohto 

nového usporiadania (vyfabrikovaného pseudo-tvorcami) výron semena súvzťaží s tými 

hriešnymi, vonkajšími spôsobmi a prostriedkami života, ktoré ľuďom neprinášajú nič 

iné než ťažkosti. 

 

Ako teda z tejto situácie vidíte, v súčasnosti existujúci ľudia na planéte Zem nie sú 

pravými, pôvodnými, rýdzimi ľuďmi, stvorenými Najvyšším. Sme dôsledkom prefíkane 

a ľstivo vymysleného plánu a genetických, magických, súvzťažnostných a iných 

tajomných typov manipulácií pseudo-tvorcov. Ako bolo spomenuté vyššie, urobili to za 

účelom zničenia všetkého duchovného a Božieho v nás. Urobili to tiež za účelom 

aktivácie a nadvlády negatívneho stavu, ktorý je v opozícii a odlišný od čohokoľvek 

pozitívneho a dobrého, čo pochádza z Najvyššieho. 

 

Len čo to pseudo-tvorcovia dosiahli, negatívny stav plne ožil. Následne bol uvedený 

do úplnej dominancie po celej Zóne Vymiestnenia a v prírodnej forme na tejto planéte 

Zem (v tejto jednotlivej dimenzii, v ktorej žijeme). 

 

Ďalším dôležitým krokom, ktorý museli pseudo-tvorcovia nutne urobiť, bolo 

odstránenie akýchkoľvek stôp ich existencie v prírodnom stupni planéty Zem a v jej 

Zóne Vymiestnenia. Urobilo sa to preto, aby nebolo možné nájsť žiadne spojenie či 

väzbu medzi nimi a ich vedeckým podvodom. Ich ohromné poznanie vesmírnych 

zákonov a ich duchovných súvzťažností im umožnilo cestovať späť v čase, dokonca 

pred dobu, než vznikla a začala existovať fyzická Zem. Pseudo-tvorcovia sa týmto 

spôsobom usadili v Zóne Vymiestnenia duchovného sveta. Tam založili a vyvinuli 

úplne odlišný štýl a spôsob života. Tento životný štýl odporoval všetkému pozitívnemu, 

Božiemu a dobrému. Bol a je plne riadený všetkými druhmi zla, lží, skreslení 

a prekrútení pôvodných stavov a procesov Stvorenia. Toto zlo, lži, atď., sú nimi neustále 

nanovo vytvárané. Stav a položenie, ktoré si zriadili na tejto úrovni, paralelnej 

k pravému duchovnému svetu, miestu či stavu, sa nazýva peklo(á). Svet dobra a pravdy, 

alebo pozitívny stav, k nemu paralelný, sa nazýva nebo/nebesia. Negatívny stav je teda 

― vo svojej prirodzenosti ― pravým peklom, zatiaľ čo pozitívny stav je ― vo svojej 

prirodzenosti ― pravým nebom. 

 

Len čo sa pseudo-tvorcovia pevne usadili vo svojich peklách, vyfabrikovali tam 

všemožných tvorov, démonov, Satana, diablov a podobné monštruózne vynálezy. 

Zahájili tiež zúrivú duchovnú vojnu proti celému Stvoreniu Najvyššieho za účelom jeho 

okupovania a zriadenia si svojej vlastnej nespornej vlády a zvrchovanosti nad celým 

Stvorením. 

 

Založením pekiel pseudo-tvorcami sa pôvodná história pravého ľudstva na planéte 

Zem skončila. Od toho bodu sa začala nová éra pseudo-ľudstva (s pseudo-ľuďmi) 

s dejinami neustáleho krviprelievania, nenávisti a všemožnej negativity. 

 

V procese cestovania pseudo-tvorcov späť v čase, samotným tým procesom, 

pseudo-tvorcovia vymazali všetky stopy po tom, že vôbec niekedy boli na planéte Zem. 

Pre nich bolo nevyhnutné urobiť to, aby budúcim vedcom zabránili v odhalení 

akéhokoľvek možného náznaku toho, čo sa skutočne stalo. Ak by sa niekedy našlo také 
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svedectvo a dôkaz, ľudia by si potom mohli uvedomiť skutočný stav vecí a určite by 

niečo s tým urobili. Toto bola posledná vec, čo chceli pseudo-tvorcovia. 

 

Ak máte záujem dozvedieť sa o týchto udalostiach a dianiach viac, odporúča sa vám 

oboznámiť sa s  knihami tohto autora „Základy ľudskej duchovnosti,“ „Posolstvá 

z vnútra,“ „Štyri pojmy duchovnej štruktúry Stvorenia“ a „Realita, mýty a ilúzie,“ 

Všetky sa venujú týmto veciam hlbšie a podrobnejšie... 

 

Pseudo-stvorenie v súčasnosti existujúcich ľudí na tejto planéte sa odohralo 

približne pred štyrmi miliónmi rokov, alebo tak nejako. Zahájenie takzvaného „Pádu“ 

začalo asi pred tridsiatimi miliónmi rokov. V procese spätného cestovania pseudo-

tvorcov v čase a priestore títo spôsobili ohromné pohromy, katastrofy a zmätok 

v štruktúre fyzického vesmíru. Tieto doznievajú ešte v súčasnosti. V dôsledku týchto 

prevratov sa pôvodný jeden pozemský kontinent rozdelil na niekoľko kontinentov. 

Udialo sa aj mnoho iných vecí podobnej katastrofickej povahy, opísaných v Svätej 

Biblii ako „Potopa.“ 

 

Vedci považujú tieto a podobné udalosti za prírodné katastrofy. Ako ale vidíte, boli 

starostlivo naplánované pseudo-tvorcami, ktorí vlastnili úplné poznanie o tom, ako 

vyvolať všetky tieto ničivé udalosti. Urobili to za tým účelom, aby mali totálnu kontrolu 

nad všetkými budúcimi udalosťami, ktoré sa budú diať na planéte Zem. Takto sa 

pokúsili ovládnuť ľudí, ktorých tam umiestnili spolu s opicami a ostatnými zvieratami. 

 

Ako súvzťažnosti a reprezentácie týchto negatívnych, zlých a škodlivých myšlienok, 

pocitov a náklonností, prejavovaných presudo-tvorcami, títo vyfabrikovali v peklách 

rôzne súvzťažnosti, ktoré boli vedome premietnuté do našej dimenzie na túto planétu. 

Tieto škodlivé náklonnosti sa tu zvyčajne objavujú v konkrétnej forme všemožných 

negatívnych, jedovatých a nebezpečných rastlín; zvierat, rýb, vtákov; hmyzu, mikróbov, 

vírusov, ľudských chorôb, porúch; vojen, utrpení, nehôd, náhod, úchyliek, atď., atď. 

Takže, všetky škodlivé, špatné, negatívne, zlé a ohavné veci, ktoré zažívame na tejto 

planéte a v našom živote ako ľudia, sú výsledkom práce pseudo-tvorcov, ako bolo 

stručne opísané vyššie. Z tohto vidíte, že žiadne negatívne veci ani negatívny stav 

nepochádzajú alebo neboli nikdy stvorené Najvyšším, ako si myslia mnohí ľudia. 

 

Samozrejme, musíte si uvedomiť, že pseudo-tvorcovia zinscenovali aj mnohé ďalšie 

veci, udalosti a diania. Toto napokon viedlo k aktivácii negatívneho stavu, fabrikácii 

pseudo-ľudí a obývaniu Zóny Vymiestnenia. To zabezpečilo aj založenie pekiel 

v duchovnom svete a ich spojenie so všetkým negatívnym, čo sa neustále odohráva v 

našom pozemskom živote. Nie všetky tieto veci sú dostupné našej vedomej mysli či 

nášmu riadnemu chápaniu. To, čo doposiaľ Najvyšší zjavil o tejto situácii, je dostatočné 

― zatiaľ ― pre naše uvedomenie si skutočného stavu vecí. Toto uvedomenie vás môže 

doviesť, ak si tak zvolíte svojou vlastnou slobodnou vôľou, k revolučnej zmene vo 

vašom živote, vo vašom myslení, vo vašich pocitoch a vo vašom správaní, v pozitívnom 

zmysle. Toto vám umožní vyslobodiť sa z pasce, ktorú nám všetkým tak prefíkane 

a lišiacky nastavili aktivátori negatívneho stavu. 
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Samozrejme, kľudne sa môžete opýtať, „No, ako som sa ja dostal do tejto kaše? 

A prečo ja?“ Vaša dôležitá otázka si zaslúži dôležitú odpoveď. Tá odpoveď vám bude 

daná v nasledujúcich kapitolách. 

 

Kvôli lepšiemu pochopeniu toho, čo bolo povedané dosiaľ, si to zhrnieme 

v nasledovných bodoch: 

 

I. HISTÓRIA ĽUDSTVA A VÁŠHO PÔVODU NIE JE TAKÁ, AKO SI 

MYSLÍTE. 

 

Odpoveď na otázku položenú v názve tejto kapitoly hovorí, že história ľudstva, 

a teda história vášho vlastného pôvodu, opísaná v rôznych tradičných vedeckých, 

historických a náboženských knihách, je nesprávna. Veda a história nemajú vôbec 

žiadny náznak, že sa čokoľvek, čo bolo opísané predtým, niekedy stalo. Ako vidíte, 

pseudo-tvorcovia dôkladne zabezpečili, aby sa nikdy nenašiel žiaden vedecký dôkaz 

o ničom, čo tu bolo opísané. 

 

Božská Prozreteľnosť Najvyššieho sa však postarala o to, aby všetky tieto udalosti, 

tak ako sa stali, boli zaznamenané v knihách Svätej Biblie, aj keď skrytým spôsobom (v 

jazyku podobenstiev, reprezentácií a súvzťažností). Slovo „súvzťažnosti“ znamená, že 

každé slovo vonkajšieho ľudského jazyka, slovo či slová, ktoré používame na 

vyjadrovanie sa a komunikáciu, by obsahovali viaceré významy. Jedným významom je 

doslovný význam, presne ten, čo ním myslíme. No za doslovným významom 

sa nachádzajú ďalšie, hlbšie významy, ktoré odrážajú odlišný stav vecí. Tieto nie sú 

ľahko rozoznateľné v doslovnom zmysle. Najvyšší mi hovorí, že každé slovo v Biblii 

má najmenej 10 rôznych významov či úrovní významov. O týchto nemáme takmer 

žiadne či vôbec žiadne poňatie. 

 

Dobrým príkladom tohto zákona či slova „súvzťažnosť“  (v angličtine 

„correspondence“ ― pozn. prekl.) je súvzťažnosť samotná. Čo chápete pod pojmom 

„súvzťažnosť“ („correspondence“)? Napríklad, že niekomu napíšete o niečom list. Čiže, 

korešpondujete („correspond“) s tou osobou. Táto korešpondencia vás istým spôsobom 

spája s tou osobou. No toto slovo znamená aj to, že ste v istej blízkosti k tej osobe a že 

tá osoba je niekde inde a že pre vás niečo znamená. 

 

Slovo „súvzťažnosť“ („correspondence“) znamená tiež mať vzťah z jednej pozície 

k inej. Taký vzťah spája tie dve rozdielne pozície takým spôsobom, že si jedna druhú 

vzájomne uvedomujú. Ďalším významom slova „súvzťažnosť“ je symbolizácia niečoho 

alebo reprezentácia niečoho. Vezmime si napríklad slovo „svetlo.“ Doslovným 

významom „svetla“ je denné svetlo, keď jasne vidíte svojím fyzickým zrakom. 

Znamená to ale tiež byť osvietený, čiže poznať pravdu. Môžeme teda povedať, že svetlo 

súvzťaží/korešponduje s pravdou a pravda súvzťaží/korešponduje s múdrosťou, lebo 

múdrosť pozostáva z náležitého poznania pravdy. Toto vám poskytuje osvetlenie a jasnú 

predstavu či pochopenie, čo robiť a ako to robiť správne, náležite a úspešne. Toto sú 

súvzťažnosti. Takto Najvyšší zamaskoval všetky tie udalosti v Svätej Biblii, opísané 

v tejto kapitole. 
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Tradičné náboženstvá však, samozrejme, nepoznajú či neprijímajú takýto význam 

Biblie, s výnimkou nasledovníkov Swedenborga, a ak poznajú, odmietajú tieto 

súvzťažnosti/korešpondencie či ich užitočnosť. Týmto odmietaním strácajú prístup 

k pravde a k skutočnému poznaniu toho, čo sa naozaj stalo, ako sa to naozaj stalo 

a prečo sa to naozaj stalo tak, ako sa to stalo. 

 

Dôvodom, prečo Najvyšší diktoval Svätú Bibliu cez špeciálne vybraných ľudí, bolo 

zachovať istý stupeň vonkajšieho spojenia každého v Zóne Vymiestnenia, čiže 

v negatívnom stave, s každým v pozitívnom stave. Tento skutok poskytuje prostriedky 

pre konečný návrat každého do pôvodného duchovného stavu, čiže späť k Najvyššiemu. 

Ďalším dôvodom, prečo bola Svätá Biblia napísaná v týchto súvzťažnostiach, bolo 

prispôsobiť jej význam všetkým okruhom a dimenziám Stvorenia, ktoré sú na 

rozdielnych úrovniach a stupňoch chápania pravdy a jej dobra a dobra a jeho pravdy. 

Bolo to učinené aj za účelom zabrániť ľuďom na Zemi, aby sprofanovali svätosť 

posvätného pravdivého poznania obsiahnutého v Svätej Biblii. Toto sprofanovanie by 

spôsobilo večnú skazu ľudí bez akejkoľvek možnosti spásy (návratu späť domov). Len 

keď bude priaznivá doba, Najvyšší zjaví tieto fakty. Súčasná doba je zrejme priaznivá, 

a preto je tajomstvo o tom, čo sa skutočne stalo, teraz zjavované všetkým, ktorí sú 

ochotní načúvať a konať podľa tohto zjavenia v pozitívnom zmysle.  

 

II. NIE STE TÝM, ČO SI MYSLÍ VEDA A NÁBOŽENSTVO. 

 

Vzhľadom k týmto faktom je jasné, že nie ste tým, čo o vás hovorí veda či tradičné 

náboženstvo. 

 

Ani ste sa evolučne nevyvinuli zo zvieracieho života a z hmoty, ako by vás chceli 

presvedčiť vedci. Ani nie ste priamym stvorením Stvoriteľa, Najvyššieho, ako by vás 

chcelo presvedčiť tradičné náboženstvo. Vo vašej súčasnej forme a stave ste výtvorom 

miliónov rokov genetických a istých ďalších tajomných manipulácií pseudo-tvorcov, 

ktorí sa rozhodli dokázať, že ľudský život nemusí pochádzať z Najvyššieho a Jeho/Jej 

duchovných princípov. Avšak materiál, ktorí použili pseudo-tvorcovia na fabrikáciu 

takzvaného moderného človeka, a teda vašu súčasnú formu, bol stvorený Najvyšším. 

Tento materiál bol následne zneužitý a nesprávne použitý pseudo-tvorcami na zlý účel 

a zámer. Títo pseudo-tvorcovia boli v poradí ôsmym ľudstvom z tých ľudstiev na 

planéte Zem, ktoré sa objavili na tejto planéte prostredníctvom procesu biklonovania. To 

sa začalo asi pred osemdesiatimi miliónmi rokov podľa pozemského relatívneho času. 

 

III. STE TU DOBROVOĽNE KVÔLI EXPERIMENTU, ABY SA 

ZODPOVEDALI DÔLEŽITÉ DUCHOVNÉ OTÁZKY. 

 

Najvyšší dovolil, aby sa toto všetko stalo za účelom zodpovedania otázky, ktorú 

položili vedci. Tí boli druhým pôvodným ľudstvom, ktoré sa objavilo na planéte Zem 

pred menej než 140-mi miliónmi rokov. Tá otázka znela nasledovne: Čo by sa stalo, 

keby pôvod života mohol byť vysvetlený takzvanými fyzickými zákonmi 

a prírodnými procesmi hmoty bez zaangažovania akýchkoľvek duchovných 

zákonov, duchovného sveta či Najvyššieho-Stvoriteľa? Aký by bol život bez 

akejkoľvek duchovnosti alebo ak by ste boli schopní odvodiť duchovné princípy 
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z hmoty a prírody, namiesto toho, aby ste videli hmotu a prírodu ako produkt, 

výsledok duchovných zákonov a princípov? 

 

Aby sa zodpovedali tieto otázky v jazyku konkrétnej ilustrácie a manifestácie 

v prospech všetkých v celom Stvorení Najvyššieho, On/Ona dovolil experiment, ktorý 

by viedol k podmienkam, v ktorých by sa výsledky, následky a dôsledky toho 

experimentu plne sprítomnili a uskutočnili. Preto je teda odpoveď na tú otázku daná 

prostredníctvom živého príkladu. Tento živý príklad sa odráža v histórii moderného 

ľudstva na tejto planéte. 

 

Na tento účel bola naprojektovaná planéta. Dobrovoľníci vyhľadali tých, ktorí by 

nielenže boli ochotní vytvoriť a zúčastniť sa tohto experimentu, no boli by ochotní 

súhlasiť s nutnosťou odstrániť akúkoľvek spomienku z ich vedomého uvedomenia 

o tom, že vôbec dobrovoľne súhlasili s takým experimentom. Inak by ten experiment 

nemal žiadnu platnosť a nepriniesol osoh a nemohla by byť daná žiadna patričná 

odpoveď na onú otázku. Tak by sa nemohlo uskutočniť žiadne náležité a správne 

poučenie. 

 

Tou planétou bola planéta Zem, a každý, kto bol kedy na tejto planéte a kto je na nej 

v súčasnosti, či bude kedy v budúcnosti, je na nej striktne na dobrovoľnej báze. Ste teda 

na tejto planéte na základe vašej vlastnej voľby, z vašej vlastnej slobodnej vôle, za 

veľmi dôležitým účelom. Všetci sme tu z veľmi dôležitého duchovného dôvodu, ktorý 

zahrnuje voľbu nepamätať si nič ohľadne tejto voľby. 

 

IV. PRAVÝ PÔVOD NEGATÍVNEHO STAVU. 

 

Na základe procesu tohto experimentovania vznikol a začal existovať negatívny stav 

a všetko zlé, špatné, nepravdivé, skreslené a prekrútené. Takže, negatívny stav 

nepochádza z Najvyššieho. Skôr bol výsledkom popretia toho, že život a ľudské bytosti 

boli stvorené Najvyšším z Neho/Nej a z Jeho/Jej duchovných princípov. Výsledky 

a dôsledky tohto popretia sú živo ilustrované históriou ľudstva na planéte Zem počas 

posledných zhruba štyroch miliónov rokov. 

 

V. VŠETKO VO VÁS A NA TOMTO SVETE JE NAOPAK. 

 

Výsledkom tohto experimentovania v negatívnom stave bol počiatok ignorancie 

a nevedomých procesov. Tieto viedli ľudí k závislosti na druhých a na fyzických 

zákonoch. Tak stratili ľudia počiatočnú a pôvodnú schopnosť mysle, ktorú mali pred 

tým, kontrolovať všetky prírodné a fyzické zákony. Toto bránilo ľuďom obracať sa 

dovnútra k ich Vnútornej Mysli, kde je uchované všetko pravdivé a pravé poznanie 

o vyššie opísaných faktoch, ako aj o všetkom ostatnom týkajúcom sa života a Stvorenia. 

Toto poznanie je k dispozícii každému, kto nájde správny kľúč na otvorenie vstupu do 

svojej Vnútornej Mysle. 

 

Takže, nielenže ste obmedzení vo svojom poznaní o všetkom a o sebe, no ešte ste aj 

z vonkajšieho sveta kŕmení lživým a skresleným poznaním, informáciami, ktoré väčšina 

z nás považuje za pravé poznanie. Prijatím tejto situácie bol v tomto svete, vo vás (vo 
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vašej vedomej mysli) nastolený pevný stav, v ktorom je všetko naopak. O tomto 

postavení si všetci falošne myslíme, že je správne a náležité. 

 

VI. TO, ČO POVAŽUJETE ZA PRAVÝ ŽIVOT, NIE JE PRAVÝ ŽIVOT, ALE 

NEŽIVOT. 

 

Na základe vyššie opísaného experimentovania bola nastolená a prijatá väčšinou 

z nás lživá idea, že ľudský život na Zemi v jeho súčasnej forme je pravý život a že 

všetko, čo sa tu deje, je normálnym, zdravým a prirodzeným stavom vecí. Sme tiež 

vedení k viere, že to takto má byť a že s touto situáciou sa nedá nič robiť. 

 

Skutočnou realitou o tomto všetkom však je, že to, čo považujete za pravý život, je 

falošný život, pseudo-život, mŕtvy život. Je to neživot a odporný, biedny, nepravý, 

falošný život, ktorý neobsahuje sám v sebe a sám osebe nič dobré ani pravdivé. Niet 

v ňom vôbec nič z pravého života. 

 

VII. VŠETKO SLÚŽI SVOJMU ÚČELU A VY SA UČÍTE VEĽMI DÔLEŽITÉ 

DUCHOVNÉ LEKCIE. 

 

Úplná miera užitočnosti tohto experimentovania v negatívnom stave a v jeho 

falošnom živote či neživote môže byť známa len Najvyššiemu. Všetci v celom Stvorení, 

vrátane nás všetkých, ktorí sme priamymi účastníkmi tohto pseudo-života negatívneho 

stavu, sa naďalej učíme zo všetkého, čo sa deje vo všetkých oblastiach, kde dominuje 

negatívny stav. Toto zahrnuje aj planétu Zem (dimenziu Zeme, na ktorej žijeme). 

Všetko tohto charakteru slúži veľmi dôležitému duchovnému účelu, ktorý je pre nás 

veľmi ťažké pochopiť. Dôvodom tohto nechápania je fakt, že sme sa dobrovoľne 

dohodli a súhlasili, že ho nepochopíme v úplnosti. Táto situácia bude trvať dovtedy, 

kým to každý jeden z nás individuálne nebude mať za sebou, alebo do špecifickej doby 

určenej Najvyšším, kedy sa užitočnosť bytia a existencie negatívneho stavu vyčerpá 

a ten už viac nebude potrebný na žiadny účel. 

 

VIII. TO, ČO POVAŽUJETE ZA ĽUDSKÉ, NIE JE ANI LEN ZĎALEKA 

ĽUDSKÉ. 

 

Je dôležité uvedomiť si, že 95 % z toho, čím sme alebo z čoho pozostávame, je 

nanúteným, umelo navodeným stavom. Sme výsledkom genetickej manipulácie, 

násilného pripojenia zvieracích sklonov, obsiahnutých v tých génoch, ktoré boli pseudo-

tvorcami vyňaté z vtedy existujúcich zvierat a použité na ich experimentovanie. Toto sa 

urobilo za účelom vytvoriť z ľudí tvorov podobných zverom, pseudo-ľudí, ktorí by 

mohli byť ovládaní zvieracími sklonmi, surovými emóciami, strachom, agresiou, 

násilím, závislosťou, externalizáciou a totálnou ignoranciou ohľadne všetkých 

záležitostí života a duchovnosti. 

 

Z tohto faktu vyplýva úplne jasný záver, že to, čo považujeme za ľudské, nie je ani 

zďaleka ľudské. Takže z našej vedomej skúsenosti nemáme žiadne pravdivé poznanie o 

tom, aké je to byť skutočne ľudský. Pravá ľudská časť v nás (zostávajúcich 5 %) bola 

dôkladne uzavretá, aby sme k nej nemali žiadny vedomý prístup. Zjavne sa to urobilo za 

účelom zabrániť nám, aby sme odhalili skutočnú pravdu o sebe, o našom živote 
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a o živote vo všeobecnosti; no najmä o pravej prirodzenosti Najvyššieho, vrátane pravej 

prirodzenosti negatívneho stavu. 

 

Avšak, z vôle Najvyššieho sa táto situácia týmto novým zjavením o týchto veciach 

mení. Preto je vám tu daná príležitosť a nástroje na spojenie sa s tými piatimi 

percentami vo vás, ktoré sú skutočne ľudské, a na postupné odstránenie z vášho života 

všetkého, čo nie je skutočne vaše. Táto kniha slúži tomuto dôležitému účelu. 
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DRUHÁ KAPITOLA 

 
Z ČOHO SKUTOČNE POZOSTÁVATE? 

KOĽKO JE VO VÁS ÚROVNÍ A ASPEKTOV? 

AKÉ JE VAŠE MIESTO A POSTAVENIE 

V TOMTO VESMÍRE A VO VZŤAHU K INÝM? 

ŽIJETE SKUTOČNE V PRAVOM A OZAJSTNOM SVETE? 

AKÝ JE ÚČEL VÁŠHO ŽIVOTA? 

ZAČALI STE SVOJ ŽIVOT SKUTOČNE NA PLANÉTE ZEM? 

 

 

Aby bola náležite zodpovedaná otázka, ktorá je názvom tejto knihy, „Kto si a prečo 

si tu,“ je nutné, aby ste pochopili, z čoho pozostávate. Okrem toho, je dôležité vedieť, 

koľko je vo vás úrovní a aspektov. Viete si predstaviť, ako by ste bez akéhokoľvek 

náležitého uvedomenia si či pochopenia štruktúry a funkcie vašej vlastnej mysle, vášho 

vlastného ja mohli vedieť, kto ste a prečo ste tu? 

 

Životne dôležitou, rozhodujúcou a významnou súčasťou správneho poznania seba je 

poznanie štruktúry a funkcie svojej mysle. Koniec koncov, ste svoja vlastná myseľ. No 

čo je myseľ? Odpovedať na túto otázku, znamená odpovedať na to, kto ste vo 

všeobecnom zmysle. Keď už viete, kto ste v tomto všeobecnom zmysle, môžete začať 

objavovať, kto ste v špecifickom zmysle, vo vašom vlastnom súkromnom, jedinečnom, 

neopakovateľnom štýle, stave a položení. Toto vám zas pomôže uvedomiť si, prečo ste 

tu, lebo, aby ste v našom pseudo-svete prežili a správne fungovali, potrebujete byť 

vybavení určitými aspektmi, črtami, charakteristikami a rysmi, ktoré vám pomôžu 

v umení prežiť. 

 

Len málo ľudí si uvedomuje, z čoho skutočne pozostáva a aké nástroje má 

k dispozícii pre svoje vlastné použitie. Naše uvedomenie je väčšinou obmedzené 

vedomou mysľou a našimi bežnými fyzickými zmyslami ― zrakom, sluchom, čuchom, 

chuťou, hmatom, atď. Tieto prvky sú alebo tvoria našu vedomú, každodennú myseľ. 

Realita nášho vlastného sveta zriedkavo presiahne túto každodennú vedomú funkciu. 

 

Niektorí ľudia však predsa len majú isté uvedomenie, aj keď dosť hmlisté, že je 

v nás toho oveľa viac než len vedomé uvedomenie. Niektoré osoby idú ešte o krok 

ďalej. Priznávajú, že mimo bežnej, každodennej vedomej mysle v nás jestvuje čosi viac. 

Títo ľudia prípadne veria i tomu, že to „viac“ nás riadi, i keď si to zriedkakedy 

uvedomujeme. Vo väčšine prípadov toto je hranica, kam až zachádza naše poznanie nás 

samých. Avšak, štruktúra jedincovej mysle nie je obmedzená týmto uvedomením. 

V skutočnosti to, čo si myslíme, že je našou mysľou, alebo sa domnievame, že z toho 

pozostávame, zvyčajne nie je pravda. Vo väčšine prípadov je to mylná predstava. 

 

Ako ste si všimli na konci prvej kapitoly, ôsmy bod vo všeobecnosti hovoril, že 

v súčasnosti existujúci ľudia na tejto planéte (čo, samozrejme, zahŕňa všetkých tých, čo 

čítajú túto knihu) pozostávajú z deväťdesiatich piatich percent umelo a násilne 

pridaných zvieracích čŕt a komponentov. Len zvyšných 5 % v nás je skutočne ľudských. 
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Týchto 5 % bolo pôvodne stvorených priamym nadelením Najvyššieho. Takže 95 % 

z toho, čo považujeme za seba, nie sme my, ale čosi iné. 

 

Na druhej strane, 5 % z nás je pravých, lebo všetko, čo je pravé, môže pochádzať 

len z Najvyššieho, Ktorý/Ktorá je Pán Ježiš Kristus a jediný pravý život. No vo väčšine 

prípadov si vôbec neuvedomujeme existenciu tých 5 % v nás. Tých 5 % je skutočná 

ľudská kvalita stvorená Najvyšším. Dôvodom, prečo si neuvedomujeme tento dôležitý 

fakt (ako bolo spomenuté v predošlej kapitole), je, že náš prístup a spojenie s tými 

piatimi percentami boli dôkladne utajené. Presne za tým účelom boli zablokované ― 

aby sme si neuvedomovali ich existenciu. 

 

Mali ste niekedy príležitosť pozorne si prečítať Žalm 139 v Svätej Biblii v Novej 

verzii Kráľ Jakub*? Ak nie, prosím vás, aby ste tak urobili teraz. V 13. verši toho Žalmu 

sa hovorí: „LEBO TY SI STVORIL MOJE VNÚTORNÉ ČASTI.“ Čo znamenajú tieto 

slová? Znamenajú, že tie naše vnútorné časti, ktoré tvoria predtým zmienených 5 %, 

Najvyšší stvoril zo Seba. Ako viem, že je to tak? 

 
*Poznámka: Všetky citácie Biblie v tejto knihe sú z Novej verzie Kráľ Jakub. 

 

Po prvé, overil som si to s Najvyšším vo svojej vlastnej Vnútornej Mysli a bolo 

potvrdené, že je to tak. Aj vy to môžete urobiť, len čo sa naučíte, ako komunikovať 

s vašou Vnútornou Mysľou a s tou časťou vašej celkovej mysle, ktorá je z Najvyššieho 

a v ktorej je Najvyšší večne prítomný. Po druhé, ak si prečítate verš 15 v Žalme 139, 

hovorí sa tam, „MOJA KOSTRA NEBOLA PRED TEBOU SKRYTÁ, KEĎ SOM BOL 

V TAJNOSTI VYTVORENÝ, A ZRUČNE OPRACOVANÝ V NAJVÄČŠÍCH 

HLBINÁCH ZEME.“ Čo znamená tento verš? 

 

Nehovorí sa tu, že Najvyšší stvoril aj moju kostru. Kostra tu znamená tých 95 % 

násilne nanútených zvieracích čŕt, plynúcich z génov ukradnutých zo zvierat. Hovorí sa 

tu však, že tento čin nebol pred Najvyšším utajený a že bol uskutočnený s dovolením 

Najvyššieho, aj keď „SOM BOL VYTVORENÝ V TAJNOSTI.“ Je zaujímavé všimnúť 

si, že slovo „KOSTRA“ je rovnocenná vyhláseniu: „BOL SOM VYTVORENÝ 

V TAJNOSTI.“ Toto znamená, že „JA“ je teraz považované za produkt tej kostry, 

reprezentujúcej 95 % všetkého dostupného v nás. Nenaznačuje to, že „JA“ bolo 

vytvorené z vnútorných častí, ktoré boli stvorené priamo Najvyšším. A potom to 

pokračuje: „A ZRUČNE OPRACOVANÝ V NAJVÄČŠÍCH HLBINÁCH ZEME.“ 

Takže, kde a ako bol moderný človek vytvorený? „NAJVÄČŠIE HLBINY ZEME“ 

súvzťažia so Zónou Vymiestnenia, predovšetkým s peklami. Tu je úplne jasné, že 

v súčasnosti existujúci ľudia na Zemi boli „OPRACOVANÍ“ (takpovediac), teda veľmi 

zručne a v tajnosti vyfabrikovaní v peklách niekým iným než Najvyšším. Uskutočnili to 

pseudo-tvorcovia, spôsobom opísaným v predošlej kapitole. Bolo to načrtnuté aj 

v ďalších knihách: „Základy ľudskej duchovnosti,“ „Posolstvá z vnútra,“ „Štyri pojmy 

duchovnej štruktúry Stvorenia“ a „Realita, mýty a ilúzie.“ 

 

Keďže títo pseudo-tvorcovia použili jediný materiál, ktorý mali k dispozícii, museli 

použiť aj najmenej 5 % z toho, čo bolo priamo stvorené a nadelené Najvyšším. Avšak aj 

zvyšných 95 %, extrahovaných zo zvierat, bolo pôvodne stvorených Najvyšším. Jediné, 

čo mohli pseudo-tvorcovia urobiť, bolo skombinovať hocijaký stvorený materiál, ktorý 



Kapitola 2 

- 27 - 

mali k dispozícii, aby tak dosiahli svoj cieľ. V dôsledku toho nemohli prísť s ničím 

novým, namiesto toho vytvorili mizernú imitáciu toho, čo ukradli z pravého Stvorenia 

Najvyššieho. Pseudo-tvorcovia tento ukradnutý materiál skombinovali zvráteným 

a nezákonným spôsobom, aby vyfabrikovali na skrytých a tajných miestach pekla (v 

najväčších hlbinách zeme) pseudo-ľudí, takých, akí existujeme až dodnes. Bez 

Najvyššieho nie je možné stvoriť nič skutočné a pravé. Avšak čokoľvek, čo je stvorené 

Najvyšším, z Najvyššieho, skrz Najvyššieho a s Najvyšším, nemôže byť utajené či 

skryté, lebo je to stvorené kvôli vzájomnému osohu a spoločnému dobru všetkých 

v Stvorení Najvyššieho. Toto je dôvod, prečo sa pseudo-tvorcovia potrebovali ukryť 

a robiť svoju prácu v tajnosti, aby nikto nevedel, čo majú za lubom. Toto je tiež dôvod, 

prečo pseudo-tvorcovia cestovali mnoho eónov späť v čase, dokonca pred dobu, kedy sa 

objavili na planéte Zem, aby sa zabývali vo svojom vlastnom pseudo-svete, peklách. 

Tieto peklá postavili proti zvyšku Stvorenia Najvyššieho. 

 

V týchto peklách pseudo-tvorcovia vytvorili svoje početné fabrikácie, vrátane 

takzvaných ľudí, o ktorých si mysleli, že cez nich úspešne prevezmú celé Stvorenie. 

Keď chce niekto vládnuť celému Stvoreniu podľa seba, robí veci len pre seba, a nie v 

záujme vzájomného osohu a spoločného dobra všetkých, ako to robí Boh. Taká je 

povaha negatívneho stavu. Je to rozpoloženie, ktoré robí všetko v tajnosti, prefíkane 

a skryto, s výlučným zámerom utajiť svoj deštruktívny cieľ. 

 

Takže dúfam, že teraz už viete nad akúkoľvek pochybnosť, že sa z 95 % skladáte zo 

zvieracích čŕt či tendencií, ktoré boli zručne „opracované“ pseudo-tvorcami v peklách, 

ponechajúc 5 % vnútorných častí, ktoré vytvoril Najvyšší. Z toho dôvodu musíme 

smutne skonštatovať, že z 95 % pozostávame z pekiel (najväčšie hlbiny Zeme) a z 5 % 

pozostávame z nebies (Najvyšší). Z tých skutočne ľudských 5 % v nás môže byť 

zvyšných nie-ľudských 95 % v nás nažive a neustále si zachovávať životný podporný 

systém. Toto malé percento vytvára zdanie, že sme skutoční ľudia a že žijeme sami zo 

seba. 

 

No čo v nás tvorí tých skutočne ľudských 5 % a z čoho pozostáva tých nie-ľudských 

95 %? 

 

Toto je ďalším dôležitým krokom k poznaniu, kto ste a prečo ste tu. Aby ste sa to 

dozvedeli, musíte pochopiť štruktúru a funkciu tých 5 % a štruktúru a funkciu tých 95 % 

vo vás. 

 

Ako bolo práve spomenuté, 5 % z nás je skutočne ľudských. Tento pravý človek 

v nás pozostáva z troch úrovní alebo oblastí. Kvôli lepšiemu pochopeniu budeme tieto 

úrovne či oblasti považovať za tri rôzne mysle. 

 

Prvá oblasť či myseľ je centrom celkovej ľudskej mysle. Budeme ju volať 

DUCHOVNÁ ČI VNÚTORNÁ MYSEĽ. Táto Vnútorná Myseľ pozostáva zo svojich 

vlastných troch stupňov: NAD-JA, UNIVERZÁLNE VEDOMIE, A VEDOMIE 

NAD-JA. Všeobecnou funkciou tejto Vnútornej Mysle je vytvárať, dávať vznik 

a udržiavať všetko, čo je z pravého života, a uchovávať všetko existujúce poznanie od 

večnosti do večnosti, ako aj uvedomovanie si toho poznania. Máme tu teda tri 

všeobecné funkcie Vnútornej Mysle: 
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1. Vznik, tvorbu a udržiavanie pravého života. Toto je funkciou NAD-JA vo vašej 

Vnútornej Mysli. Keďže toto sa týka samotného vášho života, Nad-Ja má svoje trvalé 

miesto a je sídlom Najvyššieho vo vás. Toto je miesto, kde je Najvyšší vo vás neustále 

prítomný a kde sa s Ním/Ňou môžete dostať do priameho kontaktu či styku. Toto je 

miesto a stav, kde musíte ísť, aby ste sa o sebe dozvedeli všetko. 

 

Z prítomnosti Najvyššieho v Nad-Ja vašej Vnútornej Mysle žijete, fungujete, 

konáte, správate sa, hýbete sa a ste schopní všetko robiť. Ak by tá prítomnosť bola 

odstránená z vašej Vnútornej Mysle, z toho Nad-Ja, okamžite by ste prestali existovať. 

Dôvodom tohto je, že môžete žiť a dýchať len z Absolútneho Zdroja života vo vás ― 

z Najvyššieho. Tak je to bez ohľadu na to, či si tento fakt vedome uvedomujete alebo 

nie; alebo či veríte alebo nechcete uveriť, že je to pravda. 

 

2. Vnútorná Myseľ uchováva všetko existujúce poznanie a zážitky od večnosti do 

večnosti. Toto je funkciou druhého stupňa Vnútornej Mysle, ktorý sa volá 

UNIVERZÁLNE VEDOMIE. Tu je uchovaná a strážená všetka pravda a jej dobro, 

a všetko dobro a jeho pravda. Dôvodom, prečo v sebe musíme mať takýto typ oblasti, je, 

aby sme mohli mať plný prístup k nekonečnému počtu volieb, z ktorých si môžeme 

slobodne voliť. To nám umožňuje byť takí, akí chceme byť a robiť to, čo chceme. Bez 

prítomnosti všetkých existujúcich volieb a alternatív by sme boli obmedzení v našom 

práve slobodnej voľby. Taká situácia by porušovala našu slobodu a nezávislosť. Okrem 

toho, prekážalo by to našej schopnosti zaujať pevné postavenie či rozhodný postoj vo 

vzťahu k Najvyššiemu a k duchovnosti, k iným a k sebe samým. 

 

3. Vnútorná Myseľ si je neustále vedomá, takpovediac 24 hodín denne, 

prítomnosti Najvyššieho a všetkého poznania a volieb, ktoré sú v nej uložené. Toto 

uvedomenie poskytuje otvorený, vedomý prístup k Najvyššiemu a k celému 

nekonečnému množstvu dostupných volieb a alternatív. Kvôli zopakovaniu, toto je 

funkciou tretieho stupňa Vnútornej Mysle, zvaného VEDOMIE NAD-JA. Je zrejmé, že 

bez tohto vedomého uvedomenia Vnútornej Mysle ― čo obsahuje a čo má k dispozícii 

― by nebolo možné nič urobiť či si zvoliť. Spôsobilo by to koniec našich životov. 

 

Druhá oblasť tých 5 % ľudského v nás pozostáva z druhej mysle, zvanej 

PROSTREDNÁ MYSEĽ. Všeobecnou funkciou tejto prostrednej mysle je, po prvé, 

spájať Vnútornú Myseľ s ďalšou mysľou v poradí. Toto sa robí procesom transformácie 

všetkého, čo je k dispozícii vo Vnútornej Mysli, aby to mohlo byť použité 

v individualizovanom živote každého. Po druhé, táto prostredná myseľ nám poskytuje 

to, čo psychológovia nazývajú proces duševnej činnosti. 

 

Čo znamená akt duševnej činnosti? Znamená to vašu schopnosť (pre vás 

jedinečným spôsobom) myslieť, cítiť, chcieť, vnímať, vedieť, chápať, konať, mať vzťah 

a správať sa. Na úrovni tejto prostrednej mysle je táto duševná činnosť vytváraná zo 

všetkého materiálu, ktorý je k dispozícii vo Vnútornej Mysli. Vnútorná Myseľ vysiela 

všetko, čo má či obsahuje, k prostrednej mysli. Prostredná myseľ to vezme, takpovediac 

strávi a zmení na vašu schopnosť duševne byť činný spôsobom opísaným vyššie. Toto je 

vlastný proces transformácie na duševnú činnosť. 

 



Kapitola 2 

- 29 - 

Aj PROSTREDNÁ MYSEĽ má svoje vlastné tri stupne. Najvnútornejší stupeň sa 

nazýva JA. Funkciou tohto ja je prijímať, transformovať a prenášať všeobecný tok 

života, prichádzajúci z Nad-Ja vo Vnútornej Mysli, úplne až k vedomému uvedomeniu 

individualizovanejšou, osobnejšou a súkromnejšou formou. 

 

Druhý stupeň prostrednej mysle sa nazýva TRANSPERSONÁLNA 

DUŠEVNOSŤ. Toto je zásobáreň všetkých skúseností životných foriem, 

počínajúc objavením sa života na planéte Zem až po súčasnosť. Tieto zážitky tvoria 

doplnok poznania univerzálneho vedomia vo Vnútornej Mysli, zužujúc ho na 

špecifickejšie zážitky celého ľudstva na jednej planéte; v tomto prípade na planéte Zem. 

 

Tretí stupeň prostrednej mysle sa nazýva FENOMENÁLNA DUŠEVNOSŤ. Tento 

stupeň obsahuje všetky zážitky a udalosti, ktoré boli vytvorené a udiali sa na istej 

špecifickej línii, po ktorej ste sa ako jedinec uberali. Toto znamená, že všetko, čo 

vytvorili a zažili všetci vaši predkovia či vaša fyzická príbuzenská línia, je zaznamenané 

vo fenomenálnej duševnosti, ktorá je špecifická (fenomenálna), týkajúca sa len vašej 

rodovej línie. 

 

Tretia oblasť tých piatich percent človeka v nás sa nazýva VONKAJŠIA MYSEĽ. 

Jej všeobecnou funkciou je prispôsobovať všetko, čo prichádza z Vnútornej Mysle 

a z prostrednej mysle, vonkajšiemu životu alebo fyzickej úrovni nášho vedomia. Okrem 

toho sa týka života v takzvanom prírodnom svete. Toto je úroveň nastávania, konkrétnej 

skúsenosti, skutkov a všeobecného správania. Môžete to ponímať nasledovne: Ja niečo 

viem ― Vnútorná Myseľ; vnímam toto či tamto poznanie a chápem to poznanie ― 

prostredná myseľ; konám podľa toho poznania a podľa toho, ako ho chápem ― 

vonkajšia myseľ. V takejto vzájomnej súvislosti sú v nás tieto tri mysle. 

 

Vonkajšia myseľ má takisto svoje tri vlastné stupne. Prvý alebo najvnútornejší 

stupeň sa nazýva „JA-KOSŤ.“ Jeho funkciou je poskytovať vám úplne konkrétne 

uvedomenie si „som, kto som“ ― svojím ja; a skrz Nad-Ja z Najvyššieho, Ktorý/Ktorá 

je Absolútne „SOM, KTORÝ/KTORÁ SOM.“ 

 

Druhý stupeň sa nazýva INDIVIDUÁLNE VEDOMIE. Jeho funkciou je 

poskytovať vám neustále uvedomenie si všetkého, čo sa deje vo vás a vám. Individuálne 

vedomie vás spája s transpersonálnou duševnosťou a cez ňu s univerzálnym vedomím, 

činiac vás tak jedným s celým Stvorením. 

 

Tretí stupeň vonkajšej mysle sa nazýva OSOBNÉ VEDOMIE. Jeho funkciou je 

byť si vedomý všetkého, čo sa deje vo vašom fyzickom i vonkajšom prostredí. Osobné 

vedomie vám pomáha zorientovať sa v tomto vonkajšom, fyzickom či prírodnom svete. 

Spája vás s fenomenálnou duševnosťou a cez ňu s vedomím Nad-Ja. 

 

Nuž, toto je správna štruktúra a funkcia vašej pravej mysle. Je to tých 5 %, 

obsiahnutých vo vás, ktoré zostali z pravých či skutočných ľudí, pôvodne stvorených 

priamo Najvyšším a z Najvyššieho. 

 

Postavenie týchto troch ľudských myslí bolo a je také, že Vnútorná Myseľ vždy 

sídli v duchovnom svete. Prostredná myseľ vždy sídli v intermediárnom svete 
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a vonkajšia myseľ vždy sídli v prírodnom či fyzickom svete. Cez také umiestnenie 

týchto myslí všetky tieto svety neustále boli a sú vzájomne spojené a boli a sú 

v modalite neustálej interakcie a vzájomného dorozumievania sa. Cez toto umiestnenie 

si tieto svety seba na vedomej úrovni vzájomne uvedomujú.  

 

Ako viete z prvej kapitoly, táto časť, ktorá si pôvodne plne vedome uvedomovala 

prvotné ľudstvo, bola izolovaná a zablokovaná genetickými a inými mysterióznymi 

typmi manipulácie, uskutočnenej pseudo-tvorcami. Nanešťastie, toto uzatvorenie 

zablokovalo aj akékoľvek vedomé uvedomenie si existencie pravého duchovného 

sveta, pravého intermediárneho sveta i pravého fyzického či prírodného sveta. Keďže 

ľudia veria len tomu, čo si vedome uvedomujú alebo čo vedome zažívajú, nutne majú 

tendenciu usudzovať, že duchovný, intermediárny či akýkoľvek iný svet neexistuje. 

Spoliehajú sa len na to, čo vedome zažívajú a vidia v každom danom momente. 

 

Takže si vedome neuvedomujeme nič, čím by sme si dokázali, že čokoľvek takéto je 

našou integrálnou súčasťou. Napriek tomu, nemohli by sme žiť ani zlomok sekundy bez 

toho, aby sme v sebe mali túto pravú ľudskú časť. 

 

V tomto ohľade bola pôvodná situácia s pravými ľuďmi taká, že pozostávali z 95 % 

vyššie opísanej pravej mysle. Súčasne obsahovali 5 % niečoho, čo im poskytovalo 

vedomé uvedomenie si faktu, že majú slobodnú vôľu a slobodnú voľbu kedykoľvek 

poprieť Najvyššieho; odlúčiť sa od Najvyššieho; prehlásiť, že neboli stvorení Najvyšším 

a z Najvyššieho a z Jeho/Jej duchovných princípov; ale že sa stvorili sami alebo že 

vznikli z hmoty, z ktorej je vybudovaný prírodný či fyzický svet. 

 

Takže u pravých ľudí bola situácia presne opačná, než máme teraz my. 5 % ich 

uvedomenia si slobody poprieť Najvyššieho a duchovné princípy bolo pôvodne 

využitých pseudo-tvorcami na aktiváciu negatívneho stavu a na vypadnutie z pravého 

Stvorenia do Zóny Vymiestnenia. Tam im bolo odstránených pôvodných 95 % pravej 

ľudskej štruktúry a nahradených deväťdesiatimi piatimi percentami zvieracích 

charakteristík. Jediné, čo im bolo ponechané zo skutočne ľudských 5 %, ako bolo 

uvedené predtým, bola naša sloboda voľby prijať či poprieť Najvyššieho a Jeho/Jej 

duchovné princípy. 

 

Dôvod, prečo bolo nevyhnutné ponechať túto schopnosť slobody voľby vo 

fabrikáciách pseudo-tvorcov, bol jasný: Žiaden skutočne inteligentný život nemohol byť 

udržaný bez schopnosti voliť si. Na tejto schopnosti je všetko postavené a na nej stojí 

a padá inteligentný život. Toto bol slabý, no nevyhnutný bod v pláne pseudo-tvorcov. 

Táto schopnosť vykonávať slobodnú voľbu je využívaná Najvyšším, Pánom Ježišom 

Kristom, na účel oslobodenia ľudí z pazúrov a pascí negatívneho stavu, ktorý bol 

aktivovaný pseudo-tvorcami. 

 

No čo tvorí tých 95 % zvieracích génov v nás? 

 

Pseudo-tvorcovia využili všetko dostupné v štruktúre zvieracích génov na fabrikáciu 

falošnej ľudskej mysle. Nazvime túto falošnú myseľ pseudo-myseľ. Táto pseudo-myseľ 

bola pseudo-tvorcami štruktúrovaná presne takým istým spôsobom, ako je štruktúrovaná 

predtým opísaná pravá ľudská myseľ. Takže, vyfabrikovali pseudo-vnútornú myseľ s jej 
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falošnými tromi stupňami, pseudo-prostrednú myseľ s jej falošnými tromi stupňami 

a vonkajšiu myseľ s jej tromi falošnými stupňami. 

 

Ako si pamätáte z vyššie uvedeného opisu, pravá ľudská myseľ neobsahuje nič 

negatívne, škodlivé či násilné. S takým obsahom pravej ľudskej mysle nemôžete 

priviesť k životu nič negatívne, škodlivé, zlé, lživé či špatné. Zvierací typ života s jeho 

génmi však obsahoval všetky skúsenosti evolučného vývoja tej životnej formy, ktorá 

pokročila od jednoduchej bunky k zložitému cicavčiemu typu zvieraťa. Najvyšší dovolil 

tento vývoj, aby sa na planéte Zem vyvinul a zdomácnel vhodný organizmus. Tento 

najlepšie vyhovoval špecifickým podmienkam, ktoré vtedy existovali na tejto planéte. 

Bol to nevyhnutný krok v získavaní najlepšej možnej fyzickej formy na premietnutie 

ducha života do nej. Teda, evolučný vývoj zvierat je alebo bol lekciou prežitia, 

prispôsobenia sa a regulácie. 

 

Na druhej strane, tento proces bol úplne závislý od rozmarov prírody, pretože 

účelom tu bolo prispôsobiť fyzickú formu prírodným podmienkam. Toto je neduchovný 

proces. Duchovný stav sa nepotrebuje prispôsobovať prírode. Naopak, robí presný opak 

toho, čo zvieratá: Duch prispôsobuje prírodu svojim potrebám a podmienkam. 

 

Tým, že vzali zvieracie gény, ktoré sa potrebujú neustále prispôsobovať rozmarom 

prírody, pseudo-tvorcovia dosiahli prvý a veľmi dôležitý krok. Budúcich ľudí učinili 

totálne závislými na rozmaroch prírody, nútiac ich adaptovať sa a prispôsobiť sa 

predovšetkým vonkajším prírodným zákonom. Takže po prvýkrát bol v ľuďoch 

nastolený neduchovný stav. Následne sa tento stal bázou, z ktorej boli zahájené 

a zavedené všetky ostatné neduchovné faktory. 

 

Keď je niekto neustále nútený zaoberať sa vonkajšími prírodnými zákonmi 

a vymýšľaním, ako prežiť, postupne má tendenciu zabudnúť na svoj vlastný vnútorný 

svet. Jeho/jej pozornosť sa potom sústreďuje predovšetkým na vonkajší svet a na 

prežitie v tom svete. Keďže v tom vonkajšom svete nie sú žiadne viditeľné či zjavné 

náznaky ničoho duchovného (koniec koncov, je to prírodný svet), jedinec je uvedený do 

priaznivého postavenia pre zabúdanie na čokoľvek duchovné, do tej miery, že bude mať 

tendenciu odmietať, že niečo duchovné vôbec existuje. Z takého odmietnutia logicky 

plynie popretie existencie Najvyššieho. 

 

Zvieracia báza, implantovaná pseudo-tvorcami do novovyfabrikovaných tvorov 

(nami nazývaných pseudo-ľudia), bola pseudo-tvorcami využitá na prenesenie ich 

nenávisti k všetkému skutočne duchovnému do týchto tvorov. Pseudo-tvorcovia to 

urobili pomocou špecifických manipulácií (pre nás ťažko pochopiteľných) s génmi 

a s duchovnými súvzťažnosťami. Toto im tiež umožnilo nastoliť stav, v ktorom by títo 

novovyfabrikovaní ľudia mali „prirodzenú“ tendenciu byť proti všetkému duchovnému 

a podporovať a prijímať všetko neduchovné či takzvané prírodné. 

 

Teda, týmto krokom bola vytvorená veľmi dôležitá štruktúra pseudo-mysle. Pseudo-

myseľ chce, želá si a robí všetko proti želaniu, chceniu a vôli duchovných princípov 

alebo proti vôli Najvyššieho. Tým činom bol nastolený totálny odpor k všetkému 

vskutku pozitívnemu a dobrému, vskutku poctivému a múdremu. Tak bol dosiahnutý 
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opačný a zvrátený poriadok ľudského života, ktorý vyprodukoval všetky negatívne 

útrapy, ktoré poznáme, ktoré sa tak živo zobrazujú v histórii ľudstva na planéte Zem. 

 

Avšak, pretože toto usporiadanie bolo vyfabrikované takzvanými prírodnými 

prostriedkami, zakorenenými v zvieracej štruktúre života, ľudia ho „prirodzene“ 

považujú za normálny „prirodzený“ stav vecí. Týmto spôsobom boli ľudia chybne 

privedení k viere, že ich postavenie (opačné, prevrátené a prekrútené postavenie) bolo 

vždy správnym, náležitým, poriadnym a jediným prijateľným spôsobom života, zatiaľ 

čo všetko ostatné je abnormálne, šialené, neporiadne a nesprávne. Stotožnenie sa 

s týmto takzvaným „prirodzeným“ stavom pevne nastolilo v tomto svete postavenie 

obrátené na hlavu. Táto situácia zaistila, že ľudia začali milovať všetko zlé a lživé, 

považujúc to za dobré a pravdivé, a opovrhovať všetkým skutočne dobrým a pravdivým, 

považujúc to za zlé a lživé. 

 

Taká je pravá štruktúra negatívneho stavu. Toto je spôsob, ako bol aktivovaný 

negatívny stav. 

 

Je však ešte jeden dôležitý stav v zvieracom type života, prenesený na ľudí. 

V procese prežívania počas drsných podmienok evolúcie Zeme (predtým, než sa na tejto 

planéte objavili ľudia) sa zvieratá naučili báť sa nebezpečenstva, utiecť či brániť sa proti 

takým nebezpečenstvám. Toto vyhýbanie sa drsným a nebezpečným oblastiam, aby na 

Zemi prežili, vytvorilo v týchto tvoroch „prirodzený“ strach a úzkosť vždy, keď vstúpili 

do oblastí tohto typu. Tento takzvaný „prirodzený“ strach a úzkosť pomohli vtedajším 

zvieratám vyhnúť sa alebo prežiť v týchto hrozných oblastiach. Počas evolučného 

vývoja zvieracích foriem sa tento strach, úzkosť, únik a/alebo závislosť stali prirodzenou 

súčasťou ich génov. 

 

Nuž, čo sa stane, ak použijete tieto typy génov, obsahujúce všetky formy strachu, 

úzkosti, únikovosti, vyhýbania sa a obrany, a potom ich implantujete do ľudí, ktorí 

nemali predtým o týchto emóciách ani poňatia? Logickým výsledkom takej implantácie, 

najmä ak je to 95 % všetkého implantovaného, čo máte, je, že strach, vyhýbanie sa, 

úzkosť, únikovosť, hnev, násilie, podozrievavosť, deštruktívnosť, obrana a mnohé 

ďalšie podobné škodlivé emócie sa stanú vo vašom živote takými prirodzenými ako 

dýchanie. 

 

Keďže zvieracie druhy nevlastnia žiadne sebapoňatie, sebapredstavu, 

sebauvedomenie či vedomý pojem „ja som“ (čo im znemožňuje byť duchovnými 

a z tohto duchovného stavu riadiť ich životné prostredie pomocou duchovných zákonov, 

ktoré prevyšujú akékoľvek prírodné zákony), všetky tieto typy emócií sú veľmi nutné 

a potrebné pre ich prežitie. U týchto zvierat to bol skutočne prirodzený stav, najmä 

v dňoch, keď sa planéta Zem práve osídľovala, pred tým, než sa na nej objavili 

akíkoľvek ľudia. 

 

Avšak u ľudí, ktorí si so svojimi piatimi percentami priameho nadelenia Najvyšším 

zachovali sebapoňatie, sebapredstavu, sebauvedomenie a pojem „ja som,“ bola situácia 

vždy iná. Tento typ škodlivých emócií sa v ľuďoch stal pascou. Bol to základ, z ktorého 

ľudia logicky nadobudli všemožné ďalšie zničujúce stavy, rozpoloženia, myšlienky, 

pocity, emócie, atď. Samozrejme, tieto škodlivé myšlienky a pocity si ospravedlňovali 
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a odôvodňovali presvedčením, že takí či onakí musia byť preto, aby sami prežili. Taký 

záver, samozrejme, viedol k nastoleniu ďalšej charakteristickej črty negatívneho stavu 

― k sebaklamu a ku klamaniu iných. 

 

Teda, z tohto typu škodlivého materiálu pseudo-tvorcovia vybudovali pseudo-

ľudskú myseľ, s jej tromi oblasťami a deviatimi stupňami. Do tejto pseudo-vnútornej 

mysle títo pseudo-tvorcovia vložili všetky skúsenosti a poznanie, získané rastlinným 

a zvieracím životom počas ich vlastnej evolúcie na planéte Zem. Do tejto pseudo-

vnútornej mysle vložili aj svoje vlastné túžby po ovládnutí a prevzatí celého Stvorenia 

od Najvyššieho, ako aj zvieraciu ignoranciu ohľadne čohokoľvek pozitívneho, dobrého 

a duchovného. 

 

Touto pseudo-vnútornou mysľou obalili a zablokovali pravú Vnútornú Myseľ. 

Dosiahlo sa to tak, že všetko pozitívne, pravdivé a dobré, prichádzajúce z pravej 

Vnútornej Mysle, je polapené touto pseudo-vnútornou mysľou. Tam je to prekrútené, 

pošpinené, nakazené a otrávené všetkými škodlivými, falošnými skúsenosťami 

a poznaním. V tejto forme je to nevyhnutne prenesené do pseudo-prostrednej mysle. (No 

zapamätajte si, prosím, že všetky tieto skúsenosti a poznanie pseudo-vnútornej mysle sú 

vždy falošné, pretože nie sú obsiahnuté a nikdy neboli zažité pravými ľuďmi.) 

 

Pseudo-prostredná myseľ využíva tieto pseudo-skúsenosti a pseudo-poznanie na to, 

aby obalila či zablokovala pravú prostrednú myseľ a jej pravú duševnosť. Robí tak aj za 

účelom prekrútenia, kontaminácie, znečistenia, falzifikácie a otrávenia všetkého, čo je 

prenášané pravou prostrednou mysľou. Preto je v pseudo-prostrednej mysli vytváraná 

skreslená, prekrútená a falošná duševnosť, a tá je potom prenesená do vonkajšej mysle. 

 

Vonkajšia myseľ je použitá na obalenie a zablokovanie pravej vonkajšej mysle ľudí. 

Aj ona prekrúca, skresľuje a znetvoruje náležité a správne ľudské správanie, zahrnujúce 

konania, postoje, vzťahy a životný štýl, ktoré neustále prúdia z pravej vonkajšej mysle. 

Prichádzame teda s falošným správaním a falošným konaním; s podvodmi, 

nepoctivosťou; so zvráteným životným štýlom a so všetkými ostatnými vecami, ktoré 

poznáme z vlastnej skúsenosti a zo skúseností ľudstva na tejto planéte. 

 

Totálnym obalením pravej vonkajšej mysle, so všetkými jej pravými oblasťami 

a stupňami, sú v súčasnosti existujúci ľudia uvedení do pozície totálnej nevedomosti 

ohľadom toho, že vôbec niekedy existovala či existuje pravá ľudská štruktúra. Táto 

nevedomosť je, samozrejme, základom, z ktorého prosperujú a sú napájané všetky 

nevedomé procesy. 

 

Ďalšou dôležitou vecou, ktorá sa týmto činom dosiahla, bolo to, že ak nemáme 

žiadne poznanie a ak nemáme žiadnu priamu skúsenosť s pravou ľudskou mysľou, 

nielenže poprieme existenciu tejto pravej ľudskej mysle, no nevyhnutne budeme falošnú 

pseudo-myseľ považovať za jedinú pravú realitu a všetko začneme odvodzovať z tejto 

falošnej pseudo-mysle. 

 

Z tejto pozície vidíme, že v súčasnosti existujúci ľudia na tejto planéte sa narodili do 

tohto sveta bez akéhokoľvek poznania o tom, čo je skutočne pravdivé a čo je skutočne 

dobré. Preto všetky ich závery o sebe; o ich živote; o duchovnosti; o Bohu a o všetkom 
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ostatnom sú buď totálne falošné a nereálne, alebo sú to prekrútenia, skreslenia 

a skomoleniny skutočného stavu vecí v tomto i v akomkoľvek inom ohľade. 

 

Dúfam, že z tohto všetkého, čo bolo doposiaľ povedané v tejto knihe, teraz už v istej 

miere viete a chápete, z čoho skutočne pozostávate a koľko je vo vás úrovní a aspektov. 

 

Poznanie a chápanie týchto vecí je nutnou podmienkou lepšieho chápania seba, 

lepšieho poznania seba a pochopenia toho, čo bude nasledovať po tejto kapitole. 

 

Z tohto všetkého, čo vám bolo doposiaľ zjavené, vyvstávajú dôležité otázky: 1. Aké 

je vaše miesto a postavenie v tomto vesmíre a 2. aké je vaše miesto a postavenie vo 

vzťahu k iným? 3. Žijete naozaj v pravom a skutočnom svete? 

 

Najskôr začnime odpoveďou na tretiu otázku: Žijete naozaj v pravom skutočnom 

svete? Zatiaľ musíte určite súhlasiť s tým, že odpoveďou na túto otázku bude veľké 

„Nie!“ Nežijeme v skutočnom a pravom svete a vesmíre. S vyššie opísaným vybavením, 

ktoré máme (95 % falošnej mysle, s ponechaním len piatich percent pravej mysle), by 

sme nijako nemohli zapadnúť a prežiť v pravom svete. Ak žijeme v ilúziách a zdaní 

reality, nie sme schopní vidieť a pociťovať pravú realitu. Preto, ak veríme, že naše ilúzie 

sú skutočné a pravé, automaticky popierame existenciu všetkého, čo je skutočné a pravé. 

 

Tento postoj a prijatie tohto postoja nás vyhodili von zo skutočného a pravého sveta 

a Stvorenia do takzvanej zóny ilúzií a zdaní, do zóny ziel a lží. Boli sme vyhodení aj do 

zóny lásky k vonkajšku a lásky k našej vlastnej pseudo-mysli. 

 

V tejto konotácii sebaláska znamená, že milujete svoju pseudo-myseľ a súhlasíte s 

ňou, považujúc ju za jedinú realitu. A láska k tomuto svetu (v tejto konotácii) znamená, 

že sa spoliehate len na svoj vonkajšok či na svoju vedomú vonkajšiu myseľ a na veci, 

ktoré spôsobujú radosť a potešenie vašim fyzickým zmyslom, a podobne. S takýmito 

pseudo-láskami nemôžete v pravom svete a v pravom vesmíre prežiť ani na okamih; 

lebo tu je všetko riadené skutočnou láskou k iným a skutočnou láskou k Bohu 

a skutočnou láskou k vášmu vlastnému pravému ja. Tento druh lásky tvorí jej pravdu 

a múdrosť. 

 

V tom pravom svete nemôžete prežiť jednoducho preto, lebo váš pseudo-svet 

a tamten svet sú v neustálom vzájomnom protiklade. Byť tam, to by bolo pre vás ako 

vziať rybu z oceána a položiť ju na pláž. Ryba nemôže dýchať ten istý vzduch ako vy. 

Vo vašom súčasnom stave nemôžete dýchať čistý vzduch, ktorý dýchajú skutoční ľudia 

v skutočnom vesmíre. Jednoducho tak. 

 

Ako si pamätáte z prvej kapitoly, keď pseudo-tvorcovia aktivovali negatívny stav, 

v procese tej aktivácie došlo k nesmiernej deformácii a poruche v štruktúre Stvorenia. 

Táto deformácia ich pohltila a so všetkým, čo vlastnili, ich vyhodila von do prázdnej 

Zóny Vymiestnenia. Táto zóna je neustále udržiavaná paralelne s pravým Stvorením. Je 

udržiavaná ideami pravých ľudí, ktoré ukazujú, že ľudia majú slobodu voľby odmietnuť 

a poprieť duchovné zákony Najvyššieho i Samotného/Samotnú Najvyššieho a začať 

odvodzovať všetko zo seba samých. Samozrejme, pravá ľudská bytosť by nikdy 

nesúhlasila s realizáciou takéhoto typu ideí. Preto pravá ľudská bytosť rázne vypudzuje 
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akúkoľvek potrebu urobiť to, zatiaľ čo si tým udržuje svoju pravú myseľ čistú a zbavenú 

akýchkoľvek túžob odmietnuť tieto dôležité duchovné princípy. Len čo pravá ľudská 

bytosť vypudí akúkoľvek potrebu odmietnuť duchovné zákony a Najvyššieho, tá 

potreba spolu s jej ideou vypadne z pravého Stvorenia. Tento typ odpadu spôsobuje 

objavenie sa prázdnej Zóny Vymiestnenia. 

 

To do tejto Zóny Vymiestnenia vypadli pseudo-tvorcovia po tom, ako aktivovali 

negatívny stav. K tomu došlo po tom, ako zo slobodnej vôle prijali tú myšlienku ― 

odmietnuť Boha a Jeho/Jej duchovné princípy a zákony. 

 

A tu v súčasnosti všetci sme a existujeme. Táto Zóna Vymiestnenia sprevádza 

všetky svety, vesmíry, dimenzie a stavy, v ktorých žijú praví ľudia. Všetci praví ľudia 

neustále vypudzujú potrebu uskutočniť uvedomovanie si ideí, že si môžu zvoliť 

odmietnutie Boha a duchovných princípov. Z toho dôvodu Zóna Vymiestnenia existuje 

paralelným spôsobom s pravým duchovným svetom, kde ju nazývajú „peklá,“ 

s intermediárnym svetom, kde ju nazývajú „intermediárne peklá,“ a s prírodným alebo 

fyzickým svetom, kde ju nazývajú „vonkajšie či prírodné peklá.“ 

 

Preto v súčasnosti, ako čítate tieto slová, žijete v Zóne Vymiestnenia prírodného 

sveta, konkrétnejšie však, v Zóne Vymiestnenia skutočnej planéty Zem, ktorej zóna sa 

nazýva prírodné peklo. Takže, nežijete na skutočnej Zemi, v skutočnom vesmíre, ako ste 

sa domnievali a mysleli si do tohto momentu. Žijete v pseudo-svete negativity, zloby 

a lží, čiže v prírodných peklách. V tomto svete je všetko v neustálom protiklade 

k všetkému, čo je a existuje v skutočnom svete. Keďže toto je pseudo-svet, všetko je 

v ňom falošné, iluzórne a klamlivé. Je to svet šialenstva, choroby, vojen, 

krviprelievania, násilia a všemožných ďalších ohavností a hnusu. Z toho či onoho 

dôvodu ste sa z vašej vlastnej slobodnej vôle rozhodli vstúpiť do neho a zúčastniť sa 

všetkých jeho udalostí. 

 

Z terajšieho postavenia, v ktorom sa po prečítaní si týchto slov tak nepríjemne 

ocitáte, je jasné, že jestvuje vážny dôvod, prečo ste tu. Tak isto, že jestvuje jednoznačný 

dôvod pre to konkrétne miesto, postavenie a zážitky, ktoré máte v tomto pseudo-

vesmíre, v tomto prírodnom pekle a vo vzťahu k ostatným. 

 

Ste tu s veľmi špecifickým a jedinečným poslaním či úlohou. To určuje miesto 

a postavenie, ktoré tu v súčasnosti zaujímate a typ ľudí a situácií, s ktorými sa 

rozhodnete stýkať a ktoré sa rozhodnete zažiť. Jestvujú vážne dôvody pre všetko, čo sa 

vám deje a bude diať počas vášho pobytu v Zóne Vymiestnenia. (Opäť, kvôli lepšiemu 

pochopeniu štruktúry Zóny Vymiestnenia by som vás rád odkázal na knihu nazvanú 

„Štyri pojmy duchovnej štruktúry Stvorenia“ a na 13. kapitolu knihy zvanej „Realita, 

mýty a ilúzie.“) 

 

Nuž to, ako určiť a zistiť, aké je vaše miesto, postavenie, poslanie, úloha a účel 

vášho života v tejto Zóne, vám bude ukázané v 4. kapitole tejto knihy. 

 

Zo všetkého, čo ste sa doteraz dozvedeli, vyvstáva zaujímavá otázka: Začali ste svoj 

súčasný život skutočne na planéte Zem, alebo v jej Zóne Vymiestnenia? Za v súčasnosti 

existujúcich podmienok na tejto Zemi a so súčasne existujúcou štruktúrou vašej mysle 
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a tela, vyfabrikovaných pseudo-tvorcami, je vôbec možné, aby niekto prišiel na túto 

Zem priamo? 

 

Už ste si pravdepodobne zrátali, že odpoveď na túto dôležitú otázku je veľké „Nie!“ 

 

No, ako potom vôbec ľudia prichádzajú do tejto zóny a situácie? Okrem toho, ako 

a kde sa začína ich individuálny život? 

 

Je sedem spôsobov, ako vznikajú v súčasnosti existujúci ľudia: 

 

Prvý spôsob je prostredníctvom špecifickej idey, ktorá sa objaví v Absolútnej Mysli 

Najvyššieho. Najvyšší iniciuje nejakú ideu ohľadne situácie na planéte Zem. (Vždy, keď 

hovorím o planéte Zem v tejto knihe, znamená to Zónu Vymiestnenia planéty Zem, kde 

žijeme my, a nie pravú planétu Zem.) 

 

Tá idea potrebuje byť premietnutá a umiestnená na túto planétu, aby pre 

Najvyššieho vykonala špecifickú prácu. Keď je v Najvyššom iniciovaná taká idea, 

Najvyšší sa tejto idey opýta, či je ochotná dobrovoľne vojsť do svojho bytia a existencie 

na planéte Zem za špecifickým účelom, týkajúcim sa tejto dôležitej práce. Je táto idea 

ochotná objaviť sa ako ľudská bytosť za podmienok, ktoré tam existujú a do štruktúry 

alebo do fyzickej formy, ktorá bola vyfabrikovaná pseudo-tvorcami v peklách? 

Samozrejme, toto by na ňu uvalilo ohromné obmedzenia, reštrikcie a bloky, ktoré by si 

nikto vôbec nedokázal ani len predstaviť. Chcela by sa táto idea obmedziť a ohraničiť na 

tých 5 % skutočne duchovného a ľudského, a ešte prijať 95 %, ktoré boli vyfabrikované 

pseudo-tvorcami zo zvieracieho života? 

 

Toto všetko sa Najvyšší pýta s pochopením, že je to len dočasná situácia. Inými 

slovami, tá idea strávi na Zemi krátky čas (nie viac než jeden deň až asi sto rokov 

pozemského času). Na záver tohto obdobia bude tá idea pokračovať v živote ako 

jedinečná, vedomá a sebauvedomelá bytosť až do večnosti v pozitívnom stave, ak si tak 

zvolí. Táto otázka je jej položená aj s dôležitým vysvetlením, že táto idea, splodená ako 

ľudská bytosť na Zemi, si nebude pamätať nič o tejto voľbe a dohode, o svojej úlohe 

a poslaní počas určitej doby. To poslanie a úloha sú veľmi často splnené typom osoby, 

ktorá sa tam z nej stane, typom života, ktorý tam bude viesť, typom zážitkov, ktoré tam 

zažije a problémami, ktoré tam táto idea bude manifestovať. 

 

Keď sú všetky tie otázky tej idei položené, je jej jasne ukázaný účel a potreba 

takého života, takých zážitkov a takých problémov. Ak táto špecifická idea plne súhlasí 

s načrtnutým špecifickým účelom a potrebou, vtedy a len vtedy je nadelená duchom 

života z Najvyššieho a Najvyšším. Len čo je nadelená týmto duchom života, tá idea sa 

stáva individualizovanou, jedinečnou, žijúcou, sebauvedomelou, sebacítiacou bytosťou. 

Potom tá entita zostáva určitý čas v duchovnom svete, pripravujúc sa na narodenie do 

tohto sveta skrz negatívne prostriedky alebo cez zvierací fyzický pôrod v matkinom 

lone. 

 

Tento typ prípravy zvyčajne pozostáva zo skúseností a učenia sa o všetkom 

pozitívnom a dobrom, čo existuje v duchovnom svete. Je to tiež čas trávený získavaním 
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špeciálnych schopností, nástrojov a poznania, týkajúcich sa štruktúry ľudskej mysle, 

odrážajúcej sa v predtým opísaných piatich percentách. 

 

Musíte si pamätať, že ten duch mal k dispozícii 95 % z celkovej tej štruktúry. Ten 

duch sa potom učí, ako prežiť len s piatimi percentami z toho celku, čiže ako správne 

využiť tých 5 % na to, aby zostal duchovnou bytosťou. Toto uskutočniť nie je vôbec 

jednoduché. 

 

Keď je tento proces učenia sa zavŕšený, Najvyšší umiestni toho ducha do špeciálne 

navrhnutého, veľmi špecifického intermediárneho sveta. 

 

Tento svet sa nachádza medzi duchovným svetom a všetkými oblasťami Zóny 

Vymiestnenia. Tu tento nový duch podstúpi druhý krok svojho výcviku v príprave na 

vstup do drsného a nebezpečného prírodného sveta Zóny Vymiestnenia. V tomto 

špecifickom intermediárnom svete, ktorý pozostáva z mnohých vesmírov, galaxií, 

slnečných sústav a planét, je ten duch po prvýkrát vystavený negatívnemu stavu. Tam 

existujú špeciálni inštruktori a učitelia, ktorí poznajú veľmi dobre zo svojich vlastných 

skúseností pravú povahu všetkých pekiel (všetkých oblastí Zóny Vymiestnenia). Tí 

majú aj priamy prístup tak do nebies (pravého duchovného sveta a ďalších pravých 

svetov ― intermediárneho a prírodného) ako aj do všetkých pekiel (všetkých obývaných 

Zón Vymiestnenia), vrátane planéty Zem. Títo inštruktori či učitelia postupne dotyčného 

ducha vystavujú všetkým aspektom negatívneho stavu, všetkým zlám, lžiam a jeho 

problémom. Tu je ten duch uvedený do všemožných situácií a podmienok, v ktorých 

môže zažiť dopad negatívneho stavu takpovediac na vlastnej koži. Tieto skúsenosti 

s negatívnym stavom ten duch získava s plným poznaním ich účelu a potrieb. Sú 

dosahované za plnej schopnosti porovnať ich so skúsenosťami v pozitívnom stave. 

 

Ako tu vidíte, v prvom kroku prípravy ducha na vstup do tohto sveta sa ten duch učí 

a zažíva len veci, ktoré sú pozitívne a dobré, odrážajúce sa v prirodzenosti pozitívneho 

stavu. V druhom kroku prípravy na vstup do tohto sveta je ten duch vystavený a zažíva 

všetky aspekty negatívneho stavu, vedome ich porovnávajúc so všetkými aspektmi 

pozitívneho stavu. 

 

Ak by ste chceli v pozemských časových jednotkách určiť, ako dlho trvá, kým taký 

duch prejde touto prípravou, mohli by ste povedať, že minimálna doba potrebná na ten 

účel je 7 rokov. Maximálna doba nikdy neprevýši 400 rokov. Okrem toho, presný čas 

prípravy sa mení od ducha k duchu, v závislosti od povahy jeho/jej misie, úlohy a od 

množstva času, ktorý bude potrebovať na pobyt v tomto svete. 

 

Počas tejto prípravy ten duch starostlivo vopred určí, aký druh situácie, životného 

štýlu, aký genetický a dedičný typ, typ rodičov, typ ekonomických, spoločenských, 

rasových a politických podmienok, udalostí a problémov si bude potrebovať zvoliť, aby 

úspešne zavŕšil svoje poslanie v tomto svete. 

 

Po vykonaní tejto dôležitej voľby ten duch prechádza zážitkami týkajúcimi sa 

špecifických problémov, ktoré sa rozhodne mať na planéte Zem. Toto sa robí tak, že tá 

entita je umiestňovaná na rôzne planéty Zóny Vymiestnenia intermediárneho sveta, kde 

má všetky také skúsenosti k dispozícii. Opäť, tieto negatívne skúsenosti sú získavané 
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s plným vedomým poznaním a uvedomením si ich účelu, potreby a cieľa, a vždy za 

porovnania s pozitívnym stavom. 

 

Po tom, ako sú získané všetky tieto skúsenosti a výcvik je konečne zavŕšený, tomu 

duchu je v jedinom časovom okamihu do najmenších podrobností ukázané, aký bude 

mať život na planéte Zem. Toto zahrnuje aj všetky ostatné oblasti Zóny Vymiestnenia, 

do ktorých sa ten duch dohodol inkarnovať sa či byť poslaný Najvyšším. 

 

Len čo si ten duch plne a vedome uvedomí všetky tieto fakty, je požiadaný, aby 

opätovne dôkladne zvážil svoju voľbu. V tomto bode je tomu duchu dovolené zmeniť 

svoj názor. Avšak po vstupe toho ducha do tohto sveta už žiadna zmena názoru nie je 

možná, pokiaľ, samozrejme, taká zmena nebola dohodnutá pred príchodom do tohto 

sveta. Ak sa ten duch rozhodne, že nechce vykonať túto úlohu, sú mu/jej prezentované 

― bez akýchkoľvek predsudkov ― rôzne ďalšie voľby pre jeho/jej vlastný nepretržitý 

duchovný pokrok, z ktorých si jednu vyberie a tú potom vykoná. 

 

Avšak, ak ten duch súhlasí s pokračovaním (čo zvyčajne urobí), je pripravený na 

inkarnovanie sa na planétu Zem. V tom čase je mu/jej opäť povedané, že nebude mať 

k dispozícii žiadne vedomé spomienky na žiadnu z týchto či na žiadne tieto voľby 

a zážitky. Toto bude platiť dovtedy, kým bude na planéte Zem. Bude to trvať buď po 

celú dobu jeho/jej života na tejto planéte, alebo dovtedy, kým nebude pripravený/á 

bezpečne si spomenúť ―teda, ak bolo voľbou spomenúť si a ak si také spomenutie si 

vyžaduje účel jeho/jej poslania. 

 

Po vykonaní tohto všetkého ten duch podnieti súčasne dvoch ľudí na Zemi (s čím 

títo dvaja ľudia takisto dobrovoľne súhlasili), aby prikročili k oplodneniu, aby pripravili 

fyzické telo, tak ako bolo pre toho ducha pôvodne vyfabrikované pseudo-tvorcami. Toto 

sa urobilo pri príprave jeho/jej vstupu do tohto sveta. V procese počatia a zvieracieho 

fyzického pôrodu sú samotným tým procesom všetky spomienky na tieto zážitky, 

poznanie, udalosti a pravú ľudskú myseľ a na všetky ostatné veci (čokoľvek, čo máte) 

vymazané z vedomého uvedomenia toho ducha. Sú umiestnené v pamäti, aby boli 

strážené ako zvyšky piatich percent pravej ľudskej mysle. Tieto zvyšky sú teraz totálne 

opancierované, obalené a zablokované. 

 

A tak sa do tohto sveta rodíte v totálnej nevedomosti o tomto všetkom i o všetkom 

ostatnom, ako aj v totálnej bezmocnosti a závislosti na iných, bez akéhokoľvek 

uvedomenia si či poznania čohokoľvek duchovného či čohokoľvek iného v tejto 

záležitosti. 

 

Od momentu vášho narodenia je aktivovaná vaša pseudo-myseľ a uvedená do 

popredia. Tu začína dominovať vášmu pozemskému životu. Zvyčajne nemáte ani 

poňatia, že existuje čosi iné než len pseudo-myseľ. Tu a tam zachytíte záblesky o tomto 

všetkom vo vašich snoch a v duchovných hypnotických tranzoch (viac sa o duchovnej 

hypnóze dozviete neskôr), v hlbokej meditácii a v podobných stavoch. No vo väčšine 

prípadov si myslíte, že sú to len výplody vašej predstavivosti. Budete mať tendenciu 

odmietať tieto zážitky ako pre vás nepotrebné. Ľudia z vášho okolia sa väčšinou takým 

zážitkom vysmievajú. Veľmi často ich považujú za príznak nepríčetnosti. Takže, aby ste 
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neboli považovaní za bláznov, máte sklon buď sa im sami vysmievať, alebo ich vytlačiť 

z vašich vedomých spomienok. Takto ste neustále polapení v negatívnom stave. 

 

Počas takých chvíľkových snom podobných zážitkov týchto udalostí môžete zažiť 

spomienku na niečo dôležité, čo sa vám stalo predtým, o čom však nemáte žiadny 

záznam, že by sa vám to stalo počas vášho súčasného pozemského života. Z takých 

skúseností blázniví ľudia rozvinuli teóriu reinkarnácie. Bola vymyslená preto, aby vás 

prinútila uveriť, že ste boli na tejto Zemi už predtým. Prívrženci reinkarnácie si 

neuvedomujú, že tie zážitky sa nemohli nikdy odohrať na tejto Zemi, ale že ste ich skôr 

zakúsili a zažili počas vášho výcvikového obdobia v špecifickom intermediárnom svete. 

Ako si pamätáte z toho, čo bolo povedané o vašom výcviku, na rôznych planétach toho 

špecifického intermediárneho sveta ste boli vystavení mnohým udalostiam a zážitkom. 

Tieto planéty sú súvzťažne blízke tomuto miestu a sú zvyčajne spojené s tými istými 

súvzťažnými názvami, ktoré používame my tu (spomínate si na zákon súvzťažností, 

opísaný stručne v predošlej kapitole?). Takže, z tohto vplyvu u vás vzniká falošná 

predstava, že ste tu boli už predtým. Ak chcete vedieť viac o tom, prečo viera 

v myšlienku reinkarnácie a jej prijatie skrýva krajné duchovné nebezpečenstvo, 

prečítajte si štvrtú kapitolu knihy „Štyri pojmy duchovnej štruktúry Stvorenia.“ Téma 

reinkarnácie sa vymyká rámcu tejto knihy. Tu je spomenutá len preto, aby sa ilustrovalo, 

ako vás negatívny stav neustále chytá do pasce viery v lži, ktoré nemajú žiadnu 

skutočnú reálnosť a ktoré sa len javia ako skutočne reálne. 

 

Druhý spôsob, ako ľudia prichádzajú do tohto sveta, je nasledovný: dvaja jedinci 

(jeden muž a jedna žena) v nebi (v pozitívnom stave) počas svojho duchovného 

pohlavného styku v momente svojho vzájomného duchovného orgazmu následne 

porodia novú a jedinečnú ideu. 

 

Táto nová a jedinečná idea veľmi často súvisí so spôsobmi a prostriedkami pomoci 

pri eliminácii negatívneho stavu. Alebo súvisí s niečím, čo sa týka situácie na planéte 

Zem a/alebo v iných oblastiach Zóny Vymiestnenia a ich zúfalých duchovných potrieb 

a vyváženia. Keď už je táto nová a jedinečná idea vytvorená, Najvyšší sa jej najprv 

opýta, či chce byť a existovať zo svojej vlastnej slobodnej vôle a voľby. Ak tá idea 

nechce (vzdialená možnosť), je pretransformovaná na univerzálnu duchovnú energiu 

bez toho, aby sa niekedy stala individualizovanou životnou formou. Ak súhlasí, čo je 

zvyčajný prípad, Najvyšším a z Najvyššieho je nadelená týmto jedinečným 

a špecifickým duchom života. Potom sa stáva jedinečnou, žijúcou, sebauvedomelou 

a samostatnou individuálnou bytosťou. 

 

Po tom, ak sa táto nová a jedinečná idea narodila za účelom inkarnovania sa na 

planétu Zem, prechádza tými istými krokmi a postupmi výcviku, aké boli opísané 

predtým. 

 

Tretí spôsob, ako prichádzajú ľudia do tohto sveta, je dobrovoľnosť. Niekto 

v pozitívnom stave nebies alebo v pozitívnom stave akéhokoľvek iného sveta nášho 

pravého vesmíru, kto bol stvorený už dávno predtým a kto sídli ako úplne zrelý dospelý 

v jednom z tých svetov, sa dobrovoľne prihlási, že sa bude inkarnovať na túto planétu. 

Tento typ dobrovoľníctva sa odohráva buď prostredníctvom vlastnej idey a žiadosti tej 

osoby, alebo prostredníctvom prosby Najvyššieho, či by nevykonal/a špeciálnu misiu 
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a úlohu v negatívnom stave, alebo či by sa pre Najvyššieho nestal/a špeciálnym agentom 

v negatívnom stave. 

 

Len čo dôjde k takejto dobrovoľnosti alebo len čo dá Najvyšší súhlas s takouto 

prosbou stať sa dobrovoľníkom, táto entita takpovediac odcestuje do toho špeciálneho 

intermediárneho sveta, kde podstúpi presne tie isté kroky a postupy výcviku, aké boli 

opísané predtým. 

 

Štvrtý spôsob, ako prichádzajú ľudia do tohto sveta, je podobný druhému spôsobu, 

až na to, že tá idea pochádza od dvoch totálne cudzích životných foriem, ktoré nemajú 

nič spoločné s týmto vesmírom či s ľudskými bytosťami. Tie zvyčajne sídlia v nejakom 

úplne inom vesmíre, v dimenzii, o ktorých nemáme ani len vzdialenú predstavu 

v zmysle zjavu či funkcie. Tieto cudzie bytosti porodia nejakú novú ideu. Táto idea sa 

nejakým spôsobom týka túžby pomôcť nám v procese eliminácie negatívneho stavu či 

pri bojoch počas zúrivých duchovných vojen, prebiehajúcich medzi pozitívnym 

a negatívnym stavom. 

 

Len čo tá idea súhlasí so svojím účelom, Najvyšší ju nadelí duchom života. Po 

nejakom čase, strávenom v jej vlastnom vesmíre, kde získa plné poznanie štruktúry jej 

vlastného vesmíru a špecifickej kvality pozitívneho stavu v jej vlastnom vesmíre, je tá 

entita premietnutá špeciálnymi duchovnými spôsobmi a prostriedkami do pozitívneho 

stavu nebies tohto vesmíru, zvlášť do Novej nebeskej spoločnosti. (Ohľadne Novej 

nebeskej spoločnosti si pozrite knihy „Posolstvá z vnútra“ a „Realita, mýty a ilúzie.“) 

Tam tá entita zostáva dovtedy, kým sa nenaučí všetko o špecifickej kvalite pozitívneho 

stavu tohto vesmíru, v porovnaní so špecifickou kvalitou pozitívneho stavu jej vlastného 

vesmíru. Po tom tá bytosť cestuje do toho špecifického intermediárneho sveta, kde 

prechádza výcvikom v krokoch a postupmi presne tým istým spôsobom, aký už bol 

opísaný. 

 

Piaty spôsob, ako prichádzajú ľudia do tohto sveta, je podobný tretiemu spôsobu. 

Pri tomto postupe určité cudzie bytosti z iných vesmírov, galaxií a planét, ktoré boli 

stvorené už dávno predtým, sa dobrovoľne prihlásia, že prídu do tohto sveta, aby 

pomohli svojimi ideami. Len čo Najvyšší prijme ich dobrovoľné prihlásenie sa, 

špeciálnymi duchovnými prostriedkami a spôsobmi sú prenesené do Novej nebeskej 

spoločnosti tohto vesmíru v nebi. V krátkom čase získavajú skúsenosti a poznanie 

špecifickej kvality pozitívneho stavu tohto vesmíru, v porovnaní so špecifickou kvalitou 

pozitívneho stavu ich vlastného vesmíru. Keď sa tento krok zavŕši, tieto bytosti následne 

putujú do toho špecifického intermediárneho sveta. Tam počas výcviku prechádzajú 

presne tými istými krokmi a postupmi, aké boli opísané vyššie. 

 

Šiesty spôsob, ako sa ľudia inkarnujú do tohto sveta, je nasledovný: Dvaja negatívni 

duchovia (pseudo-muž a pseudo-žena), buď v duchovnom svete (v peklách), alebo 

v Zóne Vymiestnenia planéty Zem, alebo v akejkoľvek inej oblasti Zóny Vymiestnenia, 

počas ich zlého a negatívneho pohlavného styku porodia nejakú novú a jedinečnú ideu. 

Táto idea súvisí s pokračovaním, zachovaním a zvečňovaním negatívneho stavu po celej 

Zóne Vymiestnenia. 
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Vidíte, že duchovia v negatívnom stave si neželajú nič iné, než do večnosti 

zvečňovať bytie a existenciu tohto negatívneho stavu. Z tohto dôvodu fabrikujú 

všemožné idey tohto charakteru. 

 

Len čo sa táto nová jedinečná idea narodí, je jej prezentovaná voľba byť alebo 

nebyť, existovať alebo neexistovať za takým negatívnym účelom. Nanešťastie, táto idea 

obvykle súhlasí. Hneď, ako súhlasí, vedci pekiel pomocou špeciálnych prostriedkov 

a spôsobov ukradnutých Najvyššiemu a z poznania súvzťažností (obsahujúcich 

tajomstvo tvorby života) zavedú magickými a inými prostriedkami do tej idey pseudo-

ducha života. Následne je tá idea oživená a stáva sa nezávislým, žijúcim, 

sebauvedomelým a jedinečným negatívnym duchom. 

 

Ako si pamätáte, keď sa pseudo-tvorcovia usadili v duchovnom svete, alebo 

presnejšie, v Zóne Vymiestnenia duchovného sveta, zvanej peklá, priniesli si so sebou 

všetko poznanie súvzťažností, cestovania v čase a celej štruktúry originálnej pravej 

ľudskej mysle. Toto poznanie im odobral Ježiš Kristus, Najvyšší. Ježiš Kristus išiel po 

Svojom ukrižovaní do pekiel. Tam zhromaždil všetkých pseudo-tvorcov z rôznych 

oblastí a uzavrel ich na jednom mieste. Toto ich izolovalo od zvyšku Stvorenia a od 

zvyšku Zóny Vymiestnenia. Urobilo sa to preto, aby už nikdy viac nemohli ovplyvňovať 

nič a nikoho v celom Stvorení a v Zóne Vymiestnenia. 

 

V čase inkarnácie Ježiša Krista na túto planétu boli pseudo-tvorcovia tak silní 

a početní, že sa s ich prefíkanými magickými schopnosťami a s nesmiernym poznaním, 

ktoré mali k dispozícii (zhromažďovaným po mnoho miliónov rokov), rozšírili do 

všetkých kútov Stvorenia Najvyššieho, dokonca do najvyšších nebies duchovného sveta. 

Táto situácia ohrozila celé Stvorenie, takže ich vôbec nikto nemohol zastaviť. Daril sa 

im ich plán prevziať celé Stvorenie Najvyššieho, ustanoviť sa za bohov a nesporných 

vládcov celého Stvorenia. 

 

Aby sa ukončila táto expanzia pseudo-tvorcov, bolo nutné, aby osobne Najvyšší 

podnikol isté kroky a prikročil k druhej fáze Jeho/Jej Veľkého Plánu. Najvyšší jediný 

mal schopnosť a poznanie, ako ich zastaviť. Keby sa Najvyšší vo Svojom Absolútnom 

Stave a Kondícii čo i len priblížil k pseudo-tvorcom či k negatívnemu stavu, na základe 

samotnej Jeho/Jej prítomnosti a slávy by pseudo-tvorcovia naveky zahynuli. Nikto by 

nemohol zostať nažive. Taká situácia by bola v rozpore s Absolútnou Esenciou 

a Substanciou Najvyššieho, čo je čistá Láska a čistá Múdrosť. Čistá Láska a čistá 

Múdrosť neničí, ona len dáva život za účelom zdieľania tej Lásky a Múdrosti. Taká je 

skutočná povaha pravej Lásky a Múdrosti ― zdieľať svoju esenciu a substanciu s 

ostatnými. Toto je dôvod, prečo Najvyšší stvoril celé Stvorenie, aby mohol s každým 

zdieľať tú Lásku a Múdrosť. Takže, aby Najvyšší zastavil túto expanziu a toto 

prevládanie negatívneho stavu nad pozitívnym stavom, ktoré existovalo v čase 

inkarnácie Ježiša Krista na túto planétu, bolo nutné, aby Najvyšší prišiel do kontaktu 

s negatívnym stavom bez zničenia či anihilácie kohokoľvek, kto bol s tým negatívnym 

stavom stotožnený. 

 

Z toho dôvodu sa Sám/Sama Najvyšší rozhodol dobrovoľne sa inkarnovať na túto 

planétu prostredníctvom presne tých istých spôsobov a prostriedkov, akými sa 

inkarnovali ostatní ľudia. Najvyšší určil dvoch ľudí na tejto planéte, aby slúžili ako 
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rodičia, cez ktorých Si vystaval veľmi špecifické fyzické ľudské telo. Bola to štruktúra 

alebo forma pôvodne vyfabrikovaná pseudo-tvorcami. 

 

Najvyšší potom vstúpil do toho tela pomocou určitých aspektov Svojho Ducha a ako 

Ježiš Kristus sa narodil v čase a priestore presne podľa zvieracích metód a spôsobov 

fyzického narodenia, ako to pôvodne vyfabrikovali pseudo-tvorcovia. V tom tele, z jeho 

95 % zvieracích charakteristík a zo súhrnu všetkých negatívnych zážitkov ľudstva 

(obsiahnutých vo všetkých génoch takého tela), bol Najvyšší schopný zažiť v úplnosti 

celú povahu negatívneho stavu. Ako si pamätáte, v tej pseudo-mysli je obsiahnuté 

všetko ― všetko, čo kedy v negatívnom zmysle zažili všetky rastliny, zvieratá a ľudia 

predtým vyfabrikovaní pseudo-tvorcami v priebehu tých mnohých miliónov rokov. To 

telo bolo schopné aj značne zmierniť prítomnosť Najvyššieho v sebe, aby tak nikto 

v negatívnom stave nezahynul kvôli prítomnosti Najvyššieho. Najvyšší sa na túto 

planétu inkarnoval pod menom Ježiš Kristus. 

 

Po ukrižovaní Ježiš Kristus vstúpil do Zóny Vymiestnenia ostatných svetov, zvlášť 

do všetkých pekiel, dostal ich pod Svoju pôsobnosť a podriadil si ich. Napokon ich dal 

do poriadku, odstránil poznanie pseudo-tvorcov cestovania v čase a všetko ostatné 

poznanie toho charakteru, ktoré vlastnili. Potom obmedzil využitie toho poznania 

výlučne na schopnosť upotrebiť 5 % pravej ľudskej mysle, sprístupnenej im 

z pôvodného nadelenia Najvyšším. Také využitie im dovolilo oživiť a dať život ich 

negatívnym novonarodeným ideám. Toto dovolenie bolo nevyhnutné, aby negatívny 

stav mohol naplniť svoj účel a poslanie, kvôli ktorému mu bolo dovolené vzniknúť 

a existovať. Koniec koncov, preto mu bolo dovolené vzniknúť a existovať, aby bola 

zodpovedaná oná pôvodná, významná, životne dôležitá a rozhodujúca otázka 

formulovaná v prvej kapitole: „Čo by sa stalo, keby mohol byť pôvod života vysvetlený 

takzvanými fyzickými zákonmi a prírodnými procesmi hmoty, bez zaangažovania 

akýchkoľvek duchovných zákonov, duchovného sveta či Najvyššieho ― Stvoriteľa? 

Aký by bol život bez akejkoľvek duchovnosti alebo ak by ste mali duchovné zákony 

odvodzovať z hmoty a prírody, namiesto toho, aby ste hmotu a prírodu videli ako 

produkt, výsledok duchovných zákonov a princípov?“ 

 

Takže, takto sú pekelní duchovia schopní vytvárať rôzne typy životných foriem. Sú 

tiež schopní zaviesť ducha života do svojich negatívnych ideí, ktoré sa stanú duchmi 

a následne ľudskými bytosťami. Rovnako to ukazuje, ako vyfabrikovali a ako neustále 

fabrikujú všemožné deštruktívne a nebezpečné rastliny, vírusy, mikróby, baktérie 

a zvieracie životné formy. 

 

Po tom, ako je taká negatívna idea oživená a stane sa negatívnym duchom, je 

umiestnená do špeciálnej Zóny Vymiestnenia intermediárneho sveta. Tam podstúpi 

dôkladný výcvik ako prípravu na jej inkarnovanie sa na planétu Zem. Výcvik 

negatívnych duchov je značne odlišný od výcviku pozitívnych duchov v tom 

špecifickom intermediárnom svete. 

 

Negatívni duchovia sa nepotrebujú učiť, ako byť negatívny alebo ako mať 

problémy. Byť takí je ich život. Namiesto toho musia byť trénovaní v tom, ako 

predstierať, že sú dobrí, že sú pozitívni a že hovoria pravdu, a súčasne plánovať zničenie 
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všetkého dobrého a pravdivého, čo je k dispozícii na tejto Zemi v tých ľuďoch, ktorí sa 

inkarnovali z Najvyššieho a z pozitívneho stavu. 

 

Ako vidíte, planéta Zem je bojiskom, na ktorom prebieha zúrivá duchovná vojna 

medzi pozitívnymi a negatívnymi silami. Je veľa ďalších vecí, v ktorých je ten 

negatívny duch cvičený, aby uskutočnil svoje poslanie na tejto planéte. Hlavným 

účelom tohto poslania je zvečňovanie, predlžovanie a zachovávanie negatívneho stavu 

po celej Zóne Vymiestnenia. 

 

Len čo je výcvik tohto negatívneho ducha dokončený, inkarnuje sa na túto Zem 

presne tým istým spôsobom ako ktokoľvek iný. Robí sa to prostredníctvom fyzického, 

zvieracieho narodenia cez matkino lono, s vymazaním všetkých vedomých spomienok 

na to, odkiaľ prichádza a za akým účelom prichádza na túto planétu. Je to tak preto, lebo 

dokonca aj tieto typy duchov majú v sebe neustále prítomnú schopnosť uplatňovať 

slobodu voľby. Môžu sa zmeniť a môžu emigrovať do pozitívneho stavu, ak si tak 

zvolia zo svojej vlastnej slobodnej vôle. Toto je jedným z dôvodov, prečo sem Najvyšší 

posiela dobrovoľníkov z pozitívneho stavu, aby pomohli agentom negatívneho stavu 

konvertovať do pozitívneho stavu. Toto je jeden zo spôsobov, ako Najvyšší pomaly 

a postupne, krok za krokom, eliminuje negatívny stav. 

 

Siedmy spôsob, ako sa ľudia inkarnujú na túto planétu, si vyžaduje niekoho, kto už 

je a existuje v Zóne Vymiestnenia v peklách, toho, kto sa ešte nikdy neinkarnoval na 

túto planétu a kto dobrovoľne súhlasí s narodením sa na Zemi. Toto sa robí za účelom 

blokovania a zasahovania do úlohy a poslania agentov Najvyššieho, ktorí sú neustále 

prítomní na tejto Zemi. Dôvodom ich inkarnácie je aj zachovávanie, zvečňovanie 

a predlžovanie negatívneho stavu na tejto planéte do večnosti. Po tom, ako duchovia 

tohto typu dobrovoľne súhlasia so svojim vlastným poslaním, následne sú umiestnení do 

špecifickej Zóny Vymiestnenia toho špecifického intermediárneho sveta. Tam podstúpia 

veľmi dôkladný výcvik ako prípravu na vstup do tohto sveta, aby uspeli pri završovaní 

svojho poslania. 

 

Toto sú teda hlavné spôsoby a prostriedky, pomocou ktorých sa ľudia objavujú na 

tejto planéte. Ohľadom ďalších informácií o tejto záležitosti si pozrite šestnástu kapitolu 

knihy „Realita, mýty a ilúzie.“ 

 

Takže, vo všeobecnom zmysle viete, ak skutočne chcete vedieť, ako ste sa dostali 

do všetkých týchto malérov, existujúcich na planéte Zem. Kvôli lepšiemu chápaniu 

vášho života a toho, kto ste a prečo ste tu; a zo všetkého, čo bolo doposiaľ v týchto 

dvoch kapitolách zjavené, treba urobiť veľmi dôležitý záver v nasledovných bodoch: 

 

I. STE TU NA ZÁKLADE VAŠEJ VLASTNEJ VOĽBY A SLOBODNEJ VÔLE. 

NEJESTVUJÚ ŽIADNE NÁHODY ČI NEHODY. 

 

Najvýznamnejším, životne najdôležitejším a najrozhodujúcejším záverom je, že 

všetci sme tu z našej vlastnej slobodnej vôle a na základe našej vlastnej slobodnej 

voľby, vrátane voľby nepamätať si, že sme si zvolili, že sem prídeme. Táto voľba nie je 

len akási voľba našej všeobecnej dohody prísť sem. Namiesto toho sme si zvolili každý 

drobný detail nášho pozemského života, vrátane všetkých našich problémov, trápení, 
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utrpení, náhod, nehôd, typu rodičov, typu predkov, typu miesta, životného štýlu a 

čohokoľvek, čo máme. Z tohto pravidla nejestvujú žiadne výnimky či výluky. Všetko, 

čo sa nám deje v každom danom okamihu nášho života, sa môže udiať len preto, lebo 

sme si zvolili, že sa to z rôznych dôležitých duchovných dôvodov stane. Tie dôležité 

duchovné dôvody si vedome neuvedomujeme. Vedome si neuvedomujeme ani fakt, že 

sme si zvolili, že sa to stane. 

 

Vzhľadom k tomuto faktu je jasné, že nejestvujú žiadne náhody, žiadne nehody, 

žiadne štatistické pravdepodobnosti, ktoré by neboli výsledkom nejakej slobodnej 

voľby. Štatistická pravdepodobnosť sa vyskytuje len v tom, že niektorí ľudia si zvolia, 

že budú účastníkmi tej istej takzvanej náhodnej udalosti. (Napríklad, môžu si zvoliť, že 

budú obeťami pádu dopravného prúdového lietadla, alebo hromadnej autohavárie na 

diaľnici, alebo ničivého hurikánu, a podobných situácií.) 

 

Akékoľvek šance, náhody, nehody a podobné veci, ak by k nim mohlo dochádzať, 

by boli výslovným porušením hlavného princípu života; vašej slobody voľby. Stali by 

ste sa len handrovou bábikou v rukách krutého osudu náhody a pravdepodobnosti. 

V stvorení Najvyššieho žiadne také veci neexistujú. Dokonca aj v negatívnom stave je 

vždy prítomná slobodná voľba, lebo, koniec koncov, negatívny stav bol aktivovaný 

kohosi voľbou. 

 

Tento záver tiež úplne jasne znamená, že ste plne zodpovední za všetko, čo sa deje 

vo vašom živote, či už si to uvedomujete alebo nie. 

 

No slovo „voľba“ znamená úplne jasne aj to, že každá voľba vám poskytuje večnú 

príležitosť vykonať inú voľbu, ktorá vás môže vyviesť von z negatívneho stavu. 

 

II. NEGATÍVNY STAV NIE JE NAVEKY. MÔŽETE SI ZVOLIŤ ZMENU 

SVOJHO STAVU. 

 

Negatívny stav bol aktivovaný len za jednej podmienky: každý, kto sa zúčastní 

negatívneho stavu, to je jedno kde, či ako hlboko v peklách, a je jedno, ako veľmi je 

stotožnený s negatívnym stavom a ako veľmi ho miluje, môže si zvoliť, že sa vzdá 

negatívneho stavu. Môže si tu zvoliť, že konvertuje do pozitívneho stavu a prestane sa 

stotožňovať s negatívnym stavom a milovať ho. 

 

Toto platí aj pre všetkých ľudí na planéte Zem. Všetko, čo si zvolíte, môžete zrušiť, 

pokiaľ to len nenaruší vašu voľbu naučiť sa niečo dôležité z voľby, ktorú sa pokúšate 

zrušiť. V momente, ako je lekcia, kvôli ktorej ste sem vôbec prišli, naučená, ste 

oprávnení učiniť čerstvú voľbu, ktorá vás postupne vyvedie von z negatívneho stavu 

problémov, ziel a lží do pozitívneho stavu bez problémov, s dobrotou a pravdou. 

 

Ďalšou podmienkou, za akej Najvyšší dovolil, aby bol aktivovaný negatívny stav, 

je, že tento bude trvať len jeden časový cyklus, a nie do večnosti (alebo naveky, ako 

naznačujú niektoré doslovné vyhlásenia v Svätej Biblii). Svätá Biblia sa vo svojom 

doslovnom zmysle vyjadruje v domnelých alebo zdanlivých pravdách, a nie 

v skutočných pravdách. Domnelou či zdanlivou pravdou je, že negatívny stav bude 

existovať naveky či do večnosti (peklá). Avšak skutočnou pravdou, ktorá je obsiahnutá 
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v takých vyhláseniach, je, že negatívny stav môže do večnosti existovať len ako 

možnosť. Teda, vždy, do večnosti, si môžete zvoliť byť zlí a negatívni a použiť tú ideu 

vašej slobodnej voľby odmietnuť a poprieť existenciu Najvyššieho a Jeho/Jej 

duchovných princípov. Tento princíp slobodnej voľby tvorí pre negatívny stav potenciál 

existovať naveky. 

 

Koniec koncov, ako ste sa dozvedeli z vyššie uvedeného, objavenie sa tej idey vo 

vašej mysli a vaše odmietnutie jej uskutočnenia udržiava prázdnu Zónu Vymiestnenia 

v neustálej pripravenosti. Mohli by ste do nej vypadnúť, pokiaľ by ste si zvolili, že 

uskutočníte tú ideu a budete viesť život, ktorý bude odmietať Najvyššieho a všetko 

duchovné. Pretože tá idea vám nemôže byť nikdy odňatá, Zóna Vymiestnenia bude 

existovať stále. Takto to je napriek tomu, že bude dovtedy prázdna alebo deaktivovaná, 

kým nezatúžite po uskutočnení tej idey. Takto sa vám radí chápať niektoré vyhlásenia 

v Svätej Biblii, ktoré tvrdia, že budete do večnosti v pekelnom ohni, ak ste hriešnik 

a zločinec. 

 

Čo by to bola za spravodlivosť, potrestať vás večným pekelným ohňom za niečo, čo 

ste urobili počas vášho krátkeho pozemského života? 

 

Keď pôvodní ľudia dobrovoľne súhlasili s aktivovaním negatívneho stavu, Najvyšší 

im a nám všetkým, ktorí sa ho zúčastňujeme, dal sľub, že existencia negatívneho stavu 

v aktívnom stave a kondícii nepresiahne jeden časový cyklus. Jeden časový cyklus trvá 

v pozemských časových jednotkách približne jeden trilión rokov (podrobnosti si pozrite 

v tretej kapitole knihy „Štyri pojmy duchovnej štruktúry Stvorenia“). Avšak, Pán Ježiš 

Kristus, ktorý je Najvyšší, učinil aj sľub, že kvôli pozitívnemu stavu a ľuďom, ktorí 

z pozitívneho stavu dobrovoľne prišli do negatívneho stavu, bude súčasný časový cyklus 

značne skrátený. Teda, negatívnemu stavu nebude dovolené byť v aktívnom 

a dominantnom stave, kondícii a forme dokonca ani jeden plný časový cyklus. 

 

Je dôležité, aby ste pochopili rozdiel medzi týmito dvoma formami a kondíciami 

negatívneho stavu. Jednou formou je stav latencie, neaktívny stav, a druhou formou je 

stav aktivácie a dominancie. Keď Biblia hovorí o večnom trvaní pekiel, hovorí z pozície 

neaktívneho a latentného stavu Zóny Vymiestnenia. Tá je neustále pripravená prijať 

každého, kto je ochotný prostredníctvom slobodnej voľby prijať ideu, že Najvyšší 

neexistuje, predstavu, že nepotrebuje nič duchovné na to, aby žil/a, bol/a a existoval/a. 

 

III. OD SVOJHO NARODENIA STE VYBAVENÍ ŠPECIÁLNYMI NÁSTROJ-

MI, PROSTRIEDKAMI A SCHOPNOSŤAMI NA ZDOLANIE VŠETKÝCH 

VAŠICH PROBLÉMOV ČI NEGATÍVNEHO STAVU VO VÁS. 

 

Aby bol každý schopný zvoliť si, že sa vzdá negatívneho stavu a jeho ziel, lží, útrap 

a problémov, každý, kto vstupuje do ktorejkoľvek oblasti negatívneho stavu, je 

vybavený veľmi špeciálnymi nástrojmi, prostriedkami a schopnosťami. Každý, kto si 

zvolí, že ich použije, môže sa dostať do kontaktu so skutočne ľudskými piatimi 

percentami v nás. Tam je Vnútorná Myseľ a tam je Najvyšší, čakajúci, že sa na 

Neho/Ňu dotyčný obráti, aby Najvyšší zahájil proces duchovnej transformácie 

a eliminácie negatívneho stavu a jeho povahy z našich životov. 
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Pamätáte sa, keď sme spomenuli, že pseudo-tvorcovia nemali inú voľbu, ak chceli 

uspieť s ich plánom, než použiť nejaké pôvodné prvky z pravého človeka, ktoré boli 

priamo stvorené Najvyšším, a že z toho použili 5 %? Nuž, oni vedeli, že to je najslabší 

bod ich snahy vyfabrikovať pseudo-ľudí, napriek tomu to však bol jediný možný 

spôsob, ako to urobiť. 

 

Tá originálna štruktúra v nás, nech je akokoľvek malá, nám poskytuje neustále 

príležitosti na použitie tých nástrojov, prostriedkov a schopností na prekonanie tej 

pancierovej steny pseudo-mysle, ktorá obaľuje našu pravú ľudskú myseľ a na začatie 

odstraňovania tej steny. V kapitole 4 tejto knihy sa dozviete o týchto nástrojoch, 

prostriedkoch, spôsoboch a schopnostiach, ktoré máte a ako ich máte na to použiť. 

 

IV. STE TU NA TO, ABY STE ZOBRAZILI URČITÝ ASPEKT NEGATÍV-

NEHO STAVU VAŠÍM JEDINEČNÝM PREJAVOM PRE POUČENIE 

VŠETKÝCH V CELOM STVORENÍ. 

 

Každý z nás, nezáleží na tom, ktorým zo siedmych spôsobov sa objavil na tejto 

planéte, sem prišiel za veľmi dôležitým účelom, naučiť sa niečo o negatívnom stave 

a byť žijúcou, skúsenostnou a živou ilustráciou niektorých aspektov prirodzenosti 

negatívneho stavu. Nezáleží na tom, či si vedome budete alebo nebudete uvedomovať 

tento fakt, pokiaľ budete na tejto planéte. Stane sa vám zrejmým, len čo budete z tejto 

planéty preč. 

 

Tiež si musíme uvedomovať dôležitosť faktu, že väčšina ľudí na tejto planéte, od 

aktivácie negatívneho stavu, dobrovoľne súhlasila, že bude slúžiť ako znázornenia 

rôznych aspektov povahy negatívneho stavu, nie vedomým uvedomovaním si toho, 

ale predovšetkým svojím životným štýlom; typom osobnosti a dedičnosti, ktorú si 

zvolia; typom problémov, trápení, utrpení, porúch, chorôb, ktoré si zvolia; typom 

správania, postojov, vzťahov, ktoré nadviažu; a typom práce či profesie, v ktorej 

budú zapojení; a predovšetkým spôsobom, akým sa budú boriť so svojimi 

každodennými životnými problémami. Toto je hlavná úloha a poslanie, s ktorých 

prijatím sme všetci súhlasili. Toto je jeden z dôvodov, prečo je každý z nás taký iný, 

dokonca aj počas nášho pobytu v negatívnom stave. 

 

Musíme si tiež uvedomovať fakt, že negatívny stav nemôže vyčerpať svoju 

užitočnosť pre Stvorenie za účelom zodpovedania tej otázky, ktorá bola zjavená v prvej 

kapitole, kým plne neprejaví celú svoju povahu. Toto je dôvod, prečo v ňom musia byť 

zainteresované toľké bilióny a bilióny ľudí. Každá jedna osoba zobrazuje jeden aspekt 

negatívneho stavu svojím jedinečným prejavom. Nikto, okrem Najvyššieho, nevie, 

koľko je v negatívnom stave aspektov. No v okamihu, ako sa všetky aspekty stanú 

očividnými a zobrazia sa živými príkladmi všetkých tých ľudí, ktorí sa dobrovoľne na 

týchto aktoch podieľajú, negatívny stav bude opäť deaktivovaný a uvedený do 

latentného stavu. Teraz však už s istotou vieme, že negatívny stav vyčerpá svoju 

užitočnosť v rámci jediného časového cyklu, ktorý bude značne kratší než zvyčajne. 
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V. NAJVYŠŠÍ VO FORME JEŽIŠA KRISTA ZAŽIL NEGATÍVNY STAV 

A PODROBIL SI HO. 

 

Najdôležitejšou vecou je uvedomiť si tu, že Najvyšší Sám/Sama dobrovoľne 

súhlasil Svojou vlastnou slobodnou voľbou, že sa stane ľudskou bytosťou vo forme 

Ježiša Krista. Najvyšší chcel zažiť osobne úplnú povahu negatívneho stavu vo fyzickom 

tele vyfabrikovanom pseudo-tvorcami, a najmä v čase a priestore, ktorými Najvyšší 

nebol nikdy obmedzený. Taký čin Najvyššieho bol nevyhnutným krokom za účelom 

spasenia celého Stvorenia pred expandujúcimi pseudo-tvorcami, ktorí v tom čase 

prevládali nad pozitívnym stavom. Najvyšší ako Ježiš Kristus osobne vystaval, 

vydláždil a ukázal cestu von z negatívneho stavu do pozitívneho stavu každému, kto je 

ochotný tú cestu nasledovať. Ježiš Kristus okrem toho osobne zobrazil, ako to urobiť. 

 

Aj keď z pozície Svojej Absolútnosti vie Najvyšší všetko o negatívnom stave, z tej 

jednotlivej pozície nemohol Najvyšší zažiť negatívny stav. Iné je vedieť o negatívnom 

stave a iné je zažiť negatívny stav. Ak by mal Najvyšší zažiť negatívny stav vo Svojom 

Absolútnom Stave, celé Stvorenie by zahynulo a nikto by tú situáciu nemohol prežiť. 

Dôvodom, prečo by tú situáciu nemohol nikto prežiť, je, že život Stvorenia môže byť 

udržiavaný len z Absolútneho Stavu pozitívnosti, čiže z čistej Lásky a Múdrosti. 

 

Akékoľvek pripustenie zažitia negatívneho stavu v Absolútnom Rozpoložení by 

zrušilo čistotu toho stavu a Absolútne Rozpoloženie by už viac nebolo Absolútne, lebo 

by nebolo čisté. V momente, ako by Absolútny Stav prestal byť Absolútny, stratil by 

svoju schopnosť poskytovať komukoľvek životnú podporu. Takže, každý by zahynul. 

 

No je rozdiel, ak sa niektoré aspekty Lásky a Múdrosti Najvyššieho obmedzia 

konkrétnym časom a priestorom, ktorý nemôže byť nikdy absolútny, ale len relatívny. 

 

Teda, inkarnácia Najvyššieho do času a priestoru a do podmienok, ktoré 

vyfabrikovali pseudo-tvorcovia, Mu/Jej umožnila získať skúsenosť o celom negatívnom 

stave. Táto skúsenosť bola získaná nie z pozície Jeho/Jej čistého Absolútneho Stavu, ale 

z pozície relatívneho času a priestoru v Zóne Vymiestnenia a z tela, ktoré bolo 

vytvorené v matkinom lone metódou a spôsobmi, ktoré geneticky a magicky 

zmanipulovali pseudo-tvorcovia. 

 

Jediný spôsob, ako si môžete vôbec niečo podriadiť a dať to do poriadku, je zažitie 

povahy a neusporiadaného chaosu toho. Bez takého zážitku nie je možné žiadne 

podriadenie a uvedenie do poriadku. Toto je dôvod, prečo Najvyšší vo Svojej fyzickej 

forme Ježiša Krista dovolil, že bude pokúšaný pseudo-tvorcami (diablami a Satanom). 

Cez také silné pokúšanie, dokonca až po mučenie na kríži a ukrižovanie, mohol/a plne 

zažiť negatívny stav a počas toho procesu mohol/a uskutočniť Svoje poslanie spasiť 

Stvorenie pred zničením a podrobiť si všetky peklá uvedením ich pod Svoju kontrolu 

a oblasť vplyvu. Do toho bodu boli všetky peklá pod vládou a v okruhu pôsobnosti 

pseudo-tvorcov. O tomto bola jedna zo spásonosných misií Ježiša Krista, medzi 

mnohým iným. 
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VI. JEDINEČNÉ POLOŽENIE, V AKOM ŽIJETE NA TEJTO PLANÉTE. 

 

Situácia na planéte Zem má podivný charakter. Pretože minimálne tretina ľudstva sa 

inkarnuje na planétu Zem z pozitívneho stavu, to vytvára v tejto divnej oblasti Zóny 

Vymiestnenia veľmi jedinečné pomery. Ľudia, ktorí prišli z pozitívneho stavu, aj keď 95 

% z nich sa stáva otrokmi negatívneho stavu, má neustály intuitívny pocit, že s celým 

usporiadaním na tejto planéte nie je niečo v poriadku. Z tej pozície si neustále 

zachovávajú určitý stupeň matného duchovného uvedomenia, ktoré vedie k vzniku 

mnohých náboženských foriem, ktoré až donedávna pozostávali z podivnej zmesi právd 

a lží a dobra a ziel. 

 

Tak bola na tejto planéte nastolená jedinečná situácia, kde sa mieša dobro a zlo 

a pravda a lži. Táto situácia poskytuje každému, kto je tu, nebezpečnú schopnosť byť 

pokrytcom. Toto znamená, že ste schopní povedať jedno, no súčasne ste schopní 

myslieť si, chcieť a cítiť presný opak toho, čo ste práve povedali. Niekomu môžete 

nahlas a jasne povedať: „Nesmierne sa teším, že som s tebou.“ No súčasne si myslíte 

a cítite: „Nemôžem ťa vystáť; už aby si odišiel,“ a podobne. Nikde inde v celom 

Stvorení neexistuje taká situácia. Na takýchto pomeroch môže byť povaha negatívneho 

stavu znázornená najlepšie. Toto je dôvod, prečo Najvyšší dovolil nastolenie takýchto 

pomerov na planéte Zem. 

 

Ako uvidíte neskôr, táto situácia je spúšťacím zariadením pre mnohé ľudské 

problémy a pocity nešťastia. 

 

VII. MEDZI NAMI SA NACHÁDZAJÚ AJ AGENTI POZITÍVNEHO STAVU AJ 

AGENTI NEGATÍVNEHO STAVU. 

 

Prítomnosť špeciálnych agentov Najvyššieho v rôznych oblastiach Zóny 

Vymiestnenia a na tejto planéte zaisťuje, že tieto oblasti majú vždy nejaké živé príklady 

toho, čo to znamená byť skutočne duchovnou bytosťou. Títo agenti sú ako svetelné 

majáky, ktoré vedú lode a lietadlá v tme a tmou. Sú ilustrátormi, demonštrátormi 

a poskytovateľmi neustáleho príkladu, že je možné nájsť svoju cestu von z vášho 

súčasného položenia, čiže von z negatívneho stavu. Svojím konkrétnym životným 

štýlom a veľmi pokojným, mierumilovným, trpezlivým, milujúcim, múdrym, kľudným 

a jemným postojom poskytujú dobrý príklad, ako to urobiť. Títo agenti o tom zvyčajne 

príliš nehovoria, nedávajú o tom kázne druhým ľuďom, neradi vám hovoria, čo robiť 

a ako to robiť, ale jednoducho to žijú a žitím vám slúžia ako príklad, aké to je byť 

vskutku duchovnou bytosťou. 

 

Môžete si byť istí, že títo agenti Najvyššieho sú v každodennom živote zvyčajne 

obyčajní ľudia, veľmi tichí, bez vykonávania akýchkoľvek zvláštnych znamení či 

hlasných vyhlásení. Tento typ ľudí zvyčajne nenájdete v ústraní, v kláštoroch, na púšti, 

v horách, v tradičných cirkvách, v lotosovej pozícii, podivne oblečených, čudne 

upravených, jediacich a pijúcich čudným spôsobom a uvaľujúcich všemožné reštrikcie, 

obmedzenia a tabu na seba i na iných. Týmto druhým typom ľudí sú zvyčajne agenti 

negatívneho stavu, ktorí vás chcú zviesť z vašej správnej duchovnej cesty pod maskou 

duchovnosti v mene Boha, prostredníctvom rôznych bláznivých rituálov. Snáď až na pár 
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výnimiek, medzi týmito typmi ľudí nemožno nikdy nájsť žiadnych pravých agentov 

Najvyššieho. Nenaleťte im a nedajte sa nimi zviesť. 

 

VIII. SKUTOČNÝ ÚČEL VÁŠHO ŽIVOTA NA TEJTO PLANÉTE. 

 

Z tohto hľadiska je skutočným účelom vášho života na tejto planéte buď zobraziť 

vaším súčasným životným štýlom niektoré aspekty negatívneho stavu, alebo zobraziť, 

ako nájsť cestu von z negatívneho stavu, alebo zobraziť oboje. Definitívnym 

všeobecným účelom vášho života je konečná deaktivácia a eliminácia negatívneho 

stavu. Špecifickejším účelom vášho života na tejto planéte je nájsť si cestu späť domov, 

k pôvodným piatim percentám pravej ľudskej mysle vo vás, kde je Najvyšší. V tomto 

ohľade skutočným účelom vášho života na tejto Zemi je uskutočniť vedomý kontakt 

s Najvyšším vo vás, zatiaľ čo ste v negatívnom stave, a začať odvodzovať všetko vo 

vašom živote z Najvyššieho. Ak si už nájdete cestu k Najvyššiemu vo vás, 

z Najvyššieho objavíte, ako sa v sebe zbaviť negatívneho stavu a jeho problémov. Takto 

sa deaktivuje a eliminuje negatívny stav. 

 

No skutočne intímny a súkromný účel vášho života ― to je to, o čo sa snažíte ― 

nemôže poznať nikto, len Najvyšší a vy osobne. Toto je dôvod, prečo sa 

prostredníctvom tejto knihy potrebujete naučiť, ako uskutočniť kontakt s pravým 

Najvyšším vo vašej pravej Vnútornej Mysli a ako zistiť, aký je váš súkromný a osobný 

skutočný účel života na tejto planéte. 

 

IX. VŠETKO SI DOKÁŽETE OVERIŤ VO VAŠEJ VLASTNEJ VNÚTORNEJ 

MYSLI. 

 

Aby ste mohli začať skutočne zisťovať, kto ste a prečo ste tu a kompetentne, 

efektívne a úspešne napĺňať účel vášho tunajšieho bytia a oslobodiť sa z otroctva 

negatívneho stavu, v ktorom celkom určite ste (len sa pozrite na váš vlastný doterajší 

život), potrebovali ste sa dozvedieť o týchto významných, rozhodujúcich, životne 

dôležitých a nových veciach, ktoré boli zjavené v týchto dvoch kapitolách. Bez tohto 

zjavenia by ste sa nemohli nikdy poriadne a presne dozvedieť, kto naozaj ste a prečo ste 

naozaj tu. 

 

Ako bolo spomenuté predtým, keď si už nájdete cestu späť domov, k tým piatim 

percentám, k vašej pravej Vnútornej Mysli a k Najvyššiemu v nej, budete schopní sami 

si overiť, či to, čo bolo zjavené v týchto dvoch kapitolách, je pravda alebo nie. Budete 

posudzovateľom toho. Ak budete mať svoju myseľ otvorenú a ak sa obrátite na 

Najvyššieho vo svojej Vnútornej Mysli v skromnosti, pokore a poníženosti, so 

skutočnou túžbou dozvedieť sa ozajstnú pravdu, nekontaminovanú pravdu, nezávisle od 

vašich očakávaní a vašich súčasne vyznávaných systémov viery, nech sú akékoľvek, 

„DOZVIETE SA PRAVDU A PRAVDA VÁS OSLOBODÍ.“ (Evanjelium podľa Jána, 

kapitola 8, verš 32.) 
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TRETIA KAPITOLA 

 
AKÝ JE SKUTOČNÝ PÔVOD VŠETKÝCH VAŠICH PROBLÉMOV,  

ŤAŽKOSTÍ, ZLOZVYKOV, UTRPENÍ, TRÁPENÍ, CHORÔB, PORÚCH, 

NEHÔD, INCIDENTOV A VŠETKÝCH OSTATNÝCH NEŠŤASTÍ, 

PODLŽNOSTÍ, NEDOSTATKOV, ATĎ.? AKÉMU ÚČELU SLÚŽIA VO 

VAŠOM ŽIVOTE? SKUTOČNE ICH POTREBUJETE? AKO SKUTOČNE 

VZNIKOL NEGATÍVNY STAV? JEDLA EVA SKUTOČNE V ZÁHRADE EDEN 

JABLKO A DALA HO ADAMOVI, ABY TIEŽ JEDOL, ČÍM SA ÚDAJNE 

ZAČALO VŠETKO ĽUDSKÉ UTRPENIE A NEGATÍVNY STAV? ČO TO 

VŠETKO SKUTOČNE PREDSTAVUJE A ZNAMENÁ? AKO TO MOŽNO 

UPLATNIŤ VO VAŠOM VLASTNOM SÚKROMNOM ŽIVOTE ČI 

KAŽDODENNOM ŽITÍ? 

 

 

Položili ste si niekedy otázku, prečo je na tejto Zemi toľko nešťastia? Prečo mám 

problémy? Prečo sa príležitostne dostanem do ťažkostí? Prečo získavam zlozvyky? 

Prečo trpím a cítim sa biedne? Prečo som sa zaplietol do nejakej nehody a prečo sa 

v mojom živote a v životoch iných ľudí vyskytujú všemožné ďalšie nešťastia, podlžnosti 

a nedostatky? Boli ste niekedy zvedaví, aký je dôvod tohto všetkého a ako to vzniklo? 

Čo to spôsobuje? Som si úplne istý, že áno. Som však tiež presvedčený, že vo väčšine 

prípadov ste dostali buď neuspokojivú odpoveď, alebo totálne zlú odpoveď. 

 

Problémom je, že my všetci máme tendenciu hľadať odpovede niekde inde, tam, kde 

žiadne odpovede nie sú. Kvôli tomuto prichádzame s nesprávnymi, vymyslenými 

odpoveďami, ktoré potom považujeme za pravdivé. Máme tendenciu vysvetľovať či 

veriť, že všetky tieto negatívne veci, ktoré sa nám príležitostne stanú počas nášho života 

na Zemi, sú spôsobené nejakými vonkajšími faktormi mimo našej kontroly a že vo 

väčšine prípadov osobne s nimi nič nemáme. Avšak, ak je to aj pravda, čo nie je, 

položili ste si niekedy otázku, prečo také vonkajšie faktory vôbec existujú? A ako došlo 

k tomu, že vás zasiahli alebo postihli a vášho suseda od vedľa nie? Alebo, že vášho 

suseda od vedľa zasiahli, a vás nie? Alebo, prečo ste boli v tú konkrétnu hodinu na tom 

konkrétnom mieste (nesprávne miesto, nesprávny čas, nesprávne všetko), kde sa vám či 

iným stala nejaká nehoda či nejaké nešťastie? Prečo sa vyskytujú a existujú tieto 

všemožné negatívne, škodlivé a nešťastné veci a prečo je ľudstvo na tejto planéte 

zamorené všetkými týmito vecami, vrátane všemožných takzvaných prírodných 

katastrof, ako sú napríklad zemetrasenia, hurikány, záplavy, suchá, kruté zimy, atď. 

atď.? Alebo, prečo všetko to krviprelievanie a tie ničivé vojny zamorujú ľudstvo od 

prvého dňa jeho zaznamenanej histórie? 

 

Dejú sa všetky tieto veci len tak, čírou náhodou, bez akejkoľvek spojitosti s naším 

spôsobom žitia, myslenia, cítenia, konania a fungovania, bez akejkoľvek voľby podieľať 

sa na väčšine z nich na základe našej vlastnej slobodnej vôle? Alebo bez tohto, aby sme 

s tým súhlasili? Ste bezmocným a závislým otrokom všetkých týchto nešťastí a sú mimo 

vašej kontroly, takže s nimi nemôžete nič urobiť, lebo to je tak, ako to je a všetko na vás 

padá zdanlivo bez akéhokoľvek očakávania z vašej strany alebo bez vašej vedomej 

výzvy? Aký druh tajomných síl je za všetkými týmito krutosťami a hnusom, ktorý váš 
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život a život ľudstva činia takými biednymi a všivavými, majúc neustály strach 

z nukleárneho holokaustu a z totálneho zničenia života na planéte Zem? 

 

Väčšina ľudí má tendenciu myslieť si, že nie je nijakým spôsobom osobne 

zodpovedná za nič, čo sa deje v ich živote. 

 

Ak ste pozorne čítali a správne pochopili, čo bolo povedané v dvoch predošlých 

kapitolách, teraz už viete, že vaše vedomé neuvedomovanie si príčinných faktorov 

týchto negatívnych nešťastí nijako neznamená, že nie ste zodpovední za veci, čo sa dejú 

vo vašom živote. Z nejakého dôvodu ste si v jednom bode vašej existencie z vašej 

slobodnej vôle zvolili, že ich zažijete, spolu s voľbou na určitú dobu si nepamätať 

vedome, že ste takú voľbu urobili. 

 

Keď ľuďom poviete tento fakt po prvýkrát, zisťujú, že je pre nich ťažké uveriť 

tomuto všetkému. No len čo sa úspešne spoja alebo skontaktujú so svojou Vnútornou 

Mysľou, obsiahnutou v tých piatich percentách skutočne ľudského v nich, sú prekvapení 

zistením skutočnej pravdy o tejto i o všetkých ostatných veciach. 

 

Takže, prvou dôležitou otázkou je najprv to, ako vo všeobecnom zmysle vznikli 

tieto druhy neľudských trápení a utrpení? A druhou dôležitou otázkou je, ako k nim 

dochádza u vás osobne? 

 

Ako si pamätáte z dvoch predošlých kapitol, Najvyšší–Stvoriteľ nevytvoril alebo 

nestvoril žiadne také negatívne či škodlivé veci. Prirodzenosť Najvyššieho je Čisto, 

Absolútne Pozitívna. Čokoľvek, čo je Absolútne Pozitívne, môže vytvoriť len čisté, 

pozitívne a dobré veci. Avšak, prirodzenosť Najvyššieho je tiež Absolútne Slobodná 

a Nezávislá. Je to aj Absolútna Čistá Láska a Čistá Múdrosť. A aká je povaha pravej 

Lásky? Pravá Láska nechce a neželá si nič iné, než bezpodmienečne zdieľať všetko, čo 

má, s niekým iným. V takom zdieľaní je jej Múdrosť. No ak zdieľanie pochádza z Lásky 

k Zdieľaniu, jeho základom musí byť sloboda alebo slobodná voľba zdieľať a oplácať tú 

Lásku a jej Zdieľanie. Nemôžem vás dosť dobre nútiť milovať ma len preto, lebo ja vás 

bezpodmienečne milujem. Taká nútená láska by nebola múdra a fakticky by to vôbec 

nebola láska. Bolo by to zdieľanie, kde by sa nedokázalo nič oplácať. Takže, v takom 

vzťahu by nedošlo k žiadnemu zdieľaniu. 

 

Jediný spôsob, ako môžete skutočne zažiť Lásku a jej Múdrosť, je, keď tú lásku 

prijmete zo svojej slobodnej vôle, svojou vlastnou slobodnou voľbou a keď si ju 

oplácate s tým, kto túži po jej zdieľaní s vami. Takže každé pravé milovanie sa môže 

diať len v slobode a nezávislosti. Taká láska nevnucuje, nepožaduje, nie je majetnícka či 

žiarlivá a nikoho nezotročuje. Ak by toto všetko robila, nebola by to pravá láska, ale 

nenávisť zamaskovaná za lásku. 

 

Pretože prirodzenosť Najvyššieho je taká, že musí stvoriť typ inteligentnej bytosti, 

s ktorou môže zdieľať Svoju Absolútnu Bezpodmienečnú Lásku a Múdrosť, a pretože 

Najvyšší je Absolútna Sloboda a Nezávislosť, jediný možný spôsob, ako môže Najvyšší 

stvoriť inteligentné bytosti za účelom slobodného a nezávislého zdieľania, je stvoriť ich 

s pocitom a vedomím ich vlastnej slobody a nezávislosti. 
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Takže prvým princípom stvorenia takých bytostí je, že ich môžete stvoriť len pod 

jednou podmienkou; dáte im slobodnú vôľu a slobodnú voľbu rozhodnúť sa, či prijmú 

alebo neprijmú tú Lásku a Múdrosť; či budú alebo nebudú chcieť prijať to Zdieľanie; 

a čo je najdôležitejšie, či budú alebo nebudú oplácať tú Lásku tým, že začnú milovať na 

oplátku. Len z takej vzájomnej Lásky a jej Múdrosti možno nadviazať skutočný vzťah. 

Toto platí o všetkom, vrátane vzťahov medzi ľuďmi. 

 

Takže, Najvyšší pôvodne stvoril inteligentné bytosti s vrodenou či takpovediac 

vtvorenou ideou, že môžu kedykoľvek prijať alebo neprijať svojho Stvoriteľa, uznať 

Ho/Ju alebo neuznať; zdieľať s Ním/Ňou alebo nezdieľať; oplácať alebo neoplácať tú 

lásku a milovať Ho/Ju alebo nemilovať. 

 

No pretože všetky pôvodne stvorené inteligentné bytosti boli stvorené Najvyšším 

z Jeho/Jej princípov Lásky a Múdrosti, boli stvorené pre Lásku a Múdrosť. Takže 

podmienkou každého inteligentného života je milovať a byť múdry. Musíte mať nejakú 

lásku a nejakú múdrosť, aby ste žili. Ak nemilujete Najvyššieho, musíte milovať niečo 

či niekoho iného. Ak nemilujete múdrosť, musíte milovať bláznovstvo alebo podobné 

veci. To Láska a jej Múdrosť, alebo láska k nemilovaniu a jej bláznovstvo tvoria váš 

život. 

 

Ďalšou podmienkou takej voľby, aká  je opísaná vyššie, je, že všetko, čo si zvolíte, 

končí nejakými dôsledkami. Vaša voľba, nech je akákoľvek, v sebe nesie určité 

výsledky a následky. 

 

Aké budú výsledky a dôsledky vašej voľby, ak si zvolíte, že budete plne oplácať 

bezpodmienečnú Lásku a Múdrosť Najvyššieho? Pretože tá Láska a Múdrosť je čisto 

pozitívna, jej výsledok a dôsledok bude zjavne čisto pozitívny; šťastie, radosť, 

potešenie, uspokojenie, spokojnosť, mier, pohoda, pokoj, tíš, hojnosť, krása, láskavosť, 

jemnosť, nežnosť, tvorivosť, sloboda, pravda, poznanie, múdrosť a mnohé ďalšie 

nespočetné blaženosti. Výsledkom takej vzájomnej recipročnej lásky s Najvyšším 

nemôže byť nič iné. 

 

Na druhej strane, čo sa stane, ak sa rozhodnete zo svojej vlastnej slobodnej vôle 

odmietnuť vzájomné oplácanie si tej lásky s Najvyšším? Aké sú výsledky takej voľby? 

Odmietnutím tej lásky, samozrejme, odmietate všetky jej dôsledky a následky. Čiže 

odmietate všetky jej blaženosti. No, aby ste prežili, musíte milovať niečo či niekoho 

iného. Teda, ak nemilujete Najvyššieho a všetko, čo Najvyšší ponúka a ak sa obraciate 

proti tej Láske, začnete milovať niečo či niekoho iného. Začnete milovať seba kvôli sebe 

samému/samej a začnete milovať veci, ktoré sú zbytočné, bez akejkoľvek ceny, majúce 

len vonkajšiu hodnotu; čiže začnete milovať tento svet a všetku jeho negativitu. Toto je 

bláznovstvo takej lásky. 

 

Z tohto teda vidíte, že tým odmietnutím, tým zavrhnutím oplácania tej lásky 

Najvyššieho, vytvárate zo seba, zo svojej vlastnej slobodnej vôle, aktom svojej vlastnej 

slobodnej voľby presný opak charakteristických čŕt pravej lásky ― čiže biedu, smútok, 

pocit nešťastia, zlá, lži, nepokoj, škaredosť, ohyzdnosť, podlosť, hnev, násilie, 

nevraživosť, vinu, vojny, choroby, nešťastia, zvrátenosti, nehody a všetky ostatné 

ohavnosti a hnus, ktoré má ľudstvo na planéte Zem v takej hojnosti. Teda, výsledkom 
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sebalásky a lásky k tomuto svetu je presne to. Všetka negativita a zloba, čo existuje, 

existujete kvôli tomu činu odmietnutia. No nie Najvyšší bol Tým/Tou, kto odmietol 

zdieľať Svoju Lásku a Múdrosť s vami. Preto nemožno Najvyššieho nijakým spôsobom 

považovať za pôvodcu takej negativity, ziel a lží. To vy ste odmietli to oplácanie 

a zdieľanie, a tým činom ste sa stali fabrikátormi negatívneho stavu. 

 

Takže, všetka negativita, zlá a nešťastia všetkého druhu boli bez akejkoľvek 

výnimky či výluky vytvorené ľudskými bytosťami, ktoré sa v jednom bode svojej 

minulosti rozhodli experimentovať s myšlienkou ― čo by sa stalo, keby mali odmietnuť 

zdieľanie a oplácanie tej Lásky so svojím Stvoriteľom. 

 

Dôsledkom a výsledkom toho experimentovania bola aktivácia negatívneho stavu 

a všetkých jeho ohavností a ukrutností, ako tak živo zobrazuje celá história ľudstva na 

planéte Zem. 

 

Tento čin možno považovať za všeobecný princíp, ako vznikli všetky ľudské 

trápenia, problémy a útrapy, či už duchovné, duševné, emocionálne, intelektuálne, 

sexuálne, fyzické alebo akékoľvek iné. 

 

No čo vaše vlastné problémy? Ako ste ich získali? Sú mimo vašej kontroly? Možno 

súhlasíte, že niektoré z vašich duševných problémov sú výsledkom nejakého previnenia 

z vašej strany, no čo s čisto medicínskymi či fyzickými problémami či chorobami, ktoré 

sú zdanlivo mimo vašej kontroly? Domnievate sa, že vaše telo môže spôsobiť niečo 

nezávisle od vášho ducha? 

 

Pamätáte si vyhlásenie z dvoch predošlých kapitol tejto knihy, ktoré hovorí, že 

Najvyšší vytvoril z mŕtvych prvkov hmoty na planéte Zem ľudské telo a že to telo 

nebolo živé a funkčné, kým Najvyšší nevdýchol či nenadelil to telo Svojím Duchom, a 

tým činom ho neoživil? Takže, čo je v tom tele vlastne živé? Telo samotné? To nemôže 

byť živé, pretože to je stále len neživá entita, mŕtve prvky hmoty bez akejkoľvek stopy 

čohokoľvek žijúceho v sebe. To duch v tom tele žije a udržiava to telo v neustálom 

pohybe a funkčné, vytvárajúc vo vás falošný dojem, že to telo žije samo od seba. 

Spomínate si na ten príklad o východe a západe slnka? Hovoríme, že slnko vychádza 

a slnko zapadá, no slnko je v skutočnosti stacionárne; to Zem sa pohybuje okolo slnka 

a okolo svojej vlastnej osi, a ten pohyb vytvára túto ilúziu. To isté platí o tele. Myslíme 

si, pokiaľ ide o naše telo, že je nažive samo od seba, no ono nikdy nebolo ani nikdy 

nebude nažive samo od seba. Namiesto toho je nažive duch vo vašom tele a on chce, 

cíti, vníma, dýcha, hýbe sa či čokoľvek iné. 

 

Ak je to tak, potom ako to, že to telo, samo osebe mŕtve, môže vyvolať či zapríčiniť 

nejaké choroby, nech sú akékoľvek? Je veľkou ilúziou a chybou lekárskej vedy, že vás 

kŕmi takým bláznovstvom po mnohé tisícky rokov a núti vás veriť, že jestvuje čosi ako 

fyzické choroby, ktoré môže zapríčiniť vaše telo samo od seba. Čokoľvek, čo je samo 

osebe a ako také mŕtve, nemôže nič vytvoriť ani zapríčiniť. Takže akákoľvek fyzická 

choroba, čo by vás snáď postihla, to je jedno, akého druhu, bez akejkoľvek výnimky či 

výluky vzniká vo vašom duchu a je fyzickým symptómom alebo súvzťažnosťou čisto 

duchovného stavu vecí vo vás. Niekde došlo k poruche vašej správnej duchovnej 

funkcie, čo postihlo ten orgán alebo tú časť vášho tela, ktorá sa priamo týka či súvzťaží 
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s tou funkciou. Keďže váš duch a duša sú prítomné v každej bunke a orgáne vášho tela, 

aby ho udržiavali nažive, ak dôjde k poruche v tej jednotlivej časti funkcie vášho ducha, 

ktorá má na starosti tú časť či orgán vášho tela, tá časť či orgán vášho tela ochorie, aby 

odzrkadlila dysfunkciu ducha. 

 

Samozrejme, toto neplatí len pre fyzické choroby, ale aj pre všetku ostatnú 

negativitu, ktorú by ste mohli mať, ako sú napríklad zlozvyky, obezita, fajčenie, 

alkoholizmus, užívanie drog, rôzne sexuálne disfunkcie, zlá nálada, delikvencia, 

zločiny, násilie, vojny a všetko ostatné. Uveďte, čo len chcete, všetko to máte. Všetko sú 

to výsledky a dôsledky nejakého nevhodného duchovného stavu vecí, či už v jednom 

jedincovi, alebo v celej spoločnosti či v celom ľudstve. 

 

No čo takzvané prírodné katastrofy a pohromy, ktoré skutočne vyzerajú byť mimo 

našej kontroly? Tieto prírodné katastrofy a pohromy podliehajú vplyvu duchovných 

zákonov presne v tej istej miere ako čokoľvek iné. Keď nejaká spoločnosť ako celok 

neustále uvoľňuje do vonkajšieho prírodného sveta len násilné, negatívne, zúrivé 

a škodlivé pocity, myšlienky, skutky a podobné negatívne veci, tieto veci ovplyvňujú 

pohyb všetkých fyzických prvkov a komponentov. Tie sú nútené vytvárať násilné 

podmienky, ktoré zdanlivo neočakávane, z čista jasna udierajú v rôznych častiach Zeme. 

Nikto si neuvedomuje, že tieto veci sú výsledkom negativity, násilia a zúrivosti ľudstva 

a zlého zmýšľania, pocitov, viery a skutkov ľudí ako celku. 

 

Z tohto vysvetlenia jasne vidíte, že všetko, čo sa deje na Zemi a s vami osobne 

a s ostatnými ľuďmi, či už je to pozitívne alebo negatívne, je výsledkom duchovného 

stavu  vecí a vašej vlastnej mysle. Vždy je to výsledkom buď správnej alebo nesprávnej 

duchovnej voľby, ktorú si vo väčšine prípadov vedome neuvedomujete. Falošné 

myslenie, falošné pocity, falošné postoje, nevhodné sebaponímanie, sebapredstava, 

skreslené pohľady, názory, postoje, neadekvátne správanie, skutky a podobné veci, ktoré 

majú duchovný pôvod, sú príčinným faktorom všetkých vašich problémov, trápení 

a útrap, ako aj problémov, trápení a útrap celého ľudstva. 

 

Samozrejme, môžete sa spýtať, ako môžete byť zodpovední za všetky tieto veci, ak 

si vedome neuvedomujete uskutočnenie takých volieb a vytváranie takých falošných 

postojov, aké boli spomenuté vyššie. 

 

Dôvodom, prečo ste zodpovední za toto všetko, je, že z určitých dôležitých 

duchovných dôvodov ste si zvolili, že si istú dobu nebudete vedome uvedomovať tieto 

fakty. Táto voľba vás jasne činí zodpovednými. Takže, aké sú počiatočné faktory  

všetkých vašich problémov? 

 

Ako si pamätáte z predošlej kapitoly, váš súčasný život sa nezačal na planéte Zem. 

 

Za momentálne existujúcich podmienok na planéte Zem, kde je negatívny stav plne 

aktivovaný a dominantný, by bolo nemožné prežiť váš priamy vstup do tohto sveta bez 

predošlého dôkladného výcviku a prípravy v tom špecifickom intermediárnom svete, 

ktorý stvoril Najvyšší presne na tento účel. 
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Spomínate si tiež, že počas vášho pobytu v tom svete ste boli vystavení rôznym 

zážitkom a aspektom negatívneho stavu. Toto bolo urobené z pozície plne vedomého 

uvedomovania si, akému účelu a cieľu slúžia také negatívne zážitky v porovnaní 

s pozitívnym stavom, z pozície pozitívneho stavu. Spomínate si tiež, že nech ste prišli na 

túto Zem ktorýmkoľvek zo siedmych spôsobov, dobrovoľne ste súhlasili s nejakou 

veľmi špecifickou a jedinečnou misiou a úlohou. V súlade s charakterom vašej mise 

a úlohy ste si zvolili všetky vaše budúce problémy, nech sú akékoľvek (dokonca, že sa 

napríklad narodíte ako totálny idiot), a váš životný štýl do najmenších podrobností 

každého kroku vášho dočasného pozemského života. Len tým, že prejdete všetkými 

vašimi vlastnými osobnými zážitkami na tejto Zemi, nech sú akokoľvek hrozné 

a biedne, môžete náležite, efektívne a úspešne splniť svoje poslanie a účel vášho 

tunajšieho pobytu. Čokoľvek, čo vás postihne počas vášho pozemského života, je nielen 

vaša voľba, ale aj ― čo je najdôležitejšie ― veľmi podstatná, kľúčová a rozhodujúca 

lekcia o rôznych aspektoch povahy negatívneho stavu. A poučenie sa netýka len vás 

osobne, ale aj celého Stvorenia. Takže, z vášho skúsenostného života v negatívnom 

stave sa celé Stvorenie dozvedá odpoveď na tú rozhodujúcu a dôležitú otázku, ktorá 

bola opísaná v prvej kapitole tejto knihy. 

 

Keď ste trénovali v tom špecifickom intermediárnom svete, pochytili ste taký typ 

problémov, trápení a utrpení či čohokoľvek, čo máte, aký budete mať počas pobytu na 

Zemi, a so všetkými z nich ste sa stotožnili. Prijali ste ich za svoje. Toto prijatie vám 

umožnilo prežiť váš drsný a nesmierne nebezpečný vstup do tohto sveta cez brutálny, 

krutý a neprirodzený fyzický pôrod z lona vašej matky. Ak by ste prišli do tohto sveta 

bez zažitia tých problémov, čo zmiernilo ten drsný a nebezpečný vstup, okamžite by ste 

boli zničení náporom totálnej zloby a lží negatívneho stavu, ktorý zlostne napáda všetko 

pozitívne a dobré. Teda, všetky tieto problémy, ktoré prejavujete počas vášho 

pozemského života, ste potrebovali získať a zažiť pred príchodom sem, aby ste tu boli 

schopní prežiť. 

 

Z tohto faktu môžete teraz usúdiť, že nič, čo sa vám stane od momentu vášho 

počatia až do konca vášho pozemského života, nikdy nebolo príčinným či počiatočným 

faktorom vašich osobných problémov a ťažkostí, ako by vás radi presvedčili 

psychológovia, psychiatri, psychoterapeuti, lekári a právnici. Všetky tie zážitky s vašimi 

rodičmi a ostatnými ľuďmi alebo akékoľvek negatívne zážitky, ktoré ste mali, namiesto 

toho fungovali len ako spúšťacie faktory vašich problémov. Ony spustili vaše problémy, 

získané v tom špecifickom intermediárnom svete, aby tie problémy mohli byť 

zobrazené, opätovne zažité v tejto dimenzii a aby vám a všetkým ostatným v celom 

Stvorení mohli poskytnúť príležitosť naučiť sa niečo veľmi dôležité. 

 

Musíte si zapamätať, že nutnosť opätovne zažiť tie problémy v tejto dimenzii, 

v Zóne Vymiestnenia tejto planéty, pramení z faktu, že v tom svete ste to zažili s plným 

vedomým uvedomením si účelu, potreby a cieľa, akému slúžili. Bolo to urobené za 

porovnania s pozitívnym stavom a z pozície pozitívneho stavu. Taká skúsenosť nie je 

dostatočná pre poučenie, pretože toto poučenie sa neodohráva z pozície 

negatívneho stavu, ale z pozície pozitívneho stavu. Skutočné poučenie sa o povahe 

negatívneho stavu sa môže odohrať len z pozície negatívneho stavu, čiže z pozície 

nevedomosti. 
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Dôvodom, prečo ste si osvojili skúsenostné problémy v tom špeciálnom 

intermediárnom svete, nebola ani tak demonštrácia povahy negatívneho stavu, ako skôr 

umožnenie vám prežiť váš vstup do nevedomosti negatívneho stavu. 

 

Na druhej strane, ľudia, ktorí vstupujú do tohto sveta z pekiel (a v súčasnosti sem 

viac než 2/3 ľudstva prišli z pekiel), takisto nemôžu prežiť svoj vstup do tohto sveta bez 

predošlého poučenia sa a prípravy na to, ako zmierniť svoju čistú zlobu a negativitu. 

V tomto svete sú vystavení agentom Najvyššieho, ktorí neustále vyžarujú a sálajú čistú 

Lásku a Múdrosť a Dobrotu a Pravdu Najvyššieho. Toto vystavenie by u nich vyvolalo 

také muky, že by okamžite zahynuli. V tom procese by zo svojej čistej nenávisti zničili 

aj všetkých ostatných. Peklá nemôžu dopustiť, aby sa to stalo, lebo to by znamenalo ich 

vlastné totálne sebazničenie. Aj toto je dôvod, prečo ľudia, ktorí prišli do tohto sveta 

z pekiel, musia byť veľmi dôkladne trénovaní a pripravovaní. Dôležité je tiež uvedomiť 

si, že tí ľudia, ktorí prichádzajú do tohto sveta z pekiel, sú ľudia, ktorí boli pôvodne  

vyfabrikovaní pseudo-tvorcami, po tom, ako sa pseudo-tvorcovia udomácnili v peklách. 

Takže, oni nikdy nezažili žiaden iný stav než peklá. Nikdy predtým neboli na planéte 

Zem ani na žiadnych iných planétach, ani na žiadnom inom mieste v celom Stvorení 

Zóny Vymiestnenia, čo sa toho týka. Takže, oni sa nereinkarnujú, ako by radi verili 

niektorí ľudia. Ale buď začínajú z negatívnej a zlej idey dvoch duchov pekiel (ktorá je 

cez magické a rôzne iné tajomné prostriedky následne nadelená životom a stáva sa 

individualizovanou, samostatnou, sebauvedomelou bytosťou), alebo nejaký negatívny 

duch, ktorý žil po celý svoj život v peklách, dobrovoľne súhlasí, že sem príde po 

prvýkrát na špecifickú misiu, opísanú vyššie. No pretože žijú v totálnej zlobe, lžiach 

a negativite, neobsahujú nič pozitívne a dobré. Tento stav považujú za jediný pozitívny 

a dobrý. Preto musia byť veľmi dôkladne pripravovaní a trénovaní na vstup do tohto 

sveta, kde prichádzajú po prvýkrát do kontaktu s niečím pozitívnym a dobrým. Toto 

pozitívne a dobré vyžaruje a sála zo špeciálnych agentov Najvyššieho na tejto Zemi. 

 

Takže, z týchto všeobecných úvah by snáď mohla vyvstať nasledovná vaša otázka: 

„Akému účelu, potrebe, cieľu a poučeniu slúžia moje osobné problémy a negatívne 

zážitky či čokoľvek iné v tejto veci, bez ohľadu na to, aké sú? Ako sa môžem z tohto 

všetkého poučiť; a skutočne to všetko musím podstúpiť?“ 

 

Odpoveďou na tieto dôležité otázky je, že účel, potreba, cieľ a poučenie ohľadne 

vašich vlastných súkromných, osobných problémov a všemožných zážitkov sú známe 

len Najvyššiemu a vašej Vnútornej Mysli. Takže len vy osobne môžete zistiť toto 

všetko, lebo sa to týka dôverne len vás. Presne toto, ako to zistiť, vám bude krok za 

krokom ukázané v nasledujúcej kapitole. 

 

Musíte si pamätať, že všetci sme iní, a preto vyvodzujeme úplne iné skúsenosti, 

poučenie a prejavy dokonca z toho istého typu problémov a chorôb, ktoré by sme mohli 

mať spoločné s ostatnými. Z toho dôvodu je nemožné, aby som vám povedal, aký je váš 

špecifický cieľ a účel a potreba všetkých vašich zážitkov. Môžem vám poskytnúť len 

všeobecný náčrt, vyobrazený v tejto a v predošlých kapitolách. No môžem vám 

pripomenúť či spustiť vo vás niečo, čo máte, čo je veľmi špeciálnym nástrojom, 

prostriedkom, schopnosťou či darom od Najvyššieho, ktorý ste si priniesli so sebou do 

tohto sveta za účelom byť schopný dozvedieť sa váš vlastný špecifický účel a význam 

vášho vlastného života. Ak čítate túto knihu, s určitosťou ste pripravení na zmenu vo 
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vašom živote a na začatie uvedomovania si a využívania vášho špecifického daru, aby 

ste sa dozvedeli všetky odpovede na tieto otázky. Keby ste neboli pripravení, nikdy by 

ste sa nerozhodli kúpiť si túto knihu. 

 

Veľmi dobre si uvedomujem, že mnohí z vás budú mať ťažkosti s uverením 

a prijatím všetkých týchto faktov, ktoré sú vám zjavované možno po prvýkrát vo vašom 

živote. Mnohí z vás budú mať obzvlášť problémy uveriť, že fyzické choroby sú len 

symptómami duchovného stavu vecí či duchovných faktorov. 

 

Pre tých z vás, ktorí sú pravidelnými čitateľmi Svätej Biblie, by som rád pripomenul 

čosi, čo urobil a povedal Ježiš Kristus. Tým z vás, ktorí Svätú Bibliu nikdy nečítali, to 

dá dobrú príležitosť urobiť to práve teraz. 

 

Ako som uviedol predtým, všetky tieto fakty, zjavené v tejto knihe, sú obsiahnuté 

vo vnútornom zmysle Svätej Biblie. 

 

Spomínate si na prípad, kde priniesli na lôžku k Ježišovi Kristovi ochrnutého muža 

a spustili ho do domu zo strechy, lebo ľudia, ktorí ho doniesli, sa nemohli dostať priamo 

k Ježišovi Kristovi kvôli množstvu ľudí, čo ho obklopovali? Táto príhoda je 

zaznamenaná na troch miestach: v Evanjeliu podľa Matúša, kapitola 9, verše 2 až 6; 

v Evanjeliu podľa Marka, kapitola 2, verše 1 až 11; v Evanjeliu podľa Lukáša, kapitola 

5, verše 17 až 25. Keď Ježiš Kristus videl ich vieru a snahu, povedal, „SYNU, BUĎ 

DOBREJ MYSLE; TVOJE HRIECHY SÚ TI ODPUSTENÉ.“ Matúš 9:2. Teda, prečo 

by Ježiš Kristus povedal najprv toto, namiesto toho, aby priamo liečil toho človeka 

z jeho vážneho fyzického stavu? Urobil to z dvoch dôvodov: po prvé, aby uviedol do 

našej pozornosti fakt, že nejestvujú fyzické choroby tela, ktoré by mohli vzniknúť v tele, 

ale že majú duchovný pôvod. Po druhé, že skutočnou príčinou každej choroby, vrátane 

fyzických, je nejaký hriech či zlý stav, ktorý sme si osvojili či mu umožnili, aby ovládal 

náš život. Alebo, že sme sa stotožnili či máme nejaký nesprávny pohľad, názor, postoj či 

životný štýl, ktorý je hriešny; lebo všetky zlá a lži sú hriechmi. Všetky sú pôvodcami či 

príčinnými faktormi všetkých našich problémov. Takže tento výrok, „TVOJE 

HRIECHY SÚ TI ODPUSTENÉ,“ má v skutočnosti povedať, že váš zlý duchovný 

životný štýl je napravený, a preto sa môžete vo všetkých ohľadoch uzdraviť. A keďže 

váš fyzický problém je len symptómom či vyjadrením vášho duchovného stavu, len čo 

sa ten stav napraví, fyzický problém zmizne a vy ste uzdravení. Koniec koncov, telo 

nehreší samostatne a samo osebe. Hrešia duch a duša vo vašom tele a spôsobujú, že vaše 

telo reaguje takým nešťastným a násilným spôsobom. 

 

Alebo, spomínate si na toho muža pri jazierku Betezda, postihnutého akýmsi 

telesným neduhom po dobu 38 rokov, ako je to zaznamenané v Evanjeliu podľa Jána, 

v kapitole 5, vo veršoch 1 až 14? Ten muž bol uzdravený v deň Sabatu, čo bolo tŕňom 

v oku Farizejov. Keď ho Ježiš Kristus uvidel po druhýkrát, povedal tomu človeku, 

„HĽA, BOL SI UZDRAVENÝ. VIAC NEHREŠ, ABY SA TI NESTALO NIEČO 

HORŠIE.“ Opäť, tento prípad len potvrdzuje, čo bolo povedané vyššie o pôvode 

fyzických problémov. A je tu jasné varovanie: Ak budete pokračovať vo vašom 

negatívnom životnom štýle, vo vašej zlej duchovnosti či žiadnej duchovnosti, môžu sa 

vám stať horšie veci. Toto je dôsledkom takého života. 
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No je aj ďalší veľmi zaujímavý prípad, opísaný v Evanjeliu podľa Jána, v kapitole 9, 

vo veršoch 1 až 3 a v celej tej kapitole. Toto je prípad fyzicky slepého človeka. Keď 

učeníci Ježiša Krista videli toho človeka, opýtali sa Ježiša Krista, „KTO ZHREŠIL, 

TENTO ČLOVEK ČI JEHO RODIČIA, ŽE SA NARODIL SLEPÝ?“ Z tejto otázky 

vidíte, že učeníci si boli vedomí faktu, že všetky ľudské problémy, vrátane fyzických, 

majú duchovný pôvod. Napokon, hriech je čisto duchovný čin, samozrejme, 

v negatívnom zmysle. No Ježiš Kristus ich prekvapil nasledovnou odpoveďou, 

„NEZHREŠIL ANI TENTO ČLOVEK, ANI JEHO RODIČIA, ALE ABY SKUTKY 

BOŽIE BOLI ZJAVENÉ V ŇOM.“ 

 

V tomto prípade nejestvoval žiadny negatívny duchovný dôvod, aby mal ten človek 

vážny telesný handicap, no namiesto toho jestvoval silný pozitívny duchovný dôvod, 

prečo sa narodil slepý. Zjavne si ten človek zvolil, že sa narodí slepý, aby bol kanálom 

pre Najvyššieho pre zjavenie skutkov Najvyššieho v sebe. Prečítali ste si niekedy celý 

príbeh o tomto človeku v kapitole 9 Evanjelia podľa Jána? Ak nie, naliehavo vás 

žiadam, aby ste si ho prečítali hneď teraz, pokiaľ možno vo verzii Nový kráľ Jakub. Je 

to veľmi náučný príbeh. 

 

No aj v tomto prípade jasne vidíte, že príčina slepoty toho človeka bola duchovná ― 

konať vôľu Božiu prijatím poslania byť slepý. Toto je čisto duchovný čin a, 

samozrejme, toto je pozitívny duchovný čin ako opak k hriešnemu duchovnému činu. 

 

Z týchto príkladov môžeme bezpečne usúdiť, že v pozadí všetkých našich 

problémov, vrátane fyzických problémov, sú v podstate dva typy dôvodov; oba sú čisto 

duchovné. Jeden dôvod je negatívne duchovný. Ak neberieme na vedomie správne 

duchovné spôsoby života; ak opomíname či popierame čokoľvek duchovné v nás; ak 

prijímame skreslené duchovné názory; alebo ak sú naše postoje, motivácie, úmysly, 

interakcie, správanie, myslenie, chcenie, cítenie, želania, túžby, priania a jednanie 

s Bohom, inými a sebou nesprávne a neduchovné; ak je naše sebaponímanie, 

sebapredstava, sebauvedomenie nesprávne, nenáležité a neduchovné, privádzame na 

seba všemožné problémy, ktoré sa veľmi často prejavujú rôznymi fyzickými chorobami. 

 

Druhý zdroj našich problémov je pozitívne duchovný. Prijímame špecifické 

poslanie od Najvyššieho, aby sme zobrazili určité problémy či vzorce správania, aby sa 

v nás mohla prejaviť Božia práca a Božie duchovné princípy. Čítali ste niekde, alebo 

počuli, či videli, alebo stretli niekoho, kto zomieral na rakovinu alebo na nejaký iný 

druh záhadnej fyzickej choroby a ako v tých prípadoch zlyhala všetka lekárska liečba 

a nič sa pre ten prípad nedalo urobiť? A nato došlo náhle k zázračnej liečbe a uzdraveniu 

po tom, ako tá osoba vložila svoj prípad do Božích rúk a použila niektoré duchovné 

metódy liečby? 

 

Toto sú prípady, o ktorých hovorím. Toto sú ľudia, ktorí sa dobrovoľne podujali 

konať dielo Božie a manifestovať Pánove duchovné princípy takým živým 

a ilustratívnym spôsobom. 

 

Najvyšší mi hovorí, že v súčasnej dobe 80 % ľudských problémov na planéte Zem 

vzniká z prvého dôvodu: z negatívnych duchovných príčin ― chýbania duchovnosti, 

popierania Boha či zo skreslených, falošných, nesprávnych náboženstiev či prekrútenej 
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duchovnosti. A 20 % ľudských problémov je výsledkom druhého dôvodu: pozitívnej 

duchovnej ilustrácie Božieho diela. 

 

No ako vidíte, oba sú predmetom vyliečenia, ak aplikujete správnu metodológiu. 

 

Nie je logické domnievať sa a usúdiť, že ak je pravda, že všetko pochádza 

z duchovných príčin, potom aj uzdravenie by malo prebiehať duchovnými prostriedkami 

a všetky spôsoby liečby by mali zahŕňať predovšetkým duchovné nástroje, prostriedky 

a metodológie? 

 

Čo myslíte, prečo dochádza pri tradičnom medicínskom, psychologickom 

a fyzickom spôsobe liečby k takej vysokej miere zlyhania? Jednoduchou odpoveďou na 

túto otázku je, že ten liečebný prístup vo väčšine prípadov neberie ani len na vedomie 

možnosť, že by duchovné faktory hrali v tomto všetkom hlavnú, ak nie jedinú rolu. 

 

Keď som túto možnosť po prvýkrát spomenul svojim kolegom v terapeutickej 

komunite, väčšina z nich sa mi buď vysmiala alebo ma považovala za blázna (za 

psychotického, aby som použil ich slová). Ďalší si za mojím chrbtom hovorili, „Tam ide 

ten čudák Francuch, čo verí v duchovný pôvod všetkých ľudských problémov.“ 

 

No taká je povaha negatívneho stavu. Drží vás vo vašej vlastnej duchovnej slepote, 

aby ste neodhalili skutočnú pravdu a nezačali s tým niečo robiť do tej miery, že by ste sa 

zmenili. Toto je jedna vec, čo negatívny stav nechce: aby ste zistili skutočnú pravdu 

a zmenili sa v súlade s tou pravdou. Negatívny stav by nad vami stratil kontrolu, ak by 

ste začali veriť a poznávať pravdu a oslobodili sa z otroctva materializmu, ateizmu, 

falošných náboženstiev, skreslenej duchovnosti či čohokoľvek, čo máte. 

 

Vzhľadom k všetkým týmto zjaveným faktom vám môže byť už teraz jasné, že 

negatívny stav či všetko negatívne a problematické vo vašom živote vzniklo z faktu, že 

ste prijali poslanie zažiť stavy a podmienky, ktoré buď postrádajú akúkoľvek 

duchovnosť, alebo majú skreslenú, prekrútenú, kontaminovanú a pošpinenú 

duchovnosť, odrážajúcu sa v súčasne existujúcich náboženstvách, kultoch, bratstvách 

a v rôznych ďalších pseudo-duchovných trendoch na planéte Zem. (Ak máte záujem, 

viac si ohľadne tejto záležitosti pozrite v knihách „Základy ľudskej duchovnosti,“ 

„Posolstvá z vnútra“ a „Realita, mýty a ilúzie.“) 

 

Kým sa učíte dôležité duchovné lekcie z vašich negatívnych i pozitívnych zážitkov, 

aj keď si vo väčšine prípadov vedome neuvedomujete proces učenia sa, treba, aby ste 

zostali takí, akí ste. To znamená ― nechcete sa zmeniť a užívate si život taký, aký je. 

Samozrejme, je to falošné užívanie si, pretože pramení z úniku; z popierania, že je 

s vaším životom niečo v neporiadku. (Samozrejme, pokiaľ nemáte pozitívne zážitky.) 

No ak by ste vôbec netúžili po zmene, potom by ste práve teraz nečítali tieto slová. Ak 

tieto slová práve teraz čítate, naučili ste sa svoje lekcie a ste pripravení zmeniť sa 

a začať život skutočnej radosti, potešenia, pôžitku a šťastia. Samozrejme, čítanie tejto 

knihy možno považovať len za príležitosť, ktorá je vám daná, aby ste urobili niečo so 

sebou a so svojím životom. Ako slobodná ľudská bytosť máte všetky práva a príležitosti 

odmietnuť chopiť sa tejto príležitosti zmeniť sa a máte všetky práva a príležitosti 
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ignorovať celý obsah tejto knihy ako pre vás bezcenný. Skutočne máte právo a výsadu 

užívať si svoje útrapy a svoj súčasný sebazničujúci životný štýl. 

 

Ako viete, mnohí ľudia veria, že všetky ľudské problémy a útrapy sa začali 

príbehom Adama a Evy v záhrade Eden, opísaným v kapitole tri Genezis alebo prvej 

knihy Mojžišovej v Svätej Biblii. Títo ľudia skutočne veria, že jestvovala jedna 

jednotlivá osoba, ktorá sa volala Adam, a že jestvovala ďalšia jednotlivá osoba, jeho 

žena, ktorá sa volala Eva, a že boli pokúšaní hadom a počúvli ho a vzali si jablko zo 

stromu a zjedli ho; a hľa, neuposlúchnutím Božieho prikázania odštartovali 

pandemónium a všetky tragédie ľudstva na Zemi. Je to pekný príbeh a tí ľudia, ktorí 

chcú veriť jeho doslovnému významu, majú všetky práva a výsady veriť mu v podobe, 

v akej bol doslovne napísaný. 

 

No čo to všetko skutočne znamená? Niektoré z týchto významov už boli vysvetlené 

v predošlých dvoch kapitolách. 

 

Predovšetkým, neexistovalo žiadne jablko z jablone. Namiesto toho tam bolo ovocie 

zo stromu poznania dobra a zla. To, že Boh zakázal jesť ovocie toho stromu pod 

hrozbou trestu smrti, znamená varovanie, aby sa neaktivoval negatívny stav, kvôli jeho 

hrozným dôsledkom pre celé Stvorenie. Strom poznania dobra a zla znamená vonkajšiu 

časť alebo senzorickú, zmyslovú časť ľudských bytostí alebo externú, vonkajšiu myseľ, 

ktorá v sebe neobsahuje žiadnu skutočnú pravdu alebo dobro. Akékoľvek dobro a  

pravda, ktoré má, pramenia z Vnútornej Mysle, čiže z pravého Najvyššieho vo 

Vnútornej Mysli. Had v záhrade Eden znamená tú ideu v ľudskej mysli, že môžete 

odmietnuť lebo poprieť Najvyššieho a Jeho/Jej Lásku a Múdrosť a že nemusíte oplácať 

alebo zdieľať tú Lásku a Múdrosť s Najvyšším. Teda, had znamená sebalásku, egoizmus 

a lásku k externým, vonkajším veciam, ktoré nemajú žiadnu duchovnú hodnotu a ktoré 

sa zvyčajne rovnajú láske k tomuto materiálnemu svetu. Hadova otázka (parafrázovaná), 

„Skutočne vám Boh zakázal jesť zo stromu poznania dobra a pravdy pod hrozbou trestu 

smrti?“, znamená tú dôležitú otázku, ktorá bola formulovaná v prvej kapitole tejto 

knihy: Aký by bol život bez akejkoľvek duchovnosti alebo ak by mohol pochádzať 

z hocakého iného zdroja než z Najvyššieho a Jeho/Jej duchovných princípov? A hadova 

odpoveď ― „boli by ste ako bohovia poznajúci dobro a zlo a že by ste celkom určite 

nezomreli,“ (parafrázovaná) ― znamená, že by nastala sebaláska a láska k tomuto svetu 

a vy by ste boli vedení sami sebou, a nie Bohom. Získanie nového poznania, dovtedy 

nedostupného, vyzerá byť dobré a pozitívne (Eva ― feminínny princíp, zistila, že 

ovocie z toho stromu je jedlé a chutné.). To, že ho Eva dala aj Adamovi ― 

maskulínnemu princípu, ktorý ho jedol a tiež zistil, že je dobré a príjemné, znamená, že 

rozumová schopnosť ľudskej mysle opodstatňuje, ospravedlňuje a odôvodňuje tento čin 

kvôli poučeniu. 

 

Nuž, toto v skutočnosti a v krátkosti znamená jeden aspekt časti tohto príbehu, 

týkajúci sa obsahu tejto knihy. Samozrejme, je deväť ďalších významov tohto príbehu, 

ktoré nie je vhodné zjaviť v tejto dobe. (Viac sa o tomto môžete dočítať v prvom 

diele Swedenborgovej knihy „Nebeské tajomstvá“ alebo „Arcana Celestia“ a v mojich 

knihách „Základy ľudskej duchovnosti“ a „Realita, mýty a ilúzie.“) 
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Na základe vyššie prezentovaných faktov si teraz môžete položiť nasledovnú 

otázku: Ako možno toto všetko uplatniť v mojom vlastnom súkromnom živote alebo 

každodennom žití? Odpoveď na túto otázku vám bude daná v nasledovných bodoch: 

 

I. CELÉ STVORENIE SA UČÍ Z VAŠICH VLASTNÝCH OSOBNÝCH 

ZÁŽITKOV. 

 

V jednom bode, bez času a bez priestoru, ožila istá špecifická a jedinečná idea, 

týkajúca sa potreby urobiť niečo dôležité vo svete, ktorý aktivoval negatívny stav 

a uviedol ho do dominancie, ako to bolo opísané vo vnútornom zmysle toho takzvaného 

príbehu o Adamovi a Eve. V momente, ako tá idea ožila, bola jej položená otázka, či 

chce byť a existovať pre tento pôvodný špecifický účel. Tej idei bol v momente ukázaný 

celý plán jej života na planéte Zem a následne jej večné pokračovanie. Zjavne, tá idea 

súhlasila so svojím bytím a existenciou za takým účelom. Ako viem, že súhlasila? Lebo 

tá špecifická a jedinečná idea ste vy. Ste tu, teda ste s tým súhlasili. Pretože ste súhlasili, 

že budete súčasťou celého tohto projektu v negatívnom stave, je pre vás dôležité, aby ste 

vedeli a chápali všetko, čo sa v ňom stane a všetko, čo sa stane vo vašom osobnom 

živote, aby ste mohli skutočne byť samy sebou a slúžiť účelu, kvôli ktorému ste sem 

prišli. Z vašej osobnej skúsenosti sa učí celé Stvorenie o dôležitých aspektoch 

negatívneho stavu. Na základe vašej voľby ste hlboko zaangažovaný do tohto všetkého, 

dokonca aj keď žijete osamote niekde na tejto planéte bez toho, aby ste príliš prichádzali 

do kontaktu s inými ľuďmi. Musíte však pochopiť, že nech ste kdekoľvek, neustále sú 

pri vás prítomné mnohé ďalšie inteligentné bytosti z rôznych rozdielnych dimenzií,  

ktoré nemôžete vidieť svojím fyzickým zrakom. Predtým, ako ste sem prišli, svojou 

vlastnou slobodnou vôľou ste súhlasili s tým, že budete mať tieto bytosti po celý čas pri 

sebe, aby mohli prenášať vaše skúsenosti, poučenie sa a životný štýl k zvyšku Stvorenia 

a umiestniť ich do Univerzality-toho-všetkého, za účelom zachovania toho poučenia na 

večnosť. Dôvodom, prečo je nevyhnutné zachovať to poučenie do večnosti, je, aby taký 

stav, skúsenosť a položenie nemusel opakovať nikto iný. Musíte si zapamätať, že 

negatívny stav bude aktivovaný len počas tohto časového cyklu. Čo však ľudia 

z predošlých a následných časových cyklov? Aby sa vyhlo nutnosti opäť aktivovať 

negatívny stav v nejakom ďalšom časovom cykle a opäť prechádzať všetkými týmito 

bolestivými, biednymi, odpornými, prehnitými a zničujúcimi ukrutnosťami a hnusom, 

ktoré produkuje negatívny stav, všetky skúsenosti všetkých ľudí zo všetkých oblastí 

Zóny Vymiestnenia, od samého počiatku jeho aktivácie až po samotný moment jeho 

deaktivácie, sú a budú kompletne, nadobro a veľmi starostlivo zaznamenávané 

a umiestňované do trvalej večnej úschovy v špeciálnom položení a stave zvanom 

Univerzalita-toho-všetkého. Ak by niekedy v budúcnosti vyvstala nejaká podobná 

otázka ― aký by bol život bez akejkoľvek duchovnosti alebo so skreslenou 

duchovnosťou ― odpoveď by bola každému okamžite k dispozícii v stave Univerzality-

toho-všetkého. 

 

Osoba či osoby, ktoré by položili tú otázku, by sa mohli naladiť na všetko, čo sa 

stalo od aktivácie negatívneho stavu až po jeho deaktiváciu a osobne opätovne zažiť ― 

cez krátkodobé stotožnenie sa s vami alebo s vašimi zážitkami a so všetkými ostatnými 

a ich zážitkami ― všetky aspekty negatívneho stavu. Z tohto dôležitého dôvodu by už 

negatívny stav nemusel byť nikdy opätovne aktivovaný. 
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Tým, že ste tu na tejto Zemi a vašimi životnými skúsenosťami a učením sa neustále 

prispievate k tejto významnej, životne dôležitej a rozhodujúcej úlohe. 

 

II. MÔŽETE SA STAŤ ILUSTRÁTOROM TOHO, AKO NÁJSŤ SVOJU 

CESTU DOMOV. 

 

Jestvuje ďalší životne dôležitý a rozhodujúci účel vášho tunajšieho bytia a prečo ste 

osobne začlenení do tohto všetkého. Ak čítate túto knihu, znamená to, že niekde behom 

času ste dobrovoľne súhlasili aj s tým, že agentom a otrokom pekiel, ktorí sú prítomní 

na tejto planéte a v ostatných oblastiach Zóny Vymiestnenia, ukážete cestu, ako sa 

dostať von z negatívneho stavu a ako sa vrátiť späť do pozitívneho stavu. Ak budete 

dodržiavať postupy, ktoré sa dozviete z tejto knihy, môžete začať zobrazovať všetkým 

vo všetkých dimenziách, ako prekonať, poraziť a zdolať negatívny stav a ako mu 

nepodľahnúť, nebyť ním premožený či zastrašený. Ste tu, aby ste živým príkladom 

zobrazili, že je možné opustiť váš domov v duchovnom svete a zostúpiť do negatívneho 

stavu a zablúdiť a prísť o spomienky na váš domov, a napriek tomu nájsť cestu späť 

domov do duchovného sveta či Kráľovstva Božieho, ktoré je vo vás. Môžete tiež 

zobraziť, ako sa vymotať z neporiadku deväťdesiatich piatich percent zvieracej pseudo-

mysle, ktorá je vám pridaná na základe pôvodnej genetickej a magickej manipulácie 

pseudo-tvorcov, a ako nájsť cestu k tým piatim percentám vašej pravej a rýdzej ľudskej 

mysle, kde je vaša Vnútorná Myseľ a kde sídli Najvyšší. 

 

Tak sa vaše každodenné žitie a váš súkromný život môžu stať kanálom tejto životne 

dôležitej a rozhodujúcej ilustrácie. Počas vášho učenia sa, ako to urobiť, počas vášho 

nachádzania cesty späť domov, budete všetkým v negatívnom stave zobrazovať, ako to 

uskutočniť. 

 

III. STE DUCHOVNÉ BYTOSTI A VŠETKO VYCHÁDZA Z DUCHOVNÝCH 

PRINCÍPOV A JE NIMI SPÔSOBENÉ. 

 

Aby ste mohli začať robiť niečo pozitívne so svojím životom, je veľmi dôležité, aby 

ste si uvedomili pravdivosť tvrdení uvedených v tejto kapitole, ktoré vám zjavujú, že 

všetko vychádza a všetko je spôsobené duchovnými princípmi. Ste teda duchovné 

bytosti. Vaše telo je len vonkajšou schránkou vášho ducha, ktorá bola vytvorená z 

duchovných princípov, ktoré pseudo-tvorcovia ukradli Najvyššiemu. Ak nebudete 

ochotní prijať tento dôležitý fakt, budete neustále v stave, kedy budete sebou i druhými 

zavádzaní, mýlení, zneužívaní a využívaní. Neustále budete cítiť vinu, budete trpieť, 

cítiť sa biedne a odporne a budete otrokom negatívneho stavu v jeho súčasnej aktívnej 

forme. Negatívny stav nechce, aby ste boli duchovní. Chce, aby ste boli fyzickí, telesní, 

vonkajší, materialistickí, ateistickí či aby ste žili v lžiach a zlách pseudo-duchovných 

princípov. Chce, aby ste boli egoistickí, bezohľadní, násilní, sebeckí a úbohí. Tým, že 

ste takíto neduchovní, tešíte a podporujete negatívny stav a budete musieť prejsť horšími 

podmienkami, ktoré neexistujú na planéte Zem. Preto namiesto toho, aby ste sa vrátili 

späť domov, budete musieť ísť do niektorej inej oblasti Zóny Vymiestnenia, kde by 

situácia mohla byť oveľa horšia a s menšou príležitosťou dostať sa von z negatívneho 

stavu. Spomínate si, čo povedal Ježiš Kristus človeku, ktorého uzdravil pri jazierku 

Betezda? „NEHREŠ VIAC, ABY SA TI NESTALO NIEČO HORŠIE.“ Ján 5:14. Takto 

sa to všetko týka vás osobne. 
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IV. NIKTO VÁM NEMÔŽE POVEDAŤ, ČO JE A ČO NIE JE PRE VÁS 

SPRÁVNE, LEN VAŠA VNÚTORNÁ MYSEĽ. 

 

Je nevyhnutné, aby ste si uvedomili, že pojem „hriech,“ ako ho interpretujú rôzne 

cirkvi, je interpretovaný z pozície negatívneho stavu. Preto tie interpretácie obsahujú 

mnohé skreslenia a lži. V niektorých prípadoch to, čo považujú za hriech, nie je vôbec 

hriech a to, čo považujú za bezhriešne, by úplne pokojne mohlo byť hriešne. Jediný 

spôsob, ako môžete s istotou zistiť, čo je a čo nie je pre vás osobne hriešne, je vojsť dnu 

k vašej Vnútornej Mysli a k Najvyššiemu vo vašej Vnútornej Mysli a opýtať sa na tieto 

veci a riadiť sa ich radou. Nikto iný vám nemôže povedať, čo je pre vás skutočne 

hriešne, jedine Najvyšší vo vašej Vnútornej Mysli. Musíte si pamätať, že ste jedinečná 

ľudská bytosť, a preto nie sú v žiadnom ohľade možné žiadne zovšeobecnenia. Čo je 

správne pre vás, nemuselo by byť správne pre iných, a čo nie je správne pre iných, pre 

vás by mohlo byť správne. Pre toto nie vhodné súdiť ľudí v žiadnom ohľade. No 

negatívny stav, zamaskovaný v rôznych náboženských doktrínach, vám vnucuje 

všemožné pocity viny a stavy, ktoré vás veľmi často zvierajú, dusia, obmedzujú 

a ohraničujú na jediný rigidný spôsob žitia vášho pozemského života, plného pocitov 

nešťastia, smútku a trápenia. Ak schvaľujete nasledovanie ich pravidiel, osobne 

prispievate k zvečňovaniu negatívneho stavu. 

 

V. OSOBNE MÔŽETE PRISPIEŤ K ELIMINÁCII NEGATÍVNEHO STAVU. 

 

Je dôležité, aby ste si uvedomili, že jediný spôsob, ako môže byť negatívny stav so 

všetkými jeho trápeniami, utrpením, ohavnosťami a hnusom deaktivovaný a navrátený 

do jeho pôvodného latentného stavu, sú osobné a súkromné snahy každého jedného 

jedinca. Negatívny stav nie je tu či tam, ale je vo vašom živote, vo vašich pocitoch, vo 

vašom myslení, vo vašej vôli, vo vašich úmysloch, vo vašich motiváciách, vo vašom 

správaní, vo vašich skutkoch, vo vašich túžbach, želaniach, potrebách, vo vašom postoji 

a vo všetkých vašich problémoch. 

 

Takže, ako môžete vy osobe prispieť k eliminácii negatívneho stavu? Zmenou 

spôsobu vášho života, vášho myslenia, vašich pocitov, vašich aktivít, vašich postojov, 

vášho správania, vášho jednania, vašej motivácie a úmyslov a zbavením sa všetkých 

vašich problémov. Nikto iný to nemôže urobiť za vás. Sú to vaše problémy a len vy sa 

ich môžete zbaviť. 

 

No aby ste to urobili, najskôr sa potrebujete dozvedieť, aké sú vaše problémy, prečo 

ich máte, ako vznikli, nakoľko ste si zvykli na vaše problémy a ako sa ich zbaviť. Táto 

kniha bola napísaná presne za týmto účelom: ukázať vám čo a ako. 

 

VI. NIE STE NAVEKY UVIAZNUTÍ ČI UZAMKNUTÍ V JEDNOM STAVE. 

 

To, že máte všemožné problémy a že ste si na ne zvykli, neznamená, že ste v nich 

uviaznutí naveky alebo že ste do večnosti uzamknutí  v jednej pozícii či stave. Keď ste 

dobrovoľne súhlasili s vaším príchodom do tohto sveta, bolo to za dohody, že 

neuviaznete či nebudete uzamknutí naveky v jednom stave, v ktorom by ste museli 

tráviť vašu večnosť v rôznych oblastiach Zóny Vymiestnenia (napríklad v peklách). 
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Vždy pre vás jestvuje cesta von, aj keby ste boli náhodou takpovediac v najhlbších 

peklách. 

 

Najvyšší zaviedol určité spôsoby a postupy na uvoľnenie sa zo svojho prekliateho 

stavu pre tých, ktorí sú polapení v negatívnom stave do bodu ich plného stotožnenia sa 

so zlami a lžami. 

 

Podmienkou je žiadosť, túžba a potreba zmeniť sa, vyznanie vašich hriechov (zistiť, 

aké sú presne vaše „hriechy“ a vyznať sa z nich), oľutovanie z hĺbky vášho srdca (úplná 

ľútosť nad vlastnou negatívnosťou) a poprosenie o milosrdenstvo a odpustenie od 

Najvyššieho vo vašej Vnútornej Mysli a o ukázanie vám cesty von z vášho súčasného 

stavu. 

 

Toto je jediný kľúč, ktorým ste schopní uvoľniť sa z vášho súčasného 

nezmeniteľného, negatívneho položenia v negatívnom stave. Avšak, nestačí 

všeobecnými slovami povedať „vyznávam svoje hriechy, ľutujem, Pane, preukáž mi 

milosrdenstvo a odpusť mi.“ Takéto zovšeobecnenie by neviedlo nikam. Je nevyhnutné 

preskúmať sa, prebádať sa a vyšetriť sa, aby ste zistili, ktoré presne „hriechy“ 

potrebujete vyznať a oľutovať a poprosiť za ne o milosrdenstvo a odpustenie. Toto 

môžete urobiť len tak, že vojdete do vnútra, do seba a že poprosíte Najvyššieho vo vás, 

aby vám pomohol uvedomiť si veci a spôsoby, ktoré sú nesprávne, negatívne, 

problematické a hriešne, aby ste sa ich mohli zbaviť. Musíte sa aktívne podieľať na ich 

odstraňovaní, aby vám bolo odpustené a ukázaná cesta von z vášho nezmeniteľného 

stavu. 

 

V súčasnosti ste uväznení v negatívnom stave. No pretože nikto nemôže byť naveky 

uväznený v žiadnom stave, pokiaľ si nezvolí, že v ňom bude naveky, môžete teraz 

zahájiť proces vymaňovania sa z negatívneho stavu a vstúpenia do pozitívneho stavu. 

 

VII. VŠETKY VAŠE ŽIVOTNÉ PROBLÉMY SLÚŽIA NEJAKÉMU ÚŽITKU, 

ÚČELU A POUČENIU. 

 

Všetky problémy, ktoré máte do tohto momentu, slúžia nejakému úžitku, účelu 

a poučeniu. Je znakom hlbokej múdrosti a zrelosti opýtať sa vždy, keď ste v nejakých 

ťažkostiach: „Ako sa môžem poučiť z tejto skúsenosti, aby som sa stal/a lepšou ľudskou 

bytosťou a duchovnejšou ľudskou bytosťou?“ Namiesto toho, aby ste sa bláznivo pýtali: 

„Prečo ja? Ako to, že musím prejsť týmto všetkým? Prečo sa to deje mne?“ Ak jediné, 

čo urobíte, bude položenie takýchto bláznivých otázok, nedozviete sa nič a len sa budete 

cítiť biednejšie a budete sa viac ľutovať. 

 

Ak začnete k všetkému vo vašom živote pristupovať s postojom: „Ako sa môžem 

poučiť z tejto skúsenosti, aby som bol/a lepšou ľudskou bytosťou?“, náhle si uvedomíte, 

ako ľahko môžete zvládať každodenné problémy vo vašom živote a v jednom bode 

budete mať plnú kontrolu a plne ovládnete váš život. Vy budete určovať, čo sa bude vo 

vašom živote diať a aké vám budú pripadať všetky veci vo vašom živote, namiesto 

negatívneho stavu. 
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Len čo sa dozviete, akému účelu slúžil vo vašom živote každý z vašich problémov, 

môžete sa toho problému zbaviť nadobro a navždy. Viac nebudete musieť mať ten 

problém a nebude treba, aby vás ešte niekedy znovu negatívne ovplyvňoval. 

 

Avšak, mnohí ľudia sú natoľko zvyknutí na svoje problémy, že na nich zúfalo lipnú, 

akoby po zbavení sa ich mali zomrieť. Majú pravdu. Pretože ak sa zbavia tých 

problémov, problémy zomrú a všetko súvisiace s tými problémami zomrie tiež. Toto je 

spôsob, ako možno z vášho života odstrániť negatívny stav. 

 

VIII. NEMÔŽETE BYŤ DOBROU ĽUDSKOU BYTOSŤOU, POKIAĽ NIE 

STE DUCHOVNOU BYTOSŤOU. 

 

Byť lepšou ľudskou bytosťou vždy znamená byť duchovnou ľudskou bytosťou. Zo 

všetkých tých vecí, čo vám boli zjavené v týchto troch kapitolách, je jasné, že ste 

duchovná bytosť. 

 

Preto nemôžete byť dobrou ľudskou bytosťou, pokiaľ nie ste duchovnou bytosťou. 

Pamätajte si, všetky útrapy, negativita, lži a všetky druhy ziel boli iniciované zo situácie 

vzdania sa duchovných princípov Najvyššieho a zahájenia neduchovného života. Teda 

z tohto je jasné, že ak chcete byť lepšou ľudskou bytosťou a šťastnou ľudskou bytosťou 

vo všetkých ohľadoch a hľadiskách, bez akejkoľvek výnimky či výluky, najskôr musíte 

byť duchovnou bytosťou. To prvé nasleduje za tým druhým. 

 

IX. ČO TO ZNAMENÁ BYŤ DUCHOVNOU ĽUDSKOU BYTOSŤOU? 

 

No čo to znamená ― byť duchovnou ľudskou bytosťou? Uznať existenciu 

Najvyššieho ako Stvoriteľa celého Stvorenia; uznať, že všetko pozitívne a dobré a že 

všetka láska, pravda a múdrosť pochádza len z Najvyššieho, ktorým je Pán Ježiš 

Kristus; uznať, že všetko zlé, špatné, škodlivé, problematické a negatívne pramení 

z popretia tohto faktu o Najvyššom, Pánovi Ježišovi Kristovi. A aplikovať, žiť 

a praktizovať toto všetko vo vašom vlastnom osobnom živote. Jednoducho toto. Toto je 

všeobecný opis toho, čo to znamená byť duchovnou bytosťou. Pokiaľ ide o to, čo to 

znamená byť duchovnou bytosťou vo vašom vlastnom osobnom živote, vo veľmi 

špecifickom zmysle pre vašu vlastnú osobnosť, to musíte zistiť u Najvyššieho vo vašej 

Vnútornej Mysli. Ako to všetko urobiť, vám bude ukázané v nasledujúcej kapitole. 

 

Byť duchovnou ľudskou bytosťou neznamená, že musíte chodiť do bežných 

kostolov, vyslovovať dlhé modlitby, postiť sa, obmedzovať sa v jedení určitých vecí, 

nemať sex alebo chodiť so smutnou, užialenou, vážnou tvárou a podobné nezmysly. 

V takých činnostiach samotných nie je nič duchovné.  Byť vskutku duchovnou ľudskou 

bytosťou znamená byť veselý/á, rád/rada, šťastný/á, spokojný/á, uspokojený/á; usmievať 

sa, smiať sa, tešiť sa, zažívať dobrý sex, cítiť sa dobre, milovať a byť milovaný/á, byť 

múdry/a, tešiť sa zo života vo všetkých jeho aspektoch, či už duchovných, duševných, 

emocionálnych, sexuálnych alebo fyzických. Pre toto vám Najvyšší dal/a život. A uznať 

a prijať fakt, že všetka táto dobrota a pozitívnosť pramení z Najvyššieho vo vás, a nie 

z vašich vlastných zásluh. Ak ste takíto, potom ste skutočne duchovnou ľudskou 

bytosťou. 
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X. SÚ DVE VZÁJOMNE SI OPONUJÚCE SNAHY, KTORÉ VO VÁS PÔSOBIA. 

 

Je dôležité uvedomiť si, že Najvyšší, Ktorý/Ktorá je vo vašej Vnútornej Mysli, 

neustále využíva všetko, čo sa deje vo vašom živote, nech je to akokoľvek dobré či zlé, 

na oslobodenie vás z otroctva negatívneho stavu a na učinenie vás duchovnejšou 

ľudskou bytosťou, ako bola definovaná v bodoch osem a deväť. Na druhej strane, vaša 

pseudo-myseľ a jej pseudo-osobnosť robia všetko, čo je v ich silách, aby vás udržali 

v stagnácii, strnulosti, biede a nešťastí. Neustále vás znechucujú, privádzajúc vás hlbšie 

a hlbšie do utrpenia, čiže do pekiel. Ony vždy oponujú všetkým snahám Najvyššieho 

a všetkému, čo prichádza od Najvyššieho. 

 

Preto, len čo si uvedomíte tento fakt, je vašou povinnosťou, právom a záväzkom 

voči sebe a ostatným, a najmä voči Najvyššiemu, uniknúť z vašej falošnej mysle 

a falošnej osobnosti a spojiť sa s vašou skutočnou mysľou (piatimi percentami skutočne 

ľudského vo vás), aby ste mohli aktívne prispieť k stávaniu sa duchovnejšou ľudskou 

bytosťou. Toto je jedným z účelov vášho života na tejto planéte. Pre toto ste tu, medzi 

mnohým iným. 

 

XI. VÁŠ ŽIVOT NIE JE OBMEDZENÝ LEN NA POZEMSKÚ ÚROVEŇ 

VAŠICH SKÚSENOSTÍ. 

 

Z toho, čo ste sa doposiaľ dozvedeli, ste si pravdepodobne začali uvedomovať, že 

váš život nie je obmedzený len na pozemskú úroveň skúseností. Je čas, aby ste si plne 

uvedomili, že okrem tejto planéty súčasne prebývate v mnohých svetoch, aj keď si tento 

fakt vedome neuvedomujete. Negatívny stav prostredníctvom procesu fyzického 

narodenia zablokoval vaše uvedomenie si tohto faktu, kedy vás dostal do stavu 

nevedomosti. No skutočnou realitou vašej životnej situácie je, že vašou pseudo-mysľou 

prebývate a ste v kontakte so Zónou Vymiestnenia duchovného sveta, ktorá sa nazýva 

peklá. Vašou pseudo-prostrednou mysľou ste spojení so Zónou Vymiestnenia 

intermediárneho sveta; a vašou vonkajšou mysľou prebývate alebo ste spojení so Zónou 

Vymiestnenia planéty Zem. Toto je 95 % všetkých vašich spojení a prebývaní. 

 

Na druhej strane, z piatich percent vo vás, ktoré sú skutočne ľudské, z pozície vašej 

Vnútornej Mysle prebývate a ste spojení s Najvyšším a s nebesami. Vašou prostrednou 

mysľou ste spojení s intermediárnym svetom. A vašou vonkajšou mysľou ste spojení 

s pravým prírodným svetom a pravou planétou Zem. 

 

Všetky tieto svety a pseudo-svety, s ktorými ste takto spojení, sú obývané 

všemožnými inteligentnými bytosťami, ktoré sú nazývané rôznymi takými menami ako 

napríklad archanjeli, anjeli, duchovia, ľudské bytosti, démoni, diabli, Satan a mnohými 

inými rozličnými menami. Tieto bytosti neustále komunikujú so všetkými príslušnými 

úrovňami vašej pravej mysle a pseudo-mysle. 

 

Jedným z dôvodov, prečo ste na tejto Zemi, je naučiť sa zvrátiť tento proces, aby tak 

vašich 95 % mohlo začať prebývať a byť v spojení s nebesami, s pozitívnym stavom, 

s pravým Stvorením a s ich obyvateľmi, a len vašich 5 % mohlo byť spojených so 

Zónou Vymiestnenia. 

 



Kapitola 3 

- 67 - 

Ďalším účelom vášho tunajšieho pobytu je naučiť sa, ako si vedome uvedomiť tie 

bytosti, ktoré sú v neustálom kontakte s vami, aby vám mohli pomôcť tie, ktoré sú 

v pozitívnom stave a aby ste vy pomohli a poslúžili im, a najmä tým, ktoré sídlia 

v negatívnom stave. Takto sa učíte zdieľať sa na multidimenzionálnej univerzálnej 

úrovni. Toto vám pomôže vymaniť sa z obmedzení, ktoré boli na vás uvalené na základe 

vášho pobytu na tejto Zemi, kde si vedome uvedomujete iba vonkajší svet a ľudí na tejto 

planéte. Toto je veľmi dôležitý krok k vášmu oslobodeniu z negatívneho stavu. 

 

XII. NAJDÔLEŽITEJŠOU VECOU VO VAŠOM ŽIVOTE JE NÁLEŽITE 

A SPRÁVNE POZNAŤ SEBA SAMÉHO/SAMÚ. 

 

Vo vašom živote nie je nič dôležitejšie, než náležite a správne poznať seba 

samého/samú a účel vášho života tu i všade inde. Len čo sa vydáte na cestu tohto 

poznania, všetko ostatné sa veľmi uľahčí. 

 

Nanešťastie však, väčšina ľudí sa vážne vyhýba hľadaniu takého poznania. Sú 

zaneprázdnení a zaoberajú sa všetkým ostatným na tomto svete, len nie sebou samými. 

Niektorí ľudia považujú takýto typ snáh, čiže hľadanie poznania o svojom pravom ja, za 

nebezpečné, vedúce k šialenstvu. Samozrejme, presný opak je pravdou. K šialenstvu ich 

vedie nehľadanie tohto poznania, vyhýbanie sa sebe samým (viac o tejto otázke si 

pozrite v knihe „Posolstvá z vnútra“). Pre ľudí je s týmto typom poznania ten problém, 

že si to vyžaduje vojsť dovnútra, do seba. Nejestvuje žiadna iná cesta, ako získať to 

poznanie. Nikto nemá to poznanie, len vy. Len vy môžete poznať seba samých. Avšak, 

negatívny stav vo vás vás udržiava zaneprázdnených inde, aby ste nemali čas naučiť sa, 

ako vojsť dovnútra, aby ste odhalili a spoznali lepšie sami seba. V momente, ako to 

urobíte, negatívny stav začne byť odstraňovaný z vášho života. 

 

Teda, je nemožné nájsť radosť a šťastie vo vašom živote bez snahy vchádzať 

dovnútra za účelom spoznania sa. Nemožné je však tiež urobiť čokoľvek konštruktívne 

ohľadne eliminácie negatívneho stavu z vášho bytia a existencie, kým nevchádzate do 

seba. To, že bolo vôbec možné držať vás vo vašom vonkajšku, je výsledkom vášho 

stotožnenia sa s negatívnym stavom. Toto je dôvod, prečo, ak chcete byť oslobodení od 

všetkého negatívneho a škodlivého vo vašom živote, sa musíte naučiť, ako správne 

komunikovať s vaším pravým ja a dozvedieť sa od neho a od Najvyššieho v ňom 

odpoveď na otázku, kto ste a prečo ste tu a aký je účel vášho života, a na všetky ostatné 

príbuzné záležitosti. 

 

XIII. PRAVDU SA MÔŽETE DOZVEDIEŤ LEN TAK, ŽE BUDETE MAŤ 

SVOJU MYSEĽ A SRDCE OTVORENÉ A VEĽKORYSÉ. 

 

Ešte raz, je potrebné zopakovať, že jediný spôsob, ako sa môžete dozvedieť pravdu 

o sebe a o svojom živote, je udržiavať vašu myseľ a srdce otvorené; a dať bokom všetky 

povery, predsudky a predpojatosť vašej rodičovskej, školskej, náboženskej a akejkoľvek 

inej výchovy, spolu s vonkajškom, nanúteniami a systémami viery, ktoré ste si osvojili. 

Spomínate si na úplne prvú lekciu, ktorá bola sformulovaná na samom začiatku prvej 

kapitoly tejto knihy? Všetko, čo ste sa doposiaľ naučili vo svojom živote, je nesprávne 

alebo skreslené. Toto znamená, že proces vchádzania dovnútra je aj procesom odúčania 

sa všetkého, čo ste sa doposiaľ naučili, lebo je to totálne nesprávne či skreslené. Toto 
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tvrdenie neprijmú všetci ľahko. Veľmi často sa pýšime tým, čo vieme, alebo čo si 

myslíme, že vieme. Ak prídete o toto poznanie, čo budete potom mať? No pamätajte si, 

je to falošné poznanie, a preto niet na čo byť pyšný. Tiež by ste si mali blahoželať k 

príležitosti, ktorá vám je daná ― vzdať sa všetkého toho falošného poznania a nahradiť 

ho pravdivým poznaním. 

 

Jediné, čo vám môžem navrhnúť, je, aby ste si vyskúšali postupy, ktoré sú vám 

poskytnuté v tejto knihe a aby ste si všetko overili zo svojho vnútra. 

 

Ak čokoľvek, čo je vám prezentované v tejto knihe, nebude potvrdené vaším 

Vnútorným Ja, vždy sa môžete vrátiť k vášmu predošlému poznaniu a k vašej hrdosti 

naň bez akéhokoľvek nebezpečenstva či ujmy. A potom sa pozerajte, čo sa bude diať. 
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ŠTVRTÁ KAPITOLA 

 
AKÉ SÚ NÁLEŽITÉ, PRAVÉ, SPRÁVNE, ÚČINNÉ, ÚSPEŠNÉ A EFEKTÍVNE 

PROSTRIEDKY A SPÔSOBY NA NÁJDENIE VAŠEJ CESTY SPÄŤ 

K PRAVÉMU ŽIVOTU, K VÁŠMU PRAVÉMU VNÚTORNÉMU JA, K VAŠEJ 

PRAVEJ VNÚTORNEJ MYSLI A K SKUTOČNÉMU ŠŤASTIU? AKO SA 

V SEBE ZBAVÍTE VŠETKÉHO, ČO VÁM SPÔSOBUJE VŠEMOŽNÉ 

PROBLÉMY A ŤAŽKOSTI, ČI UŽ DUCHOVNÉ, DUŠEVNÉ, EMOCIONÁLNE, 

INTELEKTUÁLNE, SEXUÁLNE, OSOBNÉ ALEBO FYZICKÉ, ČI 

AKÉKOĽVEK INÉ BEZ AKEJKOĽVEK VÝNIMKY ČI VÝLUKY? 

 

 

Ako si pamätáte z predošlých kapitol, jednou z hlavných úloh vášho života na tejto 

planéte je nájsť svoju cestu späť domov, do pravého života, k vášmu pravému 

vnútornému ja a Nad-Ja, k vašej Vnútornej Mysli a k Najvyššiemu, Pánovi Ježišovi 

Kristovi vo vašej Vnútornej Mysli, alebo k piatim percentám všetkého, čo je vo vás 

ľudské, a teda k skutočnému a pravému šťastiu. 

 

Aby ste to urobili, musíte byť vybavení nástrojom alebo schopnosťou, či darom, 

ktorý by vám umožnil uskutočniť túto rozhodujúcu, životne dôležitú a významnú úlohu. 

 

Pretože ste na tejto planéte, v Zóne Vymiestnenia, kde je negatívny stav plne 

aktivovaný a dominantný, predpokladá sa, že ste prišli do tohto sveta s takou 

schopnosťou či nástrojom, alebo darom. Toto bola jedna z podmienok, za akých ste so 

svojím príchodom sem súhlasili. 

 

Väčšina ľudí si neuvedomuje, že má takú schopnosť. A predsa ju veľmi často 

spontánne využívajú vo svojich životoch alebo pociťujú jej vplyv bez toho, aby si plne 

uvedomili, že je súčasťou ich vybavenia, a teda je neoddeliteľnou súčasťou ich 

osobnosti a ich mysle. 

 

Ocitli ste sa niekedy v hlbokom, vážnom zamyslení alebo v stave denného snenia, 

počas čoho snáď uplynulo mnoho hodín a vy ste nemali ani poňatia, že uplynulo toľko 

času? A že ste si počas tej doby vôbec neuvedomovali, čo sa deje okolo vás vo 

vonkajšom svete? Alebo, čítali ste niekedy vzrušujúcu, napínavú knihu či sledovali 

vzrušujúci, napínavý program, počas čoho ste sa ocitli v stave, že ste boli integrálnou 

súčasťou príbehu tej knihy či toho programu a po tú dobu ste nemali ani poňatia či 

vôbec ste si neuvedomovali nič okolo vás vo vonkajšom svete? Alebo, zatvorili ste 

niekedy oči a uvoľnili sa a živo si predstavili alebo vyobrazili si seba samých na svojom 

obľúbenom vysnívanom mieste? Máte svoje tajné, súkromné, obľúbené, intímne 

a osobné vysnívané miesto či stav, alebo lokalitu, kde sa radi uchyľujete, keď cítite, že 

si potrebujete oddýchnuť a odlúčiť od všetkých tých zmätkov, stresov, tlakov, 

problémov a požiadaviek každodenných sporov, ktoré nazývame život? Šoférovali ste 

niekedy auto po diaľnici a zašli vo svojich myšlienkach niekam inam a prichytili sa, že 

idete mimo diaľnice s vedomím, že si vôbec nepamätáte či nespomínate, čo sa dialo od 

momentu, keď ste sa dostali na diaľnicu až po moment, keď ste z nej zišli? Toto sú 

niektoré príklady toho daru či schopnosti, ktoré máme bez výnimky či vylúčenia kohosi 
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všetci k dispozícii. Som si úplne istý, že je mnoho ďalších príkladov prejavu toho daru 

vo vašom živote. Som pevne presvedčený, že by ste mohli vyrozprávať mnohé príhody 

z vašich vlastných osobných skúseností, ktoré by podporili existenciu takého daru či 

nástroja, alebo schopnosti. 

 

Každá ľudská bytosť má túto schopnosť a každý z nás tu či tam zažil jej prejavenie 

sa v našom živote. Môžeme zájsť až tak ďaleko, že povieme, že bez takej schopnosti, 

daru či nástroja by sme neboli schopní prežiť v tomto drsnom a náročnom svete. 

 

Aj keby mi niektorí z vás mali povedať, že nikdy nezažili nič, čo bolo opísané 

vyššie, musel by som vám povedať, že keby ste napríklad zavreli oči a keby ste mysleli 

na to, že robíte niečo, čo robíte najradšej zo všetkého, zažili by ste to, o čom hovorím. 

Počas takého intenzívneho myslenia či vizualizácie by ste si neuvedomovali nič iné, čo 

sa deje okolo vás vo vonkajšom svete. Uvedomovali by ste si len to, čo sa deje vo 

vašom myslení ― vo vašom vnútri. 

 

Čo sa deje, keď zažívate takéto druhy stavov či rozpoložení, či už spontánnych, bez 

vášho vedomého vyvolania, alebo úmyselne navodených vašou vlastnou vôľou, 

napríklad za účelom relaxácie či za akýmkoľvek vaším účelom? 

 

Najdôležitejšou vecou, ktorá sa deje počas takého zážitku, je, že presuniete svoje 

uvedomenie z vonkajšieho sveta a z vášho vonkajšieho prostredia na váš vnútorný svet 

a na vaše vnútorné prostredie; z vášho vonkajška do vášho vnútrajška; zvonka dovnútra. 

 

Táto schopnosť, obrátiť vašu pozornosť alebo presunúť vaše uvedomenie 

z vonkajšieho sveta do vášho vlastného súkromného vnútorného sveta, je rozhodujúcim  

a životne dôležitým nástrojom, ktorý vám dal Najvyšší za účelom nájdenia vašej cesty 

späť do pozitívneho stavu alebo k piatim percentám pravého ľudského vo vás. 

 

Avšak, väčšina ľudí si neuvedomuje, že táto schopnosť sa môže stať kráľovskou 

cestou k ich pravej Vnútornej Mysli a k pravému Najvyššiemu v ich Vnútornej Mysli, 

ak sa naučia, ako správne a efektívne využívať túto schopnosť. Ak neviete, čo s týmto 

vaším darom robiť, bude vo vás prebývať spiaci a vami nevyužitý. Len príležitostne sa 

prejaví vo vašom živote, spontánne, len aby vám pripomenul, že je tam. Toto 

pripomenutie zvyčajne prichádza z oblasti piatich percent pravého človeka vo vás. Tá 

vaša časť chce, aby ste si uvedomovali, že máte niečo, čo vám môže pomôcť spojiť sa 

s centrom a Zdrojom vášho života a vášho pravého ja. Tam môžete nájsť všetky 

odpovede na vaše otázky a pravé šťastie a radosť vášho života. 

 

Niektorí odborníci nazývajú túto vašu schopnosť nešťastným menom ― „hypnóza“ 

či „autohypnóza.“ Týmto nešťastným menom „hypnóza“ je to nazývané vtedy, keď túto 

vašu vrodenú schopnosť využíva niekto iný, aby vám pomohol presunúť vašu pozornosť 

a uvedomenie z vášho vonkajšieho ja na vaše vnútorné ja. Nešťastným menom 

„autohypnóza“ je to nazývané vtedy, keď to robíte sami s úmyselným cieľom vojsť do 

svojho vnútra kvôli relaxácii alebo aby ste sa cítili lepšie, či z akéhokoľvek iného 

dôvodu, ktorý by ste si mohli zvoliť. Dôvodom, prečo sú tieto mená nešťastné, je to, že 

znamenajú spánok, zdanlivú stratu kontroly vôle, totálnu letargiu a mnohé iné ďalšie 

javy, ktoré vo vás vyvolávajú falošný dojem, že je vám niečo vnucované z vonka. Také 
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jasné vykresľovanie hypnózy a autohypnózy mnohých ľudí odrádza a vyvoláva v nich 

nedôveru voči týmto stavom. Avšak, v skutočnom zmysle je pravdou presný opak. 

 

Spomínate si na váš zážitok, keď ste snívali počas dňa alebo keď ste si čítali 

napínavú knihu či sledovali program a ako vás vaše vnútorné aktivity totálne pohltili? 

Pripadá vám to ako spánok, či letargia, alebo ako strata vedomej kontroly či akýkoľvek 

iný nezmysel, ktorý sa pripisuje hypnóze a autohypnóze? Nie je pravda, že počas tohto 

zážitku je vaša myseľ čulejšia a aktívnejšia než hocikedy inokedy? Nie ste to vy, kto sa 

svojou vlastnou slobodnou vôľou rozhodol/a ísť dovnútra alebo prečítať si tú knihu, či 

urobiť čokoľvek, čo ste za tým účelom urobili? Chápete, čo myslím? 

 

Tento nešťastný mylný názor na hypnózu a autohypnózu, že je nebezpečná a mimo 

vašej kontroly, bol umelo vyfabrikovaný chovaním sa javiskových hypnotizérov, 

ktorých väčšina z vás zažila v tom či onom čase vo svojom živote. Väčšinou to 

pochádza z navodenia tranzu a z typu slov a trikov, ktoré hypnotizéri používajú na 

navodenie tranzu. Väčšina ľudí si však neuvedomuje, že všetky tie triky a špeciálne 

slovné inštrukcie na navodenie spánku či uvoľnenia sa nie sú ničí iným, než pokusom 

presunúť vašu pozornosť a vaše uvedomenie zo všetkého vonkajšieho výlučne na to, čo 

vsugerúva hypnotizér alebo čo sa deje vo vás ― vnútorne. Tie triky a slová nemajú 

vôbec žiadnu inú funkciu. No spôsob, akým sú používané, hlas, ktorý je použitý počas 

takého navodzovania, správanie hypnotizéra a jeho rôzne pózy vo vás vyvolávajú úplne 

falošný dojem, že sa deje čosi veľmi nezvyčajné, veľmi tajomné a snáď dokonca 

nebezpečné. 

 

Môžem vás však ubezpečiť, že počas takéhoto typu navodzovania sa vám nedeje 

vôbec nič iné, než čo zažívate, keď príležitostne cez deň snívate či keď sledujete 

vzrušujúci program, alebo keď čítate napínavú knihu a keď počúvate hlasy ľudí v tom 

programe či čítate dialóg postáv vo vašej knihe. Hlasy ľudí v programe a dialógy 

hrdinov vo vašej knihe majú na vás veľmi zvláštny účinok. Dostávajú vás do 

hypnotického tranzu, takže sa môžete aktívne, zo svojho vnútra podieľať na tom, čo sa 

deje s tými ľuďmi v programe a v knihe. Zvyčajne si vedome neuvedomujete, že je to 

tak. Nuž, hypnotizérov hlas nemá ani väčší, ani menší účinok než všetky tie hlasy 

v nejakom vzrušujúcom programe či všetky tie dialógy vašich hrdinov v napínavej 

knihe, ktorú čítate. Okrem toho, tento typ hlasov, vrátane hlasu hypnotizéra, môže mať 

na vás účinok len vtedy, ak sa rozhodnete nasledovať ich či venovať im pozornosť zo 

svojej vlastnej slobodnej vôle zo svojho vnútra. Ani najlepší hypnotizér na svete vás 

nedokáže zhypnotizovať, ak sa rozhodnete neriadiť sa jeho/jej sugesciami. Dôvod, prečo 

sa ľudia riadia hypnotizérovými sugesciami, dokonca i tými najsmiešnejšími (ako 

napríklad, že budú štekať ako pes), je, že zo svojho vnútra súhlasili, že zažijú dopad 

hypnotizérových sugescií a zistia, aké to je. V momente, ako dali zo svojho vnútra 

súhlas, sugescie hypnotizéra sa pre nich stávajú realitou a oni sa plne stotožňujú 

s obsahom tých sugescií. Fakticky sa na chvíľu stávajú tými sugesciami. Avšak, ak 

nesúhlasia s tými sugesciami zo svojho vnútra, nič sa nestane a dokonca aj najlepší 

hypnotizér na svete zlyhá. 

 

Je dôležité uvedomiť si, že aby bola akákoľvek sugescia účinná, súhlas s jej prijatím 

musí prísť z vášho vnútra. Nestačí žiadať o váš súhlas len vašu vonkajšiu vedomú 

myseľ. Súhlas vašej vonkajšej vedomej mysle môže, ale aj nemusí vyvolať želateľnú 
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odozvu. Zvyčajne nevyvolá, ak len sa to neudeje kvôli zosúladeniu sa so súhlasom vašej 

mysle vo vašom vnútri. Na druhej strane, veľmi často, keď vaša vonkajšia vedomá 

myseľ nesúhlasí, no vaša vnútorná, nevedomá myseľ súhlasí, budete na sugesciu 

reagovať, pretože váš vnútorný stav vie lepšie, čo potrebujete zažiť, zatiaľ čo vaša 

vonkajšia vedomá myseľ zvyčajne nemá to poznanie. Táto druhá zmienená situácia ― 

diskrepancia medzi postojom vašej vonkajšej vedomej mysle a vašej vnútornej 

nevedomej časti ― vo vás vyvoláva falošný dojem, že hypnotizér vám vnucuje svoju 

vôľu a že ste pod vplyvom jeho/jej kúzla, lebo vy s istotou viete, že vedome ste 

nechceli, aby sa to stalo. Ako však vidíte, to vaša vonkajšia vedomá myseľ nechcela, 

aby sa to stalo, a nie vaša vnútorná nevedomá myseľ. Vedome si túto situáciu vôbec 

neuvedomujete. Ľudia vidia stále zas a znova, ako sa to deje nejakej hypnotizovanej 

osobe. Z toho mylne usudzujú, že hypnotizér má kontrolu nad vôľou subjektu a že 

hypnotizér môže skrátka vsugerovať hypnotizovanej osobe čokoľvek na svete a že 

hypnotizovaná osoba vykoná hypnotizérove sugescie, nech by sa im akokoľvek silno 

pokúšala odolať. No ľudia zabúdajú na tých ľudí, ktorí z pozície svojej vonkajšej mysle 

zúfalo chceli zažiť hlboký tranz navodený hypnotizérom, avšak na ich veľké sklamanie 

neboli schopní mať taký vytúžený zážitok. Ako je to možné, ak hypnotizér ovláda vašu 

vôľu? Vidíte, čo myslím? Ak z nejakého dôležitého dôvodu vaša vnútorná nevedomá 

myseľ nesúhlasí s prijatím hypnotizérových sugescií, nebudete na žiadnu z jeho/jej 

sugescií reagovať, nech by ste sa akokoľvek pokúšali. V skutočnosti, čím väčšmi by ste 

sa o to pokúšali vedome, tým menej by ste uspeli. Toto je zákon vašej mysle. 

 

Dúfam, že týmito úvahami som bol schopný dostatočne vás presvedčiť, že hypnóza 

a autohypnóza nie je niečím, čo je vám vnucované alebo „navodzované“ vo vás zvonka 

alebo nejakým hypnotizérom. Je to dar, schopnosť či nástroj, ktorý máme všetci a ktorý 

všetci zažívame na každodennej báze. Takže, hypnóza je normálny, podstatný, nutný 

a zdravý stav našich životov a našej osobnej konštitúcie, do ktorého a z ktorého sa 

neustále prenášame bez toho, aby sme si vôbec vedome uvedomovali, že to robíme. 

 

Teraz vidíte, že jediné, čo sa snaží hypnotizér urobiť, je využiť túto vašu schopnosť 

a prinútiť vás presunúť vaše uvedomenie alebo pozornosť z vonkajšieho sveta do vášho 

vnútorného sveta, aby si vyžiadal od vašej vnútornej nevedomej mysle súhlas zažiť to či 

ono. 

 

Musíte si zapamätať, že vaša vonkajšia vedomá myseľ je len schránkou a že to nie 

ste skutočne vy. Vaše skutočné ja sa začína za tou schránkou. Takže, ak žiadam o súhlas 

a spoluprácu vašu schránku ― čo je vaša vedomá vonkajšia myseľ ― nežiadam vaše 

pravé ja. Žiadam len vašu schránku, no nie vás. Nanešťastie, ľudia majú sklon 

považovať svoju schránku za svoje skutočné ja. Toto je tragédiou a zdrojom mnohých 

ľudských problémov a útrap a výsledkom aktivácie a dominancie negatívneho stavu, 

ako to bolo zjavené v predošlých kapitolách tejto knihy. Negatívny stav si nič neželá 

viac, než aby ste sa považovali za tú schránku a aby ste verili, že nie ste nič viac než tá 

schránka. Týmto spôsobom vás môže negatívny stav držať mimo vás samotných, vo 

vašom vonkajšku, vo vonkajšom svete, vo svete bludov, mýtov, ilúzií a lží, preč od 

pravej duchovnej esencie a substancie vášho bytia a existencie. Toto je jedným 

z dôvodov, prečo negatívny stav robí všetko, čo je v jeho moci, aby zdiskreditoval 

hypnózu a autohypnózu a aby prišiel so všemožnými presvedčivými nezmyslami o jej 

povahe, aby ste nevyužívali ten mocný dar na to, aby ste sa stali lepšou ľudskou 
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bytosťou, čiže vskutku duchovnou ľudskou bytosťou. Ako uvidíte neskôr, špeciálny typ 

hypnózy môžeme považovať za kráľovskú cestu k stávaniu sa skutočne duchovnou 

ľudskou bytosťou. 

 

Na druhej strane, ak obchádzam vašu schránku a kontaktujem sa s niečím, čo je vo 

vnútri tej schránky, kontaktujem sa s vaším pravým ja a žiadam vaše pravé ja, aby sa 

riadilo mojimi sugesciami. Ak vaše pravé ja súhlasí, sugescie budú fungovať. Ak nie, 

potom zlyhajú. Proste tak. 

 

Keď si odborníci všimli tento nezvyčajný fenomén, ktorý nazvali nešťastným 

menom hypnóza, rozhodli sa využiť túto vrodenú schopnosť ľudí na liečebné účely 

alebo za účelom pomôcť ľuďom zlepšiť ich životy. Odborníci si uvedomili, že keď by si 

mohli nejako vyžiadať súhlas od vášho pravého ja (ktoré má sídlo niekde za vašou 

schránkou ― vonkajšou vedomou mysľou), aby reagovalo na ich sugescie odstrániť 

vaše rôzne návyky, problémy a choroby, zbavili by ste sa svojich zlozvykov, osobných 

problémov či dokonca fyzických a duševných chorôb. Jednoducho povedané, uzdravili 

by ste sa. 

 

Takto odborníci zaviedli liečbu prostredníctvom hypnózy a autohypnózy. 

 

Avšak, dokonca i pri tomto druhu liečby, ktorý využíva váš dar či schopnosť 

presunúť sa do svojho vnútra, dochádza k primnohým zlyhaniam a mnohí z nás 

nereagujú na ozdravné sugescie. 

 

Prečo je to tak? Sú v podstate dva všeobecné dôvody: 

 

1. Jedným je, že súčasné chápanie povahy hypnózy a autohypnózy a ich využitie 

sú nedostatočné, veľmi obmedzené, povrchné a majú nesprávny teoretický základ. 

 

2. Väčšina ľudí má predpojaté predstavy o hypnóze a autohypnóze a verí 

všemožným mýtom a mylným názorom o ich povahe. Tento postoj bráni správnemu 

a efektívnejšiemu využitiu možností, ktoré by mohla hypnóza a autohypnóza ponúknuť. 

Ako bolo spomenuté vyššie, negatívny stav vo vás nechce, aby ste správne chápali 

a mali správny postoj k týmto nástrojom, aby ste sa tak nevyslobodili z jeho pazúrov 

a zovretia, v ktorých vás drží. Dokonca využíva rôzne náboženské doktríny, aby 

dokázal, že hypnóza a autohypnóza je nebezpečná, lebo vám odníma alebo aspoň 

ohrozuje vašu slobodnú vôľu, a tým vás odvádza od Boha. Toto je typický na hlavu 

postavený postoj negatívneho stavu voči hypnóze, tak ako voči všetkému ostatnému. 

Realitou je, že ak sa naučíte, ako náležite využívať tento vynikajúci dar Najvyššieho vo 

vás, to vás len privedie k pravej vnútornej kontrole a k pravej slobodnej vôli a k uznaniu 

a prijatiu Najvyššieho, Pána Ježiša Krista ako jediného Stvoriteľa. Sú niektorí ľudia, 

ktorí dokonca využívajú niektoré doslovné citácie zo Svätej Biblie, aby dokázali, že 

hypnóza a autohypnóza je nebezpečná. Títo ľudia nechápu, že všetko môže byť 

v ľudských rukách nesprávne využité či zneužité, a že teda všetko sa môže stať 

nebezpečným, ak sa to používa za nesprávnym účelom, úmyslom a motiváciou. Keď 

doslovné vyhlásenia v Svätej Biblii hovoria o určitých veciach, ktoré by ste nemali 

robiť, vo vnútornom zmysle takých vyhlásení je obsiahnutý význam, ktorý vám len 

hovorí, že by ste to nemali robiť s nesprávnym a zlým úmyslom a motiváciou. Robiť 
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čokoľvek s nesprávnym a zlým úmyslom, nech vám to pripadá akokoľvek dobré 

z vonka, znamená robiť to z pekiel, z diabla, Satana a démonov, čiže robiť to 

z negatívneho stavu, proti Najvyššiemu a Jeho/Jej duchovným princípom. Na druhej 

strane, robiť čokoľvek vôbec s dobrým, náležitým, pozitívnym a správnym úmyslom 

a motiváciou znamená robiť to z Najvyššieho, z Jeho/Jej pravých duchovných princípov 

a z pozitívneho stavu. 

 

Toto je najdôležitejší duchovný princíp, ktorý si máte uvedomovať a prijať. Je 

nevyhnutné uvedomiť si a prijať tieto duchovné princípy do svojho života, ak chcete 

uspieť v čomkoľvek vôbec. 

 

Tento duchovný princíp, samozrejme, plne platí aj pre použitie hypnózy 

a autohypnózy. Ak používate hypnózu a autohypnózu s nesprávnym a zlým úmyslom, 

účelom a motiváciou a ak ich používate nenáležite, s nesprávnym prístupom, dostanete 

sa do kontaktu len s negatívnym stavom vo vás a s jeho pekelnými predstaviteľmi. 

Avšak, ak používate hypnózu a autohypnózu na správne duchovné účely, s dobrým, 

pozitívnym úmyslom a motiváciou ― byť lepšou ľudskou bytosťou a byť duchovnejšou 

ľudskou bytosťou ― používate Boží dar vo vás z Najvyššieho, pre Najvyššieho, 

s Najvyšším a podľa Najvyššieho. Preto sa stávate požehnaným/požehnanou. 

 

Čo myslíte, prečo vám bola daná schopnosť vchádzať dovnútra alebo zažiť hypnózu 

či autohypnózu, ak je to taký nebezpečný, zlý a negatívny nástroj? Aký by bol účel 

vlastnenia niečoho takého vo vašej osobnostnej konštitúcii, ak by to nemohlo byť 

využité na nejaké dobré a pozitívne účely? Nič, čo vám môže pomôcť vyzdravieť, stať 

sa lepšou ľudskou bytosťou, duchovnejšou ľudskou bytosťou, nemôže pochádzať 

odinakiaľ než od Najvyššieho, lebo Najvyšší si neželá nič viac než vaše zdravie 

a šťastie. Toto je dôvod, prečo vám vôbec tento cenný dar dal/dala. Alebo chcete tvrdiť 

― z hľadiska vašich vlastných osobných predsudkov či skreslených chápaní doslovných 

biblických vyhlásení a skreslených učení vášho náboženstva ― že také schopnosti 

pochádzajú z pekiel či od diabla?  Prečo by vám diabol dával čosi, čo by vám pomohlo 

uzdraviť sa? Nemyslíte, že takýmto postojom sa vystavujete nebezpečenstvu, že prácu, 

ktorá prináleží Bohu, pripíšete diablovi? Dajte si pozor, aby ste takým bláznivým 

postojom nezhrešili. 

 

Na druhej strane, odborníci obmedzili svoje chápanie hypnózy a autohypnózy na 

povrchné vysvetlenie, že hypnóza je jednoduchá selektívna schopnosť vášho vedomia 

napríklad pozmeniť jeho stav. Tento stav je odlišný od vášho vedomého stavu. 

A pretože v tomto stave je vaša pozornosť zameraná len na jednu vec (povedzme na 

slová hypnotizéra alebo na vaše vlastné autosugescie, v prípade autohypnózy), môžete 

lepšie venovať sústredenú pozornosť tomu, čo je vám hovorené alebo čo cítite. 

Pomocou tejto schopnosti sa stávate ľahšie ovplyvniteľnými. V tomto stave či kondícii 

budete mať tendenciu ochotnejšie plniť sugescie, než keby som vám mal dať nejaké 

sugescie vo vašom normálnom, nezmenenom stave vedomia. Prosto takto. 

 

Toto chápanie a postoj odborníkov k hypnóze a autohypnóze v značnej miere 

obmedzuje jej využitie nimi. Niet divu, že dochádza k toľkým zlyhaniam, keď liečia 

ľudí pomocou hypnózy. 
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No s chápaním hypnózy a autohypnózy, ako ju chápu mnohí odborníci, je aj ďalší 

problém. Jej použitie obmedzujú na spojenie sa len s podvedomou či nevedomou 

mysľou. Niet ani zmienky, alebo len zriedkavej, o nutnosti spojenia sa s vašou pravou 

Vnútornou Mysľou. Nedôjde k žiadnemu pokusu, alebo len k zriedkavému ― pokiaľ 

k tomu nedôjde spontánne ― dostať sa do kontaktu s inými úrovňami a dimenziami 

vašej mysle a s oblasťami, kde sídlia rôzne úrovne vašej mysle. A predsa, tento kontakt 

je najrozhodujúcejší a životne najdôležitejší, pretože z tých oblastí a dimenzií pochádza 

a je podporovaná väčšina vašich problémov. Ako sa môžete zbaviť negatívneho stavu, 

prejavujúceho sa vo vás vašimi osobnými problémami a trápeniami, ak sa nezbavíte 

jeho koreňa a zdroja? 

 

Pamätáte si, čo bolo povedané v druhej kapitole tejto knihy, kde sme diskutovali 

o dôležitej téme ― z čoho skutočne pozostávate a koľko je vo vás úrovní a aspektov? 

Čo myslíte, prečo sme si potrebovali prediskutovať tú otázku? Ak neviete, kto ste 

a z čoho pozostávate, nemôžete sa dosť dobre zbaviť svojich problémov. Vaše problémy 

sú zviazané so štruktúrou vašej mysle, opísanou v tej kapitole. 

 

Nanešťastie, väčšina odborníkov nepripúšťa fakty o vás a o štruktúre ľudskej mysle, 

zjavenej v tej kapitole. Neuvedomujú si, že 95 % z toho, čo považujeme za naše ja, nie 

sme skutočne my, ale je to iba pridaná umelo vybudovaná pseudo-myseľ, s jej tromi 

oblasťami a deviatimi stupňami, ktorá blokuje a uzatvára náš prístup k zvyšným piatim 

percentám, čo sme skutočne my. 

 

Musíte však vedieť, že 95 % tej pseudo-mysle je v režime nevedomia a len jej 

schránka, ktorá sa nazýva vonkajšia myseľ, je vedomá. Takto to chce negatívny stav. On 

pracuje v temnote a v utajení, obávajúc sa, že bude odhalený a jeho skutočná povaha 

vyjde na svetlo, pretože len čo spoznáte jeho pravú povahu, odstránite ho. Toto je 

dôvod, prečo drží nás všetkých, vrátane odborníkov, v hlbokej temnote o nás samotných 

i o tom, z čoho pozostávame. 

 

Takže, keď niekoho hypnotizujete alebo keď hypnotizujete seba, bez správneho 

poznania seba a toho, z čoho pozostávate, sa zvyčajne nedostanete do kontaktu s pravou 

mysľou, teda s tými piatimi percentami vo vás. Namiesto toho sa dostanete do kontaktu 

s nejakými nižšími oblasťami vašej pseudo-mysle, ktoré obsahujú všetky informácie 

o vašich zážitkoch od momentu vášho počatia v matkinom lone až po váš súčasný 

pozemský čas. Na základe uvoľnenia tých informácií sa mnohí ľudia uzdravia. No 

uzdravia sa skutočne? Možno sa zbavia symptómov, no získajú skutočnú kontrolu nad 

negatívnym stavom v sebe? 

 

Ďalšou ťažkosťou s tradičným odborným prístupom k tejto veci je to, že väčšina 

odborníkov nepripúšťa, že všetky príčiny ľudských problémov a útrap, nech sú 

akékoľvek, môžu byť len duchovnej povahy. Z toho dôvodu väčšina z nich prehliada 

najdôležitejší, ak nie jediný reálny prístup v ich liečebnom úsilí. Čo myslíte, prečo 

väčšina ľudí po tom, ako je liečená neduchovnými prostriedkami, nahradí jeden problém 

ďalším, niekedy ešte horším? Boli ste niekedy fajčiarom? Z čoho má fajčiar najväčší 

strach, keď sa rozhodne prestať fajčiť? Z nadváhy. Mnohí bývalí fajčiari po tom, ako 

prestanú fajčiť, začnú viacej piť a viacej jesť, priberú na váhe alebo prídu s nejakými 

inými zlozvykmi, ktoré môžu byť ešte horšie. Alebo keď silný alkoholik prestane piť, 
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má tendenciu začať náruživo fajčiť a piť veľké množstvá kávy. Tieto príklady vám 

ukazujú očividné nahradenie jedného problému ďalším. No jestvujú aj menej očividné 

a skrytejšie náhrady, než som spomenul vyššie. Ako napríklad zbavenie sa rakoviny len 

preto, aby ste sa udusili kúskom jedla. (Hovorím zo svojej vlastnej odbornej skúsenosti.) 

Alebo zbavenie sa migrény len preto, aby ste dostali rakovinu tenkého čreva a pod. 

Alebo zbavenie sa nadváhy len preto, aby ste získali ťažkú depresiu. Alebo zbavenie sa 

ťažkej depresie len preto, aby ste boli účastníkom dopravnej nehody a boli buď zabití, 

alebo sa stali doživotným mrzákom. Mohol by som pokračovať donekonečna 

s uvádzaním vám takýchto príkladov, aby som vám ilustroval, že toto sa stane, ak 

duchovný aspekt, ktorý je najdôležitejší, je ignorovaný, nebraný v úvahu či dokonca 

zosmiešňovaný ako bláznivá myšlienka. 

 

Takto je využívaná hypnóza a autohypnóza. Nie sú pri tom zohľadnené žiadne 

duchovné zretele. Jedinou výnimkou z tohto pravidla je, že niektorí hypnoterapeuti 

pracujú s takzvanou regresívnou terapiou, aby vás vrátili do vášho predošlého života 

(falošný koncept reinkarnácie, ktorý pochádza z pseudo-vnútornej mysle a od zlých, 

negatívnych duchov, ktorí sú k nej pripojení); alebo spontánne narazia počas hlbokého 

tranzu na nejaké duchovné zážitky vo forme duchovných radcov dotyčného. (Pozrite si 

neskôr otázku duchovných radcov.) Takže, všetky také neduchovné snahy sú tak či onak 

nevyhnutne odsúdené na zlyhanie. 

 

Avšak, Najvyšší tu zjavuje, že hlavné dôvody a zámery, prečo nám dal tieto dary, 

nástroje a schopnosti vo forme hypnózy a autohypnózy, sú čisto duchovné: nájsť si cestu 

späť domov k našej Vnútornej Mysli a k Najvyššiemu, aby sme sa tak mohli dostať zo 

sveta, kde je všetko postavené na hlavu a dostali sa do sveta pravej reality, kde je všetko 

v správnej polohe. 

 

Z toho dôvodu bolo nutné vyvinúť úplne odlišný prístup k hypnóze alebo 

autohypnóze. Tento nový prístup ignoruje tradičný obmedzený prístup a zavádza 

duchovný typ hypnózy a autohypnózy. Tento duchovný typ navracia hypnózu 

a autohypnózu k pôvodnému duchovnému účelu, kvôli ktorému nám ich Najvyšší vôbec 

dal. 

 

Tento nový prístup sa nazýva duchovná hypnóza a duchovná autohypnóza. Princípy 

duchovnej hypnózy a autohypnózy boli formulované v dvoch autorových knihách: v 

knihe „Princípy duchovnej hypnózy“ a v knihe „Intenzívna duchovná hypnoterapia,“ 

ktorú napísal spolu s Dr. Artúrom Jonesom. Tí z vás, ktorí majú záujem dozvedieť sa 

viac o týchto princípoch, sa týmto odkazujú na tie knihy. 

 

Tu sú niektoré stručné odpovede na otázku, v čom je rozhodujúci rozdiel medzi 

duchovnou hypnózou a autohypnózou a medzi tradičnou, neduchovnou hypnózou 

a autohypnózou. 

 

1. Väčšina hypnotizérov tradičnej hypnózy a väčšina praktikantov tradičnej 

autohypnózy obmedzuje jej použitie na dávanie priamych či nepriamych sugescií svojim 

klientom či sebe samým na odstránenie akýchkoľvek problémov či symptómov, bez 

skúmania či zisťovania dôvodov, prečo také problémy či symptómy existujú a akému 

účelu a poučeniu slúžia. 
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Na druhej strane, pri duchovnom prístupe nie sú dávané žiadne také sugescie 

dovtedy, kým nestanovíme dôvody existencie problémov; účel a poučenie, ktorému 

slúžia; ich zdroj a pôvod; a, samozrejme, či poslúžili svojmu účelu; či vyčerpali svoju 

užitočnosť; a či je čas zbaviť sa ich a nahradiť ich niečím trvalo pozitívnym a dobrým. 

 

2. Niektorí tradiční hypnotizéri a praktikanti tradičnej autohypnózy skúmajú 

dôvody a zdroj problémov, no iba z psychologického alebo medicínskeho hľadiska a iba 

v rámci doby života od počatia alebo od raného detstva po súčasnosť. Teda, tento 

prístup mylne prisudzuje pôvod a príčinu všetkých ľudských problémov a trápení 

zážitkom, ktoré majú ľudia počas ich pozemskej doby života. V prípade medicínskych 

problémov to pripisujú akémusi vonkajšiemu zlému zaobchádzaniu či zneužívaniu tela 

alebo zlyhaniu tela, aby sa bránilo proti chorobám. Žiadny ohľad nie je venovaný 

možnosti, že život sa ani nezačal, ani nekončí na tejto planéte. 

 

Duchovná hypnóza a duchovná autohypnóza veľmi starostlivo rozlišuje medzi 

pozemskými udalosťami a zážitkami nášho života, kým sme na planéte Zem, ktoré sú 

považované len za spúšťacie mechanizmy problémov, no nie za príčinné faktory, 

a medzi duchovnými príčinami. Duchovné príčiny sa vo väčšine prípadov udiali buď 

úplne alebo súbežne vo všetkých ostatných dimenziách a svetoch, kde sídlia rôzne 

oblasti našej mysle alebo s ktorými sme neustále v spojení. Toto spojenie a prebývanie 

sa deje bez akéhokoľvek vedomého uvedomenia z našej strany. 

 

3. Tradičná hypnóza a autohypnóza uznáva existenciu podvedomej či nevedomej 

mysle bez pripustenia, že 95 % z toho, čo je považované za naše ja, nie sme my, ale 

falošná myseľ, vyfabrikovaná spôsobom opísaným v predošlej kapitole. Teda, vo 

väčšine prípadov pracujú s falošnou mysľou, najmä s jej nižšími nevedomými časťami. 

Nedochádza k žiadnemu pokusu skontrolovať, či sú v kontakte s pravou mysľou 

a zvyčajne považujú za samozrejmé, že hovoria s pravou ľudskou mysľou. 

 

Na druhej strane, pri duchovnej hypnóze a autohypnóze dochádza od úplného 

začiatku k pokusu obísť túto falošnú myseľ a dostať sa do priameho kontaktu s pravou 

Vnútornou Mysľou a konať všetku prácu len z tej pozície. Neustále sú vykonávané 

dvojité či trojité kontroly, aby došlo k uisteniu sa, že sme v kontakte s tou pravou 

Vnútornou Mysľou. 

 

4.  Pri tradičnej hypnóze a autohypnóze nedochádza k žiadnemu pokusu, pokiaľ 

len sa to nestane spontánne a nečakane, dostať sa do kontaktu s ostatnými svetmi, 

dimenziami a ich obyvateľmi (kde sídlia a s ktorými sú spojené rôzne úrovne mysle), za 

účelom požiadať ich o pomoc pri nachádzaní zdroja všetkých našich problémov 

a spôsobu, ako sa ich zbaviť. 

 

Na druhej strane, duchovná hypnóza a autohypnóza robí presne to. 

 

5. Pri tradičnej hypnóze a autohypnóze nikdy nedochádza k doslovnému pokusu 

dostať sa do kontaktu s pravým Zdrojom vo vašej Vnútornej Mysli, čiže s Najvyšším, 

a pracovať na všetkých životných záležitostiach bez akýchkoľvek výnimiek či výluk 

z Najvyššieho, podľa Najvyššieho, skrz Najvyššieho a s Najvyšším v nás. 
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Na druhej strane, jedným z najdôležitejších účelov podstúpenia duchovnej hypnózy 

a duchovnej autohypnózy je spojenie sa s Najvyšším v našej Vnútornej Mysli 

a pracovanie len z tej pozície. 

 

6. Pri tradičnej hypnóze a autohypnóze sú všetky sugescie dávané z vonkajška, 

buď od hypnoterapeutov, alebo z vedomej mysle praktikantov autohypnózy. Tieto 

sugescie zvyčajne vychádzajú z túžobného priania alebo z ideí vonkajšej vedomej mysle 

vášho terapeuta alebo vás samých o tom, akí by ste mali byť a aké sugescie potrebujete. 

Veľmi zriedka sa skutočne pýtajú ich Vnútornej Mysle, či súhlasí s takým typom 

sugescií a ideí. 

 

Na druhej strane, počas duchovnej hypnózy a duchovnej autohypnózy všetko 

vychádza a je navrhované z vašej Vnútornej Mysle. Idey vašej Vnútornej Mysle o tom, 

akí by ste mali byť alebo čo by ste mali cítiť, alebo aký druh sugescií potrebujete, sú 

privádzané späť do vašej vonkajšej vedomej mysle a ostatných oblastí vášho nevedomia. 

Po tom, ako sú vám také sugescie a idey privedené späť, sú dôkladne zas a znova 

skontrolované s vašou pravou Vnútornou Mysľou, aby sa zistilo, či toto je to, čo vám 

chcela vsugerovať vaša Vnútorná Myseľ a či súhlasí s tým, že vám pomôže vykonať 

tieto sugescie. 

 

7. Pri tradičnom  prístupe k hypnóze a autohypnóze sa vôbec nevenuje pozornosť 

― až na pár výnimiek spontánnych javov ― faktu, že každá ľudská bytosť má k sebe za 

účelom prežitia v Zóne Vymiestnenia pridelené určité entity, ktoré sa volajú Duchovní 

Radcovia. Nie je učinený žiadny pokus zapojiť ich do práce na vašich problémoch. 

 

Na druhej strane, jedným z najdôležitejších účelov duchovnej hypnózy 

a autohypnózy je dostať sa do kontaktu s vašimi pravými Duchovnými Radcami. Tí 

vykonávajú životne dôležitú úlohu spojenia vás so zvyškom Stvorenia, bez ktorého 

spojenia by ste nemohli vôbec prežiť. Vaši Duchovní Radcovia sú požiadaní, aby vám 

pomohli pri práci na vašich problémoch z pozície a oblasti, ktorú reprezentujú a s ktorou 

súvzťažia. 

 

8. Tradičná hypnóza a autohypnóza zriedkakedy uznáva, že úplne pôvodným 

zdrojom všetkých ľudských problémov a trápení je aktivácia negatívneho stavu 

prostredníctvom realizácie tej vrodenej idey v nás, že môžeme odmietnuť akceptovať 

fakt, že život nemôže vzniknúť zo žiadneho iného zdroja než z Najvyššieho. Preto 

tradičný prístup nepodnikne žiaden uvážený pokus definovať ľudské problémy z tohto 

rozhodujúceho duchovného hľadiska, ktoré je jediným, ktoré môže mať akúkoľvek 

platnosť. 

 

Na druhej strane, duchovná hypnóza a autohypnóza vás postupne, pomaly, opatrne, 

vaším vlastným tempom vedie k tomuto objavu a uvedomeniu z vášho vnútra, aby ste to 

mohli zistiť a dospieť k svojim vlastným záverom o tomto všetkom a naučiť sa, ako 

všetko odvodiť z Duchovného Zdroja, čo je Najvyšší. 

 

9. Tradičná hypnóza a autohypnóza, a najmä neuro-lingvistické programovanie má 

tendenciu programovať vás v tom, akým byť a čo robiť podľa štandardov a noriem, 

definovaných tradíciami, konvenciami, zvykmi, názormi a princípmi zavedenými v tejto 
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spoločnosti. Nepripúšťajú fakt, že používajú metodológie a postupy negatívneho stavu. 

Nemôžete dosť dobre eliminovať problémy či negatívny stav použitím negatívneho 

stavu a jeho problémov. Bolo by to ako vyháňanie diabla mocou diabla, ako zdôraznil 

Ježiš Kristus. Takýto prístup môže v konečnom zmysle a v dlhodobom horizonte len 

navŕšiť vaše problémy (ak nie na tejto Zemi, tak po tom, po vašom odchode z nej. Pre 

toto je takýto prístup tak nebezpečný.). 

 

Na druhej strane, duchovná hypnóza a autohypnóza, z pozície vašej pravej 

Vnútornej Mysle a pravého Najvyššieho vo vašej Vnútornej Mysli a vašich pravých 

Duchovných Radcov vo vašej Vnútornej Mysli, vám pomáha oslobodiť sa z otroctva, 

väzenia a závislosti na ľudských tradíciách, konvenciách, zvykoch, zákonoch 

a princípoch vybudovaných z neduchovných stavov. Duchovná hypnóza a autohypnóza 

vám pomáha nastoliť Pánove princípy, prikázania, nariadenia, poučky, ustanovenia 

a predpisy slobody a nezávislosti vo vašom živote, formulované pre vás Najvyšším. 

Nikdy nie je dovolené uskutočnenia sa žiadneho programovania zvonka či zvnútra, 

pretože je vám prezentované množstvo volieb, z ktorých si môžete vybrať len tú, ktorá 

je pre vás najlepšia. Vy sami zistíte z vašej Vnútornej Mysle a od Najvyššieho vo vašej 

Vnútornej Mysli, čo je pre vás najlepšie a s tým sa stotožníte a takým sa stanete. Takto 

sa oslobodíte od všetkých vašich problémov, trápení, utrpení, všemožných chorôb 

či čohokoľvek, čo máte a takto sa môžete stať skutočne šťastnými, uspokojenými, 

pokojnými, veselými, slobodnými a nezávislými jedincami. 

 

Takže, toto sú niektoré hlavné rozdiely medzi tradičnou hypnózou a autohypnózou 

a medzi duchovnou hypnózou a autohypnózou. 

 

Keď už máte všetko toto poznanie, ktoré vám bolo doposiaľ prezentované, keď už 

absorbujete a správne pochopíte, čo bolo doposiaľ povedané, ste pripravení naučiť sa 

správne postupy pre praktizovanie duchovnej autohypnózy. Robíte to za účelom 

spojenia sa so skutočne ľudskými piatimi percentami vo vás. Robíte to za účelom 

spojenia sa s vašou pravou Vnútornou Mysľou v tých piatich percentách, s Najvyšším, 

Ktorý/Ktorá tam sídli a s vašimi pravými Duchovnými Radcami, ktorí vás spájajú so 

zvyškom Stvorenia. Robíte to za účelom oslobodenia sa od všetkých vecí, ktoré nie sú 

vaše, ktoré vám nepatria, ktoré vám boli umelo nanútené negatívnym stavom, ktoré ste 

prijali ako realitu. Robíte to vo vašom živote za účelom nastolenia zmysluplného, 

napĺňajúceho, uspokojivého, šťastného, radostného, milujúceho, láskavého a múdreho 

životného štýlu. 

 

Prejdime teraz k načrtnutiu si náležitých a správnych postupov pre navodenie 

duchovného autohypnotického tranzu. 

 

Sú dva dôležité kroky, ktoré potrebujete urobiť, aby ste realizovali váš dar či 

nástroj, alebo schopnosť od Najvyššieho. 

 

1. Naučiť sa, ako navodiť autohypnózu. 

 

2. Naučiť sa, čo robiť a ako postupovať, keď pracujete na sebe a na svojich 

problémoch, len čo si pevne navodíte váš duchovný tranz. 
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Budeme sa venovať prvému kroku. 

 

AKO SI NAVODIŤ DUCHOVNÚ AUTOHYPNÓZU 

 

Vo všeobecnom zmysle si môžete duchovnú autohypnózu navodiť dvoma 

spôsobmi. 

 

1. Môžete to urobiť samostatne, úplne sami, riadiac sa presnými postupmi 

opísanými nižšie. 

 

2. Môžete to urobiť tak, že požiadate profesionálneho duchovného hypnotizéra-

špecialistu alebo toho, koho nazývame napomáhateľ duchovného tranzu, aby vás naučil, 

ako si navodiť svoju vlastnú duchovnú autohypnózu. 

 

V druhom prípade vás napomáhateľ uvedie do duchovného tranzu tak, že vám 

predvedie metodológiu, ktorá je opísaná nižšie. Zatiaľ, čo budete v tranze, naučíte sa 

alebo vás napomáhateľ následne naučí, ako to robiť sám/sama. 

 

S druhým spôsobom je ten problém, že v súčasnosti je veľmi málo napomáhateľov 

duchovného tranzu vo svete a v Spojených štátoch, ktorí to môžu urobiť správne, riadiac 

sa predpísanými postupmi. Poslednou dobou bola založená špeciálna organizácia, 

nazvaná Duchovné transformačné centrum, ktorá, medzi mnohým iným, bude slúžiť 

ľuďom presne na tento účel. Môžete sa s tým centrom skontaktovať a požiadať 

o pomoc. 

 

Avšak, aj keď je druhý spôsob vhodnejší než prvý, väčšina ľudí nebude mať 

príležitosť stretnúť sa s niekým, kto im môže pomôcť, ako správne použiť ich dar pre 

uvádzanie sa do duchovného tranzu. Toto je dôvod, prečo Najvyšší požiadal, aby bola 

napísaná táto kniha, aby tak ľudia ako vy mohli byť inštruovaní o správnych postupoch 

pre spojenie sa so svojou Vnútornou Mysľou a s Absolútnym Zdrojom vo svojej 

Vnútornej Mysli ― Najvyšším, samostatne, bez akýchkoľvek napomáhateľov. Musíte 

sa naučiť byť svojimi vlastnými napomáhateľmi. 

 

Ak sa budete riadiť správnymi postupmi, krok za krokom, a ak budete pripravení 

profitovať z tejto duchovnej metodológie, úplne určite uspejete. 

 

Tu sú niektoré kroky, ktoré potrebujete urobiť, aby ste si navodili duchovný 

autohypnotický tranz. 

 

PRVÝ KROK 

 

Nájdite si doma či kdekoľvek, kde v danom čase ste, pokojné, pohodlné miesto, kde 

nebudete rušení. Ak je to možné, vypnite si telefón. Sadnite si do najpohodlnejšieho 

kresla, ktoré doma máte, najradšej do sklápacieho. Ak nemáte sklápacie alebo nejaké 

pohodlné kreslo, ľahnite si na posteľ alebo na gauč, či na čokoľvek pohodlné; úporne 

myslite na to, že nezaspíte a budete veľmi čulí. Dajte si pozor, keď si budete líhať na 

posteľ, pretože niektorí ľudia majú tendenciu spojiť si líhanie do postele so zaspaním. 
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Toto je dôvod, prečo sa potrebujete koncentrovať na úpornú myšlienku alebo predstavu, 

že nezaspíte, ale zostanete čulí za účelom zažitia duchovnej autohypnózy. 

 

DRUHÝ KROK 

 

Urobte si v tom kresle či posteli, alebo gauči, či čomkoľvek, čo máte, maximálne 

pohodlie. Položte si obe svoje dlane na stehná. Za žiadnych okolností si neskrížte 

nohy či členky a nedotýkajte sa vzájomne rukami či neprepletajte si prsty. Po celý 

čas musia počas prvého kroku navodzovania vaše ruky spočívať na vašich stehnách 

a vaše členky či nohy musia byť neprekrížené. 

 

TRETÍ KROK 

 

Keď si urobíte pohodlie, zatvorte oči a veľmi zhlboka sa nadýchnite. Začnite dýchať 

pomaly, zhlboka a pravidelne. Pokračujte v takomto pomalom, pravidelnom, 

rytmickom, hlbokom dýchaní počas niekoľkých minút, až kým nepocítite, že ste 

kompletne, totálne a príjemne uvoľnení. 

 

ŠTVRTÝ KROK 

 

Povedzte si potichu, zatiaľ čo dýchate pomaly, zhlboka a pravidelne, niečo takéto: 

 

„Zo svojej vlastnej slobodnej vôle, svojou vlastnou slobodnou 

voľbou som sa rozhodol/la ísť dovnútra, do centra svojej bytosti, do 

svojej pravej Vnútornej Mysle, k piatim percentám pravého človeka 

vo mne, za účelom dozvedieť sa, ako byť lepšou ľudskou bytosťou 

a skutočne duchovnou ľudskou bytosťou.“ 

 

Opakujte tento typ vyhlásenia niekoľkokrát. 

 

PIATY KROK 

 

Keď si už potichu poviete tie či podobné slová, začnete sa koncentrovať buď na 

svoje čelo, na stred vášho čela, zvnútra vašej hlavy, medzi vašimi očami, alebo, ak sa 

z nejakých dôvodov pri tomto type koncentrácie necítite komfortne, sústreďte sa na 

stred vašej hrude v oblasti vášho srdca. Ak nie je pre vás komfortné koncentrovať sa 

buď na stred vášho čela alebo na stred vašej hrude, predstavte si pred vaším vnútorným 

zrakom, zatiaľ čo máte stále zatvorené oči, nejaký vami zvolený predmet, napríklad 

kyvadlo, prsteň či mincu, alebo čokoľvek iné, čo vás napadne, čo je vám príjemné 

a pohodlné. 

 

ŠIESTY KROK 

 

Ako sa sústreďujete, povedzme, na stred vašej hrude, sledujte si vaše dýchanie 

a pomaly začnite potichu počítať synchrónne s vaším dychom od jednej smerom nahor 

až po vami zvolené číslo. Ako počítate, povedzte si potichu, že s každým číslom si 

volíte zo svojej vlastnej slobodnej vôle, svojou vlastnou slobodnou voľbou, že pôjdete 

dovnútra, do svojej pravej Vnútornej Mysle do hlbokého stavu duchovného tranzu. 
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SIEDMY KROK 

 

Počas pomalého počítania si dajte sugesciu, že zo svojej vlastnej slobodnej vôle, 

svojou vlastnou slobodnou voľbou pozývate svoju pravú Vnútornú Myseľ, aby vo vás 

všetko prevzala ― celú vašu myseľ, vaše telo, vaše hlasivky, vaše ruky, vaše prsty, vaše 

myšlienky, vaše pocity, vašu vôľu a všetko ostatné, z čoho pozostávate. Poproste vašu 

Vnútornú Myseľ, aby vo vás prevzala všetko bez akejkoľvek výnimky či výluky. 

Povedzte si, že ste vaša Vnútorná Myseľ. Všetko ostatné, čo nie je vaša Vnútorná 

Myseľ, nie je vaše pravé ja. 

 

ÔSMY KROK 

 

Poproste svoju Vnútornú Myseľ ― ktorá je stále vo vás a načúva a sleduje, čo 

hovoríte a čo robíte ― že keď pocíti, že ste v hlbokom tranze, dostatočnom pre vás pre 

ten daný moment, nech spôsobí, že stratíte akúkoľvek túžbu či želanie pokračovať 

v počítaní. 

 

DEVIATY KROK 

 

Keď pocítite, že ste stratili akúkoľvek túžbu pokračovať v počítaní, poproste vašu 

Vnútornú Myseľ a pravého Najvyššieho, Pána Ježiša Krista vo vašej Vnútornej Mysli, 

Ktorý/Ktorá je vždy tam a po celý čas načúva, o nasledovné: 

 

„Zo svojej vlastnej slobodnej vôle, Pane, na základe svojej 

vlastnej slobodnej voľby prosím, aby ste od tohto momentu, kým 

som v tomto duchovnom tranze či keď vchádzam do tohto 

duchovného tranzu, len Ty a moja pravá Vnútorná Myseľ mali 

všetko stále a nepretržite pod kontrolou. Žiadnej falošnej pseudo-

vnútornej mysli, z oblasti deväťdesiatich piatich percent vo mne, čo 

nie som ja, ani nikomu inému či ničomu inému spojenému s tými 

deväťdesiatimi piatimi percentami pseudo-mysle nebude nikdy 

v žiadnom čase dovolené prerušiť, mariť či votrieť sa do tohto 

procesu, aby som nebol/a nijakou cestou či spôsobom pomýlený/á, 

zvedený/á či zneužitý/á. Tiež Ťa, Pane, v mojej Vnútornej Mysli 

pokorne prosím, aby si zo mňa odstránil a aby si ma chránil pred 

akýmkoľvek rušením zo strany vonkajšej, vedomej mysle; môjho 

vlastného túžobného želania, samonapĺňajúcich sa proroctiev, 

subjektívnych projekcií, predpojatých myšlienok, osobných sklonov, 

nerealistických očakávaní a tušení; zo strany akejkoľvek zaujatosti, 

povier, predsudkov či akýchkoľvek falošných náboženských vnútení 

či systémov viery, ktoré by som snáď mal/a či lipol/la na nich. 

Pomôž mi, Pane, udržiavať si otvorenú myseľ a byť flexibilný/á 

a prijať akékoľvek zážitky, ktoré sa dostavia, aj keď sa z nejakých 

dôležitých duchovných dôvodov po určitú dobu alebo pri mojom 

prvom pokuse nadviazať kontakt s Tebou nič neudeje. Prosím Ťa, 

odstráň zo mňa akýkoľvek egoizmus či akýkoľvek vedomý či 

nevedomý zlý či nesprávny úmysel či motiváciu pri prístupe k tejto 

dôležitej úlohe.“ 



Kapitola 4 

- 83 - 

DESIATY KROK 

 

Keď to dohovoríte z hĺbky svojho srdca, a musí to ísť z hĺbky vášho srdca, inak to 

nebude fungovať, poproste vašu Vnútornú Myseľ, aby vám umožnila pocítiť vo vašich 

ramenách a rukách ľahký nadnášajúci pocit. Povedzte si niečo takéto: 

 

„Vnútorná Myseľ, prosím ťa, urob, aby moje pravé rameno či 

moje ľavé rameno alebo ruka, alebo obe súčasne ― voľba je tvoja 

― boli ľahké ako pierko. Nechaj to rameno a ruku či ramená 

a ruky, aby sa samé od seba vzniesli k mojej tvári, až kým sa prsty 

mojich rúk nedotknú môjho líca či mojej tváre. Ako sa budú tieto 

ramená a ruky samé od seba vznášať (musí to byť samé od seba, 

bez akéhokoľvek vedomého úsilia z vašej strany z pozície vašej 

vonkajšej vedomej mysle), pomôž mi dostať sa do hlbšieho 

a hlbšieho stavu zvnútornenia a autohypnotického tranzu, v súlade 

s mojimi najväčšími možnosťami, potiaľ, pokiaľ potrebujem vojsť 

dovnútra pri tomto prvom pokuse uskutočniť môj duchovný 

autotranz. Chápem, Vnútorná Myseľ, že nejestvujú žiadne hranice, 

ako hlboko dovnútra môžem ísť. Jediné hranice sú tie, ktoré uvalím 

na seba sám/sama. No pretože zo svojej vonkajšej vedomej mysle 

nemám ani poňatia, akú úroveň hĺbky zvnútornenia je pre mňa 

najlepšie a najvhodnejšie zažiť, nechám, nech ty rozhodneš túto 

dôležitú vec a nechám ťa dostať ma na tú úroveň, ako sa moje ruky 

a ramená vznášajú k mojej tvári. Takže v momente, ako sa moje 

prsty dotknú môjho líca či mojej tváre, bude to pre mňa vodidlom, 

signálom, že som na tebou, Vnútorná Myseľ, určenej úrovni 

duchovného autohypnotického tranzu.“ 

 

JEDENÁSTY KROK 

 

Realizácii toho desiateho kroku venujte dostatok času. Ak nezažijete žiadne 

levitovanie ruky či ramena, nenechajte sa tým odradiť, to len znamená, že to teraz 

nepotrebujete zažiť. V tom prípade pokračujte jedenástym krokom. 

 

Po tom, ako sa vaše prsty dotknú vášho líca, poproste vašu Vnútornú Myseľ, aby ich 

uviedla to rovnakej pozície, v akej boli predtým; na vaše stehná, a poproste svoju 

Vnútornú Myseľ, ako bude klásť vaše ruky a ramená späť na vaše stehná, aby ešte viac 

prehĺbila váš tranz. Keď už budú vaše ruky späť na vašich stehnách (alebo ak zostali na 

vašich stehnách bez zažitia levitácie), poproste svoju Vnútornú Myseľ o nasledovné: 

 

„Vnútorná Myseľ, predovšetkým by som Ti chcel/a poďakovať 

za všetko, čo sa doposiaľ udialo a v tomto bode by som Ťa chcel/a 

poprosiť, aby si prevzala kontrolu nad mojimi rukami a znecitlivela 

ich od mojich zápästí až po končeky prstov, aby som v nich nemal/a 

vôbec žiaden vedomý cit. Nechaj, nech zmiznú z môjho uvedomenia 

alebo aspoň nedovoľ, aby som mal/a akýkoľvek vplyv na pohyby 

mojich prstov, okrem rozoznania pocitu, že sa hýbu a ktorý prst či 
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ruka sa hýbe. Prosím Ťa, kontroluj úplne moje prsty, ako aj všetko 

ostatné vo mne.“ 

 

DVANÁSTY KROK 

 

Povedzte svojej Vnútornej Mysli: 

 

„Vnútorná Myseľ, chcel/a by som s tebou komunikovať. Za 

účelom tejto komunikácie by som chcel/a najprv stanoviť signalizá-

ciu ― od Teba cez moje prsty. 

 

Ak položím otázku a odpoveďou na ňu je „Áno,“ dvihni 

ukazovák mojej pravej ruky alebo ukazováky oboch mojich rúk, nie 

však ľavej ruky nezávisle, bez súčasného zdvihnutia pravého 

ukazováka. Tento prst či prsty budú vždy znamenať, kedykoľvek sa 

dvihnú, odpoveď „Áno.“ Ak je Tvoja odpoveď „Nie,“ potom dvihni 

prostredník mojej pravej ruky alebo súčasne oboch mojich rúk. 

Dvihnutie prostredníka bude vždy znamenať odpoveď „Nie.“ Ak je 

odpoveď „Neviem,“ dvihni môj prstenník. Avšak, Vnútorná Myseľ, 

ty vieš o mne všetko a nič pred Tebou nie je o mne utajené, a preto 

ak sa na ktorejkoľvek ruke dvihne tento prstenník, bude to 

znamenať, že moja vonkajšia či moja vedomá myseľ preniká do 

tohto procesu alebo že sa pokúša zasahovať niečo či niekto 

z falošnej pseudo-mysle. Takže, dvihnutie prstenníka bude vždy 

znamenať odpoveď „Neviem.“ 

 

Prosím, tu chcem uviesť poznámku: ak by sa malo jednať o tento prípad, teda ak sa 

dvihne prst odpovede „Neviem,“ opakujte kroky deväť až dvanásť toľkokrát, koľko je 

potrebné, až kým nedostanete inú odpoveď než „Neviem.“ Odpoveď „Neviem“ vždy 

znamená, že negatívny stav vo vás vážne zasahuje do vášho stavu tranzu. Opakovaním 

krokov 9 – 11 súčasne značne prehlbujete váš stav zvnútornenia a v jednom bode 

dostanete pravdivú odpoveď od vašej pravej Vnútornej Mysle. 

 

„Ak je odpoveď „Nechcem odpovedať na tvoju otázku, pretože  

je buď neadekvátna, alebo nie je tvoj čas vedieť odpoveď počas 

tejto práce v tranze,“ potom, Vnútorná Myseľ, dvihni malíček mojej 

pravej ruky alebo oboch rúk súčasne. Dvihnutie malíčka bude vždy 

znamenať odpoveď „Nechcem odpovedať.““ 

 

„Ak si neporozumela mojej otázke a chceš, aby som ju 

zopakoval/a či preformuloval/a, potom, Vnútorná Myseľ, dvihni 

palec mojej pravej ruky alebo súčasne palce oboch rúk. Teda, 

dvihnutie palcov bude vždy znamenať „Nerozumela som otázke. 

Prosím, zopakuj ju alebo preformuluj.““ 
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TRINÁSTY KROK 

 

Keď si už určíte spôsob komunikácie s vašou Vnútornou Mysľou, nateraz (v jednom 

bode vaša Vnútorná Myseľ bude schopná použiť vaše hlasivky, aby sa s vami zhovárala 

aj pomocou slov aj pomocou pohybu prstov) položte vašej Vnútornej Mysli prvú 

dôležitú otázku. 

 

„Vnútorná Myseľ, si ochotná komunikovať so mnou? Som 

pripravený/á skontaktovať sa s Tebou a nadviazať duchovný vzťah 

s Tebou a s Najvyšším v Tebe? Ak si ochotná a ja som pripravený/á, 

prosím Ťa, bez môjho vedomého úsilia, ignorujúc moje túžobné 

želanie či nesprávne úmysly, nechaj, nech sa môj „Áno“ prst 

dvihne na mojom stehne. Ak nie si ochotná, potom dvihni môj 

„Nie“ prst, prosím. Ak z nejakých dôvodov nie som ešte 

pripravený/á pre tento typ zážitku, prosím ťa, dvihni prst „Nechcem 

odpovedať na tvoju otázku.““ 

 

Dávajte pozor na odpoveď. Ak nedostanete vôbec žiadnu odpoveď, čiže ak sa 

nepohne žiaden prst, dochádza tu k vplyvu z negatívneho stavu. V tomto prípade si dajte 

prestávku a opakujte celý postup od úplne prvého kroku až po krok trinásť, kým 

nedostanete nejakú odpoveď. 

 

Ak dostanete odpoveď „Nie,“ znamená to, že ste si vybrali nesprávny čas, 

nesprávne miesto, nesprávne rozpoloženie či nesprávnu situáciu, ktoré nie sú priaznivé 

pre komunikáciu alebo pre navodenie duchovného tranzu. Poproste Vnútornú Myseľ, 

aby vám vnukla náhlu ideu alebo náhlu myšlienku o tom, čo je nesprávne a prečo 

nechce s vami komunikovať. Ak nepríde žiadna idea či odpoveď vo vašich myšlienkach, 

skúste iný čas, iné miesto, iný deň či iné podmienky. 

 

Ak dostanete odpoveď „Nechcem odpovedať na tvoju otázku,“ znamená to, že nie 

ste pripravení pre tento typ duchovnej metodológie. Pracujte na sebe pár týždňov 

v pravidelnom tranze, bez akéhokoľvek kontaktu s Vnútornou Mysľou, jednoducho si 

hovoriac, že v jednom bode budete pripravení. A keď budete pripravení na takú 

komunikáciu, vaša Vnútorná Myseľ vám dá vedieť, vzbudiac vo vás túžbu alebo silné 

nutkanie opätovne si prečítať túto knihu a po jej opätovnom prečítaní učiniť nový pokus 

nasledovať znovu tieto postupy. 

 

Ak dostanete odpoveď „Áno,“ pokračujte nasledovným krokom. 

 

ŠTRNÁSTY KROK 

 

Povedzte: 

 

„Ďakujem ti, Vnútorná Myseľ, za tvoju ochotu komunikovať so 

mnou. Veľmi si cením tvoju odpoveď. Prosím ťa, pomôž mi vojsť do 

oveľa hlbšieho stavu zvnútornenia počas našej komunikácie. 

Prosím ťa, nech ma nič neruší či neobťažuje, alebo nezasahuje do 

môjho tranzu. Nech je všetko využité tebou, všetky tie vonkajšie 
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hluky či čokoľvek iné, čo sa deje okolo mňa, na prehĺbenie môjho 

duchovného tranzu, a nie na jeho oslabenie, aby som tak mohol/la 

ísť stále hlbšie, až kým neskončíme toto jednotlivé sedenie.“ 

 

PÄTNÁSTY KROK 

 

Potom, ako to poviete, hovorte so svojou Vnútornou Mysľou nasledovným 

spôsobom: 

 

„Predovšetkým ti ďakujem, Vnútorná Myseľ, za všetko, čo sa 

doposiaľ udialo. Vnútorná Myseľ, len ty môžeš vedieť s istotou, 

v akom hlbokom tranze sa nachádzam. Z hľadiska mojej vlastnej 

vedomej mysle nemám ani potuchy či vôbec necítim, v akom 

hlbokom tranze by som mohol/la byť. No ty vieš, lebo ty vieš o mne 

všetko. Z toho dôvodu by som chcel/a, aby si mi pomocou 

nasledovnej metodológie naznačila, v akom hlbokom tranze sa 

nachádzam: opäť použijeme na tento účel prsty. Ak som v slabom 

alebo v žiadnom tranze, potom dvihni palec mojej pravej ruky, čo 

je, ako vieš, palec značiaci „Nerozumiem tvojej otázke. Prosím ťa, 

zopakuj alebo preformuluj ju.“ Ak som v ľahkom tranze, potom 

dvihni môj ukazovák, čo je môj prst značiaci „Áno.“ Ak som 

v strednom tranze, potom dvihni môj prostredník, čo je prst 

značiaci „Nie.“ Ak som v hlbokom tranze, potom dvihni môj 

prstenník, čo je prst značiaci „Neviem.“ Ak som vo veľmi hlbokom 

tranze, potom dvihni môj malíček, čo je prst značiaci „Nechcem 

odpovedať na tvoju otázku.“ Ak som v hlbšom tranze, než je ten, 

potom dvihni palec mojej ľavej ruky. Ak som v ešte hlbšom tranze, 

než je ten, potom dvihni ukazovák mojej ľavej ruky. No ak som 

v ešte hlbšom tranze, než je ten ― koniec koncov, nejestvujú žiadne 

hranice, ako hlboko môžem zájsť ― potom dvihni prostredník mojej 

ľavej ruky. No ak som dokonca ešte hlbšie než to, potom dvihni 

prstenník mojej ľavej ruky. A ak som ešte hlbšie než to, potom 

dvihni malíček mojej ľavej ruky. No ak by som v tomto bode už 

bol/a v duchovnom tranze, potom dvihni celú moju pravú ruku.“ 

 

(Duchovný tranz sa začína v tomto bode, čiže v bode, kedy sa dvihne vaša celá 

pravá ruka. Toto je viac než desať prstov vašich rúk.) 

 

„Ak som ešte hlbšie, než čo značí celá moja pravá ruka, potom, 

prosím ťa, dvihni moju ľavú ruku. A nakoniec, ak som na začiatku 

plenárneho stavu duchovného tranzu, potom dvihni obe moje ruky.“ 

 

Plenárny stav tranzu je najhlbšia úroveň tranzu, akú potrebujete dosiahnuť, aby ste 

sa dostali do kontaktu s Najvyšším vo vašej Vnútornej Mysli a s vašimi Duchovnými 

Radcami v Duchovnom Svete. Plenárny stav tranzu značí ten stav, ktorý zahrnuje 

a obsahuje všetky úrovne, stupne, aspekty, kroky a dimenzie vášho bytia a existencie 

a totálne celú vašu myseľ. Nič nie je vynechané. Toto je konečný cieľ, keď pracujete 
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v duchovnom tranze a je to konečný cieľ života ― vždy byť a existovať v plenárnom 

stave. Takže, dávajte pozor na odpoveď a pozrite sa, akú odpoveď dostanete. 

 

ŠESTNÁSTY KROK 

 

Po tom, ako dostanete odpoveď ohľadne hĺbky vášho tranzu, ak by bol náznak, že 

ste na menšom stupni tranzu, než je plenárny stav duchovného tranzu, položte vašej 

Vnútornej Mysli nasledovnú otázku: 

 

„Vnútorná Myseľ, je úroveň tranzu, ktorú zažívam presne teraz, 

dnes dostatočná pre mňa a pre to, čo treba urobiť alebo zažiť? 

Alebo mám ísť hlbšie? Ak je pre dnešok dostatočná, daj mi to 

vedieť, Vnútorná Myseľ, dvihnutím prstu „Áno.“ Ak mám ísť hlbšie, 

než som práve teraz, potom dvihni môj „Nie“ prst.“ 

 

Dávajte pozor na odpoveď a ak sa dvihne prst značiaci „Nie,“ musíte prehĺbiť váš 

tranz. 

 

SEDEMNÁSTY KROK 

 

Prehĺbenie vášho vlastného tranzu. Najlepší spôsob, ako prehĺbiť váš vlastný tranz, 

je predstaviť si, vizualizovať si a vyobraziť si seba samého/samu na svojom obľúbenom 

vysnenom mieste či krajine, alebo ako robíte niečo, čo máte najradšej. Čo vás činí 

najšťastnejšími a dostáva vás do najpokojnejšieho, najvyrovnanejšieho, najpohodl-

nejšieho, najradostnejšieho a najpríjemnejšieho stavu? Aký druh scenérie máte 

najradšej? Vyobrazte si tú situáciu, vizualizujte si ju, opätovne ju zažite. Počas toho 

poproste Vnútornú Myseľ, aby v momente, ako dosiahnete želateľnú úroveň tranzu 

z hľadiska vašej Vnútornej Mysle, dvihla prst alebo ruku, či obe, ktoré budú odpovedať 

tej úrovni tranzu. V momente, ako pocítite to dvihnutie, dajte si potichu, no so silným 

dôrazom, nasledovnú sugesciu: 

 

„Od tohto momentu, nech zažívam čokoľvek, nech sa mi udeje 

čokoľvek, nech počujem, cítim, vidím čokoľvek vnútorne či 

navonok, všetko bez akejkoľvek výnimky či výluky bude začlenené 

mojou Vnútornou Mysľou do prehĺbenia môjho tranzu, nie do jeho 

oslabenia, do prehĺbenia, nie do oslabenia, až kým Vnútorná Myseľ 

nepocíti, že sme skončili a že som pripravený/á vyjsť z môjho tranzu 

von.“ 

 

OSEMNÁSTY KROK 

 

Keď už ste v tomto bode, položte Vnútornej Mysli nasledovnú otázku. 

 

„Vnútorná Myseľ, sme pripravení pokračovať prácou, ktorú je 

potrebné vykonať? Ak sme, potom dvihni môj „Áno“ prst. Ak nie 

sme, nechaj, nech sa dvihne môj „Nie“ prst.“ 

 



Kto si a preco si tu? 

- 88 - 

ˇ 

Ak sa dvihne prst „Nie,“ poproste vašu Vnútornú Myseľ, aby vám dala vedieť, ako 

skoro budete môcť začať pracovať na vašich problémoch. Poproste Vnútornú Myseľ, 

aby nechala preblesnúť vašou mysľou určité číslo, ktoré bude počtom dní, koľko 

potrebujete čakať v príprave na prácu na vašich problémoch. Keď vám to číslo 

preblesne, určite si overte správnosť toho čísla cez dvíhanie prstov nasledovným 

spôsobom. Povedzte: 

 

„Vnútorná Myseľ, je číslo, ktoré mi práve prebleslo mysľou, 

počet dní, ktoré potrebujem čakať v príprave, než začneme 

pracovať na mojich problémoch? Ak toto nie je správne číslo, 

potom ťa prosím, nechaj, nech sa dvihne môj „Nie“ prst.“ 

 

Ak sa dvihol prst „Nie,“ opakujte prosbu, aby vám prebleslo mysľou ďalšie číslo, až 

kým nedostanete potvrdenie cez pohyb prstov, že máte správny počet dní. 

 

Ak nie ste pripravení pracovať na problémoch, znamená to, že sa potrebujete uviesť 

do tohto typu duchovného tranzu každý deň, minimálne dvakrát denne, radšej však 

trikrát denne, a dať si nasledovné sugescie: 

 

„Dávam si sugesciu, že som každý deň po všetkých stránkach 

viac a viac pripravený/á na prácu na mojich problémoch. Zo svojej 

vlastnej slobodnej vôle, svojou vlastnou slobodnou voľbou som 

rozhodnutý/á prechádzať týmto, až kým nebudem schopný/á 

skontaktovať sa s mojím Absolútnym Zdrojom v mojej Vnútornej 

Mysli, s Najvyšším, a byť predstavený/á mojim Duchovným 

Radcom, a s ich pomocou eliminovať všetku negativitu, všetky zlá 

a všetky lži z môjho života v akejkoľvek forme, prestrojení a stave, 

nech sú akokoľvek skryté alebo utajené, či očividné. A toto robím 

bez akejkoľvek postrannej motivácie, bez akéhokoľvek nesprávneho 

či zlého úmyslu. Účelom, prečo vykonávam túto úlohu, je vrátiť sa 

späť domov do pozitívneho stavu a stať sa lepšou ľudskou bytosťou, 

duchovnejšou ľudskou bytosťou, skutočným kanálom Najvyššieho. 

Chcem konať vôľu Najvyššieho vo všetkých ohľadoch a plniť účel 

svojho života bez akýchkoľvek úskalí či prekážok a byť taký/á, 

akým/akou ma Najvyšší chce učiniť. Chcem, aby sa ma zmocnilo 5 

% skutočne ľudského vo mne a aby postupne vypudilo a odstránilo 

umelo navodených 95 % zvieracích sklonov. Chcem, aby v jednom 

bode môjho života tie zvieracie sklony boli nahradené 

deväťdesiatimi piatimi percentami všetkého ľudského vo mne, čo je 

z Najvyššieho. Chcem, aby zvyšných 5 % bolo pridelených idei, že 

mám slobodu voľby odmietnuť prijatie môjho Zdroja, Najvyššieho, 

a Jeho/Jej duchovných princípov. Robím to len za jediným účelom 

― čo najlepšie prispieť ku konečnej eliminácii negatívneho stavu 

z celého Stvorenia a za účelom uviesť ho do latentného 

a deaktivovaného stavu. Ak by som mal/a počas tohto procesu 

prípravy nejakú postrannú motiváciu či zlý úmysel, teraz prosím 

o akúkoľvek pomoc mojej Vnútornej Mysle a Najvyššieho v mojej 

Vnútornej Mysli, v zhode, jednote, súlade a spojení so všetkými 
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mojimi Duchovnými Radcami, aby som sa zbavil/a akýchkoľvek 

stôp takýchto postranných, nesprávnych, falošných, špatných, zlých 

úmyslov a motivácií. O toto prosím za účelom pristupovania 

k mojej práci na sebe s čistotou srdca v záujme všetkých v Stvorení 

Najvyššieho z pozície bezpodmienečnej Lásky a Múdrosti, 

bezpodmienečného Dobra a Pravdy, bezpodmienečnej Objektivity 

a Počestnosti a bezpodmienečnej Spravodlivosti a Úsudku.“ 

 

Tento druh sugescií opakujte s obmenami každý deň, najmenej dvakrát, radšej však 

trikrát denne, až do dňa, kedy budete pripravení začať pracovať na vašich problémoch. 

Samozrejme, tieto sugescie sa musia opakovať na úrovni tranzu, ktorý ste zažili 

v momente, kedy vám vaša Vnútorná Myseľ uviedla počet dní, ktoré potrebujete 

počkať. Vždy sa uvediete späť na tú jednotlivú úroveň tranzu alebo do oveľa hlbšieho 

tranzu, nakoľko pri každom sedení môžete ísť stále hlbšie a hlbšie, a potom si až do 

určeného času opakujte tieto a podobné sugescie. 

 

Avšak, veľmi často Vnútorná myseľ odmietne prezradiť dĺžku času, ktorý 

potrebujete na tento typ prípravy. Z veľmi dôležitých duchovných dôvodov 

uprednostňuje nenaznačenie presného počtu dní či týždňov, ktoré potrebujete čakať. 

Namiesto toho dôjde k náznaku, že vždy, keď ste v duchovnom tranze, by ste mali 

položiť túto otázku. Opýtajte sa nasledovné: 

 

„Vnútorná Myseľ, prosím ťa, skontroluj ma dôkladne a naznač 

mi, či som pripravený/á dnes začať pracovať na svojich 

problémoch. Ak áno, dvihni môj „Áno“ prst. Ak nie, dvihni môj 

„Nie“ prst.“ 

 

Tento postup opakujte dovtedy, kým v jednom bode nedostanete odpoveď „Áno,“ 

kedy budete pokračovať tak, ako je načrtnuté nižšie. 

 

Ak však dostanete odpoveď „Áno,“ teda, že ste pripravení začať pracovať na 

svojich problémoch, pokračujte nasledovným krokom, opísaným nižšie pod hlavičkou 

„Čo robiť a ako postupovať, keď ste si už navodili duchovný tranz.“ 

 

Je dôležité pamätať si, že z duchovného hľadiska nemôžete náležite začať pracovať 

na žiadnom zo svojich problémov, kým nedosiahnete duchovnú úroveň tranzu, ktorá je 

označená dvihnutím vašej pravej ruky. Dôvodom tohto je, že ak ste na slabšej úrovni 

tranzu, než je duchovný tranz, ste vystavení príliš mnohým rušeniam a kontaminácii 

z falošnej pseudo-mysle a z vašich vlastných očakávaní, predpokladov, túžobného 

želania a samonapĺňajúcich sa proroctiev. Tomuto odpadu sa chcete vyhnúť. 

Samozrejme, najlepšou úrovňou tranzu, ktorú sa naučíte, aby ste z nej pracovali, je 

plenárny stav duchovného tranzu, čiže keď sa dvihnú obe vaše ruky. 

 

DEVÄTNÁSTY KROK 

 

Keď už skončíte prácu na svojich problémoch pre ten deň, ste pripravení vyviesť sa 

z toho tranzu. Jednoducho poviete: 
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„Vnútorná Myseľ, som ti hlboko, nesmierne vďačný/á za všetku 

tvoju prácu so mnou. Teším sa na prácu s tebou na mojom ďalšom 

sedení v duchovnom tranze. Prosím ťa, pomôž mi ísť v tranze ešte 

hlbšie a uľahči to ešte viac než prvýkrát. Pri mojom ďalšom sedení, 

v momente, ako spočiniem v kresle alebo si ľahnem do postele 

a v momente, ako zavriem oči a zhlboka sa nadýchnem, nechaj, 

nech sa okamžite presuniem na úroveň tranzu, ktorú zažívam práve 

teraz, a od toho momentu mi pomôž ísť oveľa hlbšie. Keď budeme 

pripravení pokračovať s čímkoľvek, čo potrebujeme urobiť, daj mi 

vedieť pomocou dvihnutia môjho „Áno“ prsta. Súhlasíš s tým, že to 

pre mňa urobíš?“ 

 

(Dávajte pozor na odpoveď. Zvyčajne a vo väčšine prípadov dostanete odpoveď 

„Áno“.) 

 

„Vnútorná Myseľ, ešte raz ti veľmi pekne ďakujem. A teraz, 

prosím ťa, vyveď ma von z tohto tranzu a pomôž mi presunúť sa 

pohodlne na vonkajšiu úroveň môjho uvedomenia, cítiac sa veľmi 

svieži/a, čulý/á, s jasnou mysľou, vo vynikajúcej, radostnej, 

príjemnej, pokojnej nálade, plný/á energie a elánu, plný/á 

odhodlania vykonávať neustále môj duchovný autohypnotický tranz 

stále lepším spôsobom, po celý môj život.“ 

 

Ak konáte prácu v tranze tesne predtým, ako idete spať, neformulujte vašu 

posthypnotickú sugesciu takýmto spôsobom. Namiesto toho povedzte: 

 

„Pomôž mi upadnúť do hlbokého, prirodzeného, fyzického 

spánku; do nesmierne príjemného, pokojného, osviežujúceho, 

zotavujúceho nočného spánku a pomôž mi, aby som ráno vstal/a 

v určenom čase kompletne osviežený/á, čulý/á, s jasnou mysľou, vo 

vynikajúcej, radostnej, príjemnej, pokojnej nálade, plný/á energie 

a elánu a plný/á odhodlania ísť okamžite ― ako prvé, čo ráno 

urobím ― do hlbokého duchovného tranzu a skontaktovať sa 

s tebou a vykonať čokoľvek, čo potrebujeme, než si pôjdem konať 

svoje každodenné úlohy a povinnosti, ktoré mám na tejto planéte 

Zem.“ 

 

Týchto devätnásť krokov vám dáva predstavu, ako navodiť duchovný tranz. 

Odporúča sa vám dôkladne si naštudovať túto navodzovaciu techniku a zapamätať si ju 

naspamäť, ak je to možné. Riaďte sa ňou tak presne a úzkostlivo, ako je len možné. 

Akékoľvek odchýlenie sa od tohto postupu vám môže spôsobiť množstvo ťažkostí, 

pretože vždy existuje nebezpečenstvo, že ak sa nebudete riadiť týmito postupmi, 

dostanete sa do kontaktu s niektorými oblasťami vašej pseudo-mysle a s jej negatívnymi 

obyvateľmi. Neskôr sa naučíte, ako dôkladne a pozorne skontrolovať, či ste v kontakte 

so svojou pravou Vnútornou Mysľou a jej pravými, pozitívnymi obyvateľmi. 
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ČO ROBIŤ A AKO POSTUPOVAŤ PRI PRÁCI NA SEBE PO TOM, 

AKO SA DOSTANETE DO HLBOKÉHO AUTOHYPNOTICKÉHO TRANZU. 

 

Len čo ste si pevne navodili svoj duchovný tranz, než budete pokračovať čímkoľvek 

iným, je nutné, aby ste sa riadili nasledovným dôležitým pravidlom. 

 

Prvá vec, na ktorej musíte pracovať s pomocou vašej pravej Vnútornej Mysle, sú 

všetky vaše osobné problémy. Je nesmierne nebezpečné pokúšať sa robiť čokoľvek iné 

pred tým, ako budú vyriešené všetky vaše osobné problémy. Než postúpite ďalej, musíte 

vyriešiť všetky tie problémy, ktoré vaša Vnútorná Myseľ označí ako problémy, ktoré si 

potrebujete vyriešiť. Nebuďte netrpezliví či nepokúšajte sa o čokoľvek iné, ako 

napríklad o návrat pred vaše fyzické narodenie sa, aby ste zistili, čo sa vám stalo pred 

tým (čo, nanešťastie, mnohí ľudia robia). Alebo, nepokúšajte sa skontaktovať s vašimi 

Duchovnými Radcami či s Najvyšším vo vašej Vnútornej Mysli. Taký pokus je 

pokusom z pozície negatívneho stavu, čiže z pozície vašich problémov. Ak sa pokúsite 

robiť niečo z pozície vašich problémov, dostanete sa do kontaktu s negatívnym stavom 

alebo s tou časťou vašej mysle, ktorá nie ste vy, ale fakticky je to pseudo-myseľ či 

hocaká iná oblasť falošnej pseudo-mysle alebo umelých 95 % vo vás a ich negatívni 

obyvatelia. 

 

Čo je negatívny stav? Vždy, zas a znova si musíte pamätať, ako bolo povedané 

predtým, že negatívny stave nie je tu či tam, nie je kdesi tam vonku, ale negatívny stav 

sú všetky vaše problémy, je vo vás. Kým lipnete a držíte sa svojich problémov a žijete 

vo svojich problémoch, ste uprostred negatívneho stavu a negatívny stav prebýva vo 

vás. 

 

Preto je len logické a pochopiteľné, že prvým krokom vašej práce na sebe počas 

vašej hlbokej duchovnej autohypnózy je sústredenie všetkých vašich snáh na 

odstránenie vášho otroctva a závislosti na vašich problémoch. 

 

Musíte si tiež pamätať, že ste multidimenzionálne bytosti, teda že žijete, prebývate 

a ste spojení s rôznymi oblasťami vašej pravej mysle a pseudo-mysle, so všetkými 

ostatnými dimenziami tak v pravom Stvorení, ako aj v Zóne Vymiestnenia. 

 

Ako sa uskutočňuje toto spojenie? Cez rôzne vaše náklonnosti, pocity, myšlienky, 

lákadlá, túžby, želania, priania a podobné stavy mysle. Vašimi negatívnymi, zlými 

a škodlivými stavmi mysle k sebe priťahujete a ste spojení so všetkými zlými 

a negatívnymi duchmi a entitami v Zóne Vymiestnenia. Vaše problémy ich živia a oni 

zas na oplátku živia vaše problémy. Takto sú problémy zvečňované a udržiavané po 

celom negatívnom stave a po celej Zóne Vymiestnenia. Je to vzájomné živenie sa na 

útrapách, ktoré sú považované za chutné. 

 

Na druhej strane, cez vaše rôzne dobré, pozitívne, milujúce, láskavé a mierumilovné 

náklonnosti, pocity, myšlienky, lákadlá, túžby, želania a priania a podobné pozitívne 

stavy mysle k sebe priťahujete a ste spojení so všetkými pozitívnymi a dobrými duchmi 

a entitami, ktoré sídlia a ktoré pochádzajú z pozitívneho stavu Stvorenia Najvyššieho. 
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Samozrejme, vedome si také priťahovanie a spojenie neuvedomujete. Prakticky, 

z hľadiska vašej vonkajšej mysle, podľa toho, ako žijete na tejto planéte, žiadne také 

entity či duchovia vôbec neexistujú. Situácia je však úplne iná, keď vojdete do hlbokého 

stavu duchovného tranzu, v ktorom ste schopní prekonať hrubé obmedzenia vašej 

vonkajšej mysle a všetky vedecké a náboženské navrstvenia, predsudky, predpojatosť 

a povery, ktoré sú len schránkou toho, čo ste skutočne vy. V tomto stave ste schopní 

plne si uvedomovať prítomnosť tých entít a duchov pri vás a vo vás a toho, ako súvisia s 

rôznymi stavmi a rozpoloženiami vašej mysle a života. Uvedomovanie si a vnímanie 

tých entít a duchov nie je nutne vizuálne, môžu byť prítomní mnohými inými spôsobmi 

a metódami vnímania, ktoré máte k dispozícii. O tom budeme hovoriť neskôr. 

 

Vzhľadom k tomuto dôležitému faktu je úplne jasné, že akýkoľvek pokus dostať sa 

do kontaktu s týmito rôznymi entitami a duchmi unáhlene, pred tým, než si vyriešite 

svoje problémy, je veľmi nebezpečné, pretože ste schopní mať s nimi vzťah len 

z pozície vašich problémov. A keďže tá pozícia priťahuje a je spojená len s negatívnymi 

a zlými entitami a duchmi, dostanete sa do kontaktu len s negatívnymi a zlými duchmi 

alebo s falošnou pseudo-mysľou. Tieto typy duchov a entít nemajú nič radšej, než vaše 

pokúšanie sa dostať sa s nimi do kontaktu pred tým, ako si vyriešite svoje osobné 

problémy. Toto im umožňuje, aby vám klamali a zavádzali, veľmi často dokonca 

predstierajúc, že sú Ježiš Kristus, Najvyšší, Boh, Duch Svätý či rôzni archanjeli alebo 

podobné pozitívne entity. Toto robia za účelom zviesť vás a držať vás natrvalo 

v negatívnom stave. Keď sa už dostanete do kontaktu s takýmito typmi entít a duchov 

vo vás, máte tendenciu mať pred nimi bázeň, obzvlášť ak tvrdia, že sú Ježiš Kristus. A 

samozrejme, nanešťastie pre vás, máte tendenciu dodržiavať a riadiť sa ich 

zavádzajúcou radou. Nanešťastie, v súčasnosti, za súčasne existujúcich duchovných 

podmienok na planéte Zem dokážu hovoriť silné a krásne slová lásky, silné a krásne 

slová múdrosti a oklamať vás svojimi zdanlivo milujúcimi a múdrymi slovami a radou. 

Kŕmia vás všemožnými lžami o vás, o reinkarnácii, o Bohu, o Ježišovi Kristovi 

a o negatívnych duchoch a entitách. Obsah takých rečí je zvyčajne odvodený z vašich 

túžobných želaní. Oni vnímajú vaše názory, vaše pohľady, vaše túžby, vaše želania 

a váš systém viery a podľa toho hovoria. Tak vás kŕmia vašimi vlastnými fantáziami, 

vašimi vlastnými túžobnými želaniami a samonapĺňajúcimi sa proroctvami. 

 

Toto je jeden z dôvodov, prečo je nutné tak úzkostlivo sa riadiť predpísanými 

postupmi tak pri procese vášho uvádzania sa do duchovného tranzu, ako aj počas vašej 

práce na vašich problémoch, zatiaľ čo ste v hlbokom duchovnom tranze. 

 

Teda, s týmto dôležitým varovaním, ktoré možno považovať takpovediac za vec 

života a smrti, pristúpite k prvému kroku ohľadne toho, čo robiť, keď už ste v hlbokom 

duchovnom autohypnotickom tranze a keď už ste nadviazali váš prvý kontakt s tým, 

o čom sa domnievate, že je vaša pravá Vnútorná Myseľ. 

 

PRVÝ KROK 

 

Úplne prvým krokom, pred tým, než pokročíte ďalej, je rázne a prísne otestovanie, 

či ste v kontakte s vašou pravou Vnútornou Mysľou. Potichu povedzte vašej Vnútornej 

Mysli: 
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„Vnútorná Myseľ, ako  dobre vieš, je vo mne tých 95 %, ktoré 

mi boli pridané a ktoré ťa obalili a oddeľujú ťa odo mňa alebo od 

toho, o čom si myslím, že som to ja. Z toho dôvodu sa musím uistiť, 

že som v kontakte s mojou pravou Vnútornou Mysľou. Som 

v kontakte s mojou pravou Vnútornou Mysľou? Ak som, potom sa 

dvihne môj „Áno“ prst, no ak je to falošná Vnútorná Myseľ či 

nejaká zavádzajúca negatívna entita alebo duch, potom sa dvihne 

môj „Nie“ prst. V tomto bode, Vnútorná Myseľ, si týmto mojou 

vlastnou slobodnou vôľou, mocou mojej voľby ― ktorá je vždy 

pozitívna, pretože je to priame nadelenie z Najvyššieho vo mne 

― volím, aby len moja pravá Vnútorná Myseľ mala kontrolu nad 

pohybmi mojich prstov a všetkým ostatným vo mne.“ 

 

„Pretože tu uplatňujem moc mojej slobodnej vôle, ktorú mám 

priamo od Najvyššieho, podľa Najvyššieho, skrz Najvyššieho 

a s Najvyšším vo mne, nikto iný či nič iné vo mne či mimo mňa 

nebude schopné ovplyvňovať pohyb mojich prstov, okrem mojej 

pravej Vnútornej Mysle, pokiaľ sám/sama osobne nedám také 

dovolenie, ak by vyvstala nejaká ďalšia nutnosť urobiť to kvôli 

nejakému dôležitému poučeniu.“ 

 

„Teda, s touto proklamáciou mojej slobodnej vôle a mojej 

slobodnej voľby pokorne, v skromnosti a poníženosti prosím moju 

pravú Vnútornú Myseľ, aby mi naznačila pomocou pohybu mojich 

prstov, či som v kontakte s mojou pravou „Vnútornou Mysľou“.“ 

 

Dávajte pozor na odpoveď. Ak dostanete odpoveď „Nie,“ opakujte vyššie uvedenú 

formulu a poproste vašu pravú Vnútornú Myseľ, aby sa prejavila a naznačila svoju 

prítomnosť dvihnutím vášho „Áno“ prsta. 

 

Ak dostanete odpoveď „Áno,“ prikročte k otestovaniu vašej Vnútornej Mysle 

nasledovným spôsobom: 

 

„Vnútorná Myseľ, bol/a by som rád/rada, keby si teraz prevzala 

kontrolu mojich hlasiviek a hovorila so mnou priamo, alebo ak nie 

je vhodné, aby si so mnou hovorila nahlas pomocou mojich 

hlasiviek, hovor v mojich myšlienkach a povedz mi, koho uctievaš 

a komu slúžiš?“ 

 

Ak ste v kontakte s vašou pravou Vnútornou Mysľou, mali by ste dostať nasledovnú 

odpoveď: 

 

„Uctievam Pána Ježiša Krista, Ktorý/Ktorá má mnoho iných 

mien a Ktorý/Ktorá je Najvyšší a Duch Svätý, Jeden Nedielny Boh, 

Stvoriteľ celého Stvorenia a Zvrchovaný Pán, Majster a Vládca 

všetkého, čo jest, vrátane všetkých pekiel, negatívneho stavu 

a všetkých oblastí Zóny Vymiestnenia.“ 
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Musí prísť takáto alebo veľmi podobná odpoveď. Musí to byť Pán Ježiš Kristus, 

Najvyšší, Jeden Nedielny Boh. Žiadna iná odpoveď než táto nie je akceptovateľná. 

Toto platí aj ohľadne každého, kto patrí k akémukoľvek inému náboženstvu než 

kresťanskému, pretože také mená ako Jehova, Adonai, Sadai, Elohim, Alah, Krišna, 

Višnu, Budha, Veľký Duch či akékoľvek meno, ktoré je použité vo vašom konkrétnom 

náboženstve, nie sú ničím iným než rôznymi rozdielnymi aspektmi toho istého 

JEDNÉHO BOHA, KTORÝM JE PÁN JEŽIŠ KRISTUS. Toto je nepopierateľný fakt. 

Toto je tu zjavené Najvyšším. Buď to prijmete, alebo neprijmete. Máte svoju slobodu 

voľby. Ak to prijmete, môžete bezpečne pokračovať. Ak to neprijmete, bolo by pre vás 

lepšie, keby ste túto metodológiu nepoužili, lebo by ste boli podvedení negatívnymi 

entitami a duchmi, ktorí by posilnili a potvrdili váš vlastný klamný systém viery či 

čokoľvek, čo máte. Také posilnenie a potvrdenie vášho vlastného systému viery či 

čohokoľvek, čo máte, je extrémne nebezpečné pre váš budúci duchovný pokrok, zvlášť 

po vašom odchode z planéty Zem. Mohli by ste sa ocitnúť v oveľa horšej situácii, než 

ste boli dokonca počas vášho pobytu na planéte Zem. Toto je dôvod, prečo vám 

naliehavo radím v záujme vašej vlastnej budúcnosti, aby ste nepokračovali ďalej či 

nepoužili túto duchovnú metodológiu, pokiaľ nemôžete z hĺbky vášho srdca prijať tento 

fakt o Bohu. 

 

Nakoľko Pán Ježiš Kristus je to isté čo Boh, Najvyšší, Alah, Krišna, Višnu, Budha, 

Veľký Duch či ktokoľvek, koho meno požijete, poskytnutá testovacia formula je 

univerzálne platná pre každého bez výnimky a vylúčenia niekoho, nie iba pre ľudí na 

tejto planéte, ale pre všetkých v celom Stvorení Najvyššieho. 

 

Keď už dostanete patričnú odpoveď od vašej pravej Vnútornej Mysle, opísanú 

vyššie, nasledovnou otázkou bude: 

 

„Vnútorná Myseľ, aký je tvoj postoj k Biblii?“ 

 

Pravá Vnútorná Myseľ každého, bez ohľadu na akýkoľvek systém viery, bude 

odpovedať podobným spôsobom: 

 

„Svätá Biblia je pravé Slovo Božie. Tridsať päť kníh v Svätej 

Biblii obsahuje vnútorný, vyšší či interný zmysel, ktorý je odetý do 

doslovného zmyslu.“ 

 

(Pre vašu informáciu, ide o nasledovných 35 kníh v Svätej Biblii, obsahujúcich 

tento dôležitý vnútorný zmysel, čo činí zo Svätej Biblie Slovo Božie: Genezis, Exodus, 

Levitikus, Numeri, Deuteronómium, Jozua, Sudcovia, Prvá kniha Samuelova, Druhá 

kniha Samuelova, Prvá kniha Kráľov, Druhá kniha Kráľov, Jób, Žalmy, Izaiáš, 

Jeremiáš, Žalospevy, Ezechiel, Daniel, Hozeáš, Joel, Ámos, Obadiáš, Jonáš, Micheáš, 

Náhum, Habakuk, Sofoniáš, Haggeus, Zachariáš a Malachiáš; Evanjelium podľa 

Matúša, Evanjelium podľa Marka, Evanjelium podľa Lukáša, Evanjelium podľa Jána 

a Zjavenie Ježiša Krista.) Po tom, ako dostanete uspokojivú odpoveď na túto otázku, 

vašou nasledovnou otázkou bude: 
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„Vnútorná Myseľ, aké je tvoje skutočné chápanie a poznanie 

takzvanej doslovnej, nepretržitej, fyzickej reinkarnácie jedného 

ducha do toho istého sveta negatívneho stavu?“ 

 

Jedinou akceptovateľnou odpoveďou na túto otázku od vašej pravej Vnútornej 

Mysle, aj keď pevne veríte v reinkarnáciu, je: 

 

„Neexistuje žiadna doslovná, fyzická reinkarnácia toho istého 

ducha na to isté miesto dva či viackrát, a zvlášť do negatívneho 

stavu tejto planéty. Pán Ježiš Kristus, pretože je nekonečne 

a absolútne milujúci a múdry Boh, by nikdy neumiestnil ľudí do tej 

istej situácie dva či viackrát. Toto je úpadok, a nie pokrok. 

V Stvorení Pána neexistuje žiadna stagnácia. Všetko postupuje 

v progresívnych krokoch. Reinkarnácia znamená úpadok či návrat 

na to isté miesto, čo je regresívne, a nie progresívne.“ 

 

Ak dostanete takýto či podobný typ odpovede na všetky vaše otázky, môžete si byť 

istí, že ste v kontakte s vašou pravou Vnútornou Mysľou. 

 

Pamätajte si, že akákoľvek odchýlka od významu a obsahu týchto typov odpovedí 

na tieto otázky, formulované vyššie, vždy, bez akejkoľvek výnimky či vylúčenia 

niečoho znamená, že nie ste v kontakte s pravou Vnútornou Mysľou. Namiesto toho 

dochádza ku kontaminácii buď z vašej falošnej pseudo-mysle, alebo jeden z negatívnych 

duchov či entít je naviazaný alebo sa votrel do jedného z vašich problémov, čo blokuje 

prístup k vašej pravej Vnútornej Mysli. 

 

Za súčasne existujúcich duchovných podmienok na planéte Zem je toto jediným 

platným pravidlom. Neskôr, keď sa skontaktujete s pravým Najvyšším vo vašej pravej 

Vnútornej Mysli, môžete sa sami spýtať Najvyššieho, či je toto pravda a prečo si 

súčasne existujúce duchovné podmienky na planéte Zem vyžadujú také úzkostlivé 

a zdanlivo rigidné dodržiavanie týchto krokov a postupov a také dôrazné a prísne 

testovanie. Budete prekvapení, keď sa dozviete pravdivú odpoveď. 

 

Po skončení týchto testov a po získaní uspokojivých odpovedí môžete prejsť 

k nasledovnému kroku. 

 

DRUHÝ KROK 

 

Ako dobre viete, všetci si uvedomujeme, že máme nejaké problémy. Veľmi málo 

ľudí by si trúflo tvrdiť, že nemajú žiadne problémy. Ak niektorí z vás práve teraz, počas 

čítania tejto knihy bláznivo tvrdia niečo také (pokiaľ len ste nepodnikli dôkladnú prácu 

na sebe v stave duchovného tranzu či autohypnotického tranzu), radšej by ste mali 

okamžite vojsť do tranzu a zistiť, čomu sa vyhýbate či pred čím utekáte. 

 

Ľudia môžu mať všelijaké problémy. Tieto problémy môžu byť fyzické alebo 

duševné, alebo emocionálne, alebo intelektuálne, alebo sexuálne, alebo osobné, alebo 

duchovné. Ak ste žena, môžete mať všemožné menštruačné poruchy, najmä 

menštruačné kŕče, neplodnosť, chýbanie orgazmu, čiže neschopnosť zažiť orgazmus, 
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alebo časté potraty. Možno ste lesbička a máte s tým ťažkosti; alebo máte možno mnohé 

iné podobné problémy. Ak ste muž, možno máte problémy s udržaním erekcie, čiže 

trpíte impotenciou alebo predčasnou ejakuláciou, alebo neschopnosťou oplodniť vášho 

sexuálneho partnera, alebo možno máte problémy s vlastnou sexuálnou identifikáciou 

a ste homosexuál, alebo sexuálne obťažujete deti, alebo neúmerne masturbujete, alebo 

máte túžbu odhaľovať sa a podobne. Alebo trpíte častými nachladnutiami, alebo máte 

zápaly dutín či astmu, alebo bronchitídu, alebo všemožné alergie, alebo emfyzém, alebo 

tuberkulózu, alebo žalúdočný vred, alebo kolitídu, alebo zápchu, alebo hnačku, alebo 

zvraciate, alebo trpíte nevoľnosťou, alebo nechutenstvom či prílišným apetítom. Alebo 

ste vy či vaše deti mávali problémy s nočným pomočovaním, alebo trpíte ischuriou či 

inkontinenciou, alebo nervovou poruchou hrubého čreva, teda musíte pričasto močiť 

alebo máte pričastú stolicu a podobne. Alebo možno máte svalový spazmus, bolesti 

chrbta, vyskočené platničky, ischias, artritídu, zápal mieška, tortikolis, rinitídu, bolesti 

hlavy a všemožné bolesti v rôznych častiach vášho tela. Alebo môžete trpieť cukrovkou, 

neuralgiou, hypertenziou čiže vysokým krvným tlakom, alebo tikmi, alebo rôznymi 

srdečnými stavmi, alebo rôznymi formami rakoviny a rôznymi inými fyzickými či 

takzvanými fyzickými chorobami. Alebo môžete trpieť nejakým typom neurózy ako 

napríklad fóbiou, úzkosťou, hystériou, posadnutosťou, nutkaním, ťažkou insomniou, 

alebo môžete trpieť rôznymi typmi psychóz. Alebo môžete mať rôzne typy osobných 

problémov ako napríklad komplex menejcennosti/nadradenosti, nedostatok sebadôvery, 

negatívne myslenie, pocity viny, obavy. Alebo môžete trpieť stavom perfekcionizmu, 

negativizmu, egoizmu, sebectva, egocentrizmu, sadizmu, masochizmu. Alebo môžete 

mať depresie, pocity nehodnosti, alebo byť neposlušní, alebo agresívni, alebo pasívni, 

alebo leniví, alebo ľahostajní, alebo netrpezliví, alebo neschopní, alebo nerozhodní, 

alebo váhaví. Alebo možno mávate trému. Alebo máte tendenciu vyhľadávať priveľkú 

pozornosť. Alebo môžete byť notorický klamár či delikvent, alebo kriminálnik. Alebo 

možno ste silný či slabý fajčiar, alebo užívate drogy, alebo ste alkoholik, alebo notorik. 

Alebo možno máte vážny problém s jedlom a ste obézny a tlstý, alebo si ohrýzate 

nechty, alebo máte ťažkosti s učením sa či s pamäťou, súc neschopný spomenúť si alebo 

si vybaviť, čo ste sa naučili. Alebo máte ťažkosti pri štúdiu a skúškach. Alebo máte 

rôzne poruchy reči ako napríklad zajakávanie či zadrhávanie sa. Alebo máte žihľavku, 

akné a všemožné kožné poruchy či čokoľvek iné v tom zmysle. Je veľmi 

pravdepodobné, že máte aspoň jeden z problémov, opísaných v medicínskych či 

psychiatrických knihách. 

 

Ako vidíte, zoznam ľudských problémov môže pokračovať donekonečna, naveky. 

Som si úplne istý, že vo vyššie uvedenom čiastočnom zozname problémov ste si niekde 

našli váš vlastný. 

 

Chcem, aby ste si uvedomili, že všetky tieto problémy možno bez akejkoľvek 

výnimky či výluky vyriešiť pomocou duchovnej hypnózy a duchovnej autohypnózy, ak 

ste pripravení, otvorení a spôsobilí pre takú metodiku. Musíte sa opýtať vašej vlastnej 

Vnútornej Mysle, keď ste v hlbokom duchovnom autohypnotickom tranze, či ste 

pripravení, otvorení a spôsobilí. Ona vám naznačí, či je táto metodológia vhodná 

a správna pre vaše použitie a či sa môžete cez túto metodológiu natrvalo zbaviť 

problémov, ktoré máte alebo na ktoré ste si zvykli. Musíte si uvedomiť, že z určitých 

dôležitých duchovných dôvodov v dôsledku vašej slobodnej voľby niekedy potrebujte 
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použiť odlišnú metodológiu na zbavenie sa vašich problémov, než je duchovná 

autohypnóza. 

 

Inak by ste sa pripravili o veľmi dôležité ponaučenie, ktoré vám taká príležitosť, 

teda byť liečený nejakými inými metódami, poskytuje. Toto je dôvod, prečo je vždy 

nevyhnutné opýtať sa vašej Vnútornej Mysle, aká je najlepšia metodológia pre vás na 

zbavenie sa každého jednotlivého problému. Nebuďte prekvapení, keď zistíte, že určité 

problémy môžete vyriešiť cez duchovnú metodológiu, ktorá je vám predstavená v tejto 

knihe, zatiaľ čo pri niektorých iných problémoch vám bude odporučené, aby ste ich 

riešili nejakými typickými medicínskymi, chirurgickými či psychologickými metódami. 

No uvedomte si, že keď už sa radíte s vašou pravou Vnútornou Mysľou o tom, čo je pre 

vás najlepšie, aj keď vám vaša Vnútorná Myseľ naznačí, že by ste mali podstúpiť 

operáciu alebo užívať nejaké predpísané lieky, alebo podstúpiť nejakú pravidelnú 

psychoterapiu, tá rada pochádza z čisto Duchovného Zdroja, a preto, keďže sa riadite 

radou vašej pravej Vnútornej Mysle, idete duchovnou cestou. Typické medicínske, 

operačné či psychologické metódy alebo prostriedky na zbavenie sa vašich problémov 

sú v skutočnosti v takýchto prípadoch nástroje na manifestáciu duchovného poučenia. 

Preto v tejto konotácii sú všetky tie takzvané neduchovné postupy výsledkami 

a dôsledkami čisto duchovných ideí. 

 

Ďalšia vec, ktorú si musíte uvedomiť a ktorú chcem, aby ste mali na pamäti, je, že 

veľmi často to, čo vedome považujete za vaše problémy, nie je nutne tak z hľadiska 

vašej pravej Vnútornej Mysle. Veľmi často sú tie problémy len zásterkou či krytím 

nejakých hlbších problémov, ktoré si neuvedomujete na vašej vedomej úrovni alebo 

z hľadiska vašej vonkajšej mysle. Samozrejme, dokonca aj zásterky a krytia majú ako 

akékoľvek iné skutočné problémy vždy bez výnimky či vylúčenia niečoho duchovný 

pôvod a zdroj. Koniec koncov, vaša vonkajšia myseľ nevie o vás nič. Zvyčajne len háda 

a ten dohad môže, ale aj nemusí byť správny. No dokonca aj keď je správny, je to len 

dohad a toto je dôvod, prečo si ho potrebujete overiť pri tomto druhom kroku 

prepísaných postupov s vašou pravou Vnútornou Mysľou. Pre vašu informáciu, len čo je 

vyriešený skutočný problém, v mnohých prípadoch skrývanie či zastieranie skutočného 

problému alebo to krytie či zásterka, ktoré ste považovali za problém, zmizne spontánne 

bez akejkoľvek ďalšej nutnosti pracovať na ňom. 

 

Takže, položte vašej pravej Vnútornej Mysli nasledovnú otázku: 

 

„Vnútorná Myseľ, ďakujem ti veľmi pekne za tvoju 

spoluprácu.“ 

 

(V žiadnom bode vašej komunikácie s vašou Vnútornou Mysľou nikdy nezabudnite 

poďakovať vašej Vnútornej Mysli za všetko, nech je to čokoľvek.) 

 

„Chcel by som, aby si ma dôkladne preskúmala a zistila, či 

problémy, o ktorých si myslím, že ich mám ―  

 

(V tomto bode vymenujte jeden za druhým všetky vaše problémy, ktoré si myslíte, že 

máte.) 
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sú skutočné problémy, alebo sú len prídavkom k nejakým iným 

problémom, ktoré si vedome neuvedomujem. Alebo sú tieto 

problémy len krytím a zásterkou, za ktorou sú skutočné problémy? 

Nuž, ak sú to skutočné problémy a my musíme najprv na nich 

pracovať, potom, prosím ťa, dvihni môj „Áno“ prst. Ak to však nie 

sú moje skutočné problémy, ale len krytia a zásterky, potom dvihni 

môj „Nie“ prst. A ak sú nejakou náhodou prídavkom k nejakým 

iným problémom, ktoré si vedome neuvedomujem, potom dvihni môj 

prstenník. V tomto prípade prstenník nebude už viac znamenať 

„neviem,“ ale bude znamenať nejakú tretiu alternatívu.“ 

 

Dávajte pozor na odpoveď a potom prejdite k tretiemu kroku. 

 

TRETÍ KROK 

 

Akákoľvek odpoveď v druhom kroku (skutočne viete, aké sú vaše problémy; 

problémy, o ktorých si myslíte, že sú vaše problémy, nie sú problémami ale len krytím 

a zásterkami skutočných problémov; a problémy, ktoré si uvedomujete, sú dodatkom 

nejakých iných problémov, ktoré si vedome neuvedomujete) si v tomto bode vyžaduje, 

po tom, ako sa poďakujete vašej Vnútornej Mysli, nasledovnú otázku: 

 

„Ďakujem ti, Vnútorná Myseľ. Nasledovnou otázkou, ktorú 

mám, je, či je tvojou voľbou alebo či by si mi nenaznačila vopred 

počet problémov, na ktorých musíme pracovať pred tým, ako budem 

pripravený/á zoznámiť sa s mojimi pravými Duchovnými Radcami. 

Alebo by sme mali brať problémy po jednom a pokračovať dovtedy, 

kým mi, Vnútorná Myseľ, nenaznačíš, že už sme pripravení prejsť 

k ďalšiemu kroku? Ak chceš, aby som vedel/a vopred, na koľkých 

problémoch musíme pracovať, potom, prosím ťa, dvihni môj „Áno“ 

prst. Ak by nebolo pre mňa osožné, aby som to vedel/a vopred, ale 

namiesto toho by sme mali pracovať na problémoch po jednom, tak 

ako budú nasledovať, potom dvihni môj „Nie“ prst.“ 

 

Ak dostanete odpoveď „Áno,“ pokračujte nasledovne: 

 

„Vnútorná Myseľ, na koľkých problémoch musíme pracovať, 

kým budem pripravený/á prejsť k ďalšiemu kroku? Vnútorná Myseľ, 

prosím ťa, použi moje prsty, aby si mi naznačila počet problémov. 

Každý prst, počnúc palcom mojej pravej ruky, bude značiť jeden 

problém. Mám desať prstov. Prosím ťa, dvihni ten prst na mojich 

rukách, ktorý odpovedá počtu problémov, na ktorých musím 

pracovať.“ 

 

(Počítanie začína od palca pravej ruky až po malíček ľavej ruky.) 

 

„Ak mám nejakou náhodou viac než 10 problémov, na ktorých 

treba pracovať, potom dvihni moju celú ľavú ruku.“ 
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Ak sa dvihne celá ľavá ruka, pokračujte nasledovne: 

 

„Vnútorný Myseľ, teraz označujem moje prsty nasledovne: 

palec mojej pravej ruky bude znamenať jedenásť problémov, atď., 

až po malíček mojej ľavej ruky, ktorý bude znamenať dvadsať 

problémov. Prosím ťa, dvihni ten prst, ktorý bude odpovedať počtu 

problémov, na ktorých musíme pracovať. Ak mám nejakou náhodou 

viac než dvadsať problémov, potom dvihni celú moju ľavú ruku.“ 

 

Ak sa opäť dvihne celá vaša ľavá ruka, opakujte tento postup, zvyšujúc počet, až 

kým nedostanete presné číslo. 

 

Keď máte presné číslo problémov, na ktorých chce vaša Vnútorná Myseľ, aby ste 

pracovali, než prejdete k nasledovnému rozhodujúcemu kroku práce na sebe, 

nasledovným spôsobom si overte dvojitou kontrolou správnosť odpovedí: 

 

„Vnútorná Myseľ, je náznak, že mám pracovať, povedzme, na 

šiestich problémoch, kým budem môcť prejsť k môjmu 

nasledovnému rozhodujúcemu kroku. Je táto odpoveď správna?“ 

 

Ak dostanete odpoveď „Nie,“ opakujte vyššie uvedený postup, až kým nedostanete 

potvrdenie, že toto je správne číslo. 

 

ŠTVRTÝ KROK 

 

Keď ste si už určili počet problémov, na ktorých musíte pracovať, alebo keď ste si 

už stanovili, že potrebujete brať problémy po jednom bez predchádzajúcej znalosti počtu 

problémov, ste pripravení prejsť k ďalšiemu kroku. (Dôležité upozornenie. Údaj od 

vašej pravej Vnútornej Mysle o počte problémov, na ktorých musíte pracovať, 

neznamená nutne, že musíte pracovať len na tých problémoch, a na ničom inom či 

ďalšom. To len naznačuje a znamená, že si musíte určité problémy vyriešiť sám/sama 

s vašou vlastnou pravou Vnútornou Mysľou, kým budete pripravení na to, aby ste boli 

predstavení vašim pravým Duchovným Radcom, aby ste obrátili a oslobodili váš vlastný 

pravý Tieň a vybudovali priamy prístup k Najvyššiemu vo vašej pravej Vnútornej 

Mysli. Neskôr bude uvedené do vašej pozornosti, či je niečo iné alebo nejaké ďalšie 

problémy, na ktorých treba pracovať a odstrániť ich z vášho života. Určité problémy 

majú takú hlbokú duchovnú povahu, že môžu byť vyriešené len s vaším vlastným 

obráteným a oslobodeným Tieňom a so všetkými ostatnými Duchovnými Radcami, 

alebo len priamo s Najvyšším. O túto záležitosť sa postarajte neskôr. Alebo, vo väčšine 

prípadov sa musia najskôr vyriešiť fyzické a psychologické aspekty akýchkoľvek 

problémov, než možno zjaviť ich duchovné aspekty s pomocou pravých Duchovných 

Radcov a Najvyššieho.) 

 

Ďalej sa vašej Vnútornej Mysle opýtajte: 

 

„Ďakujem ti, Vnútorná Myseľ, za tvoju indikáciu; a teraz by 

som sa ťa chcel/a spýtať, či sme pripravení prikročiť k práci na 

prvom probléme.“ 
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Zvyčajne dostanete odpoveď „Áno.“ Odpoveď „Nie“ zvyčajne znamená, že si 

potrebujete urobiť prestávku alebo začať pracovať na vašom prvom probléme pri 

nasledujúcom pravidelnom sedení, ktoré budete mať so sebou. Skontrolujte to so svojou 

Vnútornou Mysľou. 

 

Keď už dostanete odpoveď „Áno,“ pokračujte nasledovne (ak viete vedome, aké sú 

vaše problémy). 

 

„Vnútorná Myseľ, ako bol tento problém spustený? Kedy sa po 

prvýkrát objavil v mojom pozemskom živote?“ 

 

(Tentoraz sa nepýtate na nič ohľadne vašich zážitkov v špecifickom Intermediárnom 

svete. Toto možno urobiť len s pomocou vášho obráteného a oslobodeného Tieňa 

a vašich pravých Duchovných Radcov a len pod vedením Najvyššieho vo vašej 

Vnútornej Mysli.) 

 

„A ktoré následné udalosti v mojom živote podporili a posilnili 

ten problém? Prosím ťa, uveď to do mojich spomienok, krok za 

krokom, udalosť za udalosťou, aby som tak vedel/a a pochopil/a, 

čo sa stalo a ako sa to stalo a čo robím zle, že mám tento problém.“ 

 

V tomto bode môžete Vnútornú Myseľ poprosiť, buď aby sa s vami rozprávala cez 

vaše hlasivky, aby vám povedala, čo sa stalo a ako sa to stalo, alebo aby vám poskytla 

presné spomienky na to, čo sa stalo a ako sa to stalo, alebo oboje súčasne. Je na vašej 

pravej Vnútornej Mysli, aby rozhodla, akým spôsobom chce postupovať, nakoľko ona 

vie, ktorý spôsob je pre vás najlepší a najefektívnejší. 

 

Počas tejto práce vám bude ukázané, čo sa pokazilo a ako bol ten problém spustený 

a ako začal sužovať váš život. 

 

Keď sú vám už všetky udalosti vášho života, ktoré sa týkajú spustenia, podpory 

a posilňovania toho problému, zjavené a jasné, položte vašej pravej Vnútornej Mysli 

nasledovnú otázku: 

 

„Vnútorná Myseľ, prosím ťa, zjav mi lekcie, ktoré som sa 

naučil/a z tohto jednotlivého problému. Naučil/a som sa svoje 

lekcie správne? Vyčerpal tento jednotlivý problém svoju užitočnosť 

v mojom živote a je čas, aby som sa od neho oslobodil/a a zbavil/a 

sa ho?“ 

 

Ak došlo k poučeniu a problém vyčerpal svoju užitočnosť, potom ste pripravení 

prejsť k ďalšiemu kroku. Vo väčšine prípadov, ak ste v tomto bode, naučili ste sa svoje 

lekcie a problém, na ktorom pracujete, vyčerpal pre vás a pre celé Stvorenie svoju 

užitočnosť. Každý v celom Stvorení sa poučil z tej skúsenosti a tá skúsenosť bola 

natrvalo umiestnená do Univerzality-toho-všetkého. Preto ste pripravení zbaviť sa toho 

problému. Môžem vás ubezpečiť, že inak by ste nedospeli vo svojom živote až do tohto 

bodu. Dokonca by ste vôbec netúžili vykonávať svoju duchovnú autohypnózu či vôbec 

čítať túto knihu. 
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Ak by vaša Vnútorná Myseľ naznačila, že si vedome neuvedomujete vaše skutočné 

problémy a ak by vaša Vnútorná Myseľ naznačila, že ste pripravení dozvedieť sa, aký je 

prvý problém, ktorý si vedome neuvedomujete a na ktorom ste pripravení pracovať, 

potom postupujte nasledovne: 

 

„Vnútorná Myseľ, chcel/a by som ťa požiadať, aby si počas 

toho, ako budem vo svojej mysli potichu počítať od jedna po sedem, 

zrazu uviedla do mojej pamäti a spomienok povahu problému, ktorý 

si vedome neuvedomujem, no je prvý, na ktorom potrebujem 

pracovať. Pomôž mi rozpamätať sa a spomenúť si na presnú 

povahu toho problému; ako sa prejavuje v mojom živote; aké sú 

symptómy toho problému v mojom živote a v mojom správaní; ako 

bol ten problém spustený; v ktorom bode môjho pozemského života 

bol ten problém spustený; aké ďalšie udalosti môjho života hrali 

posilňujúcu a potvrdzujúcu rolu pre ten problém; a čokoľvek iné, čo 

potrebujem vedieť o tom probléme. Aby som to po skončení 

počítania zrazu vedel/a.“ 

 

V tomto bode prejdite k počítaniu a ak je nutné, opakujte počítanie niekoľkokrát, až 

kým nebudete schopní plne si spomenúť na všetko, čo sa týka prvého problému, ktorý 

ste si do toho bodu vedome neuvedomovali. Keď to máte, robte presne to, čo bolo 

opísané v kroku štyri a potom, ako to urobíte, prejdite ku kroku päť, ktorý nasleduje. 

(Niekedy je vám daný jeden či dva menšie problémy, alebo viac, aby ste si to na nich 

precvičili ― aby sa dali väčšie ľahšie zvládnuť. Tiež, niekedy trvá niekoľko sedení 

v tranze, kým sa toto všetko naučíte.) 

 

PIATY KROK: 

 

Keď vám už vaša Vnútorná Myseľ zjaví skutočnú povahu vášho prvého problému či 

akýchkoľvek následných problémov, keď už viete, aké bolo konkrétne poučenie sa 

z toho, že ste mali a zvečňovali ten problém, ste pripravení ten problém odstrániť. 

(Všimnite si, že neuvádzam žiadne konkrétne príklady anamnéz, nakoľko to, čo vám tu 

prezentujem, sú výsledky početných konkrétnych anamnéz z mojej profesionálnej 

kariéry. Dôvodom, prečo nie je vhodné poskytovať vám takú anamnézu, je, že každý 

prípad je veľmi odlišný. Poučenie pre akúkoľvek osobu, dokonca aj keby mala presne 

ten istý typ problému, je veľmi odlišné. Nie sú možné žiadne zovšeobecnenia, a čo je 

najdôležitejšie, vy ste jediní, kto môže byť príkladom vašej vlastnej anamnézy. Ľudia, 

ktorí by mali tendenciu hľadať podobné zážitky a poučenie, by mrhali svojím vzácnym 

časom na zážitky niekoho iného, namiesto toho, aby sústredili všetku svoju pozornosť 

na svoje vlastné špecifické, jedinečné a neopakovateľné zážitky a poučenie, ktoré sú 

dôsledkami ich vlastných problémov. Toto jej hlavným dôvodom, prečo by bolo pre 

ducha tejto knihy zničujúce kŕmiť vás všemožnými anamnézami. Ak však máte záujem 

o históriu niektorých prípadov, môžete si ich prečítať v knihách „Intenzívna duchovná 

hypnoterapia“ a „Princípy duchovnej hypnózy“ a v niektorých kapitolách knihy 

„Realita, mýty a ilúzie.“) 

 

Je niekoľko krokov, ktoré musíte podniknúť v tomto rozhodujúcom bode. 
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Predovšetkým, z hĺbky vášho srdca vo vašich myšlienkach a pocitoch musíte 

poprosiť Najvyššieho o odpustenie a milosrdenstvo. Najvyšší prišiel ako Ježiš Kristus 

do tohto sveta, aby každému, kto vyzná svoje hriechy, oľutuje ich a preukáže túžbu 

zmeniť sa, dal príležitosť byť spasený a aby každému poskytol milosrdenstvo 

a odpustenie. Na základe tohto faktu ste neustále spôsobilí pre Pánovo milosrdenstvo 

a odpustenie. 

 

Avšak, milosrdenstvo a odpustenie vám nemožno poskytnúť, pokiaľ oň nepožiadate 

prostredníctvom procesu vyznania vašich hriechov, oľutovania a odstránenia vašich 

hriechov. Najvyšší, pretože je Absolútna Sloboda a rešpektuje vašu slobodnú voľbu byť 

takí, akí ste či chcete byť, nech je to akokoľvek úbohé, by vám nikdy nenanútil žiadne 

Jeho/Jej milosrdenstvo a odpustenie. Najvyšší, Pán Ježiš Kristus, vám odpustil 

a preukázal milosrdenstvo už dávno, keď prišiel do tohto sveta, porazil negatívny stav, 

podrobil si všetky peklá a dostal celú Zónu Vymiestnenia so všetkými jej oblasťami, 

dimenziami a úrovňami pod Svoju kontrolu. Takže jediné, čo potrebujete urobiť, je 

poprosiť o milosrdenstvo a odpustenie tak, že sa budete držať postupov opísaných 

v tejto knihe. 

 

Takže prvé, čo máte urobiť, je vyznať vaše vážne problémy ― to všetko sú hriechy 

― nech sú akékoľvek (možno niektoré z tých, čo boli vymenované v kroku 2), jeden po 

druhom, zatiaľ čo pracujete na nich s vašou Vnútornou Mysľou vo vašej duchovnej 

autohypnóze. Potom, po vyznaní toho jednotlivého problému-hriechu, ho oželiete 

preukázaním ľútosti za to, že ste zamorili, otrávili a kontaminovali vášho ducha, vašu 

dušu a vaše telo a všetky ich aspekty, úrovne a stupne tým jednotlivým problémom. 

A potom poprosíte vašu Vnútornú Myseľ, aby vám pomohla prijať milosrdenstvo 

a odpustenie Najvyššieho. 

 

Dôvod, prečo musíte podniknúť tento prvý krok, je, že tým, že ste prijali ten 

problém za súčasť vášho života, ste zapreli vašu pravú esenciu a substanciu. Vaša pravá 

esencia a substancia je priamym nadelením z Najvyššieho vo vás. Tak ste zapreli 

Najvyššieho a vypudili Najvyššieho z tej vašej časti, ktorá bola tomu problému daná. 

Bez ohľadu na to, do akej miery vyznávate vašu oddanosť a vieru v Najvyššieho, pokiaľ 

lipnete a súhlasíte s vaším problémom, s vaším súčasným životným štýlom, ktorý 

pochádza z negatívneho stavu vo vás, zapierate Najvyššieho a Jeho/Jej bytie 

a existenciu. Pamätajte si, Najvyšší nemôže byť vo vašich problémoch. Dôvodom tohto 

je, že všetky problémy, ktoré máme, sú hriechmi. Len diabol či zlí duchovia môžu byť 

vo vašich problémoch, pretože len diabol či zlí duchovia môžu byť vo vašich hriechoch. 

Takže, Najvyššiemu ste ukradli, čo bolo pôvodne Jeho/Jej a dali ste to diablovi či zlým 

duchom čiže negatívnemu stavu. Urobili ste to v momente, ako ste sa rozhodli, že 

umožníte tomu problému, aby vstúpil do vášho života a aby vášmu životu dominoval. 

V tomto zmysle ste sa stali zlodejom a lupičom. Vôbec nezáleží na tom, ako veľmi o 

sebe tvrdíte, že ste kresťan, že chodíte do kostola, že čítate Bibliu, navštevujete 

pobožnosti, vykonávate všemožné obrady, rituály a podobne. Pokiaľ lipnete a ste 

zotročení vašimi problémami, neveríte naozaj v Najvyššieho. Klamete seba i všetkých 

ostatných vôkol vás, ak tvrdíte, že veríte v Najvyššieho a že ste nasledovníkom 

Najvyššieho či nejakým novozrodeným kresťanom. Rozhodli ste sa, že dovolíte, aby 

diabol či zlí duchovia ovládali vaše žitie, a zvyčajne škodlivo pôsobíte na tých, čo sú 

okolo vás (na základe ich voľby). 
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Vôbec nezáleží na tom, že ste dobrovoľne prišli do negatívneho stavu za tým 

účelom, teda zažiť tie typy problémov. Pokiaľ sa stotožňujete s čímkoľvek negatívnym 

a problematickým, stávate sa aktivátorom či účastníkom aktivácie a udržiavania 

negatívneho stavu a jeho vlády vo vás. Tým činom zo seba vypudzujete Najvyššieho, 

s výnimkou tých piatich percent pravého ľudského vo vás.  Pamätajte si, prosím, že 

koniec koncov, keď ste dobrovoľne súhlasili s vaším poslaním, bola vám poskytnutá 

cesta von z negatívneho stavu a vy ste prijali podmienky tej cesty z vašej vlastnej 

slobodnej vôle a vašou vlastnou slobodnou voľbou. Týmto sa vám tu teraz tá cesta a tie 

postupy, ako sa dostať von z negatívneho stavu, pripomínajú. 

 

Žiadna iná cesta nejestvuje. Toto je dôvod alebo jeden z mnohých dôvodov, prečo 

Najvyšší ako Ježiš Kristus prišiel do tohto sveta, aby vám mohla byť poskytnutá 

možnosť aktivovať túto cestu. Táto cesta je čistá a jasná: Prvý krok ― vyznanie vašich 

hriechov-problémov, oľutovanie a požiadanie o milosrdenstvo a odpustenie Najvyššieho 

a o aktivovanie vašej schopnosti, túžby a želania úspešne a efektívne sa zmeniť. 

 

Druhým rozhodujúcim a dôležitým krokom v tomto procese zbavovania sa vašich 

problémov-hriechov je, že z hĺbky svojho srdca preukážete milosrdenstvo a poskytnete 

odpustenie hocikomu ďalšiemu, bez akejkoľvek výnimky či vylúčenia niekoho, nech je 

to ktokoľvek; kto sa z toho či onoho dôvodu podieľal, alebo o kom si myslíte a veríte, že 

sa podieľal na spúšťaní, posilňovaní a zvečňovaní vašich problémov-hriechov. No opäť, 

pamätajte si, prosím, že všetky tie problémy, vymenované vyššie v kroku dva, ako aj 

akékoľvek iné problémy pod slnkom, sú hriechmi. Pamätáte si ten príklad, ktorý som 

citoval predtým v tejto knihe zo života Ježiša Krista na Zemi, keď povedal tomu fyzicky 

chorému človeku, „Tvoje hriechy sú odpustené?“ 

 

Nemôžete pokročiť ďalej, ani len o maličký krôčik ďalej, kým nie ste ochotní 

z hĺbky svojho srdca odpustiť a preukázať milosrdenstvo všetkým ľuďom vo vašom 

živote na Zemi, ktorí sa podieľali, alebo o ktorých si myslíte, že sa podieľali na 

spúšťaní, posilňovaní, udržiavaní a zvečňovaní vašich problémov od momentu vášho 

počatia v matkinom lone až po súčasnosť. Opäť, ani jedného človeka nemožno vylúčiť 

z tohto procesu odpúšťania a milosrdenstva. A nielen to, no je rozhodujúce a životne 

dôležité, aby ste stále pokračovali, na každodennej báze, v preukazovaní milosrdenstva 

a odpustenia sebe i ostatným, ako je potrebné a kedy je potrebné. 

 

Ak im nie ste ochotní odpustiť a preukázať milosrdenstvo z hĺbky svojho srdca za 

všetky ich zdanlivé previnenia voči vám; ak chcete naďalej prechovávať nevraživosť 

voči nim a byť nahnevaní na nich a nenávidieť ich, rovno tu sa zastavte a nepokračujte 

ďalej. Márnite svoj čas. Len si privodíte zničujúcejšie problémy, než ste mali predtým. 

 

Najvyšší vám môže preukázať milosrdenstvo a odpustenie len vtedy, ak aj vy 

preukážete milosrdenstvo a odpustenie všetkým ostatným, ktorí potrebujú vaše 

milosrdenstvo a odpustenie. Je úplne jedno, či vyššie zmienení ľudia vo vašom živote 

naďalej prechovávajú nevraživosť voči vám, alebo či sú na vás nahnevaní a nenávidia 

vás alebo s vami zle zaobchádzajú ako vždy. O toto nejde. Životne dôležitým, 

rozhodujúcim a významným bodom je, aby ste si uvedomili, že vy musíte odpustiť im 

a preukázať milosrdenstvo im, bez ohľadu na to, či oni odpustili vám a preukázali vám 
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milosrdenstvo. Len čo to urobíte, len čo zmeníte váš postoj k nim, budete prekvapení, čo 

sa stane v ich vzťahu k vám od toho bodu. 

 

Takže, ak ste splnili požiadavku pre tieto dva kroky, ste pripravení prejsť k tretiemu 

kroku. 

 

Po tretie, prijatím milosrdenstva a odpustenia Najvyššieho a preukázaním 

a poskytnutím vášho vlastného milosrdenstva a odpustenia iným ste pripravení 

preukázať milosrdenstvo a odpustenie sebe samým. Teraz potrebujete odpustiť sami 

sebe za všetko, čo ste urobili sebe a iným, alebo čo si myslíte a domnievate sa, že ste 

urobili (či už ste to skutočne urobili alebo nie!). 

 

Teraz si musíte z hĺbky svojho srdca odpustiť a preukázať si milosrdenstvo za 

všetky tie strádania, útrapy, trápenia a problémy, ktorým ste dovolili, aby vás mučili, 

aby vás pustošili a ničili vášho ducha, vašu dušu, vaše telo a všetky ich úrovne, aspekty 

a stupne. 

 

Ak z toho či onoho dôvodu nie ste ochotní odpustiť si a preukázať si milosrdenstvo, 

ihneď sa zastavte a nechoďte ani o krok ďalej, pretože sa dostanete do väčších ťažkostí, 

než ste mali kedykoľvek predtým. 

 

Ako môžete prijať odpustenie a milosrdenstvo Najvyššieho alebo preukázať 

milosrdenstvo a odpustenie iným, ak to nie ste ochotní urobiť sami sebe? Nie ste 

súčasťou toho istého celku? Nie je vo vás Najvyšší? Nie je Najvyšší v iných? Ak ste 

neodpustili sebe, nemôžete skutočne odpustiť ani iným a potom nemôžete vôbec 

skutočne uplatniť Pánovo odpustenie a milosrdenstvo u seba, pretože to je závislé od 

tých dvoch ďalších skutkov odpustenia. 

 

Na druhej strane, ak si myslíte, že ste odpustili sebe samým, no nechceli ste odpustiť 

iným a neprijali ste odpustenie Najvyššieho, klamete seba i iných vo viere, že ste si 

odpustili. Dôvodom tohto je, že jeden akt odpustenia pramení z druhého a nemôže dôjsť 

k žiadnemu odpusteniu či milosrdenstvu, kým nenastanú všetky tri súčasne. Ak ich 

oddelíte, zostávate otrokom negatívneho stavu. Neochota preukázať milosrdenstvo 

a odpustenie vo všetkých týchto troch aspektoch znamená, že máte problém v tom, že 

nie ste schopní odpustiť v jednom alebo dvoch, alebo vo všetkých troch aspektoch tohto 

aktu odpustenia a milosrdenstva. Toto je vážny duchovný problém. V tomto bode sa 

vám naliehavo radí, než pokročíte ďalej, aby ste s vašou pravou Vnútornou Mysľou 

preskúmali, prečo ste sa ocitli v stave neochoty či zdráhania sa prijať nevyhnutnosť 

týchto troch aktov odpustenia a milosrdenstva. Komu slúžite takýmto strašným typom 

postoja? Toto len poukazuje a znamená, že musíte zvážiť existenciu možnosti, že ste 

snáď z takého či onakého dôvodu dovolili nejakým zlým, negatívnym duchom či 

entitám ― ktoré vám bránia v tom, aby ste prešli týmto životne dôležitým 

a rozhodujúcim aktom milosrdenstva a odpustenia ― aby vás posadli, votreli sa do vás 

alebo sa na vás nalepili. Pamätajte si, prosím, že celý negatívny stav je postavený na 

nenávisti, hneve, nepriateľstve, ničomnosti, násilí, deštrukcii, nevraživosti, odplate, 

odvete, krutosti, neodpúšťaní a na všetkých ostatných podobných ohavnostiach a hnuse. 
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Ak nie ste ochotní odpustiť a preukázať milosrdenstvo v týchto troch aspektoch, 

nanešťastie si sami umožňujete, aby ste boli agentom negatívneho stavu z pekiel. 

 

V takýchto prípadoch potrebujete pomoc odborného duchovného hypnoterapeuta 

a ak chcete zo svojej vlastnej slobodnej vôle a vašou vlastnou slobodnou voľbou 

pokročiť ďalej v procese vašej duchovnej transformácie, potom sa radšej skontaktujte 

s niekým v Duchovnom transformačnom centre a požiadajte o pomoc a podporu. 

 

Po tom, ako dokončíte tieto tri kroky, čo sa týka aktu milosrdenstva a odpustenia, 

ste pripravení prejsť k ďalšiemu kroku. 

 

Nasledovným krokom je predstavenie si, vyobrazenie si a videnie (ak máte ťažkosti 

s vizualizáciou a predstavivosťou, potom, prosím, myslite, cíťte, počúvajte, vnímajte či 

čokoľvek, čo dokážete) žiarivo jasného svetla, prichádzajúceho spredu, zhora (čo je 

v duchovných hypnotických a autohypnotických tranzoch vždy na východ. Nech sa 

obrátite ktorýmkoľvek smerom, východ je vždy pred vami a hore) ako zo slnka. 

Vychádza slnko. Poproste prítomnosť Najvyššieho v tom slnku a vo vašej Vnútornej 

Mysli, aby vyslala lúč svetla na vaše čelo a nechala ho do vás preniknúť a odstrániť ten 

problém nadobro a navždy. Vizualizujte si úplnú záplavu bieleho svetla prichádzajúceho 

zo slnka, zhora a zaplavujúceho a prenikajúceho vás a všetko vo vašom duchu, duši 

a tele. Predstavte si svetlo ničiace, eliminujúce a odstraňujúce ten problém alebo všetky 

poškodené, choré, slabé bunky či čokoľvek, čo máte. A predstavte si to svetlo, ako 

odstraňuje všetko to temno a tmu a všetko a všetkých ostatných spojených s tým 

problémom, spolu so samotným tým problémom. Nech je to všetko eliminované pri 

vašich nohách. Tento proces opakujte sedemkrát, až kým nebude všetko pri vašich 

nohách, ako aj vo vašom zvyšku čistým bielym svetlom. Dbajte, aby sa čierňava, 

temnota a ohavnosť rozptýlili a zmizli v ničote. 

 

Po tom, ako to urobíte, začnite si dávať nasledovné sugescie: 

 

„Svojou vlastnou slobodnou vôľou a svojou vlastnou slobodnou 

voľbou; mocou Božskej Lásky a Božskej Múdrosti Najvyššieho 

a Jeho/Jej Božského Milosrdenstva a Odpustenia a mocou mojej 

pravej Vnútornej Mysle a môjho vlastného milosrdenstva 

a odpustenia; mocou môjho rozhodnutia plne sa stotožniť s mojou 

pravou Vnútornou Mysľou sa pomocou troch aspektov aktu 

milosrdenstva a odpustenia uvoľňujem a oslobodzujem od všetkého 

spojeného s týmto problémom i od samotného tohto problému“ 

 

(tu načrtnite slovami, čo je to za problém, ktorého sa zbavujete) 

 

„nadobro a navždy. Všetky dôsledky, výsledky a následky toho 

problému“ 

 

(opäť, pomenujte problém jeho konkrétnym menom, ako je napríklad rakovina, 

fajčenie, problémy s váhou, pitie, ohrýzanie nechtov, čokoľvek, čo máte) 
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„sa rušia, zastavujú, anulujú a nebudú mať už viac žiadny 

dopad, žiadny vplyv či nijako nebudú zasahovať do môjho života. 

Už viac nie som otrokom/otrokyňou tohto problému. Teraz sa 

odovzdávam späť Najvyššiemu. A pokorne prosím Najvyššieho, aby 

vyplnil ten kúsok či miesto vo mne ― ktoré ten problém z môjho 

dovolenia mne a pravému Najvyššiemu ukradol a obsadil ma ― 

čistou bezpodmienečnou láskou a múdrosťou; čistým 

bezpodmienečným dobrom a pravdou; čistou bezpodmienečnou 

dobročinnosťou a vierou; dôverou a spoľahnutím sa na Pána i na 

seba; objektivitou a počestnosťou; spravodlivosťou a úsudkom; 

milosrdenstvom a odpustením; súcitom a empatiou; láskavosťou 

a jemnosťou; skromnosťou, pokorou a poníženosťou a všetkými 

ostatnými pozitívnymi atribútmi pravej Prirodzenosti Najvyššieho 

a Jeho/Jej Stvorenia.“ 

 

Ak máte nejaký fyzický problém, ako je napríklad rakovina, ktorý spôsobil 

poškodenie vašich tkanív či buniek, po tom, ako sa zbavíte tých chorých, starnúcich, 

hnijúcich, čiernych, odporných, ohavných buniek vo vašom organizme vyššie opísaným 

spôsobom, dodajte: 

 

„a vyplň to miesto či orgán, alebo tkanivo novými, silnými, 

zdravými a omladenými bunkami. Prosím ťa, Najvyšší, Pán môj, 

Spasiteľ, Vykupiteľ a Tvorca a môj Stvoriteľ, v pokore, skromnosti 

a poníženosti, aby si ma pretvoril, zregeneroval, obnovil, omladil 

a premenil na Tvoju pravú podobu a obraz. Háj ma a ochraňuj ma, 

môj Pane, pred tým, aby som opäť prepadol/la akýmkoľvek 

návykom spojeným s tým problémom, alebo akýmkoľvek vzorcom 

správania a životnému štýlu, ktoré boli výsledkom toho problému.“ 

 

Môžete si pridať akékoľvek ďalšie podobné sugescie. 

 

Keď už skončíte všetky tieto kroky, položte vašej Vnútornej Mysli nasledovné 

otázky: 

 

„Vnútorná Myseľ, sú tieto sugescie pre teba prijateľné tak, ako 

som ich formuloval/a? Si ochotná pomôcť mi vykonať a stať sa 

týmito sugesciami, aby sa tak teraz stali mojím pravým životom? 

Prijíma Najvyšší v tebe moju pokornú prosbu o pomoc? Ak áno, 

potom dvihni môj „Áno“ prst, a ak nie, potom dvihni môj „Nie“ 

prst.“ 

 

Ak nejakou náhodou dostanete odpoveď „Nie“ (veľmi vzdialená možnosť, pokiaľ 

ste patrične dodržiavali načrtnuté postupy), poproste vašu Vnútornú Myseľ, aby vám 

zjavila, čo bolo chybné vo vašich sugesciách a vo vašich postupoch. Zvyčajne ste niekde 

počas toho buď nerozumeli, alebo ste nedodržiavali správne postupy. Dostanete patričnú 

odpoveď a potom učiňte nevyhnutné korekcie v súlade so sugesciami vašej pravej 

Vnútornej Mysle. 
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Ak ste dostali zvyčajnú „Áno“ odpoveď, položte vašej Vnútornej Mysli, po tom, 

ako sa jej poďakujete, nasledovnú dôležitú otázku: 

 

„Vnútorná Myseľ, je ešte niečo ďalšie, spojené s týmto 

konkrétnym problémom, na čom musíme popracovať?“ 

 

Ak dostanete odpoveď „Áno,“ začnite ďalej skúmať z pozície vašej Vnútornej 

Mysle, na akých ďalších aspektoch toho problému potrebujete popracovať. Pracujte na 

tom probléme dovtedy, kým v jednom bode po položení vyššie uvedenej otázky 

nedostanete odpoveď „Nie.“ Práca na jednom probléme môže veľmi často trvať viac než 

len jedno sedenie vo vašom duchovnom autohypnotickom tranze. Aby ste sa uistili, že 

máte správnu odpoveď, ešte raz to skontrolujte, položiac nasledovnú otázku vašej 

Vnútornej Mysli: 

 

„Ďakujem ti, Vnútorná Myseľ. Vyriešili sme tento problém 

natrvalo, nadobro, navždy, ak len budem pokračovať v mojej 

pravidelnej každodennej práci na sebe?“ 

 

(Opis udržiavania si vašej novej duchovnej kondície a života bude daný 

v nasledovnej kapitole tejto knihy.) Ak je problém skutočne vyriešený, dostanete 

odpoveď „Áno.“ Inak pokračujte v práci na tom probléme dovtedy, kým nebude 

odstránený opakovaním postupov, opísaných vo vyššie uvedených krokoch. Potom 

položte otázku: 

 

„Je na dnes ešte niečo iné?“ 

 

Ak „Áno,“ opýtajte sa, čo to je a urobte, čo vám bude povedané. Ak nie, 

s vďačnosťou a poďakovaním sa Najvyššiemu a vašej Vnútornej Mysli sa vyveďte 

z vášho duchovného tranzu, postupom opísaným vyššie v kroku devätnásť ― 

navodzovanie duchovného autohypnotického tranzu. 

 

ŠIESTY KROK 

 

Keď už dokončíte prácu na prvom probléme, ste pripravení urobiť nasledovný krok. 

Než pokročíte ďalej, chcem, aby ste si uvedomili nasledovný dôležitý, rozhodujúci 

a životne dôležitý fakt a procedúru, ktoré musíte dodržiavať vždy, keď robíte vašu 

duchovnú prácu v tranze. Toto pravidlo je absolútne nevyhnutné a platné vždy, keď sa 

ponárate do vašej duchovnej autohypnózy, dokonca aj keby ste to robili v ten istý deň. 

Nikdy nepreskakujte či nevynechávajte túto procedúru. Vždy, keď sa kontaktujete 

s vašou Vnútornou Mysľou na začiatku každého vášho sedenia (prosím vás, bez 

výnimky či vylúčenia niektorého), opakujte bezpečnostné kontroly s vašou pravou 

Vnútornou Mysľou tak, ako to bolo opísané v prvom kroku tejto časti. 

 

Prečo je nutné robiť to vždy? Musíte si pamätať, že medzi sedeniami ste späť vo 

vašej vonkajšej mysli a vo vonkajšom svete, kde plne dominuje negatívny stav. Počas 

tej doby ste vystavení všemožnému znečisteniu, jedom, kontaminácii, nástrahám, 

útokom, bombardovaniu a mnohým iným veciam negatívneho stavu, ktorý chce, aby ste 

zostali v jeho pazúroch a osídlach. Preto, keď sa pri vašom nasledovnom sedení 
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presuniete späť k Vašej Vnútornej Mysli, nikdy si nemôžete byť istí, či ste v kontakte 

s vašou pravou Vnútornou Mysľou, alebo s vašou falošnou pseudo-vnútornou mysľou. 

Z toho dôvodu, pokiaľ nechcete byť klamaní a zavádzaní, musíte prejsť pravidelnými 

bezpečnostnými kontrolami, opísanými v kroku číslo jedna tejto časti. Neskôr, po tom, 

ako bude oslobodený a skonvertovaný váš Tieň, sa naučíte spoľahlivejšiu, jednoduchšiu  

a rýchlejšiu bezpečnostnú previerku v tomto ohľade. No dovtedy musíte začať každé 

vaše sedenie s bezpečnostnou previerkou opísanou v prvom kroku tejto časti. 

 

Po tom, ako ste si navodili váš ďalší stav duchovného tranzu a skontaktovali ste sa 

s vašou pravou Vnútornou Mysľou a vykonali patričné bezpečnostné kontroly, 

predovšetkým poproste vašu Vnútornú Myseľ, aby vám pomohla očistiť sa a vyčistiť 

vás od akejkoľvek možnej kontaminácie, znečistenia a jedov všetkého zlého, 

negatívneho, špatného, nesprávneho a škodlivého, čo by sa medzi vašimi sedeniami 

mohlo objaviť. Poproste vašu Vnútornú Myseľ, aby na vás nasmerovala žiarivo biele 

svetlo Božskej Lásky a Božskej Múdrosti Najvyššieho zo slnka a aby vás dôkladne 

omyla, očistila a vydymila z vás v celej vašej esencii, substancii, tele, duchu, duši a vo 

všetkom čo máte, všetok odpad negatívneho stavu, až kým všetok neopustí váš 

organizmus. Poproste vašu Vnútornú Myseľ, aby vám naznačila, či ste neurobili niečo 

zlé či neadekvátne, alebo nesprávne, alebo či ste nenarobili chyby medzi sedeniami. 

Nech je to uvedené do vašej pozornosti, pracujte na tom, poproste o milosrdenstvo 

a odpustenie a odstráňte to pomocou toho bieleho svetla. Len čo budete mať toto všetko 

za sebou alebo ak dostanete odpoveď „Nie,“ teda, že medzi vašimi sedeniami nedošlo 

nijakým spôsobom k žiadnej kontaminácii či previneniu, potom položte vašej Vnútornej 

Mysli, po tom, ako jej poďakujete za prácu, ktorá sa dovtedy vykonala, nasledovnú 

otázku: 

 

„Vnútorná Myseľ, sme pripravení prejsť k práci na ďalšom 

probléme?“ 

 

(Samozrejme, táto otázka je platná len vtedy, ak máte viac než jeden problém 

v danom momente, alebo ak vám Vnútorná Myseľ naznačila, že potrebujete pracovať 

len na jednom probléme.) Ak je odpoveď „Nie,“ opýtajte sa vašej Vnútornej Mysle, čo 

by sa malo vykonať pri tomto sedení; aký druh práce potrebujte na sebe vykonať; aký 

druh sugescií si potrebujete dať a kedy budete pripravení pracovať na ďalšom probléme. 

 

Keď už dostanete odpoveď „Áno,“ prejdite k práci na ďalšom probléme presne tým 

istým spôsobom, aký je opísaný v krokoch štyri a päť. 

 

Je absolútne nevyhnutné, aby ste dodržiavali všetky kroky opísané v tých 

postupoch, bez vynechania čohokoľvek. V dobrom sa vám radí, aby ste si mnohokrát 

opätovne prečítali obsah krokov číslo štyri a päť tejto časti a ak je možné, takmer si ho 

zapamätali naspamäť, aby ste sa striktne pridŕžali tých krokov pri procese eliminácie 

vášho nasledovného problému. Musíte opakovať každý krok presne tak, ako je opísané 

v tých dvoch krokoch práce na každom aspekte vašich problémov. Ak to neurobíte, 

môže to zapríčiniť totálnu katastrofu a nakopiť vaše problémy pod rúškom ich 

vyriešenia. Negatívny stav by veľmi chcel, aby ste porušili a odchýlili sa od týchto 

postupov, aby tým mohol sabotovať a podkopať vaše snahy. Pamätajte si, že tento 

postup bol zjavený priamo Najvyšším za účelom poskytnúť vám, ak sa to rozhodnete 
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prijať zo svojej vlastnej slobodnej vôle a svojou vlastnou slobodnou voľbou, príležitosť 

oslobodiť sa z poroby všetkých vašich problémov, a tým z negatívneho stavu. Ak budete 

úzkostlivo dodržiavať tieto postupy, nemôžete sa pomýliť, najmä ak sa stále riadite 

aktom milosrdenstva a odpustenia v jeho troch aspektoch. 

 

A presne tým istým spôsobom, opísaným v krokoch štyri a päť, bez vynechania 

čohokoľvek z tých krokov, budete pracovať na zvyšku vašich problémov, o ktorých vám 

vaša Vnútorná Myseľ povie, že máte na nich pracovať. To budete robiť, až kým vám 

vaša Vnútorná Myseľ nepovie, že je to všetko a že je čas, aby ste prešli k nasledovnému 

rozhodujúcemu bodu procesu vašej duchovnej transformácie. Tento typ duchovnej 

práce na sebe možno považovať za proces vašej duchovnej transformácie alebo 

vášho znovuzrodenia. 

 

Ešte raz, ak máte záujem dozvedieť sa viac o tom, ako sa táto práca robí 

na konkrétnych príkladoch, ako aj čo nasleduje ďalej, radí sa vám, aby ste si prečítali 

druhú kapitolu knihy „Intenzívna duchovná hypnoterapia,“ (strany 90 – 332 anglického 

originálu) a dvanástu a štrnástu kapitolu knihy „Realita, mýty a ilúzie.“ Tieto časti tých 

dvoch kníh, ako aj niektoré časti knihy „Princípy duchovnej hypnózy“ (strany 154 – 164 

a 201 – 232 anglického originálu) sú väčšinou prosté dialógy, ktoré poľahky pochopí 

ktokoľvek, kto vie čítať. 

 

 

 

AKO OSLOBODIŤ A OBRÁTIŤ VÁŠ PRAVÝ TIEŇ; 

AKO VYHNAŤ NEGATÍVNYCH DUCHOV A ENTITY, KTORÉ VÁS 

POSADNÚ, VOTRÚ SA DO VÁS ALEBO SA NA VÁS NALEPIA; 

AKO VYVOLAŤ VAŠICH PRAVÝCH DUCHOVNÝCH RADCOV; 

AKO NADVIAZAŤ TRVALÉ SPOJENIE S NAJVYŠŠÍM; 

A AKO PRACOVAŤ S VAŠOU PRAVOU DUCHOVNOU RODINOU. 

 

 

Len čo budete v tomto bode a vaša pravá Vnútorná Myseľ vám potvrdí, že ste 

pripravení urobiť váš ďalší životne dôležitý, rozhodujúci a významný krok v procese 

vašej duchovnej transformácie, musíte postupovať nasledovne: 

 

PRVÝ KROK: 

 

Počas zotrvania v stave hlbokého duchovného tranzu (do tejto doby by ste už bez 

akýchkoľvek ťažkostí mali dokázať byť v plenárnom stave duchovného tranzu, 

reprezentovanom dvihnutím sa oboch vašich rúk. Aby ste sa uistili, ako ste hlboko, 

občas to skontrolujte s vašou pravou Vnútornou Mysľou, ako ste sa to naučili v krokoch 

pre navodzovanie duchovného tranzu na začiatku tejto kapitoly.), preneste sa vo vašich 

predstavách na vrchol vysokej hory. Viďte sa, predstavte si seba, vizualizujte sa alebo 

myslite na seba, cíťte sa alebo počúvajte sa, či čokoľvek, čo robíte najlepšie, na vrchole 

vysokej hory, s pekným plochým vrcholom, so zelenou trávou, kde môžete pohodlne 

stáť, sedieť, relaxovať a pracovať. Na vrchol duchovnej hory sa môžete dostať jedným 

z nasledovných spôsobov. 
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1. Ak radi vystupujete na hory, stúpajte, až kým nedosiahnete vrchol, a potom tam 

relaxujte. 

 

2. Môžete sa vidieť, vyobraziť sa, predstaviť si seba, vizualizovať sa, myslieť na 

seba, počúvať sa, cítiť sa či čokoľvek, čo robíte, ako ležíte na žiarivo bielom oblaku, 

ktorý vás unáša k horskému hrebeňu, ktorý vidíte v diaľke. Ten oblak prejde ponad 

horský hrebeň a vy si môžete prehliadnuť všetky vrcholky a končiare a nájsť si končiar, 

ktorý je priestranný, rovný a má krásnu pokrývku zo zelenej trávy a pekný obrovský 

balvan a snáď dokonca aj nejakú krásnu kvetinovú záhradu. 

 

3. Alebo môžete byť vyzdvihnutí na vrchol tej hory špeciálnou na ten účel 

vyhotovenou lanovkou (aké sú napríklad vo Švajčiarskych Alpách). 

 

4. Alebo si môžete nájsť pohodlnú vydláždenú cestu, ktorá vedie na vrchol vašej 

duchovnej hory a ísť tam vaším autom. Tesne pred dosiahnutím vrcholu vaše auto 

zaparkujete na špeciálnom, bezpečnom mieste, ktoré vám bude poskytnuté cestou nahor. 

Po tom, ako tam zaparkujete, vystúpte z auta a zvyšok cesty choďte pešo, úplne krátku 

vzdialenosť k vrcholu. 

 

5. Alebo sa na vrchol vašej duchovnej hory môžete dostať akýmkoľvek iným 

spôsobom, akým chcete či si želáte, alebo spôsobom, ktorý je pre vás najpohodlnejší 

a najefektívnejší. 

 

Keď už budete na vrchole vašej duchovnej hory, potrebujete urobiť nasledovné 

úpravy: 

 

Pred vami, nech sa otočíte ktorýmkoľvek smerom, bude vždy východná strana hory. 

Slnko bude vždy nad vami, svietiac nad horizontom, v letnom postavení na pozícii 

o 10:00 hodine ráno, za jasného nádherného dňa s modrou oblohou. Po vašej pravej 

strane alebo na juhu, nech sa otočíte ktorýmkoľvek smerom, bude vždy obrovská skala 

alebo balvan (veľmi veľký). Po vašej ľavej strane alebo na severe, nech sa otočíte 

ktorýmkoľvek smerom, bude vidno cestičku vedúcu z vrcholu hory až k planine 

v diaľke pod vami, cez bránu, ktorú uvidíte na ľavej strane hory alebo po vašej ľavej 

strane. Ponad planinu sa rozprestiera hmla alebo opar. Ako bolo spomenuté vyššie, ak 

chcete, môžete mať na vrchole vašej duchovnej hory príjemnú krásnu záhradu 

s vodopádom z krištáľovo-čírej, čistej, chladnej vody. Na vrchole vašej duchovnej hory 

nebude žiaden sneh či ľad, alebo zima, ani vtedy, ak máte sneh a ľad radi. 

 

Vyššie opísané usporiadanie musí byť zriadené natrvalo a nie je od neho dovolená 

žiadna odchýlka. Akákoľvek odchýlka od tohto usporiadania je veľmi nebezpečná, 

pretože ruší náležitý význam duchovných súvzťažností a dovoľuje negatívnym a zlým 

silám nakaziť, skresliť a znečistiť váš proces. 

 

Vrchol duchovnej hory súvzťaží s nebesami či s duchovným svetom, alebo s 

pozitívnym stavom, alebo s pravým Stvorením Najvyššieho. Východ súvzťaží 

s Najvyšším. Slnko na východe súvzťaží s príbytkom Najvyššieho. Teplo, ktoré 

vyžaruje zo slnka, súvzťaží s Najvyššieho Božskou Láskou, Dobrom a Dobročinnosťou 

a svetlo, ktoré vyžaruje zo slnka, súvzťaží s Najvyššieho Božskou Múdrosťou, Pravdou 
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a Vierou. Pravá strana alebo juh v tejto konotácii súvzťaží s ohromnou mocou všetkých 

právd celého pozitívneho stavu Stvorenia Najvyššieho. Skala alebo balvan súvzťaží so 

základom tej pravdy vo viere, dôvere a spoľahnutí sa, že pravda Najvyššieho vždy 

zvíťazí, lebo pochádza z dobra. Vodopád alebo krištáľovo-čistá voda súvzťaží s čistou 

pravdou, ktorá vyplachuje a ktorá očisťuje od všetkých lží, špatnosti a zloby. Kvetinová 

záhrada súvzťaží s mierom, tíšinou, pokojom a kľudom Najvyššieho, ktoré vždy 

sprevádzajú pozitívny stav. Ľavá strana, sever, cestička nadol do brány k planine, hmla, 

opar a planina súvzťažia s rozličnými aspektmi negatívneho stavu a všetkými peklami, 

ktoré musíte poraziť s pomocou všetkých a všetkého na vrchole vašej duchovnej hory. 

V tomto bode je brána na vašej ľavej strane alebo na severe hory, cez ktorú vedie 

cestička nadol na planinu alebo do pekiel, otvorená. Otvorená brána symbolizuje, že ste 

ešte nedokončili proces vašej duchovnej transformácie a že ste sa ešte stále celkom 

nezbavili nadvlády negatívneho stavu vo vašom živote, ako je to manifestované 

všetkými vašimi problémami-hriechmi. Ešte stále ste spojení s peklami. Ste len na 

počiatku tohto procesu. 

 

Nuž, vidíte, aké je dôležité neodchýliť sa od tohto usporiadania na vrchole vašej 

duchovnej hory? Ak sa od tohto usporiadania odchýlite, porušíte univerzálne zákony. 

Aby sa aktivoval negatívny stav, musel sa nanovo usporiadať a porušiť poriadok 

univerzálnej štruktúry Stvorenia Najvyššieho, reprezentovaný pravými súvzťažnosťami. 

Dôvodom, prečo nie je na vrchole vašej duchovnej hory akceptovateľný žiaden sneh 

a ľad, aj keby ste ich snáď mali radi, je, že sneh a ľad sú na dotyk studené a čokoľvek 

studené znamená chýbanie lásky. Preto nie je múdre mať ľad a sneh na vrchole vašej 

duchovnej hory. 

 

Keď sa už pevne zabývate na vrchole vašej duchovnej hory, odteraz sa bude musieť 

dodržiavať nasledovné pravidlo bez toho, aby sa niekedy porušilo alebo aby sa 

odchýlilo od tohto pravidla. 

 

Od tohto momentu bude všetka vaša práca, bez akejkoľvek výnimky či vylúčenia 

niečoho, dokonca aj keď vojdete do tranzu len kvôli relaxu alebo z nejakých iných 

dôležitých dôvodov, vykonávaná na vrchole vašej duchovnej hory. Odteraz vždy, keď sa 

ponoríte do vášho duchovného tranzu, prvé, čo urobíte, než urobíte čokoľvek ďalšie, 

bude, že pôjdete na vrchol vašej duchovnej hory. Ešte raz opakujem, že nebudete 

v tranze robiť vôbec nič, kým nebudete na vrchole vašej duchovnej hory. Aj keď sa vám 

zjaví Sám/Sama Najvyšší a povie vám, že nemusíte byť na vrchole vašej duchovnej hory 

a že môžete pracovať niekde inde, bez toho, aby ste tam boli, neverte tomu. Nenaleťte. 

Taká rada, či už prichádza od takzvaného Najvyššieho alebo od takzvanej Vnútornej 

Mysle, či od kohokoľvek iného, je náznakom, že máte dočinenia s falošným Najvyšším, 

falošným Duchovným Radcom alebo s falošnou, podvodnou Vnútornou Mysľou. Toto 

je zlatým pravidlom tejto metodológie. Buď sa ním budete riadiť, alebo budete mať 

ťažkosti. 

 

Keď budete na vrchole vašej duchovnej hory, skontrolujte dôkladne, či je na vrchole 

vašej duchovnej hory všetko presne také, ako bolo opísané vyššie. Ak by sa vyskytli 

akékoľvek zmeny či odchýlky, znamená to, že vrchol vašej duchovnej hory bol 

zamorený negatívnym stavom. Musíte to s vašou Vnútornou Mysľou preskúmať a zistiť, 

čo sa stalo, prečo sa to stalo a čo by sa s tým malo urobiť. (Samozrejme, tieto otázky 
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položíte vašej Vnútornej Mysli len po dôkladnej bezpečnostnej previerke 

a skontrolovaní vašej Vnútornej Mysle!) Keď sa dozviete dôvody tej zmeny, odstráňte 

ich, opravte všetko, čo treba a usporiadajte všetko na vrchole vašej duchovnej hory tak, 

ako to má byť. Len potom, ako to urobíte, ste pripravení prejsť k ďalšiemu kroku. 

 

DRUHÝ KROK: 

 

Prvou otázkou, ktorú položíte vašej Vnútornej Mysli (po dôkladnej previerke 

a kontrole usporiadania na vrchole vašej duchovnej hory spôsobom, aký bol práve 

opísaný vyššie), je, či je čas, aby ste sa stretli s vaším pravým Tieňom. Váš Tieň bude 

musieť prísť z pláne na vrchol vašej duchovnej hory, cez bránu, po cestičke. Pridá sa 

k vám, aby ste ho mohli oslobodiť a obrátiť ho z negatívneho stavu. Ešte raz, toto je 

pravidlo, od ktorého je nebezpečné sa odchýliť. Nechoďte ani o krok ďalej, kým 

neoslobodíte a neobrátite váš Tieň. 

 

Čo reprezentuje Tieň vo vašom živote a kto je váš Tieň? 

 

Tieň je váš duchovný náprotivok, ktorý reprezentuje všetko negatívne, špatné 

a nepríjemné vo vás a vo vašom živote. Reprezentuje tiež všetku vzácnu energiu, silu, 

vitalitu a tvorivosť, ktorou mrháte počas vášho života cez vašu ničotnosť, bláznivosť 

a cez oddávanie sa sebadeštruktívnym, sebazapierajúcim, sebazničujúcim túžbam, 

želaniam, baženiu po nesprávnych typoch potešení (ako je napríklad potešenie 

z fajčenia, pitia, užívania drog alebo podobné deštruktívne „potešenia“) a cez oddávanie 

sa lakomosti, egoizmu, násiliu a podobným veciam. Tieň je duchovná bytosť, nezávislá 

od vás, ktorá sídli alebo má úlohu v peklách. Dôvodom, prečo je na vás napojený tento 

konkrétny Tieň, je, že reprezentuje vaše spojenie s peklami. Súčasťou úlohy vášho 

Tieňa je pripomínať vám vašu negativitu a vaše problémy tak, že vás uvádza do 

všemožných trápnych situácií spôsobujúc, že robíte kdejaké chyby a spôsobujúc vám 

ďalšie problémy. Toto sa robí za účelom prebudenia vás z vašej duchovnej slepoty 

a spánku a poskytnutia vám a jemu samotnému príležitosti dostať sa z pekiel a preč 

z negatívneho stavu. Samozrejme, táto druhá časť úlohy vášho Tieňa vo vašom živote 

zostáva skrytá a utajená dokonca aj pred samotným Tieňom, aby nepriateľ v peklách 

neodhalil túto dôležitú utajenú misiu a úlohu. Zo zjavného praktického hľadiska je váš 

Tieň pred jeho oslobodením a obrátením lojálnym poddaným jeho pánov v peklách. 

 

Toto znamená a reprezentuje váš pravý Tieň pred jeho oslobodením a konverziou. 

Po jeho oslobodení a konverzii sa stáva jedným z vašich pravých Duchovných Radcov 

buď v mužskej, alebo v ženskej forme. Pred oslobodením a obrátením môže mať váš 

Tieň veľmi odporný a ohyzdný zjav a môže sa vám objaviť v akejkoľvek forme či 

dokonca v mnohých premenlivých formách (ako nejaký typ ohyzdného zvieraťa či 

monštra, alebo démona, či hmyzu, alebo v podobnej forme). Môže sa tiež objaviť 

v zdeformovanej ľudskej podobe či dokonca v dokonalej ľudskej podobe, no s nejakými 

výraznými charakteristickými rysmi, ako je napríklad čierne a tmavé oblečenie. 

 

Po tom, ako dostanete kladnú odpoveď od vašej Vnútornej Mysle, že ste pripravení 

stretnúť sa s vaším Tieňom, pozrite sa doľava. Choďte k otvorenej bráne a zavolajte na 

váš pravý Tieň, aby vyšiel z planiny a hmly a aby sa k vám pripojil na vrchole vašej 

duchovnej hory. Posmeľte váš Tieň, aby vyšiel hore za účelom spriatelenia sa. 
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Sledujte, či niekto alebo niečo prichádza. Ak sa neobjaví nikto, obráťte sa na 

východ a opýtajte sa vašej Vnútornej Mysle a prítomnosti Najvyššieho vo vašej 

Vnútornej Mysli, prečo sa nikto neobjavil. Vypočujte si odpovede a riaďte sa 

inštrukciami, ktoré v tomto bode dostanete. Mnohí z vás pocítia obavy a strach v tomto 

bode. Avšak, to negatívny stav vo vás spôsobuje tie obavy, strach a hrôzu, lebo nechce, 

aby ste postúpili ďalej. On vie, že týmto krokom stratí nad vami kontrolu. Preto, ak sa 

stretnete s obavami či strachom, alebo s akýmikoľvek inými škodlivými pocitmi či 

reakciami, tentoraz sa vám radí, aby ste sa v sebe sústredili na pocity lásky, 

milosrdenstva, súcitu a odpustenia. Tieto pocity z vás odstránia všetky negatívne 

emócie. Tiež, poproste Najvyššieho v slnku, aby vás chránil/a tak, že vás zaplaví bielym 

svetlom, ktorým nedokáže preniknúť nič zlé, nebezpečné, škodlivé či zhubné pre vás. 

Také opatrenie zvyčajne eliminuje všetok váš strach a bázeň. 

 

Ďalšia vec, na ktorú si musíte dať v tomto bode veľký pozor, je, že ktokoľvek či 

čokoľvek, čo sa objaví cez bránu z ľavej strany, nebude hneď nutne váš pravý Tieň. 

Môže, ale aj nemusí byť. Musíte sa pripraviť na dôrazné a prísne testovanie každého, 

kto sa cez tú bránu objaví. 

 

Takže v momente, ako sa niekto či niečo objaví v tej bráne, nech bude vyzerať 

akokoľvek odporne či hrozivo, alebo prirodzene či normálne, nijako neprepadnite 

panike, ale namiesto toho si zachovajte pocity pokoja, lásky, súcitu, empatie, 

milosrdenstva a odpustenia. Tieto pocity sú vašou neporaziteľnou zbraňou. Na toto 

nikdy nezabudnite. Pamätajte si tiež, že ktokoľvek či čokoľvek, čo prichádza cez tú 

bránu, veľmi často rád predstiera, že je veľmi mocný, skutočne hrôzostrašný, veľmi 

drsný a úplne nekooperatívny. No pravdou je, že tí pseudo-ľudia nie sú ani mocní, ani 

hrôzostrašní, ani nemajú nad vami žiadnu kontrolu, nech to akokoľvek radi predstierajú 

alebo nech sa akokoľvek pokúšajú presvedčiť vás, že ste v ich moci, v ich vlastníctve 

a že vás zničia alebo že majú nad vami totálnu a absolútnu kontrolu. Prosím vás, 

skutočne si zapamätajte, že ich moc a kontrola nad vami je len taká a takého rozsahu, v 

akom tomu veríte a v akom im dávate tú moc z vašej vlastnej slobodnej vôle a vašou 

slobodnou voľbou. Čím viac sa ich obávate, tým väčšiu moc majú nad vami. Čím viac 

ich milujete a preukazujete im milosrdenstvo, odpustenie a súcit, tým menej vplyvu 

alebo moci majú nad vami. Takže za žiadnych okolností sa nedajte oklamať ničím, čo 

hovoria. Pamätajte si, že sú notorickí klamári a podvodníci. Pokiaľ ste si vedomí týchto 

dôležitých faktov, vôbec nič sa vám nemôže stať a ste vždy v úplnom bezpečí. 

 

Len čo sa niekto alebo niečo objaví cez tú bránu, nebojácne a odvážne, s láskou 

a súcitom a so všetkými pozitívnymi pocitmi pristúpte k tej entite a položte jej 

nasledovné otázky: 

 

„Kto si? Ako sa voláš? Čo predstavuješ v mojom živote? Prečo 

si tu?“ 

 

V tomto bode si musíte byť vedomí štyroch možností: 

 

1. Ktokoľvek či čokoľvek, čo sa objavilo cez tú bránu, môže byť váš pravý Tieň. 
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2. Je to podvodný, zlý, negatívny duch či entita, ktorá vás prišla zviesť, vyhrážať 

sa vám, zastrašovať vás a narúšať váš proces. 

 

3. Je to zlý a negatívny duch či entita, ktorá využíva príležitosť vyjsť z pekiel 

a oslobodiť sa a konvertovať do pozitívneho stavu. 

 

4. Je to zlá a negatívna entita, ktorá sa do vás votrela alebo vás posadla, alebo sa na 

vás nalepila. Z nejakých dôvodov ste cez vaše postoje, názory, návyky a problémy 

dovolili tej entite, aby bola súčasťou vášho života. 

 

V momente objavenia sa tej entity cez tú bránu, nech je to v akejkoľvek podobe či 

forme, obráťte sa na východ, k slnku, k prítomnosti Najvyššieho v tom slnku a vo vašej 

Vnútornej Mysli, a poproste o osvietenie ohľadne pravej totožnosti tejto entity. Tiež, 

položte vašej Vnútornej Mysli cez signalizáciu prstami nasledovnú otázku: 

 

„Vnútorná Myseľ, z prítomnosti Najvyššieho v tebe, 

v prítomnosti Absolútnej Pravdy a Dobra a Absolútnej Lásky 

a Múdrosti v Najvyššom, prosím ťa, urči pravú totožnosť tejto 

entity. Ak je táto entita môj pravý Tieň, potom dvihni môj „Áno“ 

prst. Ak je to zlý či zavádzajúci, rušivý duch alebo entita, potom, 

prosím ťa, dvihni môj „Nie“ prst. Ak je to entita, ktorá z hĺbky 

svojho srdca chce byť oslobodená a konvertovaná do pozitívneho 

stavu, potom dvihni môj prstenník. Avšak, ak je to zlý duch, ktorému 

som z toho či onoho dôvodu dovolil/a, aby ma posadol či votrel sa 

do mňa, alebo aby sa na mňa nalepil, potom, prosím ťa, dvihni môj 

malíček, čo znamená „nechcem odpovedať na tvoju otázku.““ 

 

Po tom, ako dostanete patričnú odpoveď, postupujte nasledovne. 

 

Aby ste sa uistili, či je vaša odpoveď správna, namierte lúč žiarivo-bieleho svetla 

prichádzajúceho z východu na tú entitu a zaplavte ju bielym svetlom. Nechajte tú entitu 

povedať: 

 

„Pán Ježiš Kristus, Jeden Nedielny Boh, Stvoriteľ celého 

Stvorenia a Najvyšší Pán, Majster a Vládca všetkého, čo jest, 

vrátane všetkých pekiel a všetkých oblastí Zóny Vymiestnenia.“ 

 

Dbajte, aby tá entita týmto spôsobom zopakovala túto formulu. Nevynechajte túto 

formulu a obzvlášť slová: 

 

„Pán Ježiš Kristus, Jeden Nedielny Boh.“ 

 

Odmietnutie tej negatívnej entity povedať tie slová je podozrivé. Buďte si vedomí, 

že jednáte s niekým, kto nie je váš pravý Tieň. Ak je tá zlá entita entitou, ktorá chce 

rušiť, nemôže povedať tie slová presne tým spôsobom. Ani nemôže prežiť príliš dlho 

intenzitu toho bieleho svetla, ani nemôže zniesť príliš dlho vaše vlastné pocity lásky, 

súcitu, milosrdenstva a odpustenia. Ak sa tá entita pokúsi povedať tie slová, zvyčajne 

ich nesprávne vysloví alebo vyrukuje s úplne inou formuláciou. Keď ešte viac zosilníte 
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vaše pocity lásky, milosrdenstva, odpustenia, súcitu a empatie voči tej entite a požiadate 

o väčšie zosilnenie toho žiarivo bieleho svetla od východu, z prítomnosti Najvyššieho 

v slnku, potom tá entita zvyčajne utečie cez bránu späť do pekiel. Avšak, než to urobí, 

pokiaľ len nepobeží späť okamžite bez toho, aby vám dala príležitosť povedať čosi viac, 

je vašou povinnosťou z pozície vašej lásky a múdrosti ponúknuť tej entite príležitosť 

oslobodiť sa a konvertovať do pozitívneho stavu. V tom bode budete postupovať 

nasledovne: 

 

„Idem ti prečítať tvoje práva a výsady. Ako bytosť, ktorá žije 

pomocou ukradnutých princípov života z Najvyššieho, máš určité 

práva a výsady, ktoré sú večne tvoje ako dar od Najvyššieho. 

Chcel/a by som sa chopiť tejto príležitosti a pripomenúť ti tvoje 

práva a výsady. Nie si uzamknutá v jednom stave a položení naveky. 

Ani nie si odsúdená byť zlým duchom do večnosti a zostať 

v peklách. Máš večný dar od Najvyššieho, ktorým je schopnosť 

zmeniť sa a zvoliť si. Tu ti je venovaná najväčšia príležitosť tvojho 

života — použiť a uplatniť ten dar a rozhodnúť sa zmeniť sa. Čiže, 

konvertovať z negatívneho stavu do pozitívneho stavu a byť 

oslobodená z pekiel. Aby si to urobila, potrebuješ z hĺbky svojho 

srdca vyznať svoje hriechy Najvyššiemu, oľutovať ich a poprosiť 

o milosrdenstvo a odpustenie Najvyššieho. Ak myslíš vážne, čo 

hovoríš alebo čo povieš, budeš postavená pred túto horu, pokľakneš 

na kolená čelom k slnku, kde je prítomnosť pravého Najvyššieho, 

a urobíš, čo poviem. Budeš zaplavená veľmi intenzívnym svetlom, 

ktorým budeš premenená z odpornej, zlej, negatívnej, pekelnej 

podoby, v ktorej sa javíš teraz, na bieleho a jasného ducha. Potom 

dostaneš nové meno od Najvyššieho a zjavia sa dvaja anjeli, 

služobníci Najvyššieho, a vezmú ťa do špeciálneho oddelenia Novej 

školy pre Duchovné znovuprebudenie, znovupoučenie a reštruktura-

lizáciu. Tam podstúpiš proces totálnej transformácie z negatívneho, 

zlého ducha, na pozitívneho a dobrého ducha v časovom rámci 

nevyhnutnom na uskutočnenie tejto úlohy tvojím vlastným tempom. 

Buď si vedomá, že ak nemyslíš vážne, čo hovoríš a ak sa pokúšaš 

podvádzať, nebudeš schopná prežiť pobyt v tom intenzívnom bielom 

svetle Božskej Lásky a Božskej Múdrosti Najvyššieho. Budeš 

okamžite prenesená do najhlbších pekiel, kde budeš uväznená, aby 

si niesla dôsledky svojich zlých skutkov, činov a podvodov. Po 

prečítaní týchto práv a výsad sa ťa týmto pýtam: čo si volíš? Či si 

volíš byť oslobodená a konvertovaná z negatívneho stavu, alebo 

nutnosť ísť späť do svojho vlastného pekla. Nemôžeš však zostať tu, 

pretože tvoj tunajší pobyt je proti môjmu rozhodnutiu a proti mojej 

slobodnej vôli.“ 

 

(Kvôli detailnejšiemu textu tohto prečítania práv a výsad akejkoľvek negatívnej 

a zlej entite si pozrite tretiu kapitolu, druhú časť knihy „Realita, mýty a ilúzie.“) 

 

S týmto typom zlej entity sa môže udiať niekoľko vecí. 
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1. Zmizne v momente, keď na ňu namierite biele svetlo alebo keď sa bude pokúšať 

povedať slová o tom, že Pán Ježiš Kristus je Jeden Nedielny Boh a pod. 

 

2. Pokúsi sa povedať tie slová, no budú vyslovené s istými zreteľnými chybami 

alebo skomoleninami. 

 

3. Pôjde pred horu a podstúpi proces premenenia. V tomto prípade, ak vás 

i Najvyššieho podvádza, zachvátia ju pocity veľkej úzkosti a v tom stave bude 

prenesená späť do jej pekla, kde bude uväznená a bude niesť dôsledky svojej zloby, 

negativity a podvodu. Ak to však myslí vážne a vyzná sa zo svojich hriechov z hĺbky 

svojho srdca a oľutuje, a Najvyššieho poprosí o milosrdenstvo a odpustenie, bude 

premenená na bieleho a žiarivého ducha. Po tom jej bude dané nové meno a nato sa 

objavia dvaja anjeli a vezmú ju do Novej Školy pre Duchovné znovuprebudenie, 

znovupoučenie a reštrukturalizáciu, do špeciálneho oddelenia tej školy pre démonov, 

diablov, Satana a zlých, negatívnych duchov, ktorí chcú byť oslobodení a konvertovaní. 

(Viac si o Novej Škole pozrite v rôznych posolstvách knihy „Posolstvá z vnútra“ 

a v rôznych kapitolách knihy „Realita, mýty a ilúzie.“ Novú Školu pre Duchovné 

znovuprebudenie, znovupoučenie a reštrukturalizáciu vytvoril/a a založil/a osobne 

Najvyšší špeciálne na tento účel, medzi mnohým iným. Tú Novú Školu Najvyšší 

umiestnil/a do veľmi nezvyčajnej a osobitej pozície a stavu, známych len Najvyššiemu, 

kde má táto spojenie so všetkými úrovňami, stupňami a sférami celého Stvorenia, ako aj 

so všetkými oblasťami, úrovňami, sférami a stupňami celej Zóny Vymiestnenia, od 

najhlbších pekiel až po planétu Zem. Tá škola bola otvorená v deň, ktorý korešponduje 

v duchovnom svete s 1. júnom 1982.) 

 

Ak tá zlá entita prišla za účelom oslobodenia a konverzie, postupujte, ako bolo 

uvedené vyššie ohľadne podvodnej entity. 

 

Prečítajte jej jej práva a výsady a potom ju umiestnite dopredu, na východnú stranu 

vrcholu vašej duchovnej hory. Nechajte ju, nech čelí prítomnosti Najvyššieho v slnku, 

pokľaknúc, vyznajúc svoje hriechy a oľutujúc ich, poprosiac o milosrdenstvo 

a odpustenie. Potom ju nechajte premeniť sa na bieleho ducha, získajúc nové meno, 

ktorého vezmú dvaja anjeli do špeciálneho oddelenia Novej Školy v duchovnom svete. 

 

Po tom, ako to urobíte, pokúste sa privolať váš pravý Tieň. Zabezpečte, aby sa 

zopakovali bezpečnostné kontroly pri každej ďalšej objaviacej sa entite, pretože nie je 

nezvyčajné, že dôjde k ďalšiemu pokusu opäť vás oklamať vyslaním ďalšieho 

podvodníka. Než toho podvodníka pošlete späť, vždy mu najprv prečítajte jeho práva 

a výsady, poskytnúc mu príležitosť oslobodiť sa a konvertovať do pozitívneho stavu. 

 

Po tom, ako sa objaví váš pravý Tieň (celkom dobre sa to môže stať na prvý pokus), 

postupujte nasledovne. Spýtajte sa: 

 

„Si môj pravý tieň? Vnútorná Myseľ, je tento úbohý tvor mojím 

pravým Tieňom? Ak je, potom dvihni môj „Áno“ prst. Ak nie je, 

potom dvihni môj „Nie“ prst.“ 

 

Ak sa dvihne „Áno“ prst: 
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„Aké je tvoje meno, pán/pani?“ 

 

(Zvyčajne sa dozviete meno.) 

 

„Čo reprezentuješ v mojom živote?“ 

 

(Zvyčajne vám bez akéhokoľvek zaváhania povie, čo reprezentuje vo vašom živote.) 

 

„Ak si môj pravý Tieň, povedz slová, „Pán Ježiš Kristus, Jeden 

Nedielny Boh.““ 

 

(Pravý Tieň nemá žiadne ťažkosti s povedaním týchto slov, pretože, koniec koncov, 

je to skrytý tajný agent Najvyššieho v peklách. Preto hlboko v jeho Vnútornej Mysli 

pozná pravdu a túži po nej, aj keď si tento fakt vedome neuvedomuje.) 

 

„Postav sa na východ a buď pohltený žiarivo-bielym svetlom 

Božskej Lásky a Božskej Múdrosti Najvyššieho.“ 

 

(Pravý tieň dokáže zniesť to svetlo bez prílišných ťažkostí.) Po tomto poskytnite 

vášmu Tieňu slobodnú voľbu stať sa vaším priateľom, oslobodiť sa a skonvertovať na 

vášho pravého Duchovného Radcu. Niekedy Tieň súhlasí s vami ohľadne možnosti 

takého oslobodenia a konverzie bez akýchkoľvek ťažkostí či zaváhania. Inokedy môže 

s vami nesúhlasiť, a vy musíte na tom trvať. Povedzte vášmu Tieňu, že sa hlboko-

prehlboko ospravedlňujete a prosíte ho o odpustenie za akékoľvek zlé zaobchádzanie 

a nevšímavosť, ktoré ste mu preukázali počas vášho pozemského života, neposkytnúc 

mu príležitosť byť vaším priateľom a spolupracovať s vami. Zabezpečte, aby ste vášmu 

Tieňu pripomenuli, že nie je uzamknutý v jednom stave či rozpoložení. Posmeľte váš 

Tieň, aby sa pokúsil zažiť pozitívny stav, s dôležitou podmienkou, že ak sa mu 

pozitívny stav nebude páčiť, vždy sa môže vrátiť späť do svojho predošlého položenia. 

(Samozrejme, len čo ten Tieň alebo akýkoľvek iný negatívny duch zažije pozitívny stav, 

už sa nikdy nebude chcieť opäť vrátiť do negatívneho stavu. Takto to je.) 

 

„Napokon,“ 

 

povedzte vášmu Tieňu, 

 

„nie si naveky uzamknutý ani v pozitívnom stave, pokiaľ si to 

len nezvolíš.“ 

 

Nuž, takýto druh diskusie je pre váš Tieň veľmi presvedčivý. (Naliehavo sa vám 

pripomína a radí, aby ste si ohľadne konkrétnej ilustrácie oslobodenia a konverzie Tieňa 

prečítali druhú časť druhej kapitoly knihy „Intenzívna duchovná hypnoterapia“ 

a štrnástu kapitolu knihy „Realita, mýty a ilúzie.“) 

 

Po tom, ako váš Tieň súhlasí, že si s vami spojí sily a začne pracovať pre vás, a nie 

proti vám, poradíte mu, aby sa obrátil na prítomnosť Najvyššieho v slnku na východe 

hory. Z tejto pozície musí váš Tieň vyznať svoje hriechy, oľutovať ich a poprosiť 

o milosrdenstvo a odpustenie a o premenenie, ako aj o prvý krok v transformácii na 
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pravého Duchovného Radcu. Dajte vášmu Tieňu na výber, akú chce prijať formu ― 

mužskú či ženskú. Po uskutočnení premenenia mu/jej dá Najvyšší v slnku nové meno. 

Od toho momentu bude novooslobodený a skonvertovaný Tieň zapísaný do Novej 

Školy. Súčasne bude vždy prítomný na vrchole vašej duchovnej hory, vo všetkých 

vašich duchovných autohypnotických tranzoch. Nebude sa však už viac nazývať „Tieň,“ 

ale váš pravý Duchovný Radca. Opäť, toto je významné a životne dôležité pravidlo, 

ktoré si treba zapamätať: po tom, ako je váš bývalý Tieň oslobodený a skonvertovaný na 

vášho Duchovného Radcu a ako začne navštevovať Novú Školu, musí byť vždy 

prítomný, bez akejkoľvek výnimky či výluky, kedykoľvek idete na vrchol vašej 

duchovnej hory. Ešte raz to opakujem, z tohto pravidla nie sú dovolené žiadne výnimky 

či výluky. Absencia vášho bývalého Tieňa, teraz vášho pravého Duchovného Radcu, na 

vrchole vašej hory znamená, že je niečo vo veľkom neporiadku s vaším postojom 

a spôsobom, ako postupujete či kam smerujete. V takom prípade musíte okamžite, než 

urobíte čokoľvek iné, pátrať s vašou Vnútornou Mysľou, aby ste zistili, čo sa prechodne 

pokazilo. 

 

Po uskutočnení premenenia a po začatí procesu transformácie vášho bývalého Tieňa 

(činom jeho/jej zapísania sa do Novej Školy) nechajte vášho novozískaného priateľa 

a spojenca pokľaknúť vpredu, v prítomnosti Najvyššieho v slnku, na východe, 

a poproste tú prítomnosť, aby dala vášmu bývalému Tieňu plamenný dvojsečný Meč 

Pravdy, ktorý poráža všetky zlá a lži, a Svätú Bibliu. Od tohto momentu bude váš 

bývalý Tieň vždy vybavený nesmierne dôležitými nástrojmi od Najvyššieho na 

napomáhanie vám pri bezpečnostných kontrolách a odbavovaní každého ducha 

prichádzajúceho na vrchol vašej duchovnej hory a, samozrejme, kontrolovanie seba 

samého/samej a aj vašej vlastnej pravej Vnútornej Mysle, prostrednej mysle a vonkajšej 

mysle. 

 

Len čo váš bývalý Tieň prijme Meč Pravdy a Svätú Bibliu, požiadajte ho/ju, aby 

obrátil/a ten Meč na seba a poklepal/a sa sedemkrát na ľavé rameno a potom sedemkrát 

na pravé rameno. Potom ho/ju nechajte, nech otvorí Svätú Bibliu na Evanjeliu podľa 

Jána, na prvej alebo tretej kapitole, a priloží si ju na čelo, potom na srdce a napokon na 

plexus solaris (na jamku v oblasti žalúdka). Ak je to váš pravý bývalý Tieň, a nie nejaký 

podvodník (niektorí veľmi prefíkaní a sofistikovaní, pekelní, zlí duchovia sú schopní 

preniknúť do vašej bašty na hore úplne až do tohto bodu), zosilnie, zmocnie, začne viac 

vyžarovať, bude šťastnejší, viac sám/sama sebou. Po tomto ho/ju požiadajte, aby 

povedal/a, koho bude odteraz uctievať a komu bude vo svojom živote slúžiť. Mali by ste 

dostať nasledovnú odpoveď: 

 

„Budem uctievať, uznávať a slúžiť Najvyššiemu, Ktorý/Ktorá je 

Pán Ježiš Kristus, Jeden Boh Nedielny, Stvoriteľ celého Stvorenia 

a Najvyšší Pán, Majster a Vládca všetkého, čo jest, vrátane 

všetkých pekiel a všetkých oblastí Zóny Vymiestnenia.“ 

 

Keď skonvertovaný Tieň vysloví túto dôležitú formulu uctievania, položíte mu/jej 

nasledovnú otázku: 

 

„Aký bude tvoj postoj k Svätej Biblii?“ 

 



Kapitola 4 

- 119 - 

Odpoveď na túto otázku by mala znieť nasledovne: 

 

„Svätá Biblia je Slovo Božie. Tridsaťpäť Kníh v Svätej Biblii 

obsahuje vnútorný, interný či vyšší zmysel, ktorý je zaodiaty 

doslovným zmyslom. Doslovný zmysel vyjadruje len zdanlivú či 

domnelú pravdu, zatiaľ čo vnútorný zmysel obsahuje skutočnú 

pravdu Najvyššieho.“ 

 

Po obdržaní tejto alebo podobnej odpovede pokračujte položením nasledovnej 

otázky: 

 

„Ako chápeš pojem doslovnej, fyzickej reinkarnácie?“ 

 

Jedinou akceptovateľnou odpoveďou na túto otázku je nasledovné: 

 

„Také niečo ako doslovná, fyzická reinkarnácia toho istého 

ducha do fyzického tela a na tú istú planétu cez fyzické narodenie 

sa v matkinom lone neexistuje. Jediné, čo sa môže reinkarnovať, je 

vôľa, úmysel a túžby toho ducha, no nie samotný/samotná duch.“ 

 

Akákoľvek odpoveď, ktorá sa od tejto líši, znamená, že tu máte podvodníka. Ak je 

to podvodník, pokračujte formálnym exorcizmom opísaným nižšie. 

 

Keď sa to dokončí, on/ona sa teraz stane mocným bojovníkom mierových síl 

Najvyššieho ― nositeľom mieru a dohliadačom na mier a strážcom brány do pekiel. Od 

toho momentu bude táto brána uzamknutá a zapečatená a nikto ju nebude schopný 

otvoriť proti vašej slobodnej vôli. Odteraz bude mať váš bývalý Tieň na starosti vašu 

moc, silu, vitalitu, energiu, zábavu, humor, smiech, relax, vaše dobré fyzické, duševné 

a duchovné zdravie; vašu kreativitu. Od tohto momentu sa, takpovediac, tiež stane 

vaším vrchným veliteľom bezpečnosti. 

 

Ak to nejakou náhodou nie ja váš pravý Tieň, ale podvodník, náhle sa zmenší 

a úplne zmizne, ako sa bude testovať vyššie spomenutým postupom. V tomto prípade 

budete musieť začať zas odznova, ako je to opísané vyššie, až kým nedostanete skutočne 

oslobodený a skonvertovaný Tieň. 

 

Len čo máte váš bývalý Tieň v tomto postavení strážcu bezpečnosti a strážcu 

poriadku, nechajte ho/ju skontrolovať vašu Vnútornú Myseľ, či máte alebo nemáte 

dočinenia s vašou pravou Vnútornou Mysľou. Vyobrazte si, znázornite si, viďte 

a predstavte si vašu pravú Vnútornú Myseľ vašou formou, stojacu vedľa strážcu 

poriadku a vášho strážcu bezpečnosti, vpredu, na východe hory, tvárou k slnku a k 

prítomnosti Najvyššieho v tom slnku. Nechajte tú formu vašej pravej Vnútornej Mysle 

pohltiť bielym svetlom a nechajte strážcu bezpečnosti poklepať vás sedemkrát po vašom 

ľavom pleci Mečom Pravdy, potom sedemkrát po pravom pleci. Potom ho nechajte 

pritlačiť vám Svätú Bibliu, ako bolo opísané vyššie, na vaše čelo, na vaše srdce a na váš 

plexus solaris. Ak máte dočinenia s vašou pravou Vnútornou Mysľou, forma pravej 

Vnútornej Mysle začne žiariť, bude silnejšia, šťastnejšia a nesmierne natešená a veselá. 

Ak nie, tá forma sa scvrkne a zmizne. V tomto prípade musíte pokračovať a vylákať von 
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ďalšiu formu vašej pravej Vnútornej Mysle na vrchol hory, až kým nedostanete vašu 

pravú Vnútornú Myseľ. Od tohto momentu budete v bezpečí, až na to, že budete musieť 

opakovať tento postup bezpečnostnej kontroly vždy, keď pôjdete späť na vrchol vašej 

hory vo vašom duchovnom autohypnotickom tranze, dokonca aj keby sa to stalo v ten 

istý deň, ako už bolo spomenuté predtým. 

 

Takže prvá vec, ktorú urobíte, keď pôjdete na vrchol vašej duchovnej hory, je, že 

necháte, nech sa najprv preverí samotný hlavný strážca/strážkyňa bezpečnosti tým, že sa 

poklepe po svojich ramenách sedemkrát po oboch stranách a že si pritlačí Svätú Bibliu 

na čelo, srdce a plexus solaris a že zopakuje slová: 

 

„Uctievam Najvyššieho, ktorým je Pán Ježiš Kristus a Duch 

Svätý, Jeden Nedielny Boh, Stvoriteľ celého Stvorenia a Najvyšší 

Pán, Majster a Vládca všetkého, čo jest, vrátane všetkých pekiel 

a všetkých oblastí Zóny Vymiestnenia.“ 

 

Keď sa skontroluje, potom ho/ju nechajte skontrolovať vašu pravú Vnútornú Myseľ. 

Ak by počas procesu kontroly seba samého/samej zmizol/zmizla, to len znamená, že 

medzi vašimi sedeniami došlo k nejakému prieniku negatívnych síl. Opäť vyvolajte 

svojho hlavného strážcu bezpečnosti, ktorý tentoraz príde spoza Skaly na pravej strane. 

Nechajte ho/ju, nech sa sám/sama skontroluje spôsobom opísaným vyššie. Toto 

opakujte dovtedy, kým nebudete mať na vrchole vašej duchovnej hory skutočne vášho 

pravého hlavného strážcu bezpečnosti. Potom pokračujte skontrolovaním, či máte 

dočinenia s vašou pravou Vnútornou Mysľou. Keď ste si istí, že máte vášho pravého 

strážcu bezpečnosti a vašu pravú Vnútornú Myseľ, preskúmajte dôvody prieniku 

negatívnych síl na vrchol vašej duchovnej hory. Nepokračujte ďalej, kým sa nedozviete 

tie dôvody a kým neodstránite akékoľvek previnenie z vašej strany, ktoré umožnilo ten 

prienik (ak je vôbec nejaké). Niekedy sa to deje za účelom poučenia sa a demonštrácie, 

že negatívny stav nikdy nespí. 

 

No je aj štvrtá možnosť, ktorú sme spomenuli vyššie. Čo by ste mali robiť, ak by 

jedna z objaviacich sa zlých negatívnych entít alebo duchov bola zo štvrtej kategórie, 

teda ktosi, komu ste dovolili, aby do vás vošiel a kto vás buď posadol, alebo sa do vás 

votrel, alebo sa na vás nalepil? Ak by sa táto situácia objavila predtým, než je 

oslobodený a skonvertovaný váš pravý Tieň, „pozastavte“ tú negatívnu entitu tak, že ju 

obkolesíte intenzívnym jasným, bielym svetlom bez toho, aby ste jej dovolili vyjsť 

z toho kruhu. (Svetelný kruh zvyčajne nedokáže prekročiť.) Držte tú entitu v tom kruhu 

bez toho, aby ste sa ňou zaoberali, až kým nebudete mať váš tieň oslobodený 

a skonvertovaný a vybavený dvojsečným Mečom Pravdy, ktorý poráža zlá a lži, 

a Svätou Bibliou. Pamätajte si, nerobte s tou entitou nič, kým nebudete mať oslobodený 

a skonvertovaný váš Tieň. Po tom, ako to urobíte, uvoľnite tú zlú, negatívnu entitu 

z toho kruhu a nechajte vášho hlavného strážcu bezpečnosti, nech jej prečíta jej práva 

a privilégiá. Avšak, než požiadate vášho hlavného strážcu bezpečnosti, aby prečítal tej 

entite jej práva a privilégiá, musíte učiniť nasledovné dôležité vyhlásenie. (Dobre sa 

vám radí zapamätať si ho naspamäť.) 

 

„Po prvé, hlboko sa ospravedlňujem a prosím ťa o odpustenie, 

že som ti dovolil/a, prostredníctvom nejakých mojich problémov, 
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bláznivosti a hlúposti, ktoré si zistím po tom, ako odídeš, aby si ma 

posadla alebo sa do mňa votrela, či sa na mňa nalepila. 

 

(Nech sa jedná o ktorýkoľvek prípad.) 

 

Po druhé, si schopná byť vo mne len preto, lebo som to mojou 

vlastnou slobodnou vôľou a mojou vlastnou slobodnou voľbou 

dovolil/a. Fakticky som ťa mojou vlastnou slobodnou voľbou 

pozval/a. Prečo som to urobil/a zistím ihneď po tvojom odchode. 

No teraz ti zo svojej vlastnej slobodnej vôle a svojou vlastnou 

slobodnou voľbou, z moci a autority Pána Ježiša Krista, Jedného 

Nedielneho Boha, a z Jeho/Jej Božskej Lásky a Múdrosti, Božského 

Milosrdenstva a Odpustenia a Božského Súcitu a Empatie, ako aj 

z mojej vlastnej, týmto bezpodmienečne odpúšťam všetko, čo si mi 

urobila alebo čo som dovolil/a, aby si mi robila. Týmto aktom si tu 

teraz nadobro a navždy exorcizovaná, vyhnaná, eliminovaná a 

odstránená z môjho života alebo zo všetkých aspektov môjho ducha, 

mojej duše, alebo môjho tela, alebo môjho správania či čohokoľvek 

iného. Viac už nebudeš mať na mňa žiaden vplyv. Si podvodník, 

votrelec na území a v domovine, ktoré patria Najvyššiemu. Dávam 

ti súdny príkaz, aby si sa natrvalo vysťahovala z územia a domoviny 

Najvyššieho, aby tak Najvyšší mohol opäť vlastniť, čo je Jeho/Jej. 

Avšak, pretože aj ty si bytosť so slobodnou vôľou a schopnosťou 

voliť si, žiadam teraz môjho priateľa a spojenca, môjho hlavného 

strážcu bezpečnosti, aby ti prečítal tvoje práva a privilégiá.“ 

 

(Váš bývalý Tieň vie presné znenie textu práv a privilégií, opísaný vyššie, a najmä 

v tretej kapitole druhej časti knihy „Realita, mýty a ilúzie.“) 

 

Po tomto prejdite k čítaniu a sledujte, čo si duch, ktorý vás posadol, votrel sa do vás 

či nalepil sa na vás, vyberie. Ak si vyberie, že bude oslobodený a konvertovaný, 

zabezpečte, aby strážca mieru alebo váš hlavný strážca bezpečnosti poklepal toho ducha 

sedemkrát po oboch ramenách a pritlačil Svätú Bibliu na čelo, srdce a plexus solaris 

toho ducha a aby ho/ju nechal povedať, koho bude uctievať a komu bude odteraz vo 

svojom živote slúžiť. Musí zopakovať tú formulu uctievania a ďalšie dva body, ktoré 

boli sformulované vyššie. Ak toto ten duch prežije, bude mu/jej daná možnosť voľby 

byť mužom alebo ženou. Najvyšší mu/jej dá nové meno, na čo sa mu/jej zjavia dvaja 

anjeli a vezmú ho/ju do špeciálneho oddelenia Novej Školy. Ak nechce byť oslobodený 

a skonvertovaný, nechajte vášho hlavného strážcu bezpečnosti a mocného bojovníka 

mierových síl Najvyššieho, nech tú zlú entitu uchopí, otvorí bránu a hodí ju cez tú bránu 

späť do pekiel so záverečnou radou. Znenie tejto rady je nasledovné: 

 

„Len čo budeš späť v tvojom príslušnom pekle a len čo budeš 

uväznená, aby si niesla dôsledky tvojej bláznivej voľby a všetkých 

ostatných zlých skutkov a činov v tvojom živote, nabádam ťa, aby si 

opätovne zvážila všetko, čo si sa naučila z týchto zážitkov a aby si 

si neustále pripomínala, že nie si uzamknutá v tvojom pekelnom 

stave a rozpoložení naveky. Ak v jednom bode začneš túžiť z hĺbky 
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svojho srdca po vzdaní sa svojho zlého a lživého spôsobu života 

v peklách, zavolaj o pomoc. Budeš vypočutá a bude ti poskytnutá 

pomoc a ukázaná cesta von z pekiel a do Novej Školy. Pán je k tebe 

milosrdný.“ 

 

Po tomto záverečnom vyhlásení mocný bojovník mierových síl Najvyššieho po tom, 

ako tú entitu uvrhne cez tú bránu do pekiel, opäť tú bránu uzavrie a dá na ňu trvalý 

zámok a pečať Najvyššieho, aby ju žiadny negatívny, zlý duch nedokázal vylomiť či 

otvoriť. (Viac sa o procese exorcizmu dočítate v druhej časti druhej kapitoly knihy 

„Intenzívna duchovná hypnoterapia“ a v štvrtej kapitole knihy „Reality, mýty a ilúzie.“) 

 

Okamžite po tomto požiadajte vášho priateľa, spojenca a nového Duchovného 

Radcu, aby vám pomohol uviesť do vašej pozornosti, čo vo vás umožnilo, aby bol taký 

druh zlej a negatívnej entity vo vás prítomný a aby bol súčasťou vášho života. Váš nový 

Duchovný Radca plne pozná tento fakt. Po tom, ako sa dozviete, prečo a potom, ako si 

overíte pravdivosť toho s vašou pravou Vnútornou Mysľou cez pohyb prstov, zbavte sa 

všetkého, čo zvalo toho ducha do vás, spôsobom a cestou opísanou v krokoch štyri 

a päť v časti hovoriacej o práci na vašich problémoch. Váš nový Duchovný Radca vám 

pomôže v procese purifikácie a očisťovania od toho problému tým, že vás dá pod 

vodopád a vydrhne všetko toho charakteru; a potom vás dá do žiarivo-bieleho svetla, 

ktoré vás vyčistí a zbaví všetkého, čo umožňovalo také votrenie sa, posadnutie 

a nalepenie sa. 

 

Buďte si vedomí, že exorcizmus takého negatívneho ducha, ak k nemu vôbec 

v tomto bode dôjde, neznamená, že niet žiadnych ďalších negatívnych a zlých duchov, 

čo by sa do vás votreli alebo vás posadli, či sa na vás nalepili. To len znamená, že 

v tomto bode ešte nenastal čas pre ich exorcizmus. Buďte si tiež vedomí, že je možné 

mať viac než len jeden pôvodný Tieň. Keď necháte oslobodiť a skonvertovať prvý Tieň, 

opýtajte sa ho, či máte viac než jeden Tieň. A ak áno, požiadajte ho, aby určil, či by ste 

ich mali vyvolať hneď, alebo neskôr. Postupujte, ako vám poradí váš bývalý Tieň. 

Dbajte, aby ste vždy skontrolovali s vašou Vnútornou Mysľou cez pohyby prstov, či je 

toto pravda. A dbajte, aby váš hlavný strážca bezpečnosti veľmi starostlivo skontroloval 

s Mečom Pravdy a so Svätou Bibliou všetkých, čo prejdú cez bránu a nechal ich 

zopakovať formulu, hovoriacu koho uctievajú, opísanú vyššie. Takže, oslobodenie 

a konverzia zostávajúcich Tieňov prebieha presne tým istým spôsobom, aký bol opísaný 

vyššie v prípade prvého Tieňa. 

 

TRETÍ KROK: 

 

Po úspešnom vykonaní tohto všetkého položte vášmu novému Duchovnému 

Radcovi nasledovnú dôležitú otázku: 

 

„Priateľ môj (použite jeho/jej meno), podľa tvojho pohľadu, sú 

vo mne nejaké ďalšie problémy, na ktorých potrebujeme pracovať, 

než budeme môcť pokračovať ďalej?“ 

 

Dbajte, aby odpoveď na túto otázku prišla zároveň od vášho nového Duchovného 

Radcu i cez pohyb prstov od vašej pravej Vnútornej Mysle. Ak sú nejaké problémy, na 
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ktorých potrebujete pracovať, požiadajte vášho nového Duchovného Radcu, aby vám 

povedal alebo aby uviedol do vašej plnej pozornosti, aké sú to problémy. Potom 

pracujte na nich presne tým istým spôsobom a štýlom, aký bol opísaný vyššie (v časti 

týkajúcej sa práce na vašich problémoch). Keď skončíte, opýtajte sa vášho nového 

duchovného Radcu, či boli tie problémy vyriešené k jeho/jej spokojnosti, k spokojnosti 

vašej Vnútornej Mysle a k spokojnosti pravého Najvyššieho vo vašej Vnútornej Mysli. 

Pretože váš nový Duchovný Radca je teraz súčasťou vašej pravej Vnútornej Mysle, 

hovorí len z pozície vašej pravej Vnútornej Mysle, tak ako budú všetci ostatní následní 

Radcovia. Pamätajte si, oni nikdy nehovoria zo seba, ale len z pozície vašej pravej 

Vnútornej Mysle. Toto isté platí aj o pravom Najvyššom, Ktorý/Ktorá je, koniec 

koncov, vždy prítomný v centre vašej pravej Vnútornej Mysle. 

 

Po tom, ako sú všetky problémy vyriešené, z pohľadu vášho nového Duchovného 

Radcu vo vašej pravej Vnútornej Mysli, ste pripravení prejsť k ďalšiemu kroku. 

Skontrolujte si vašu pripravenosť s vaším novým Duchovným Radcom vo vašej pravej 

Vnútornej Mysli, či ste skutočne pripravení. Ak naznačí, že je čas pokročiť, potom 

prejdite k ďalšiemu kroku. Ak by z pozície vašej Vnútornej Mysle naznačil, že ešte nie 

je čas, pokračujte s ním/ňou v práci na vrchole vašej duchovnej hory, až kým nebudete 

plne pripravení a hotoví. On/ona vám dá vedieť, kedy bude ten čas. 

 

ŠTVRTÝ KROK: 

 

V tomto bode sa môžete opýtať vášho prvého Duchovného Radcu (ktorým je váš 

bývalý Tieň), či vie, koľko máte dohromady pravých Duchovných Radcov. Ak vie, 

požiadajte ho/ju, aby vám zjavil počet vašich Duchovných Radcov, samozrejme, ak ste 

pripravení. Ak nevie, počkajte, kým sa neskontaktujete s vaším ďalším Duchovným 

Radcom, alebo kým sa neskontaktujete s vaším Najvyšším Duchovným Radcom, 

ktorým je zvyčajne Najvyšší. Oni vám to s istotou povedia. 

 

Než pokročíme ďalej, potrebujete byť bližšie informovaní o pojme Duchovní 

Radcovia. (Ohľadne podrobnejšieho opisu tejto konkrétnej záležitosti a jej princípov si 

pozrite, prosím, knihu „Princípy duchovnej hypnózy.“) 

 

Po prvé, jestvuje minimálny počet Duchovných Radcov, s ktorými potrebujete byť 

neustále v kontakte, v styku a spolupracovať, bez ohľadu na to, či ste muž alebo žena. 

 

Po druhé, nejestvuje maximálny počet Duchovných Radcov, ktorých môžete 

mať. Avšak, menej, než je minimálna požiadavka, znamená, že ste váš proces ešte 

nedokončili a že niečo chýba. 

 

Minimálnou požiadavkou je vždy mať štyroch Duchovných Radcov. Jedným je 

bývalý Tieň, ktorým sme sa už zaoberali v predošlom kroku. 

 

Jedným je váš mužský Duchovný Radca, ktorý reprezentuje také kvality ako 

pravda, múdrosť, racionalita, viera, dôvera, spoľahnutie sa; pozitívne sebapoňatie, 

sebapredstava a všetko týkajúce sa princípu maskulinity vo vás. Opäť, nezáleží na tom, 

či ste muž alebo žena. 
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Jedným je ženský Duchovný Radca, ktorý reprezentuje také kvality ako láska, 

dobrota, súcit, empatia, láskavosť, jemnosť a všetko týkajúce sa princípov feminity vo 

vás, bez ohľadu na to, či ste muž alebo žena. 

 

Jedným je váš Najvyšší Duchovný Radca, ktorým je zvyčajne Najvyšší alebo 

nejaký predstaviteľ Najvyššieho — až do daného času, kedy budete pripravení stretnúť 

sa a spojiť sa priamo s pravým Najvyšším. 

 

Najvyšší Duchovný Radca reprezentuje a je zdrojom vášho života a zjednotiteľom 

všetkého pozitívneho a dobrého vo vás a všetkého pravdivého a múdreho vo vás. Je 

konečným centrom všetkého živého vo vás a z Neho/Nej ste nažive, dýchate, hýbete sa, 

ste a existujete v každom čase vášho bytia a existencie. 

 

Za žiadnych okolností nie je možné, aby mal niekto menej než štyri vyššie 

zmienené typy Duchovných Radcov, lebo bez princípov, ktoré tí štyria Duchovní 

Radcovia reprezentujú, by bola porušená rovnováha vášho života a vy by ste prestali 

existovať. Toto pravidlo platí pre akúkoľvek ľudskú bytosť, bez akejkoľvek výnimky či 

vylúčenia niekoho. 

 

Ak spočiatku stretnete menej než štyroch Duchovných Radcov, nikdy to 

neznamená, že máte menej než štyroch. To len znamená, že ešte nie ste pripravení, aby 

ste im boli predstavení, až keď budete na sebe viac pracovať. 

 

Avšak, všetci štyria Duchovní Radcovia sú stále s vami a vo vás. Inak by ste 

nemohli byť nažive bez ohľadu na to, či si vedome uvedomujete alebo neuvedomujete 

ich prítomnosť, alebo či ich stretávate alebo nestretávate vo vašom duchovnom 

autohypnotickom tranze na vrchole vašej duchovnej hory. 

 

Jednou z hlavných funkcií vašich Duchovných Radcov, okrem udržiavania 

životného podporného systému vo vás, je udržiavanie linky medzi vami a zvyškom 

Stvorenia. Bez takej linky by ste neboli schopní prežiť, pretože nikto v Zóne 

Vymiestnenia nemôže mať život zo samotnej Zóny Vymiestnenia. 

 

Pretože vaši Duchovní Radcovia reprezentujú linku medzi špecifickými aspektmi 

vašej mysle a vašej osobnosti a medzi zvyškom Stvorenia, oni vedia všetko o všetkých 

princípoch vo vás, ktoré reprezentujú. Preto poznajú vaše problémy, vaše slabosti, vaše 

nedostatky, vaše citlivé body, vaše nevýhody a vaše obmedzenia. No poznajú aj vaše 

silné stránky, vašu vitalitu, vaše potenciály, vaše výhody, vaše dary, vaše talenty, vaše 

vybavenie a najlepší spôsob, ako sa zbaviť vašich problémov a trápení. Poznajú tiež 

spôsob života, ktorý bude pre vás najuspokojivejší, najradostnejší, najnaplňujúcejší, 

najzmysluplnejší a najšťastnejší. Toto je dôvod, prečo potrebujete spolupracovať 

s vašimi Duchovnými Radcami z pozície vašej pravej Vnútornej Mysle. Oni 

reprezentujú vašu pravú Vnútornú Myseľ a umožňujú vašej Vnútornej Mysli, aby 

fungovala a prežila v jej polapenom, zablokovanom a obalenom stave. V dôsledku toho 

polapenia a obalenia vaša Vnútorná Myseľ nemôže z jej piatich percent aktívneho 

režimu priamo zjaviť všetok jej obsah a poznanie. Môže to urobiť len z a len 

prostredníctvom vašich pravých Duchovných Radcov, ktorí sú vo vašej Vnútornej 

Mysli a ktorí nie sú obmedzení, obalení či polapení v negatívnom stave, ako ste vy 
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a vaša Vnútorná Myseľ. Takto je usporiadaná situácia každého, kto je v Zóne 

Vymiestnenia. Toto je dohodnutou podmienkou, za akej prebývame v tejto Zóne. Pre 

nikoho nejestvuje žiadny iný spôsob, kým sme v Zóne Vymiestnenia. 

 

Samozrejme, môžete sa tiež sám/sama spýtať vašich Duchovných Radcov, prečo 

ich potrebujete, mimo dôvodov, ktoré boli spomenuté vyššie a opísané v knihe 

„Princípy duchovnej hypnózy.“ S najväčšou radosťou vás o tom poinformujú. 

 

Keď už máte tieto stručné, predbežné a nevyhnutné poznatky a informácie o vašich 

Duchovných Radcoch, teraz ste už pripravení prejsť k vytiahnutiu vášho ďalšieho 

Duchovného Radcu. 

 

Nechajte vášho hlavného strážcu bezpečnosti — vášho prvého Duchovného Radcu, 

aby stál vedľa vás s jeho/jej Mečom Pravdy a so Svätou Bibliou, pripravený 

skontrolovať každého, kto sa objaví. 

 

Pozerajte sa napravo v smere obrovskej Skaly. Požiadajte z pozície vašej pravej 

Vnútornej Mysle, aby váš ďalší Duchovný Radca, ktorého ste pripravení spoznať, vyšiel 

z pravej strany, spoza Skaly či balvana. Čakajte niekoľko minút, či sa nieto zjaví. Ak sa 

nezjaví nikto, choďte spolu s vaším prvým Duchovným Radcom za skalu a pozrite sa, či 

je niekto za Skalou. 

 

Ak za Skalou nikto nie je, požiadajte vášho prvého duchovného Radcu, aby 

preskúmal a odhalil, prečo sa vám nikto neobjavil alebo prečo sa nikto nenašiel za 

Skalou. Obráťte sa obaja na prítomnosť Najvyššieho v slnku na východe a pokorne 

Ho/Ju požiadajte, aby vám zjavil dôvod tejto situácie. Po tom, ako je zjavený dôvod 

a ako sú vykonané patričné úpravy alebo prípravné práce, zopakujte opäť daný postup. 

 

Ak sa niekto objaví z pravej strany, spoza Skaly, alebo ak sa niekto ukrýva alebo 

zatajuje za Skalou, pôjdete za tou osobou spolu s hlavným strážcom bezpečnosti 

a predstavíte sa mu/jej. Uveďte mu/jej vaše mená. Opýtajte sa ho/jej na jeho/jej meno. 

Opýtajte sa ho/jej, kto je, či je vaším pravým mužským alebo ženským Duchovným 

Radcom, alebo jedným z vašich pravých Duchovných Radcov a čo reprezentuje vo 

vašom živote. Teda, s akým druhom princípov vašej mysle je spojený/á alebo ich 

symbolizuje. Skontrolujte každú odpoveď, ktorú vám objaviaca sa entita dá, pomocou 

pohybov vašich prstov podľa vašej pravej Vnútornej Mysle, ktorá veľmi dobre pozná 

svojich vlastných Radcov. Nechajte, nech objaviaca sa entita ide na východnú stranu 

hory, pokľakne na kolená a pozrie sa na prítomnosť Najvyššieho v slnku, nech je 

pohltená žiarivo-bielym svetlom zo slnka a nech nahlas a jasne vyhlási, koho uctieva 

a komu slúži. Musí zopakovať formulu uctievania udanú vyššie. 

 

Po tom, ako táto entita náležite prehlási, koho uctieva a komu slúži, položte mu/jej 

nasledovnú otázku: 

 

„Aký je tvoj postoj k Svätej Biblii?“ 
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Mali by ste dostať ten istý typ odpovede, ako keď ste rovnakú otázku položili 

vášmu skonvertovanému Tieňu. Po patričnej odpovedi na túto otázku položíte tretiu 

otázku: 

 

„Ako chápeš pojem doslovnej, fyzickej reinkarnácie?“ 

 

Znovu by ste mali dostať podobnú odpoveď, ako bolo načrtnuté vyššie pri testovaní 

vášho skonvertovaného Tieňa. 

 

Akákoľvek odchýlka od obsahu vyššie opísaných odpovedí znamená, bez 

akejkoľvek výnimky či výluky, že máte dočinenia s negatívnym, podvodným duchom. 

V takom prípade prejdite k exorcizmu spôsobom opísaným vyššie. Nikdy nezabudnite 

dať takémuto či akémukoľvek inému negatívnemu duchovi príležitosť konvertovať 

prečítaním im ich práv a privilégií. 

 

Po tom ho/ju váš hlavný strážca bezpečnosti skontroluje sedemnásobným 

poklepaním ho/jej po oboch ramenách a pritlačením Svätej Biblie, otvorenej na 

Evanjeliu podľa Jána, kapitole prvej alebo tretej, na jeho/jej čelo, srdce a plexus solaris. 

Ak je tá bytosť jedným z vašich pravých Duchovných Radcov, všetky tieto testy 

podstúpi s potešením, radosťou a vďakou a prejde nimi, takpovediac, so vztýčenou 

zástavou. Ak nie je, zmizne z vrcholu vašej duchovnej hory a vy potom musíte 

opakovať daný postup stále dookola, až kým sa neobjaví váš ďalší pravý Duchovný 

Radca. 

 

Zas a znova si musíte zapamätať, že máte v sebe 95 % falošnej mysle, falošných 

pseudo-svetov a ich falošných obyvateľov. Z tej pozície sa negatívny stav v peklách 

všetkými silami pokúša kontaminovať a preniknúť do vášho procesu a na vrchol vašej 

duchovnej hory, aby vás oklamal a zviedol nesprávnym smerom, ktorý je v súlade 

s negatívnym stavom. Robí všetko pre to, aby podkopával a sabotoval tento proces. 

Toto je dôvod, prečo sa musí vykonávať taká úzkostlivá a snáď i lopotná bezpečnostná 

kontrola vždy, keď sa vraciate na vrchol vašej duchovnej hory vo vašom tranze, 

dokonca aj keby to bolo v ten istý deň. Z tohto pravidla nejestvujú žiadne výnimky či 

výluky, ako už bolo spomenuté predtým. 

 

Po tom, ako toto všetko urobíte, pozvite vášho druhého Duchovného Radcu, aby bol 

trvalým členom vašej Duchovnej Rodiny na vrchole vašej duchovnej hory a zapojte 

ho/ju do spolupráce s vami na vašich problémoch z pozície jeho/jej reprezentácie. Od 

tohto bodu vždy, keď sa vrátite na vrchol vašej duchovnej hory, je absolútne podstatné 

a rozhodujúce, aby bol ten Radca tiež vždy prítomný, aktívne sa spolupodieľajúc na 

vašom procese, alebo aby tam bol vždy, keď ste z akýchkoľvek iných dôvodov na 

vrchole vašej duchovnej hory. 

 

Potom sa opýtajte vášho nového Duchovného Radcu, či sú nejaké problémy, na 

ktorých treba pracovať z jeho/jej hľadiska alebo z hľadiska vecí, ktoré symbolizuje 

a reprezentuje vo vašom živote. Ak naznačí, že sú také problémy, pristúpte k práci na 

nich s pomocou všetkých prítomných Duchovných Radcov. V tomto prípade to bude 

postupne prvý a druhý Radca, no s rovnakou dôležitosťou. Pracujte na naznačených 

problémoch, až kým nie sú všetky problémy vyriešené presne tým spôsobom, aký je 
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opísaný v krokoch štyri a päť časti „Ako pracovať na vašich problémoch.“ (Teraz by ste 

už mali vedieť tie opísané kroky a postupy naspamäť.) 

 

Keď je všetka nevyhnutná práca s týmto Duchovným Radcom skončená, alebo keď 

je naznačené, že nie sú žiadne problémy z hľadiska toho jednotlivého Radcu, opýtajte sa 

oboch vašich Radcov vo vašej pravej Vnútornej Mysli, či je čas prejsť k nasledovnému 

kroku. Ak naznačia, že ešte nie je čas, pracujte s nimi alebo buďte s vašimi dvomi 

Duchovnými Radcami vo vašej pravej Duchovnej Mysli tak dlho, ako vám naznačia, 

alebo dovtedy, kým nebudete pripravení. Potom prejdite k ďalšiemu kroku. 

 

PIATY KROK: 

 

V piatom kroku postupne vyvoláte alebo vytiahnete von celý zvyšok vašich 

Duchovných Radcov, jedného po druhom, presne tým istým spôsobom, aký bol opísaný 

v krokoch tri a štyri. Nikdy, nikdy nevynechajte bezpečnostné kontroly načrtnuté 

v týchto krokoch. Ich vynechanie môže spôsobiť ohromný neúspech alebo stratu vašej 

aktuálne dosiahnutej duchovnej pozície a pokroku. 

 

Po tom, ako skontrolujete každého prichádzajúceho Radcu spôsobom opísaným 

vyššie, vždy sa ho/jej opýtajte, než budete pokračovať ďalej, či sú nejaké problémy, 

na ktorých potrebujete pracovať z hľadiska toho konkrétneho Radcu a čo vo vás 

reprezentuje, symbolizuje alebo s čím korešponduje. Len potom, ako popracujete na 

týchto problémoch alebo ako vám bude naznačené, že nič netreba riešiť z hľadiska toho 

konkrétneho Radcu, môžete prejsť k vytiahnutiu vášho ďalšieho Duchovného Radcu, ak 

všetci prítomní na vrchole vašej duchovnej hory súhlasia. Každé následné sedenie 

vo vašom duchovnom autohypnotickom tranze na vrchole vašej duchovnej hory musí 

byť vykonané za prítomnosti všetkých Duchovných Radcov, ktorí boli doposiaľ 

vyvedení von, s ich plnou, kompletnou a aktívnou spoluúčasťou na procese vašej práce 

alebo na čomkoľvek, čo robíte, úplne bez akejkoľvek výnimky či výluky. Ak niekto 

chýba, nesmiete pokračovať ďalej, až kým nezistíte od prítomných Duchovných Radcov 

a od vašej Vnútornej Mysle, prečo niekto chýba a čo to znamená. Vyriešte to tak, aby sa 

chýbajúci Radca buď vrátil, alebo bol nahradený niekým iným, ak tam chýbajúci Radca 

bol len na krátky čas alebo na dočasnej báze vo forme pomocníka. 

 

Keď ste už vyviedli von všetkých vašich Radcov, s výnimkou vášho Najvyššieho 

Duchovného Radcu, a keď sú už všetci patrične zapojení do aktívnej práce s vami, 

opýtajte sa ich, či ste pripravení a či je čas, aby ste sa všetci stretli s vaším Najvyšším 

Duchovným Radcom. Ak nie, pracujte so všetkými ostatnými prítomnými Duchovnými 

Radcami a s vašou pravou Vnútornou Mysľou, až kým nebudete všetci pripravení na 

tento krok. Keď budete pripravení a oni vám naznačia správny čas, prejdite k ďalšiemu 

kroku. 

 

ŠIESTY KROK: 

 

Tentoraz sa vy a všetci vaši Duchovní Radcovia zoradíte vpredu, na východnej 

strane hory, smerom k slnku, a v skromnosti, pokore a poníženosti poprosíte 

Najvyššieho Duchovného Radcu, aby prišiel od východu, od slnka a pridal sa k vám na 

vrchole duchovnej hory. Pamätajte si, Najvyšší Duchovný Radca vždy prichádza 
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spredu, z východu a od slnka. Niekedy Najvyšší pošle najprv Svojho zástupcu, ktorý 

pripraví cestu pre príchod Najvyššieho na vrchol vašej duchovnej hory. Ak je tak, 

prikročte k bezpečnostnej kontrole presne tým istým vyššie opísaným spôsobom ako 

u všetkých ostatných Duchovných Radcov. Hlavný strážca bezpečnosti, spolu so 

všetkými ostatnými Duchovnými Radcami, poklepe sedemkrát tohto nového zástupcu 

po oboch ramenách, pritlačí Mu/Jej Svätú Bibliu spôsobom opísaným vyššie a nechá 

Ho/Ju vyznať a vyhlásiť nahlas a jasne, koho uctieva a aký má postoj k Svätej Biblii a k 

reinkarnácii. Po prekonaní všetkých týchto testov máte na vrchole vašej duchovnej hory 

zástupcu Najvyššieho. Ak je To podvodník, zmizne. V tom prípade opakujte postup, až 

kým nedostanete toho pravého. 

 

Keď už máte pravého zástupcu Najvyššieho, poproste Ho/Ju, aby vám pomohol 

s prípravou stretnutia s vaším Najvyšším Duchovným Radcom. Opýtajte sa Ho/Jej, čo 

za problémy vo vás boli pred vami a pred ostatnými vašimi Duchovnými Radcami 

utajené, ktoré pozná len On/Ona, na ktorých potrebujte ďalej pracovať, kým budete 

pripravení stretnúť sa s vaším Najvyšším Duchovným Radcom. Pracujte na nich, až 

kým nie sú náležite vyriešené presne tým istým spôsobom, ako bolo opísané predtým. 

Keď je všetko vyriešené a keď ste patrične pripravení, zástupca Najvyššieho v jednom 

bode pozve pravého Najvyššieho na vrchol vašej duchovnej hory, keď budete všetci stáť 

tvárou k východu a k slnku na východe. Keď Najvyšší zostúpi k vám a bude na vrchole 

vašej duchovnej hory, Jeho/Jej zástupca zvyčajne odíde a následne navštívi vrchol vašej 

duchovnej hory len príležitostne a len ak a keď je potrebné. 

 

Keď sa objaví Najvyšší, je nutné, aby bol/a otestovaný/á presne tým istým 

spôsobom ako akýkoľvek iný Duchovný Radca. Hlavný strážca bezpečnosti Ho/Ju 

poklepe sedemkrát po oboch ramenách a pritlačí Mu/Jej otvorenú Svätú Bibliu na čelo, 

na srdce a na plexus solaris. Potom Najvyšší dostane otázku, kým skutočne je. Od 

pravého Najvyššieho by ste mali dostať nasledovnú odpoveď: 

 

„Som Najvyšší, Pán Ježiš Kristus a Duch Svätý, Jeden Nedielny 

Boh, Stvoriteľ celého Stvorenia a Pán, Majster a Vládca všetkého, 

čo jest, vrátane všetkých oblastí pekiel a Zóny Vymiestnenia.“ 

 

Keď dostanete tento typ odpovede, pokračujte položením ďalších dvoch otázok 

o Svätej Biblii a o reinkarnácii presne tým istým spôsobom, ako je uvedené vyššie 

a čakajte ten istý typ odpovedí ako v krokoch dva a štyri. 

 

Pravý Najvyšší nielenže nenamieta proti takému testovaniu, ako to veľmi často 

robia podvodní a falošní Najvyšší, no pravý Najvyšší trvá na tom, že také testovanie sa 

musí vykonať aj na Ňom/Nej, kvôli možnosti objavenia sa falošného Najvyššieho, ktorý 

vás zvedie, pomýli a zničí. Chcem vás ubezpečiť, že to, čo sa vám tu uvádza v tomto 

ohľade, je na priamu žiadosť a radu Najvyššieho osobne. Takže, nezdráhajte sa 

otestovať Najvyššieho presne tým istým spôsobom ako ktoréhokoľvek iného 

Duchovného Radcu ― mysliac si: „Kto som ja, aby som testoval Najvyššieho týmto 

spôsobom?“ Ak Ho/Ju neotestujete, budete vo vážnych ťažkostiach bez toho, aby ste 

vôbec vedeli, či jednáte s Najvyšším, alebo či jednáte s nejakým falošným Najvyšším, 

podvodníkom. Chceli by ste dostávať rady a ponaučenie od nejakého podvodníka? 

Vidíte, čo myslím? 



Kapitola 4 

- 129 - 

Toto je dôvod, prečo Najvyšší vyvinul tento postup a prečo požiadal, aby každý 

z nás vykonával taký dôkladný skríning, testovanie a vyzval k tomu každého, kto sa 

objaví na vrchole duchovnej hory, vrátane Samotného/Samotnej Najvyššieho. Toto sa 

koná z vôle Božej, Pána Ježiša Krista, Najvyššieho, Jedného Nedielneho Boha. 

 

Ak dotyčný tými testami neprejde a falošný Najvyšší zmizne, opakujte ten postup 

dovtedy, kým nedostanete pravého Najvyššieho. Pamätajte si, veľmi často Najvyšší 

dovolí, aby sa objavilo niekoľko podvodníkov, než príde On/Ona, aby vás a všetkých 

vašich Duchovných Radcov otestoval, aby určil, či sa idete riadiť postupmi, ktoré 

vyvinul On/Ona osobne. Na to nikdy nezabúdajte. 

 

Po skončení všetkých testov a po tom, ako máte pri sebe pravého Najvyššieho, 

opýtajte sa Ho/Jej, či sú nejaké ďalšie problémy, na ktorých potrebujete pracovať 

z hľadiska Najvyššieho. Ak sú, poproste Najvyššieho, aby ich uviedol do vašej 

pozornosti a aby vám pomohol zbaviť sa ich pomocou presne tých istých postupov 

a krokov, aké boli načrtnuté vyššie v krokoch štyri a päť v časti „Ako pracovať na 

vašich problémoch.“ 

 

Po tom, ako je všetko vyriešené, poproste Najvyššieho, aby vás dôkladne 

prehliadol, vyšetril a preskúmal za účelom určenia, či vás posadli nejaké zlé, negatívne 

entity alebo duchovia alebo či sa tieto do vás votreli alebo na vás nalepili. Ak áno, 

poproste Najvyššieho, aby ich z vás dostal von spolu s uvedením do vašej pozornosti 

čohokoľvek vo vás, čo im umožnilo byť vo vás. Poproste Ho/Ju, aby ich odstránil a dal 

ich na ľavú stranu a s pomocou všetkých prítomných na vrchole duchovnej hory 

prikročte k exorcizmu presne tým istým spôsobom, aký bol opísaný vyššie v kroku tri 

tejto časti. Nikdy nič nevynechajte z toho postupu. 

 

Po skončení exorcizmu hovorte s Najvyšším nasledovným či podobným spôsobom: 

 

„Môj Pane, prosím Ťa v skromnosti, pokore a poníženosti, aby 

si ma kompletne naplnil Tvojou Prítomnosťou, aby si Ty bol vo mne 

a ja v Tebe; a aby som od tohto momentu robil/a všetko len z Teba 

vo mne a zo mňa v Tebe; a aby som Ti slúžil/a bez akýchkoľvek 

postranných či egoistických motivácií či úmyslov najlepším možným 

spôsobom, v súlade s mojimi najlepšími vlohami, podľa mojich 

najlepších možností a schopností. Bráň ma a ochraňuj ma pred tým, 

aby som niekedy opätovne padol/la do pasce a do otroctva 

negatívneho stavu a jeho pekiel. Pomôž mi, aby som bol/a taký/á, 

akého/akú si ma pôvodne zo Seba vytvoril a aby som bol/a taký/á, 

akého/akú ma chceš mať, aby som tak konal/a len Tvoju vôľu. Nech 

je Tvoja vôľa mojou vôľou. Nech je to, čo pre mňa zvolíš, mojou 

voľbou. Nech je Tvoja túžba, želanie, chcenie, mojou túžbou, 

želaním a chcením; a nech Tvoja Božská Prozreteľnosť je mojím 

životom a mojím zákonom, ktorý budem praktizovať, žiť 

a vykonávať v mojom každodennom žití.“ 

 

Po tom, ako poviete tieto či podobné slová, budete mať extatický a hlboký 

emocionálny pocit, že ste konečne dorazili späť domov. Teraz ste skutočne doma. 
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Keď sa toto všetko urobí, prejdite k ďalšiemu kroku. 

 

SIEDMY KROK: 

 

Opýtajte sa Najvyššieho, či je čas zjednotiť všetky princípy Lásky, Dobra, 

Dobročinnosti, Spravodlivosti a Feminity vo vás so všetkými princípmi Múdrosti, 

Pravdy, Viery, Úsudku a Maskulinity vo vás, reprezentované vašimi pravými ženskými 

a pravými mužskými Duchovnými Radcami. Ak je odpoveďou „nie,“ opýtajte sa, aká 

ďalšia práca by sa mala na vás vykonať, aby ste sa stali spôsobilí a pripravení pre tento 

dôležitý krok. Pracujte so všetkými vašimi Duchovnými Radcami a vašou pravou 

Vnútornou Mysľou, pod záštitou, dozorom a vedením Najvyššieho predsedajúceho na 

vrchole vašej duchovnej hory, až kým nie ste pripravení učiniť tento rozhodujúci, 

životne dôležitý a významný krok. (Poznámka: opäť by som vám rád pripomenul, že od 

tohto bodu vždy, keď budete na vrchole vašej duchovnej hory, musia tam byť zakaždým 

prítomní všetci vaši Duchovní Radcovia, vrátane vášho Najvyššieho Duchovného 

Radcu, Najvyššieho. Nemali by ste postúpiť ani o krok ďalej vo vašej práci, kým 

nezistíte, prečo niekto chýba a čo by sa s tým malo urobiť. Pamätajte si, Najvyšší je 

vašou súčasťou, a preto je Najvyšší vždy s vami a je prešťastný a s ochotou stále 

prítomný na vrchole vašej duchovnej hory ako manifestácia nesporného faktu, že 

On/Ona je vždy prítomný vo vás a s vami a že bez Neho/Nej nemôžete prežiť ani na 

zlomok sekundy.) 

 

Keď ste pripravení, poproste Najvyššieho, aby vykonal zjednotenie vyššie 

zmienených princípov vo vás pomocou a prostredníctvom symbolického uzavretia 

manželstva vášho pravého mužského Duchovného Radcu s vaším pravým ženským 

Duchovným Radcom. 

 

Tu jestvuje ďalšie dôležité pravidlo, ktoré sa musíte naučiť a pamätať si ho: Len 

Najvyšší dokáže a môže uskutočniť také zjednotenie, a preto len Najvyšší môže sobášiť 

ľudí. Nikto iný to nemôže robiť. Manželstvo, ktoré neuzavrie Najvyšší, nemá v žiadnom 

ohľade vôbec žiadnu platnosť či výsledok, alebo dopad, ako tak živo vidíte v pseudo-

manželstvách existujúcich na tejto planéte. To, prečo na planéte Zem nie sú možné 

žiadne pravé duchovné manželstvá, sa môžete dozvedieť z rôznych posolstiev v knihe 

„Posolstvá z vnútra“ a v knihe „Realita, mýty a ilúzie.“ Naliehavo sa vám radí, aby 

ste si ich prečítali. V Zóne Vymiestnenia a na planéte Zem, ktorá je v Zóne 

Vymiestnenia prírodného sveta alebo prírodnej Zeme sú len pseudo-manželstvá 

a pseudo-rodiny, ktoré nemajú žiadnu platnosť z hľadiska duchovného sveta či pravého 

Stvorenia. 

 

Keď už je toto duchovné manželstvo uzavreté, môže sa začať proces vášho 

zjednocovania ako pravej duchovnej bytosti. Týmto činom ste uskutočnili váš úplne 

prvý krok k procesu vášho zjednotenia ako duchovnej ľudskej bytosti, ako skutočnej 

Božej podoby a obrazu. Od tohto momentu, keď budete dodržiavať postupy opísané 

v nasledovnej kapitole (piatej kapitole) tejto knihy, budete bez akýchkoľvek ťažkostí 

postupne viac a viac zjednocovaní. 

 

Keď urobíte tento krok, ste pripravení urobiť ďalší veľmi dôležitý a rozhodujúci 

krok v Procese vašej Duchovnej Transformácie. Avšak, než prejdete k ďalšiemu kroku, 
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dbajte na to, aby ste skontrolovali so všetkými vašimi pravými Duchovnými Radcami, 

a najmä s pravým Najvyšším, aby ste videli, či sú nejaké ďalšie problémy či čokoľvek 

iné vôbec, čo treba urobiť alebo na čom treba pracovať, kým budete môcť postúpiť 

ďalej. Ak je, poproste všetkých prítomných, aby vám pomohli prepracovať sa cez to 

a odstrániť všetko z vášho života, čo vám nepatrí, čo nie je od Najvyššieho, podľa 

Najvyššieho, skrz Najvyššieho a s Najvyšším vo vás. Nezabudnite nahradiť všetky tie 

negatívne veci niečím pozitívnym a dobrým, čo pramení a pochádza z Absolútne 

Pozitívnej Prirodzenosti Najvyššieho, ako je opísané v predošlej kapitole. Toto by sa 

malo každopádne urobiť v každom bode vždy, keď máte nejaké problémy, na ktorých 

treba pracovať s každým jednotlivým Duchovným Radcom i so všetkými Duchovnými 

Radcami spolu, vrátane Najvyššieho. Nikdy nezabudnite nahradiť či opätovne vyplniť 

miesto, ktoré zaujímal váš predošlý problém, niečím pozitívnym a dobrým, čo pochádza 

z Absolútne Pozitívnej Prirodzenosti Najvyššieho. Môžete poprosiť Najvyššieho či 

ktoréhokoľvek z vašich Duchovných Radcov, aby vám povedal alebo vám poradil, čím 

vás treba najviac naplniť alebo čo potrebujete získať, aby ste tak boli lepšou ľudskou 

bytosťou a duchovnejšou ľudskou bytosťou. Oni vám s najväčšou radosťou poradia. 

 

ÔSMY KROK: 

 

Keď už uskutočníte toto všetko, môžete sa teraz opýtať Najvyššieho, či ste 

pripravení a či by bolo osožné a užitočné, aby ste sa vrátili späť v čase presne do 

momentu, keď z vás bola učinená jedinečná, sebauvedomelá a večne živá bytosť, entita 

či duch. Toto znamená, vziať vás úplne až na domovskú základňu, kde sa začal váš 

život. Ak sa nejakou náhodou váš život začal z ideí dvoch tvorov v peklách, alebo ak ste 

dobrovoľníkmi, ktorí prišli z pekiel, odpoveď na tú otázku by bola „Nie.“ Dôvodom 

takej odpovede by bolo, že vy sa nechcete vrátiť späť do takého typu podmienok 

(samozrejme, pokiaľ pre návrat nejestvuje nejaký dôležitý duchovný dôvod). Avšak, 

v tomto prípade vám Najvyšší dovolí vrátiť sa do času, keď ste boli v Zóne 

Vymiestnenia špecifického intermediárneho sveta, aby ste sa mohli dozvedieť, ako boli 

získané vaše špecifické problémy, týkajúce sa vašej inkarnácie na planétu Zem. 

 

Ak ste prišli na tento svet ktorýmkoľvek z ostatných piatich spôsobov, opísaných 

v kapitole dva, zvyčajne vám je dovolené niekde počas vašej práce na sebe byť vzatí 

späť na miesto, do stavu, položenia, situácie, kde ste boli stvorení ako jedinečná, 

sebauvedomelá a večne živá bytosť či entita. Tam budete môcť stretnúť všetkých členov 

vašej pravej Duchovnej Rodiny. 

 

V tomto bode môžete poprosiť, aby vás Najvyšší vzal spolu so všetkými vašimi 

pravými Duchovnými Radcami späť, presne do momentu, keď ste sa stali jedinečným 

duchom. Potom poproste Najvyššieho, aby vás krok za krokom previedol cez všetky 

úrovne, stupne, sféry, svety, galaxie, planéty, ktorými ste prešli pred vaším 

inkarnovaním sa na planétu Zem. Ubezpečte sa, že vám je dovolené spomenúť si na 

všetky veci, ktoré sa vám stali, kým ste boli v tom špecifickom intermediárnom svete. 

Preskúmajte tam nasledovné: aký druh problémov ste tam nadobudli. Ako sa tie 

problémy týkajú problémov, na ktorých doposiaľ pracujete vo vašich duchovných 

autohypnotických tranzoch a ktoré sa prejavili počas vášho života na planéte Zem. Aký 

bol dôvod a účel toho, že ste tam nadobudli tie špecifické problémy? Aké nevyhnutné 

poučenie a typ manifestácie povahy negatívneho stavu tie problémy poskytli vám 
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a celému Stvoreniu? Prečo ste si zvolili inkarnovanie sa na planétu Zem do týchto 

špecifických problémov? Prečo ste si zvolili typ rodičov a ich gény a typ rasových, 

ekonomických, politických, zemepisných, osobných, dedičných či akýchkoľvek iných 

podmienok, ktoré máte vo vašom pozemskom živote? Akému druhu špecifických 

a skutočných duchovných účelov, cieľov a poučenia slúžia tie problémy? Vyčerpali 

všetky tie problémy svoju užitočnosť, a teda svoj účel? Je teraz čas oslobodiť sa od nich 

všetkých a učiniť novú, čerstvú voľbu a prejsť k ďalšiemu kroku vášho životného 

poverenia na tejto Zemi?  

 

Po tom, ako dostanete odpovede na tieto otázky a po tom, ako prejdete všetkými 

vašimi zážitkami spred inkarnovania sa na planétu Zem, a po tom, ako odstránite všetky 

problémy, ktoré ste pripravení odstrániť, ste pripravení na nasledovný a záverečný krok 

v tomto procese. 

 

Ak z nejakého dôvodu nie ste pripravení dozvedieť sa všetky odpovede na tieto 

otázky a ak vám nie je dovolené úplne odstrániť všetky problémy, ktoré ste v tom čase 

nadobudli, znamená to, že užitočnosť tej situácie pre vaše poučenie sa a pre poučenie 

celého Stvorenia nebola vyčerpaná a že sa potrebujete naučiť viac. V tomto prípade 

jednoducho poproste Najvyššieho spolu so všetkými vašimi pravými Duchovnými 

Radcami, aby vám pomohli naplniť váš účel, kvôli ktorému ste tu, z hľadiska čerstvo sa 

naučeného a novozískaného náhľadu ohľadne tohto všetkého. Musíte si však pamätať, 

že aj keď ste pripravení vedieť toto všetko a zbaviť sa všetkých týchto problémov, ktoré 

boli nadobudnuté v tom svete, myslite, prosím vás, na to, že proces tohto učenia sa 

a odstraňovania trvá dosť dlho a že niekedy pokračuje po celý zvyšok vášho 

pozemského života. Takže nebuďte netrpezliví a nedajte sa odradiť či nebuďte 

rozčarovaní a naučte sa byť spokojní s čímkoľvek, čo vám je dané a na čo ste 

pripravení. Pravý Najvyšší vo vašej pravej Vnútornej Mysli vie, koľko môžete či ste 

pripravení vedieť a aké množstvo poznania je pre vás bezpečné. 

 

DEVIATY KROK: 

 

Počas aktivácie toho, čo bolo načrtnuté vyššie v predošlom kroku, vám budú 

poskytnuté pohľady na rôzne útržky vašich predošlých životov. Postupne, krok za 

krokom, budete schopní spojiť si tie útržky do skladačky. Toto vám umožní postupne 

dospieť k uvedomeniu si odpovede na najdôležitejšiu otázku, akú máte: kto ste 

konkrétne a jedinečne, prečo ste tu na tejto Zemi a aká je vaša špecifická misia 

a poverenie. Samozrejme, odpoveď na tieto rozhodujúce otázky nemôže byť nikdy plne 

a vyčerpávajúco zodpovedaná, kým ste na tejto Zemi a vo vašom fyzickom tele. 

Dôvodom tohto je vaša vlastná ochrana. Najvyšší veľmi starostlivo zabezpečuje, aby ste 

sa dozvedeli toľko, koľko je pre vás užitočné, náležité, správne a vhodné vedieť o sebe 

a o vašom poslaní na Zemi. Ani viac, ani menej. Musíte si pamätať, že byť tu znamená 

byť na nepriateľskom území. Nechcete, aby váš nepriateľ ― negatívny stav ― vedel, 

kto ste a prečo ste tu. Ak by vám také poznanie bolo plne a kompletne prezradené, kým 

ste tu, váš nepriateľ by ho tiež okamžite vedel. Ak by mal také životne dôležité 

poznanie a informácie, stali by ste sa zraniteľnými a ľahko by ste boli zničení. Toto je 

dôvod, prečo nie je vhodné, aby ste poznali celý obraz toho, kto ste, prečo ste tu a aká je 

vaša špecifická, súkromná a intímna misia a poverenie na tejto Zemi. Avšak, z toho, čo 

vám bude zjavené a ukázané a z rozsahu, v akom vám to bude zjavené a ukázané, 
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budete schopní mať poznanie a chápanie dostatočné na to, aby ste váš život učinili taký, 

aký má byť: šťastný, spokojný, radostný, príjemný, rozkošný, slobodný, napĺňajúci, 

uspokojujúci, účelný, produktívny, konštruktívny, tvorivý, pokojný a plný zábavy, 

humoru, smiechu a úsmevov, atď., atď. 

 

Koniec koncov, o toto sa snažíte a toto je spôsob, akým si zaslúžite žiť váš život 

ako muž či ako žena Božia. Pamätajte si, ak ste v tomto bode vašej práce na sebe, 

vskutku sa stávate mužom či ženou Božou. Toto znamená byť mužom či ženou Božou, 

alebo svätým človekom či svätcom. Akékoľvek iné chápanie konceptu týchto pojmov je 

márne a bláznivé. 

 

Samozrejme, jestvuje vyššie chápanie otázky „Kto si?“ Netýka sa to až natoľko 

vášho pobytu na tejto Zemi. Váš pobyt na tejto Zemi je len jeho malou časťou. Vyššie 

poznanie toho, „Kto ste,“ nemožno nadobudnúť počas vášho pobytu na tejto Zemi. 

Dokonca to ani nepotrebujete vedieť počas vášho pobytu na planéte Zem. Také 

poznanie je rozhodujúcou časťou vášho večného duchovného pokroku, počas ktorého sa 

poznávate lepšie a lepšie v postupných krokoch. Samozrejme, tento proces pokračuje do 

večnosti. Toto je motivačným faktorom ― poznať sa lepšie a lepšie a byť viac a viac 

pravým obrazom a podobou Boha v tom procese lepšieho a lepšieho poznávania sa ― 

vášho večného pokračovania a vášho večného života ako jedinečného, 

sebauvedomelého a sebanapĺňajúceho sa, sebarealizujúceho sa a sebachápajúceho sa 

jedinca a osoby. 

 

Na záver tejto kapitoly by som rád uviedol do vašej pozornosti nasledovné fakty: 

 

1. Ako bolo spomenuté veľakrát predtým, každý, kto je ochotný, otvorený 

a pripravený, môže a dokáže uspieť v tu prezentovanej metodológii. Sú však dve 

podmienky takého uspenia pri aplikácii tejto novej duchovnej metodológie. Po prvé, je 

to vaša ochota vzdať sa všetkých systémov viery, ktorých ste sa držali doposiaľ. Prosím 

vás, opýtajte sa niekedy počas vašej práce na vašich problémoch, kým budete 

v hlbokom, duchovnom autohypnotickom tranze, vašej pravej Vnútornej Mysle, vašich 

Duchovných Radcov, a hlavne, opýtajte sa pravého Najvyššieho, či je to, čo vám tu 

hovorím alebo čokoľvek iné, správne. Opýtajte sa, či je možné uspieť vo vašom úsilí, ak 

ste rozhodnutí naďalej si hovieť vo vašich starých systémoch viery, nech sú akékoľvek. 

Neboli tie staré systémy viery tým, čo vás držalo v porobe a otroctve negatívneho 

stavu? Vidíte, čo myslím? Prečo vám nepomohli vo vašom živote tak, ako mali či 

sľubovali? 

 

Po druhé, aby ste uspeli, a toto nedokážem dostatočnejšie neustále dokola 

zdôrazňovať, je rozhodujúce, životne dôležité a naliehavé, aby ste dodržiavali postupy 

a kroky opísané v tejto knihe, odvodené z teoretických základov, na ktorých boli 

postavené, ktoré sa odrážajú v prvých dvoch kapitolách. Akákoľvek odchýlka od týchto 

postupov a od aplikovania každého kroku vás privedie na scestie a ku konečnému 

zlyhaniu a záhube. Ešte raz, radím vám, aby ste sa opýtali vašej pravej Vnútornej 

Mysle, vašich pravých Duchovných Radcov, a hlavne pravého Najvyššieho, prečo je 

toto nutné a či sú toto postupy, nástroje a kroky zjavené priamo Najvyšším preto, aby 

dal ľuďom praktickejšie prostriedky, popri Zjavení obsiahnutom v Svätej Biblii, na ich 

duchovné znovuzrodenie. 
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2. Akékoľvek problémy, nech sú akokoľvek maličké či nedôležité, alebo veľké či 

dôležité, či už duchovné, duševné, emocionálne, intelektuálne, fyzické, spoločenské, 

ekonomické, osobné, zdravotné, atď., bez akejkoľvek výnimky či výluky možno 

vyriešiť správnou aplikáciou tejto duchovnej metodológie. Koniec koncov, všetky tieto 

problémy sú len symptómami hlbokých duchovných porúch či ochorení vo vás. Toto 

platí, len ak dôkladne skontrolujete s vašou pravou Vnútornou Mysľou a s vašou pravou 

Duchovnou Rodinou, zatiaľ čo budete v hlbokom stave autohypnotického tranzu, či ste 

na to pripravení a či je táto duchovná metodológia vašou voľbou liečby z pohľadu vašej 

pravej Vnútornej Mysle a vašej pravej Duchovnej Rodiny. Majte však na pamäti, že aj 

keby táto duchovná metodológia nemusela byť vašou voľbou liečby pre niektoré či pre 

všetky vaše problémy v ktorejkoľvek kategórii, to neznamená, že nemôžete z nej 

profitovať či využiť túto duchovnú metodológiu vo vašom každodennom živote a pri 

duchovnom raste. Rozhodne môžete a každému sa odporúča, aby tak urobil bez ohľadu 

na to, či vám to môže pomôcť s vašimi osobnými problémami alebo pri liečení tých 

problémov. 

 

Len čo ste stanovili z vašej pravej Vnútornej Mysle a podľa vašich Duchovných 

Radcov, pod záštitou, dozorom, vedením a za predsedania Najvyššieho, najlepší spôsob 

zbavenia sa vašich pozemských problémov, môžete a dokážete veľmi efektívne 

a úspešne využiť túto duchovnú metodológiu pri napomáhaní iným obvyklým metódam 

(ako je napríklad operácia), aby ste sa uzdravili lepšie, rýchlejšie a bez akýchkoľvek 

komplikácií a aby vám pomohla zbaviť sa kompletne daného problému. Môžete ju tiež 

využiť na dôkladné skontrolovanie, či boli problémy tej povahy vyriešené kompletne 

a čo by sa ešte malo urobiť, aby sa vyriešili k vašej plnej spokojnosti či osohu. 

 

3. Je dôležité uvedomiť si, že túto duchovnú metodológiu nám dal Najvyšší 

z mnohých dôvodov, a nie výlučne za účelom liečby či práce na všetkých pozemských 

problémoch, ktoré nás trápia. Nijakým spôsobom nie je obmedzená na tento účel, nech 

je akokoľvek dôležitý. Slúži aj ďalším, rovnako dôležitým účelom, ako napríklad, lepšie 

spoznať seba samého/samú; lepšie seba samého/samú pochopiť; lepšie spoznať a chápať 

iných ľudí; lepšie chápať a ovládať svoju povahu; ľahšie sa učiť; mať prístup do 

duchovného sveta a do iných dimenzií Stvorenia Najvyššieho alebo do oblastí Zóny 

Vymiestnenia; objaviť novšie, lepšie, hlbšie, transcendentnejšie duchovné idey 

a myšlienky a spôsoby, ako aplikovať také myšlienky najlepším možným spôsobom vo 

svojom živote; a samozrejme, čo je najdôležitejšie, opýtať sa vašich pravých 

Duchovných Radcov a Najvyššieho, čo robiť a ako uplatniť túto metodológiu najlepším 

možným spôsobom; teda, použiť ju ako nástroj na vykonávanie volieb a rozhodnutí, 

ktorý vám môže pomôcť vykonať pre vás najlepšie a najvhodnejšie rozhodnutia 

a voľby. Okrem toho ju možno použiť na potvrdenie pravdivosti a užitočnosti rady, 

ktorú bežne dostávate od druhých ľudí a od vašej vonkajšej mysle a na potvrdenie 

pravdivosti a užitočnosti všemožných náboženstiev, duchovných tvrdení, siekt, kultov 

a rôznych iných duchovných trendov či čohokoľvek iného v tejto veci. 

 

Tento duchovný nástroj nám dal Najvyšší za hlavným účelom ― byť slobodní 

a nezávislí od ničoho a nikoho. Namiesto počúvania toho, čo hovoria iní ľudia, alebo čo 

hovoria vaši duchovní pseudo-vodcovia či duchovní učitelia, alebo čo hovoria guru či 

svámí, alebo kazatelia, môžete tento nástroj použiť na to, aby ste išli priamo 

k Najvyššiemu, dovnútra, k vašej pravej Vnútornej Mysli a aby ste dostali odpovede na 
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všetky vaše otázky rovno z Absolútneho Zdroja, kde sa to skutočne počíta. Takýmto 

spôsobom vám tento nástroj neoceniteľne poslúži. 

 

Je dôležité uvedomiť si v tomto bode, že zvyčajný postoj negatívneho stavu ku 

komunikácii s Najvyšším a s duchovným svetom a s vašimi Duchovnými Radcami je 

taký, že je to veľmi ťažké, veľmi nebezpečné a nemožné. Zatiaľ čo pravda je taká, že 

komunikovanie s Najvyšším priamo vo vašej Vnútornej Mysli (dbajte na to, aby ste 

dodržiavali tieto postupy) je najnormálnejšia, najprirodzenejšia, najprimeranejšia, 

najzdravšia, najžiaducejšia a najduchovnejšia vec, akú možno robiť. Toto chce od vás 

Najvyšší. 

 

4. Za každú cenu sa vyhnite použitiu tohto duchovného nástroja a daru od Boha z 

akýchkoľvek egoistických či sebeckých dôvodov, motivácií, úmyslov či kvôli 

egoistickým ziskom, ako je napríklad opýtanie sa, ktorý kôň vyhrá preteky či s akým 

číslom alebo kartou by ste mali hrať, aby ste vyhrali v kasíne v Las Vegas či v Rene. 

Pokiaľ vám taká informácia nebude dobrovoľne poskytnutá vašou pravou Vnútornou 

Mysľou alebo ktorýmkoľvek vaším pravým Duchovným Radcom, nikdy o ňu osobne 

nežiadajte. Ak to urobíte, s určitosťou stratíte ďalší prístup na vrchol vašej duchovnej 

hory, k vašej Duchovnej Rodine a k vašej pravej Vnútornej Mysli. Pamätajte si, vaša 

Duchovná Rodina, a hlavne Najvyšší, poznajú všetky vaše potreby. Ak sa naučíte 

spoliehať sa na Neho/Ňu a mať vieru, dôveru a ak sa spoľahnete, že Najvyšší vie, čo je 

pre vás najlepšie a že všetko má svoj účel, čas a miesto, bude vám poskytnuté všetko, čo 

skutočne potrebujete. 

 

5. Kľúčom k úspechu pri tejto duchovnej metodológii je pristupovanie k nej so 

skromnosťou, pokorou a poníženosťou, s otvorenosťou mysle a v duchu premenlivosti 

a flexibility, bez akýchkoľvek projekcií, očakávaní či predtúch. Musíte si uvedomiť od 

počiatku vašej práce s týmto duchovným nástrojom, že z hľadiska vašej vonkajšej 

vedomej mysle skutočne neviete, čo potrebujete a čo postrádate a aké sú vaše skutočné 

problémy. Vy si myslíte, že viete. Myslíte si, že potrebujete to či ono, alebo že 

potrebujete presne tie isté veci, aké má váš sused a pokiaľ ich aj vy nemáte, začínate byť 

frustrovaní, nešťastní, zatrpknutí, rozhorčení, nahnevaní a požadovační, lebo aj vy ich 

chcete. Samozrejme, aj žiadate Boha, aby vám dal rovnaké veci, aké má váš sused. No 

Boh vám ich nedá, pretože Boh vie veľmi dobre, že ak by vám ich dal alebo ak by 

načúval vašim bláznivým a arogantným chúťkam a vyhovel im, napokon by vás to 

duchovne zničilo, alebo by vám to spôsobilo také strašné trápenie, že by ste sa ocitli 

v oveľa horšom stave, než ste boli kedy predtým. 

 

Tento duchovný nástroj je vám daný na to, aby vám umožnil zistiť, či skutočne 

potrebujete to, čo si myslíte a či vám chýba to, čo si myslíte. Je vám daný aj preto, aby 

ste sa naučili využívať, realizovať, uskutočňovať a prejavovať podľa vašich najlepších 

schopností, s vďačnosťou, poďakovaním, ocenením a úplnou spokojnosťou to, čo už 

máte od Najvyššieho. Máte všetky vaše talenty, dary, schopnosti, nástroje a váš 

jedinečný život. Nepremárnite váš vzácny čas a energiu na to, že budete závidieť iným 

ľuďom ich majetky a že budete pobiehať dokola sťažujúc sa iným ohľadne vašich 

imaginárnych potrieb a pokúšajúc sa obrať ľudí o to, čo majú. 
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Keby ste zamerali všetok váš čas, úsilie a energiu na prejavenie, využitie, zlepšenie, 

aktualizovanie a uskutočnenie všetkého, čo máte, a nie na to, čo majú iní ľudia, boli by 

ste vo vynikajúcej forme a kondícii. Nedovoľte, aby boli vaše dary, nástroje, schopnosti 

a váš život márne, nečinné, nevyužité a zaháľajúce. 

 

Jedným z dôvodov, prečo vám je tento duchovný nástroj daný, je to, aby ste objavili 

rozsah vašich schopností, darov, talentov a nástrojov a to, ako sa pustiť do ich 

používania najlepším možným, najužitočnejším a najosožnejším spôsobom a cestou, 

kvôli vzájomnému prospechu, spoločnému dobru a zdieľaniu so všetkými v Stvorení 

Najvyššieho. V tomto ohľade, ako aj v každom inom ohľade, jediné, čo musíte urobiť, 

je opýtať sa Najvyššieho vo vašej pravej Vnútornej Mysli, v spojení, jednote a zhode so 

všetkými vašimi pravými Duchovnými Radcami a vašou pravou Vnútornou Mysľou ― 

aby ste tak toto všetko zistili. Ak poprosíte o takéto chápanie a na takýto nesebecký 

účel, bude vám ukázané k vašej spokojnosti a šťastiu, čo robiť, ako postupovať a ako 

byť úplne spokojný s tým, čo už máte. 

 

6. Je dôležité, aby ste si uvedomili, že jedným z hlavných účelov tejto novej 

duchovnej metodológie je zvrátiť situáciu, do ktorej ste sa narodili, pokiaľ ide 

o štruktúru vašej mysle. Ako viete z druhej kapitoly tejto knihy, v súčasnosti 

pozostávate z 95 % zo všetkého, čo nie ste vy, a len z 5 % z toho, čo ste skutočne vy 

a čo je skutočne Božské. 

 

Jedným z účelov, prečo ste tu, je zvrátiť tento stav a položenie, aby sa tak 95 % 

vášho bytia a existencie stalo skutočne vami a skutočne Božskými, a aby ostalo 

ponechaných len 5 % na zachovanie vašej slobody voľby. Musíte mať tú voľbu, aby ste 

boli nažive. Tento proces zvrátenia začnete tak, že sa budete viac a viac stotožňovať 

s vašou pravou Vnútornou Mysľou, s vašimi pravými Duchovnými Radcami, a čo je 

najdôležitejšie, s pravým Najvyšším vo vás; a tiež, že uvediete vašu vonkajšiu myseľ 

a celú pseudo-myseľ pod kontrolu a do služieb pravého Najvyššieho vo vašej pravej 

Vnútornej Mysli. Najvyšší vie, ako využiť tú umelú pseudo-myseľ vo váš maximálny 

prospech a ako ju postupne včleniť do vašej pravej Vnútornej Mysle, aby ste tak 

v jednom bode začali robiť všetko, bez výnimky či vylúčenia niečoho, z pozície vašej 

pravej Vnútornej Mysle a Najvyššieho v nej. 

 

Toto je jedným z hlavných účelov vašej práce s týmto duchovným nástrojom ― 

začať byť vašou pravou Vnútornou Mysľou a začať myslieť, cítiť, chcieť, konať a robiť 

všetko bez akejkoľvek výnimky či výluky len z pozície vašej pravej Vnútornej Mysle, 

čo ste skutočne vy; a z pozície pravého Najvyššieho vo vašej Vnútornej Mysli a z pravej 

Duchovnej Rodiny vo vašej mysli; a nie z pozície vašej vonkajšej mysle, čo je len 

mizerná schránka, a nie skutočne vy. 

 

7. A na záver si zapamätajte, že všetko má svoj čas a svoje miesto. Neočakávajte 

okamžité výsledky či nebuďte sklamaní alebo znechutení, ak sa veci vo vašom živote 

nezmenia pár dní nato, ako začnete používať túto metodológiu. Aj keď existuje 

metodológia Intenzívnej duchovnej hypnoterapie, opísaná v knihe „Intenzívna 

duchovná hypnoterapia,“ (pri ktorej môžete zažiť hlboké zmeny po štyroch dňoch 

a štyroch nociach v subjektívne skreslenom časovom referenčnom rámci, kedy sa jedna 

hodina rovná jednému mesiacu a štyri dni a štyri noci sa rovnajú ôsmim rokom), majte 
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na pamäti, že nie každý je pripravený na takýto drastický, revolučný prístup. Fakticky, 

v súčasnosti je len veľmi málo ľudí skutočne pripravených ťažiť z tejto intenzívnej 

metodológie. Avšak, v blízkej budúcnosti bude na túto intenzívnu metodológiu 

pripravených viac a viac ľudí. 

 

Preto si pamätajte, že ak chcete mať dobré výsledky s týmto duchovným nástrojom, 

musíte ukázať vašej pravej Vnútornej Mysli, že to všetko myslíte skutočne vážne. Toto 

znamená, že musíte usilovne, trpezlivo, vytrvalo, dôsledne a inteligentne uplatňovať 

tento nástroj vo vašom živote. Ak vytrváte, bez toho, aby ste sa vzdali či nechali 

znechutiť, celkom určite dosiahnete svoj cieľ tak skoro, ako je potrebné a ako vám určí 

vaša pravá Vnútorná Myseľ a vaša pravá Duchovná Rodina, a hlavne Najvyšší vo vašej 

Vnútornej Mysli. 

 

Pamätajte si tiež, že rozliční ľudia si vyžadujú rozličný čas a tempo. Preto nikdy 

neporovnávajte vaše tempo a vaše úspechy a výsledky s inými. Len vaša pravá 

Vnútorná Myseľ a pravý Najvyšší poznajú, spolu s vašou Duchovnou Rodinou, 

najbezpečnejšie, najlepšie a najprimeranejšie tempo a čas, kedy potrebujete zahájiť 

iniciovanie hlbokých a vážnych zmien vo vašom živote. 

 

Ak sa spoľahnete na vašu pravú Duchovnú Vnútornú Myseľ a jej Duchovnú 

Rodinu, a hlavne ak sa spoľahnete na pravého Najvyššieho, vášho Stvoriteľa, Tvorcu, 

Vykupiteľa, Spasiteľa a vášho Všetkého, namiesto toho, aby ste sa porovnávali 

s niekým iným či s výsledkami a úspechmi kohosi iného, nikdy sa nepomýlite. 
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PIATA KAPITOLA 

 
AKO SI NEUSTÁLE SPRÁVNE UDRŽIAVAŤ VAŠE DUCHOVNÉ, DUŠEVNÉ, 

EMOCIONÁLNE, INTELEKTUÁLNE A CELKOVÉ BLAHO A ŠŤASTIE BEZ 

OPÄTOVNÉHO SKĹZNUTIA ČI NÁVRATU K VÁŠMU PREDOŠLÉMU, 

NEPRODUKTÍVNEMU A SEBAZNIČUJÚCEMU ŽIVOTNÉMU ŠTÝLU, 

ALEBO BEZ STAGNOVANIA NA JEDNOM MIESTE? 

 

AKO K VAŠEJ SPOKOJNOSTI A K SPOKOJNOSTI VÁŠHO STVORITEĽA 

NAPLNÍTE ÚČEL VÁŠHO ŽIVOTA NA PLANÉTE ZEM? 

 

KONČÍ SA VÁŠ OSOBNÝ, JEDINEČNÝ, SEBAUVEDOMELÝ 

INDIVIDUÁLNY ŽIVOT VAŠOU FYZICKOU SMRŤOU? 

 

ČO SA S VAMI DEJE PO TOM, 

AKO OPUSTÍTE VAŠE TELO A TÚTO ZEM? 

 

 

Len čo dokončíte všetku prácu na sebe v súlade s krokmi, postupmi a metódami 

načrtnutými v predošlých kapitolách; a len čo odstránite zo svojho života všetky 

symptómy všetkých tých typov problémov, ktoré vaša pravá Vnútorná Myseľ, vaši praví 

Duchovní Radcovia a pravý Najvyšší označili za problémy, na ktorých potrebujete 

pracovať, ste pripravení prejsť k žitiu vášho života s týmto novozískaným náhľadom 

a chápaním jeho významu. Teraz by ste už mali mať nejakú predstavu o tom, kto ste 

a prečo ste tu. 

 

Jednou z najbežnejších, najzvyčajnejších a najzničujúcejších chýb a omylov, 

ktorých sa dopúšťa väčšina ľudí po tom, ako zavŕšia túto dôležitú prácu na sebe 

v procese ich duchovnej transformácie, je, že so všetkým skončia. Mylne sa domnievajú, 

že nakoľko svoju prácu zavŕšili a nakoľko majú akúsi predstavu o tom, kto sú a prečo sú 

tu, a nakoľko sa zbavili svojich problémov, už viac nepotrebujú so sebou nič robiť. 

Alebo ak aj potrebujú vôbec niečo robiť, tak len príležitostne a okrajovo, keď potrebujú 

požiadať o radu alebo urobiť nejaké dôležité rozhodnutie, alebo keď sa opäť ocitnú 

v nejakých problémoch či ťažkostiach. 

 

Pre toto je nutné veľmi vážne vás varovať, aby ste neskĺzli späť alebo neurobili takú 

fatálnu chybu. Ak to urobíte, negatívny stav vyhral a vy ste prehrali. 

 

Musíte si zas a znova pripomínať, že žijete vo svete, kde je všetko naopak, kde plne 

dominujú a vládnu všemožné zlá a lži, zjavné aj skryté, zamaskované i utajené. Musíte 

si tiež pamätať, že len čo všetko uvediete na správnu mieru a do správneho, Božieho 

poriadku vo vašom osobnom živote, neznamená to, že všetko ostatné okolo vás, alebo 

že všetci ostatní ľudia, ktorých poznáte a s ktorými máte vzťah, budú mať všetko 

uvedené na správnu mieru a v správnom, Božom poriadku. Preto bude vaša situácia vo 

vašom živote od tohto bodu veľmi zvláštna a bude ju možné prirovnať k plavcovi, ktorý 

pláva proti prílivu alebo proti silnému prúdu rieky. Toto znamená, že v momente, ako 

prestanete plávať proti silnému prúdu rieky na hlavu postaveného života na tejto planéte 
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alebo v celej Zóne Vymiestnenia, ten prúd vás bude unášať, nanešťastie, nielen úplne 

späť, kde ste začínali, ale až k svojmu mizernému prameňu. Teda, v takomto prípade 

bude váš život postupne horší, než bol kedy predtým. 

 

Z toho dôvodu, kým žijete na tejto planéte a vo vašom fyzickom tele, musíte sa 

naučiť, ako nepretržite plávať proti tomuto prúdu, bez akéhokoľvek zastavenia. 

 

Musíte si uvedomiť nasledovný rozhodujúci, životne dôležitý a významný fakt: 

žijete vo svete vášho nepriateľa ― negatívneho stavu. Približne dve tretiny ľudí na tejto 

planéte sú agenti negatívneho stavu, ktorí sa inkarnovali z iných oblastí Zóny 

Vymiestnenia ― z rôznych úrovní pekiel. Inkarnovali sa sem za jediným účelom: 

zachovávať, zvečňovať, napájať, predlžovať a šíriť pseudo-život negatívneho stavu so 

všetkými jeho zverstvami a ohavnosťami. Robia to nanajvýš úspešným spôsobom ―  

jednak totálne otvoreným úsilím, súc zlí, podlí a násilní (čo vidíte podľa krviprelievania, 

zločinov, atď.), jednak nanajvýš prefíkaným, skrytým, utajeným spôsobom (najmä 

v mene Božom, pod rúškom rôznych náboženstiev, falošnej duchovnosti, rôznych 

charitatívnych organizácií a podobných vecí). Zo zvyšnej, zhruba jednej tretiny ľudstva, 

asi 95 % tým či oným spôsobom polapí, zotročí a udusí negatívny stav tým, že sa títo 

začnú zapodievať výlučne pozemskými, svetskými, vonkajšími, externými 

a bezcennými vecami a majetkami, na ktoré si navyknú a ku ktorým priľnú celým ich 

pozemským životom a srdcom. Len asi 5 % z tej jednej tretiny je slobodných a 

nepretržite pláva proti tomuto prúdu. 

 

Za takej vážnej situácie na tejto planéte, ako aj vo všetkých ostatných oblastiach 

Zóny Vymiestnenia prevažuje veľmi negatívna mentalita ľudstva. Z toho dôvodu je 

atmosféra tohto sveta nepretržite zaplavovaná všemožnými zlými, skazenými, 

negatívnymi, škodlivými, zverskými a ohavnými myšlienkami, pocitmi, túžbami, 

želaniami, prianiami, požiadavkami, bažením a skutkami. Ak k tomu pridáte všetku 

ostatnú záplavu podobnej povahy, zo všetkých ostatných oblastí Zóny Vymiestnenia, 

ktorá neustále smeruje a je prenášaná do tohto sveta agentmi negatívneho stavu, ocitnete 

sa vo veľmi prekérnej situácii ― dýchajúc duchovný, duševný, emocionálny, 

intelektuálny a fyzický vzduch všetkých týchto ukrutností a ohavností. To znamená, že 

bez ohľadu na to, či si tieto dôležité fakty vedome uvedomujete alebo nie, ste neustále, 

dvadsaťštyri hodín denne, bombardovaní, atakovaní, zaplavovaní, zamorovaní, trávení 

a kontaminovaní týmto typom duševnosti negatívneho stavu. 

 

Musíte si tiež pamätať, že negatívny stav má na vás silný vplyv cez vonkajšiu 

štruktúru vášho tela a cez spôsob, akým je v ňom polapený váš duch. Spomínate si, čo 

bolo o tomto fakte povedané v prvej a druhej kapitole tejto knihy? Ako pseudo-

tvorcovia prišli s takou štruktúrou duševnosti a s jej telesnou formou, ktorá vás polapila 

takým spôsobom, aby vás držala vo vonkajšku vášho života a zabránila vám, aby ste 

všetko smerovali z vnútrajška, zo seba, čiže z vášho pravého Ducha, kde je Najvyšší? 

O tomto hovorím. „Prirodzené“ usporiadanie života na tejto Zemi je také, že vás núti 

byť vo vašom vonkajšku a všetko odvodzovať z toho vonkajška. Neustále si musíte 

robiť starosti o vaše každodenné živobytie, o zabezpečenie vašej rodiny, o vašu 

komunitu, atď. Musíte mať prácu a musíte zarábať peniaze, aby ste boli schopní prežiť. 

Alebo ste žena v domácnosti, ktorá má deti, o ktoré sa musí starať. Všetok váš čas, 

dvadsaťštyri hodín denne, je venovaný a vyplnený takýmto typom vonkajších 
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záležitostí. Ako si pamätáte, negatívny stav vyfabrikoval zvierací spôsob rodenia detí, 

aby privádzal ľudí na tento svet v stave totálnej bezmocnosti, závislosti a nevedomosti, 

aby novorodenec nemohol prežiť ani na okamih bez vašej neustálej starostlivosti 

a pozornosti. Takéto situácie si vyžadujú všetku vašu pozornosť, všetko vaše úsilie 

a všetok váš vzácny čas. 

 

Negatívny stav tiež vynašiel peniaze, cez ktoré vás zotročuje, nútiac vás, aby ste 

boli zaujatí obstarávaním základných potrieb pre vašu rodinu a pre seba a aby ste sa 

lapili do pasce chamtivosti a upnutia sa na materiálne veci a majetky ako na zdroj vašej 

falošnej bezpečnosti. Tieto a ďalšie podobné pseudo-vynálezy negatívneho stavu boli 

starostlivo naplánované a navrhnuté, aby vás držali vo vašom vonkajšku, aby vás 

zaneprázdňovali vonkajšími vecami, svetskými záležitosťami, aby ste boli obratí 

o všetok váš čas. 

 

Kvôli tomuto polapeniu do pasce a štruktúre negatívneho stavu na Zemi, pokiaľ 

prestanete na sebe pracovať prostredníctvom duchovnej metodológie zjavenej vám 

v tejto knihe, postupne prídete o všetko, čo ste dosiahli, a nadobudnete nový súbor 

problémov a trápení, ktoré môžu byť oveľa horšie, než čokoľvek, čo ste zažili kedy 

predtým. 

 

Ako som povedal na začiatku tejto kapitoly, u mnohých ľudí je hlavným problémom 

to, že prestanú pokračovať v ich pravidelnej práci v duchovnom tranze. Ľudia sa 

bláznivo sťažujú, že nemajú čas na vykonávanie takej práce. Zvyčajne prichádzajú 

s početnými výhovorkami, prečo to nemôžu robiť tak, ako sa to vyžaduje, ako je to 

predpísané a potrebné. Ak sa však na chvíľu zastavíte a preskúmate vaše každodenné 

aktivity, povedzte mi, koľko vášho každodenného času premárnite zbytočnými 

a nezmyselnými aktivitami? Len sa pozrite na váš deň a povedzte mi, koľko hodín 

premárnite pozeraním televízie či nejakých iných programov? Alebo jalovými 

rozhovormi s vašimi susedmi či kolegami? Alebo v baroch, popíjaním vašich koktailov? 

Alebo rôznymi športovými aktivitami? Koľko hodín strávite hraním golfu, tenisu či 

behaním, alebo podobnými aktivitami? Alebo čítaním novín a kníh, ktoré majú malú či 

nemajú žiadnu hodnotu? 

 

Nuž, nechápte ma zle. Na takých aktivitách, samých osebe a ako takých, nie je nič 

zlé. Zlé je na nich to, že vás okrádajú o váš vzácny čas, ktorý by ste mohli venovať sebe 

za účelom pracovať na sebe na každodennej báze vo vašom duchovnom 

autohypnotickom tranze. Takou prácou na sebe by ste mohli dosiahnuť oveľa viac vo 

všetkých ostatných aspektoch vášho života než prostredníctvom práve vyššie 

zmienených či podobných aktivít. 

 

Múdrosťou tejto situácie je, aby ste si rozdelili váš čas rovnomerne takým 

spôsobom, aby ste si našli rovnaký čas aj na vašu prácu na sebe vo vašom duchovnom 

tranze, za účelom udržania si toho, čo ste dosiahli a za účelom vášho ďalšieho rastu 

a pokroku. To znamená, napríklad, že ak každý večer pozeráte tri hodiny televíziu, 

obmedzte to na dve hodiny. Ak hráte dve hodiny denne golf, tenis či čokoľvek iné, 

obmedzte to na hodinu a pol. Ak trávite dve či tri hodiny denne v baroch, popíjajúc 

koktaily, skráťte to na jednu hodinu. A to isté urobte so všetkými ostatnými podobnými 

aktivitami. 
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Náhle zozbierate dve či tri hodiny, ktoré môžete poľahky venovať sebe, rozdeliac si 

tie dve či tri hodiny takým spôsobom, aby ste si svoju duchovnú prácu robili 

niekoľkokrát denne. Ak to urobíte, skutočne zbadáte vo vašom živote rozdiel. 

 

Nie ste toho hodní alebo nie ste to dlžní sami sebe ― byť slobodní a šťastní 

a neustále si udržiavať vaše duchovné, duševné, emocionálne, intelektuálne, osobné, 

spoločenské, sexuálne, fyzické, finančné, environmentálne a akékoľvek iné blaho 

a šťastie? Chápete, čo tým myslím? Čo myslíte, prečo ľudia tak často končia v depresii, 

majúc pocit nešťastia, biedy, znechutenia, sklamania, nespokojnosti, otrávenosti 

a všemožné iné ťažkosti? Myslíte si, že je to preto, lebo nemajú dosť času na sledovanie 

televízie? Alebo na dlhšie vysedávanie v bare? Alebo na dlhšie hranie golfu? Alebo na 

dlhšie behanie, či na čokoľvek, čo robia vo svojom voľnom čase? A že musia stále 

pracovať? Nuž, môžem vás uistiť, že presný opak je pravdou. Takí sa stanú preto, lebo 

trávia priveľa času tými aktivitami bez toho, aby poskytli akúkoľvek potravu svojmu 

duchu a duši. 

 

Stravuje sa väčšina z vás trikrát denne a pije vodu či tekutiny niekoľkokrát denne, 

aby poskytla svojmu telu potrebnú energiu, silu a dobré zdravie? Koľko hodín denne 

trávite pitím či jedením? A čo sa stalo so správnou výživou vašej duše a ducha? Pretože 

nekŕmite náležite svoju dušu a ducha, končíte v depresii, nešťastní, utrápení, znechutení, 

nespokojní, sklamaní, chorľaví a s problémami a všemožnou negativitou. Vaša duša 

a duch sú neustále nedostatočne vyživované či podvyživené do tej miery, že sa neustále 

nachádzajú v  nebezpečnom stave vyhladovania. Ak vaše telo potrebuje tri jedlá denne 

a určité množstvo vody, rovnako aj váš duch a duša potrebujú najmenej dve – tri jedlá 

denne, kvôli zachovaniu ich dobrého zdravia, sily a formy či blaha. Pamätajte si, že 

fyzické jedlo súvzťaží s dobrom a láskou a fyzická voda alebo nápoj súvzťaží 

s múdrosťou a pravdou. Presne tak, ako sú jedlo a pitie potrebné pre prežitie tela, sú 

duchovné jedlo lásky a dobra a duchovný nápoj múdrosti a pravdy neustále potrebné pre 

vášho ducha a dušu. 

 

To, ako kŕmiť svojho ducha a dušu a ako si udržiavať, pestovať a napredovať 

vo všetkom, čo ste doposiaľ dosiahli pomocou tohto obvyklého duchovného 

nástroja ― duchovnej autohypnózy, vám bude vysvetlené v nasledovných bodoch. 

Pamätajte si, tento duchovný nástroj vám je daný za účelom náležitej starostlivosti 

o vášho ducha, dušu a o vaše telo vo všetkých ich aspektoch, úrovniach a stupňoch, aby 

ste boli skutočne v stave neustálej pohody a šťastia. 

 

1. Je absolútne dôležité, rozhodujúce a nutné, aby ste vykonávali duchovný 

autohypnotický tranz najmenej dva – trikrát denne. Ideálnou situáciou, stavom a časom 

na praktizovanie vášho autohypnotického tranzu je doba pred vašimi každodennými 

tromi jedlami a pred akýmikoľvek inými aktivitami (ako beh, hranie golfu, tenisu či 

čokoľvek, čo robíte počas vášho voľna a v obvyklom čase). Ráno sa zobudíte (ak treba, 

vstaňte oveľa skôr než zvyčajne ― nevyhýbajte sa čeleniu realite tým, že budete pred 

ňou unikať do spánku a neustále spať. Z vašej pravej Vnútornej Mysle a od vašich 

pravých Duchovných Radcov môžete určiť, koľko hodín nočného spánku skutočne 

potrebujete, aby ste sa udržiavali čerství, čulí a zdraví). Choďte do kúpeľne, vykonajte 

svoju očistu a oblečte sa. Potom choďte okamžite do svojho autohypnotického tranzu, 

na vrchol svojej duchovnej hory, a strávte tam toľko času, koľko vám naznačí vaša 



Kto si a preco si tu? 

- 142 - 

ˇ 

Vnútorná Myseľ a vaši praví Duchovní Radcovia. Neznepokojujte sa tým, že 

premeškáte vaše ďalšie aktivity alebo že zmeškáte do práce, pretože vaša pravá 

Vnútorná Myseľ a vaša pravá Duchovná Rodina vie presne, kedy tam potrebujete byť 

a povedia vám, aby ste prestali a včas prepli na vašu vonkajšiu myseľ. 

 

Druhé sedenie, ktoré si urobíte počas dňa, ak je to možné, bude počas obednej 

prestávky, predtým, než niečo zjete. Opäť, vo vašom duchovnom tranze strávte toľko 

času, koľko vám naznačí vaša Duchovná Rodina, bez toho, aby ste si robili starosti 

ohľadom vypršania času. Vaše tretie sedenie na vrchole vašej duchovnej hory by ste 

mali urobiť pred vašou večerou alebo hneď potom, ako prídete domov z práce, alebo 

než si začnete pripravovať večeru. Nikdy nepite pred vašimi sedeniami žiaden alkohol. 

Pitie alkoholu pred vašimi sedeniami otvára vráta negatívnym duchom, ktorí preniknú 

do vášho tranzu a znečistia vrchol vašej duchovnej hory a skreslia celú procedúru. Opäť, 

vo vašom duchovnom tranze strávte toľko času, koľko je podľa vašej Duchovnej Rodiny 

nutné. 

 

2. Keď vojdete do vášho duchovného autohypnotického tranzu a keď sa usadíte na 

vrchole vašej duchovnej hory a keď sú všetci prítomní, úplne prvou vecou, ktorú urobíte 

pred čímkoľvek ďalším, je dôkladná bezpečnostná kontrola každého na vrchole vašej 

duchovnej hory, vrátane vašej Vnútornej Mysle, vašej prostrednej mysle a vašej 

vonkajšej mysle. Bezpečnostné kontroly sú vždy vykonávané presne tým istým 

spôsobom, ako bolo opísané v predošlej kapitole. Váš vrchný veliteľ bezpečnosti začne 

sebou, potom pokračuje hocikým ďalším, vrátane Najvyššieho a vašej pravej Vnútornej 

Mysle, prostrednej mysle a vonkajšej mysle. 

 

Poproste vašu pravú Vnútornú Myseľ a vašich Duchovných Radcov, aby skreslili 

vaše vnímanie času, aby bolo 5 minút pre vás ako polhodina alebo toľko, koľko je 

potrebné na dokončenie tejto životne dôležitej, rozhodujúcej a významnej bezpečnostnej 

kontroly. V duchovnom svete alebo na vrchole vašej duchovnej hory sa môže 5 minút 

natiahnuť tak, ako je treba, aby sa každému poskytol dostatočný čas na dôkladnú 

previerku. Toto je jedným z cenných fenoménov nie len duchovnej hypnózy, ale aj 

tradičnej hypnózy. Ak by vám bezpečnostná kontrola naznačila, že na vrchol vašej 

duchovnej hory prenikli podvodníci či falošné mysle, nepokračujte ďalej, kým 

neodstránite všetkých podvodníkov a falošné mysle. Ako vždy, preskúmajte dôvod 

prieniku a urobte patričné nápravy. Toto všetko urobte spôsobom, opísaným v predošlej 

kapitole. 

 

3. Po dokončení bezpečnostnej kontroly bude nasledovným krokom, než sa vykoná 

čokoľvek iné, dôkladná očista, vymývanie, výplach, vykurovanie a vypudzovanie 

všetkého znečistenia, jedov, kontaminácie, problémov, ktorým ste neustále vystavení 

jednoducho tým samotným faktom, že žijete uprostred aktívneho, dominantného 

negatívneho stavu. Dbajte, aby váš duch, vaša duša a vaše telo boli dôkladne zbavené, 

umyté a očistené od všetkých negatívnych, špatných, zlých, škodlivých a falošných 

myšlienok, pocitov, túžob, prianí, emócií či čohokoľvek, čo máte. Poproste vašich 

Duchovných Radcov a Najvyššieho, aby vás vykúpali v kúpeli z čistej, krištáľovej vody 

pravdy a aby zmyli všetku špinu a nečistotu, ktorú ste získali tým, že žijete vo svete 

negatívneho stavu, presne tak, ako zmývate všetku špinu a nečistotu z vášho fyzického 

tela a z vašich fyzických rúk, ktorá je dôsledkom vašej práce pri rôznych činnostiach. 
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Potom ich nechajte, nech vás vložia do slnečných lúčov a zahalia žiarivo-bielym 

svetlom, prenikajúcim všetkými pórmi vášho ducha, duše a tela a odstraňujúcim všetko, 

čo vám nepatrí, vylúčiac všetko z vašej sústavy k vašim nohám a rozpustiac to v ničotu. 

Tento postup zopakujte sedemkrát (tu môžete opäť skresliť čas, ako bolo uvedené 

vyššie), kým Najvyšší spolu so všetkými vašimi Duchovnými Radcami neprehlási, že 

ste úplne čistí. Poproste ich, aby vás naplnili všetkým pozitívnym a dobrým a aby vás 

chránili medzi sedeniami pred akýmikoľvek škodlivými, negatívnymi či zlými stavmi, 

podmienkami či udalosťami. 

 

4. Po dokončení vymývania a očisty a po tom, ako ste prehlásení za čistých, 

komunikujte s každým Duchovným Radcom zaradom, počnúc vaším hlavným veliteľom 

bezpečnosti a končiac Najvyšším. 

 

S každým jednotlivým Radcom, bez akejkoľvek výnimky či vylúčenia niekoho, za 

prítomnosti a asistencie všetkých ostatných Duchovných Radcov a Najvyššieho, musí 

dôjsť k nasledovnej komunikácii. Každému Radcovi menovite položíte nasledovné 

otázky: 

 

„Z tvojho hľadiska, (meno), z hľadiska toho, čo vo mne 

reprezentuješ, urobil/a som niečo nesprávne, špatné, zlé, negatívne, 

falošné, hriešne, škodlivé, zničujúce, neadekvátne, nevhodné a proti 

vôli Najvyššieho? Nadobudol/la som nejaké nové problémy či 

choroby, alebo nemoci, či čokoľvek iné tej povahy medzi 

sedeniami? Vôbec niečo?“ 

 

Ak dostanete odpoveď „Áno,“ požiadajte toho konkrétneho Duchovného Radcu, 

aby uviedol všetko do vašej pozornosti, aby ste presne vedeli, čo sa vyvinulo zle 

a prečo. Opýtajte sa ho/jej, ako sa z toho môžete poučiť a ako môžete napraviť tú 

situáciu a ako sa môžete uchrániť pred tým, aby ste to urobili znovu. Keď dostanete 

odpovede, pokračujte tým, že poprosíte Najvyššieho o milosrdenstvo a odpustenie 

a o zahladenie vašich prehreškov, aby ste nemuseli znášať dôsledky a následky takých 

činov. Poproste Najvyššieho, aby vám pomohol pri ochrane pred takými opätovnými 

prehreškami. 

 

Potom, ako to všetko uskutočníte a vyriešite vaše omyly, chyby či hriechy, odpustite 

a preukážte milosrdenstvo sebe i všetkým ostatným, ktorí sa mimovoľne podieľali na tej 

situácii, ak bol do nej vôbec niekto zapojený. (Veľmi často hrešíme prostredníctvom 

zlých, nesprávnych, negatívnych a škodlivých myšlienok, pocitov, želaní a túžob bez 

zaangažovania sa kohokoľvek iného.) Potom, ako to urobíte, opýtajte sa toho 

konkrétneho Duchovného Radcu, či je ešte niečo, čo by vám chcel/a povedať alebo 

odovzdať ďalej, alebo na tom pracovať pri tomto jednotlivom sedení. Ak je odpoveďou 

„Áno,“ pokračujte čímkoľvek, čo vám je poradené alebo navrhnuté. Ak nie, nikdy 

nezabudnite zakončiť rozhovor s každým jednotlivým Duchovným Radcom položením 

nasledovnej otázky: 

 

„Je niečo, čo by som mohol/la pre teba urobiť? Môžem ti 

nejako pomôcť či poslúžiť?“ 
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A podobne... 

 

Keď už ukončíte váš rozhovor s prvým Duchovným Radcom a prácu na 

akýchkoľvek problémoch, ktoré ste nadobudli medzi vašimi pravidelnými sedeniami, 

alebo ak z pohľadu vášho prvého Duchovného Radcu nie sú žiadne problémy, 

pokračujte ďalším Duchovným Radcom. Opakujte tento postup presne tým istým 

spôsobom s každým jedným z vašich Duchovných Radcov, vrátane Najvyššieho, až 

kým nepreberiete všetkých. Najvyšší zhrnie a zdôrazní, čo je potrebné urobiť a ako by 

ste mali v ten deň pokračovať. Vždy vašu konverzáciu s každým Radcom zakončite 

poďakovaním sa mu/jej a potom im poďakujte všetkým dohromady a opýtajte sa, či im 

môžete niečím poslúžiť a ako. 

 

Opäť, môžete požiadať vašu Duchovnú Rodinu, aby skreslila váš čas, aby ste mali 

dostatok času na vykonanie všetkej tejto dôležitej práce, ktorú treba. (Napríklad, pol 

hodina môže byť predĺžená takým spôsobom, že sa bude rovnať trom či viacerým 

hodinám, ak to bude potrebné a ako bude potrebné.) 

 

Ak zrealizujete tento postup vždy, keď budete v autohypnotickom tranze, žiadne 

možné chyby, omyly, problémy, hriechy či čokoľvek škodlivé vôbec, čo ste urobili 

alebo čo vás zamorilo; alebo ak ste nakazení akoukoľvek fyzickou či duševnou 

chorobou, alebo vírusom, alebo čímkoľvek, čo ste mali medzi vašimi pravidelnými 

sedeniami, nič z toho nebude mať vôbec čas ujať sa vo vás a spôsobiť vám akékoľvek 

ťažkosti, problémy či choroby. Pamätajte si, pokiaľ ste na tejto Zemi a vo vašom 

súčasnom fyzickom tele, ste neustále vystavení všemožným chybám, omylom, zlu, lži, 

problémom, chorobám a všakovakým nepriaznivým udalostiam. Tomu nemôže nikto 

zabrániť. Avšak, účelom tu nie je zabrániť, aby ste sa dostali do problémov (čo je za 

súčasne existujúcich duchovných podmienok na tejto Zemi i tak nemožnosťou), ale 

chrániť vás pred týmito problémami či pred čímkoľvek, čo máte, a predísť tomu, aby sa 

vás zmocnili a začali na vás svoje pustošivé, ničivé dielo. Nedovoľte, aby vás tie 

problémy, či čokoľvek, zamorili medzi sedeniami, aby vás zotročili a aby ste si na ne 

zvykli. Ak budete poctivo dodržiavať tieto postupy, uchováte si slobodu, nezávislosť, 

šťastie, radosť, potešenie a zábavu vo vašom živote a všetky ostatné blaženosti pravého 

duchovného bytia, ktoré sú vám neustále k dispozícii z Najvyššieho vo vás. 

 

5. Okrem vašich pravidelných sedení s vašou Duchovnou Rodinou na vrchole 

vašej duchovnej hory, naznačených vyššie, je ešte jedna životne dôležitá a významná 

bezpečnostná činnosť, ktorú možno považovať za integrálnu súčasť vašej práce na sebe. 

 

Venujte čas, ktorý uberiete zo zbytočného čítania novín, časopisov a bezcenných 

kníh, čítaniu Svätej Biblie na každodennom základe. Prečítajte si jednu kapitolu 

v Starom zákone a jednu kapitolu v Novom zákone z tých tridsiatich piatich kníh, ktoré 

boli označené Najvyšším ako knihy, ktoré majú vnútorný či interný zmysel (ako je 

vymenované vyššie). 

 

Prečo si potrebujete čítať Svätú Bibliu? Dôvodom tohto je, že Svätá Biblia je 

vonkajším prostriedkom, pomocou ktorého udržiavate kontakt so zvyškom Stvorenia 

Najvyššieho. Zatiaľ čo váš autohypnotický tranz je nástrojom pre vnútorný kontakt 

s pravým Stvorením Najvyššieho, Svätá Biblia udržiava toto spojenie s vonkajškom. 
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Aby ste boli skutočne duchovnou bytosťou a šťastnou ľudskou bytosťou, je 

nevyhnutné, aby ste vaše každodenné čítanie Biblie zahrnuli do vašej práce na sebe. 

Nielenže sa tým sami naučíte niečo dôležité, no čo je najdôležitejšie, umožníte všetkým 

obyvateľom ostatných okruhov pravého Stvorenia Najvyššieho, aby sa podieľali na 

vašom živote a na všetkom, čo sa deje vo vašom svete, skrz vás z vašej vonkajšej 

pozície. Inak by nemohli byť súčasťou toho vonkajšieho sveta, pretože sami osebe nie 

sú schopní byť priamo vo vonkajšku. Vy ste ich spojovacím článkom. 

 

Viete, čo je jednou z najbežnejších prosieb všetkých vašich Duchovných Radcov, 

keď sa ich opýtate, „Ako vám môžem byť nápomocný/á?“ Zvyčajnou odpoveďou je ― 

čítať Svätú Bibliu na každodennom základe, pretože to im umožňuje byť v spojení 

s najexternejším stupňom tohto sveta. Z tej pozície môžu nesmierne prispieť 

k eliminácii negatívneho stavu. Ako viete, negatívny stav je zakotvený vo vonkajšom 

svete a vo vonkajšej mysli. Nezáleží na tom, že vy, s vašou vedomou vonkajšou 

mysľou, nerozumiete či nevnímate vnútorný zmysel alebo všetkých desať úrovní 

vnútorného zmyslu toho, čo čítate v Svätej Biblii. Vaša Vnútorná Myseľ tomu rozumie; 

a všetci, ktorí sú s vami spojení z ostatných dimenzií, to perfektne chápu. 

Prostredníctvom doslovného či vonkajšieho zmyslu Svätej Biblie je vaša vonkajšia 

myseľ udržiavaná v spojení s vnútornými duševnými svetmi. Pre vašu vonkajšiu myseľ 

je nesmierne cenné uvedomovať si rôzne duchovné záležitosti, ktoré by si inak vôbec 

neuvedomovala. Takýmto spôsobom môže vaša vonkajšia myseľ nastoľovať otázky 

duchovnej povahy, spojiť sa s vašou pravou Vnútornou Mysľou a stať sa jej skutočným 

kanálom a služobníkom spôsobom, akým predovšetkým má byť. 

 

Jedným z mnohých dôvodov, prečo vám Najvyšší dáva tento nástroj vo forme 

duchovnej autohypnózy, ktorý vás dostáva do priameho kontaktu s vašou pravou 

Duchovnou Rodinou a s Najvyšším, je, že sa ich všetkých môžete opýtať, keď ste na 

vrchole vašej duchovnej hory, po každodennom čítaní si Biblie, aký je skutočný význam 

toho, čo ste si prečítali a ako je to aplikovateľné na váš osobný život. Po tom, ako vám 

budú ukázané niektoré stručné ilustrácie toho, čo znamená jedna úroveň takého 

vnútorného zmyslu Svätej Biblie, budete veľmi prekvapení zistením pravdy o pravej 

štruktúre, obsahu a význame Svätej Biblie a ako je to aplikovateľné na váš každodenný 

život. Viac si o tejto záležitosti pozrite v 18. kapitole, nazvanej „O štruktúre, obsahu 

a význame Svätej Biblie,“ v knihe „Realita, mýty a ilúzie.“ 

 

Keď si už prečítate predtým spomenutých 35 kníh v Svätej Biblii, od prvej po 

poslednú stránku, neodkladajte ju bokom. Ešte ste vaše čítanie neskončili. Začnite tie 

knihy v Biblii čítať opäť, od začiatku do konca. Budete prekvapení zistením, koľko ste 

toho opomenuli počas prvého čítania a koľko nových aspektov pravdy vám bude 

zjavených. Je nevyčerpateľná. Pamätajte si, vnútorný zmysel Svätej Biblie obsahuje 

desať rôznych zmyslov a významov. Toto platí o každom slove, o každom písmene a o 

každej drobnosti a interpunkčnom znamienku. V tých tridsiatich piatich knihách Svätej 

Biblie je obsiahnutá nekonečná Božská Múdrosť Božskej Lásky. 

 

Kvôli dôležitej, rozhodujúcej a zásadnej funkcii Svätej Biblie, opísanej vyššie 

a v 14. kapitole knihy „Realita, mýty a ilúzie,“ je nevyhnutné čítať Svätú Bibliu 

dovtedy, kým budete na tejto Zemi a dovtedy, kým bude existovať negatívny stav. 

(Dokonca aj po vašom odchode z tejto Zeme.) 
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6. Ak sa chcete, nakoľko je to len možné, vyhnúť robeniu chýb a získavaniu 

nových problémov vo vašom živote, je životne dôležité a nutné, aby ste sa naučili a aby 

ste si z toho urobili pravidlo vo vašom živote ― nerobiť žiadne rozhodnutia či voľby, 

v žiadnom ohľade, bez akejkoľvek výnimky či vylúčenia niečoho, len z pozície vašej 

vonkajšej mysle. Zapamätajte si opäť, že vaša vonkajšia myseľ je len vašou schránkou, 

to nie ste skutočne vy. Ona nemôže robiť správne rozhodnutia alebo voľby. Vo väčšine 

prípadov sa rozhoduje a volí si v rozpore s vaším najlepším záujmom, z pozície 

negatívneho stavu. (Koniec koncov, je vytvorená z prvkov, ktoré boli vyfabrikované 

pseudo-tvorcami.) Bez ohľadu na to, ako dobre, rozumne, sľubne či vzrušujúco vyzerá 

taká voľba alebo rozhodnutie, nedajte sa oklamať. Jedinú náležitú, správnu, pravú 

a hodnotnú voľbu a rozhodnutie, ktoré môžete urobiť, ktoré je vo vašom maximálnom 

záujme, je z pozície vašej pravej Vnútornej Mysle, od vašej Duchovnej Rodiny, a hlavne 

od Najvyššieho, bez ohľadu na to, ako nepríťažlivo či neprospešne taká voľba alebo 

rozhodnutie v danom momente vyzerá. 

 

Preto je tu pravidlom, že vždy vojdete dovnútra, na vrchol vašej duchovnej hory 

a k vašej Duchovnej Rodine, a že ich požiadate o radu, diskutujúc s nimi o vašich 

vedomých myšlienkach, pocitoch, túžbach a preferenciách, porovnávajúc vaše túžby 

a preferencie s ich radou. A, samozrejme, nasledujte ich radu. Pamätajte si, že ich rada 

vždy pramení z vás a skrz vás. Vaše preferencie, voľby a rozhodnutia z pozície vašej 

vonkajšej mysle sú vždy z pozície negatívneho stavu, a nie z vás. Toto je dôvod, prečo, 

keď nasledujete radu prichádzajúcu z negatívneho stavu, nakoniec prehráte, nech tá 

situácia dočasne vyzerá akokoľvek dobre a uspokojivo. 

 

Ak budete nasledovať túto radu, ako bolo naznačené v bode číslo 6, nikdy sa 

nepomýlite. Toto je ďalší dôvod, prečo vám dal/a Najvyšší tento duchovný nástroj. 

Používajte ho a neváhajte sa opýtať na čokoľvek, nech vám to pripadá byť akokoľvek 

triviálne a nedôležité. 

 

7. Niektorí ľudia majú tendenciu prísť s bláznivým záverom, že sa môžete stať 

závislí na vašej duchovnej autohypnóze a že si vytvoríte akýsi zlozvyk ― so všetkým 

utekať na vrchol vašej duchovnej hory. Toto vás údajne učiní závislými na tomto, a nie 

slobodnými. Buďte si vedomí takých hlúpych a bláznivých tvrdení. Presne toto chce 

negatívny stav, aby ste uverili. 

 

Pravá realita tejto veci je taká, že pravdou je presný opak. Pamätajte si, vaša 

vonkajšia myseľ nie ste vy, ale je to len všivavá schránka, zosnovaná z prvkov 

negatívneho stavu. Odvodzovať všetko a spoliehať sa vo všetkom na vašu vonkajšiu 

myseľ je to isté, ako odvodzovať všetko a spoliehať sa vo všetkom na negatívny stav. 

Stávate sa otrokmi negatívneho stavu, mysliac si, že ste slobodní. Toto je vlastne presne 

tá dolu hlavou postavená pozícia tohto sveta. Otroctvo a poroba sú považované za 

slobodu a nezávislosť, a skutočná sloboda a nezávislosť sú považované za otroctvo 

a porobu. Toto platí o všetkom v tomto svete. 

 

Vždy, keď vojdete dovnútra, k vašej Vnútornej Mysli, k vašej Duchovnej Rodine, 

a hlavne k Najvyššiemu, idete k vášmu pravému „Ja,“ k sebe. Idete skutočne domov. 

Nechcete robiť všetky vaše rozhodnutia a voľby z hľadiska vášho pravého ja? Nie je 

toto skutočná sloboda a nezávislosť? Preto neváhajte vchádzať dovnútra kvôli všetkému. 
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Nebojte sa nikdy, že sa stanete závislí a že si navyknete na váš duchovný 

autohypnotický tranz. Koniec koncov, na kom sa stávate závislí? Na vašom pravom ja. 

Nie je pozemský život o tomto? Naučiť sa, ako byť závislý výlučne na sebe a spoliehať 

sa výlučne na seba? 

 

8. Je dôležité uvedomiť si, že aj keď sa cítite skvele a nejestvujú žiadne prípadné 

problémy, ktoré by vás otravovali či sužovali v danom momente, a aj keď nemáte chuť 

na vaše pravidelné duchovné sedenie, vtedy ho mať, je nutnejšie než kedykoľvek 

predtým. Nechuť mať vaše ďalšie duchovné sedenie je samo osebe problém. Chytili ste 

sa do nejakej pasce, ktorú vám nastražil negatívny stav. Preto vždy, keď sa objaví taká 

situácia, radí sa vám, aby ste okamžite išli na vrchol vašej duchovnej hory a preskúmali, 

prečo ste mali nechuť urobiť to a do akej pasce ste sa to chytili. Okrem toho, dokonca aj 

keď vám všetci vaši Duchovní Radcovia povedia, že nemáte vôbec žiadne problémy do 

tohto momentu a že by sa v tomto ohľade nemalo nič robiť, neznamená to, že nie je 

žiadna ďalšia záležitosť, ktorej by ste sa mali venovať alebo že nepotrebujete 

jednoducho byť s vašimi Radcami, relaxujúc a oddychujúc spolu na vrchole duchovnej 

hory a zotavujúc sa zo všetkých šarvátok každodenného života v tomto svete. 

 

Na druhej strane, ak nemáte žiadne problémy, na ktorých by bolo treba pracovať pri 

tomto jednotlivom sedení, neznamená to, že nezískate jeden či viac problémov počas 

doby medzi sedeniami. 

 

9. Keď budete na sebe viac a viac pracovať a keď budete náležite dodržiavať 

všetky postupy a kroky opísané v tejto knihe, vaše vchádzanie do vášho duchovného 

tranzu sa stane ľahším a ľahším a bude trvať menej a menej času. V jednom bode si 

uvedomíte, že jediné, čo musíte urobiť, je jednoducho zavrieť oči a okamžite budete na 

vrchole vašej duchovnej hory. 

 

No je aj ďalší dôležitý krok, ktorý budete schopní dosiahnuť v tomto ohľade. 

V jednom bode vašej práce, ak ju budete vykonávať svedomite a pravidelne a v súlade 

s uvedenými pravidlami, za akýchkoľvek podmienok, budete si neustále vedomí, 

dokonca i z hľadiska vašej vonkajšej vedomej mysle, prítomnosti všetkých vašich 

Duchovných Radcov pri vás na vrchole vašej duchovnej hory. Nech budete kdekoľvek 

alebo nech budete robiť čokoľvek, budete tam a budete to všetko robiť s vedomím, že 

vaša Duchovná Rodina je s vami a že to všetko robíte spolu. 

 

Keď dospejete vo vašom živote do tohto dôležitého bodu zvratu, bude to znamenať, 

že teraz ste sa skutočne stali vašou pravou Vnútornou Mysľou. Teraz je vaša vonkajšia 

myseľ skutočne včlenená do vašej Vnútornej Mysle a vy ste sa stali skutočne sami 

sebou. 

 

Nebojte sa ― ak budete neustále vidieť vašich Duchovných Radcov a počuť ich 

hlasy, ako budú s vami interagovať ― že prichádzate o rozum, ako by vás chceli 

presvedčiť niektorí blázniví profesionáli. Ak by ste prichádzali o rozum, váš život by sa 

rozkladal a všetko by sa rozpadalo a nebolo by to v rovnovážnom, organizovanom, 

vyrovnanom a usporiadanom stave, ktorý je výsledkom vašej práce na sebe s týmto 

vynikajúcim duchovným nástrojom. V tomto ohľade je pravdou presný opak. Opätovne 

váš rozum získavate. Toto je najprirodzenejší, najnormálnejší, najzdravší, najvhodnejší 
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a najželateľnejší stav. Naopak, neschopnosť komunikovať týmto spôsobom s vašou 

pravou Vnútornou Mysľou, s vašimi pravými Duchovnými Radcami a s Najvyšším je 

nezdravý, neprirodzený, abnormálny a neželateľný stav. 

 

10. Keď ste už vyriešili vaše pôvodné problémy; keď ste sa už zbavili všetkých 

symptómov, ktoré sužovali váš život; a keď ste už získali isté poznanie sveta, z ktorého 

ste prišli, a problémov, ktoré ste nadobudli v tom špecifickom intermediárnom svete, 

stávate sa spôsobilými vydať sa na cestu poučenia sa o tom, kto ste a prečo ste tu. 

Pretože toto je najväčšia životná snaha a úloha, vaše každodenné sedenia budete musieť 

vykonávať aj z tohto dôvodu. Takže, pri každom sedení budete schopní krôčik po 

krôčiku sa dozvedieť viac o svojich špecifických aspektoch, o svojej misii a o účele, 

kvôli ktorému ste si zvolili prísť na túto planétu a do negatívneho stavu. Toto poznanie 

bude viac a viac prispievať k vašej integrácii a kompletnosti a spôsobí, že budete 

neustále šťastnejší a šťastnejší, natešenejší a natešenejší, pokojnejší a pokojnejší 

a spokojnejší a spokojnejší. 

 

Duchovní Radcovia vo vašej Vnútornej Mysli, pod záštitou, dozorom a vedením 

Najvyššieho, budú schopní zjaviť vám pri každom sedení nejaké drobnosti o vás 

a o vašom poslaní, ktoré si budete môcť vložiť do skladačky vášho života na tejto 

planéte. Pokiaľ budete robiť všetko ostatné pri vašich sedeniach, opísané v predošlých 

krokoch, pokiaľ sa budete úzkostlivo riadiť tými postupmi a krokmi a nevynecháte 

alebo úplne neopomeniete vykonávanie vašich duchovných sedení, budete oprávnení 

dozvedieť sa viac o tom, kto ste, prečo ste tu a aké je vaše špecifické poslanie na tejto 

Zemi. Keď budete mať za sebou bezpečnostné kontroly a ten dôležitý, rozhodujúci 

a zásadný proces čistenia a vymývania, keď dokončíte prácu na všetkom potrebnom, 

môžete poprosiť Najvyššieho, aby vás vzal/a domov, odkiaľ ste prišli, alebo do 

špecifického intermediárneho sveta, a aby vám umožnil/a opätovne zažiť a priučiť sa 

čomukoľvek, čo potrebujete a čo môže prispieť k lepšiemu pochopeniu seba, vášho 

poslania a vášho života. 

 

11. Počas vašej práce na sebe v duchovnom autohypnotickom tranze budete 

postupne schopní rozvinúť ohromné ovládanie a kontrolu negatívneho stavu, 

sebaovládanie, ako aj sebadisciplínu. Všetko vo vašom živote bude organizovanejšie, 

usporiadanejšie a disciplinovanejšie. Jedným zo znamení, že ste pravou duchovnou 

bytosťou a vašou pravou Vnútornou Mysľou, je, že ― súc skutočne sám/sama sebou ― 

kontrolujete negatívny stav, máte sebakontrolu a sebadisciplínu. Pamätajte si, že 

negatívny stav je vždy neporiadny, smradľavý, mimo kontroly, dezorganizovaný, 

nedisciplinovaný, svojvoľný, neposlušný, spurný a neustále oponujúci všetkému. Pokiaľ 

máte v sebe ešte stále takýto druh charakteristických čŕt negatívneho stavu, ešte stále ste 

jeho nevoľníkom a otrokom. 

 

Poproste Najvyššieho vo vašej pravej Vnútornej Mysli a všetkých vašich 

Duchovných Radcov, aby z vášho života odstránili všetko, čo spôsobuje a podporuje 

takýto typ charakteristických čŕt vo vás. Poproste ich, aby vám pomohli rozvinúť 

skutočnú kontrolu, skutočný poriadok a skutočnú disciplínu vo vašom živote. Stvorenie 

Najvyššieho je vždy poriadne, organizované, elegantné a súdržné. Koniec koncov, 

Najvyšší je zákon a poriadok Sám/Sama Osebe. Ak ste neporiadni a nedisciplinovaní, 

oponujete Najvyššiemu. 
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Poproste Najvyššieho, aby vám zjavil/a, čo znamená skutočný zákon a poriadok 

z Jeho/Jej hľadiska, aplikovateľný na váš osobný život. Dôvodom tejto prosby je, aby 

ste sa vyhli prepadnutiu klamu, že zákon a poriadok, alebo požiadavky, predpisy, tabu, 

diktáty a očakávania pozemských inštitúcií, organizácií, náboženstiev, tradícií, 

konvencií a zvykov sú veci, ktoré sa musia dodržiavať. Zvyčajne nie sú, okrem tých, 

ktoré sa odrážajú v Desiatich prikázaniach. Justičný systém zahrnuje týchto Desať 

prikázaní do svojich zákonov prostredníctvom vplyvu Božskej Prozreteľnosti. Vždy 

skontrolujte všetko s Najvyšším pri vašich pravidelných sedeniach. 

 

12. Počas vašej práce na sebe získate najznamenitejšie duchovné kvality, ktoré bude 

potrebné rozvinúť a prispôsobiť vášmu životu; skromnosť, pokoru, poníženosť, 

flexibilitu, pohyblivosť a tolerantnosť; pochopenie, rešpekt, akceptovanie a oceňovanie 

iných takých, akí sú, bez toho, aby ste sa pokúšali vnútiť im vaše spôsoby alebo vaše 

názory, alebo váš životný štýl, nech by ste akokoľvek chceli a nech si akokoľvek 

myslíte, že vaša cesta je výnimočná a dobrá. Pamätajte si, čo je dobré a náležité pre vás, 

pre iných môže byť veľmi škodlivé a nevhodné. Ale tiež, nedovoľte iným, aby vám 

nanútili ich názory, spôsoby a životný štýl. Prestanete manipulovať, využívať 

a zneužívať iných ľudí a seba, a dokážete nadobudnúť schopnosť zabrániť iným ľuďom, 

aby manipulovali, využívali, zneužívali či zle zaobchádzali s vami. Jednoducho 

povedané, keď to bude náležité a správne, budete schopní povedať „Nie,“, a keď bude 

náležité a správne povedať „Áno,“ poviete to. Taktiež, prestanete byť majetnícki, 

závistliví a žiarliví na každého a prestanete dovoľovať ostatným, aby boli majetnícki, 

žiarliví a závistliví voči vám. 

 

Tak sa zbavíte egoizmu a sebectva a skutočne začnete milovať Boha, iných a seba. 

 

Dosiahnuť toto je najťažšia úloha a rozvinúť takýto typ vysoko zrelého, múdreho 

a duchovného postoja trvá dlho. Musíte na tom neustále pracovať pri vašich sedeniach 

s Najvyšším a s vašimi ostatnými Duchovnými Radcami a s vašou Vnútornou Mysľou 

a musíte ich poprosiť, aby vám v tom pomohli a  ukázali najlepší a najrýchlejší možný 

spôsob, ako sa takýmto/takouto stať. 

 

Konečným cieľom vašich sedení je získať a dosiahnuť stav, kedy budete trvale 

s múdrosťou milovať Najvyššieho ― viac a viac, nado všetkých a nadovšetko, z celého 

vášho srdca, z celej vašej duše, z celej vašej mysle, z celého vášho ducha, z celého 

vášho tela, bez akýchkoľvek postranných motivácií či vyhľadávania zásluh; milovať 

Ho/Ju skrz činy, skrz skutky, skrz život, konaním osohu, a milovať ostatných viac než 

seba, trvale a múdro; a napokon, milovať seba kvôli Najvyššiemu a kvôli ostatným, 

s múdrosťou a bez akýchkoľvek egoistických či postranných motivácií alebo úmyslov. 

 

Radí sa vám, aby ste poprosili Najvyššieho, aby vás naučil/a, čo to je a ako sa to 

prejavuje v každodennom živote ― milovať Najvyššieho s múdrosťou, nado všetkých 

a nadovšetko; milovať ostatných s múdrosťou, viac než seba; a milovať seba 

s múdrosťou, kvôli Najvyššiemu a ostatným. Bude vám ukázané a naučíte sa, ako to 

možno manifestovať vo vašom osobnom, každodennom praktickom živote a žití. 
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Keď sa dostanete do tohto bodu, skutočne sa stávate mužom či ženou Božou. 

Stávate sa skutočne sám/sama sebou. V tomto bode si uvedomíte, kto ste a prečo ste tu 

a aká je vaša špecifická úloha a poslanie vo vzťahu k tejto planéte Zem. 

 

13. Je veľmi dôležité, aby ste s pravým Najvyšším, s vašimi pravými Duchovnými 

Radcami a s vašou pravou Vnútornou Mysľou určili, počas bytia vo vašom duchovnom 

autohypnotickom tranze, aká je asi správna miera a čas, ktoré treba venovať každému 

aspektu vášho bytia a existencie. Čiže, aký je pre vás osobne náležitý a správny pomer, 

v akom by sa mali napĺňať vaše duchovné, duševné, sexuálne a fyzické potreby. 

Napríklad, koľko potrebujete jedla a aký druh? Koľko potrebujete piť a aký druh 

nápojov? Koľko času potrebujete na zábavu, sex, humor a relaxáciu? A čo je 

najdôležitejšie, koľkokrát denne potrebujete vykonávať vašu duchovnú autohypnózu? 

Potrebujete piť nejaký alkohol a ak áno, aká je najbezpečnejšia hranica, ktorá by 

neumožnila otvorenie vrát pre vniknutie negatívnych duchov do vás? Ako často a na ako 

dlho potrebujete dovolenku v práci, kde ísť, ako tráviť váš voľný či mimopracovný čas 

najlepším možným spôsobom, ako si vykonávať vaše povinnosti a záväzky v práci 

a doma a všetky ostatné veci súvisiace s vaším každodenným životom. 

 

Len vaša Duchovná Rodina, vaša Vnútorná Myseľ a Najvyšší vedia presne, čo je 

pre vás duchovne náležité, správne a vhodné. Pamätajte si, rôzni ľudia majú rôzne 

potreby, pretože všetci sú iní a jedineční. V žiadnom ohľade, no najmä nie v tomto, nie 

sú možné ani želateľné žiadne zovšeobecňovania. Čo myslíte, prečo mi Najvyšší 

poradil/a, aby som do tejto knihy nezahrnul žiadne konkrétne anamnézy? Preto, aby vás 

to nepokúšalo nasledovať také príklady, a ak vás to naozaj zaujíma, aby ste si prečítali 

iné knihy, kde sa také príklady nachádzajú. 

 

Jedným z najrozhodujúcejších princípov, ktoré si musíte uvedomiť, je, že jedine vy, 

z pozície vašej pravej Vnútornej Mysle, môžete vo vašom vlastnom živote vytvoriť taký 

príklad, aký je potrebné a aký je pre vás vhodné. Nikto nemôže dávať príklad za vás. 

Nechcete sa stať otrokom príkladu niekoho iného, že? To by zmarilo účel, kvôli 

ktorému bola táto kniha napísaná či nadiktovaná Najvyšším. Spôsoby a prostriedky, ako 

dosiahnuť všetky tieto veci a ciele a ako nastoliť správnu rovnováhu vášho života, sú 

obsiahnuté v tejto knihe a vo všetkých zvyšných šiestich knihách, a najmä v knihe 

„Posolstvá z vnútra.“ 

 

14. Ako budete pracovať na sebe spôsobom opísaným vyššie, začnete si 

uvedomovať, že vaše vchádzanie dovnútra párkrát denne (je určené Najvyšším ― koľko 

sedení potrebujete denne a čo je pre vás v tomto ohľade najlepšie) a vaše každodenné 

čítanie Svätej Biblie, a vaše stávanie sa viac a viac sebou samým/samou, je to, o čom je 

vlastne skutočná modlitba. Takto sa modlíte k Bohu. Všetky ostatné typy modlitieb, 

ktoré vás učili v kostoloch, s výnimkou Modlitby Pána, zaznamenanej v Evanjeliu podľa 

Matúša, kapitola 6, verše 9 – 13, sú zbytočné a márne a nemajú vôbec žiadnu duchovnú 

hodnotu či význam. Toto platí najmä o tých dlhých modlitbách, ktoré počujete 

v rôznych protestantských kostoloch, a o modlitbách k všetkým tým úbohým svätým 

a k Márii, matke Ježišovej, v katolíckych kostoloch, a o všetkých tých zariekavajúcich 

a opakujúcich sa slovách vo všetkých kostoloch na tejto Zemi. Všetky sú skorumpované 

a nakazené negatívnym stavom. Opýtajte sa Najvyššieho vo vašej pravej Vnútornej 
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Mysli, či sú toto tvrdenie a tento bod, ako aj všetky ostatné body v tejto knihe, od jej 

začiatku do konca, správne. 

 

Dôvod, prečo je Modlitba Pána výnimkou z tohto pravidla, je, že v jej vnútornom 

zmysle sú zhrnuté všetky pravé duchovné princípy každého pravého náboženstva, 

duchovnosti a celého Stvorenia Najvyššieho. Preto, aby sa potvrdili a evokovali tieto 

pravé duchovné princípy vo vašom živote, radí sa vám zakončiť každý z vašich 

duchovných tranzov, po tom, ako sa poďakujete každému i vašej Vnútornej Mysli, 

Modlitbou Pána, ktorá znie nasledovne: 

 

OTČE NÁŠ NA NEBESIACH, POSVÄŤ SA MENO TVOJE. 

PRÍĎ KRÁĽOVSTVO TVOJE. TVOJA VÔĽA NECH JE NA 

ZEMI TAK AKO V NEBI. CHLIEB NÁŠ KAŽDODENNÝ DAJ 

NÁM DNES. A ODPUSŤ NÁM NAŠE VINY AKO I MY 

ODPÚŠŤAME NAŠIM VINNÍKOM. A NEUVEĎ NÁS DO 

POKUŠENIA, ALE ZBAV NÁS ZLÉHO. LEBO TVOJE JE 

KRÁĽOVSTVO I MOC I SLÁVA, NAVEKY, AMEN. 

 

15. Ak robíte všetko toto, ak sa krok za krokom riadite všetkými týmito postupmi, 

zjavenými Najvyšším v tejto knihe, fakticky napĺňate, k vašej vlastnej spokojnosti 

i k spokojnosti Najvyššieho, účel vášho života na planéte Zem. Toto je všeobecný 

i špecifický účel vášho života na tejto planéte. Toto je chodníček či cesta k Bohu, 

Pánovi Ježišovi Kristovi, Jednému Nedielnemu Bohu, ktorú máte nájsť a nasledovať tu 

na tejto Zemi. Ona vás zavedie späť k vášmu stratenému domovu a k vášmu stratenému 

ja. 

 

Súkromnejší, intímnejší a osobnejší cieľ vášho života na tejto Zemi a spôsoby, ako 

ho naplniť k vašej spokojnosti i k spokojnosti Najvyššieho, môže zjaviť Najvyšší len 

priamo vám, keď budete praktizovať na každodennom základe, čo je opísané v tejto 

knihe. 

 

16. Keď už plne a kompletne naplníte účel vášho života na tejto Zemi, bez ohľadu 

na to, či tu budete musieť zostať jednu minútu alebo sto rokov podľa pozemskej 

časomiery, budete pripravení opustiť túto Zem a byť prenesení do inej dimenzie. 

 

V tomto bode chcem, aby ste si uvedomili, že než ste prišli do tohto sveta, 

kvôli vašim vlastným dôležitým duchovným dôvodom a poučeniu, i kvôli dôvodom 

a poučeniu všetkých ostatných v Stvorení Najvyššieho, ste si zvolili cestu a spôsob, 

akým sa oddelíte od vašej  vonkajšej schránky, ktorá drží v pasci vášho ducha na tejto 

Zemi. Môže to byť nehoda, alebo náhla či pomalá smrť, alebo takzvané prirodzené 

príčiny alebo samovražda, alebo nejaká fyzická choroba. Môže to byť taká smrť, že 

jednoducho vyjdete v pokoji z vášho tela, zatiaľ čo budete fyzicky spať. Nech ste si 

zvolili akýkoľvek spôsob, bude slúžiť svojmu účelu vášho oslobodenia sa z otroctva 

voči telu, ktoré bolo pôvodne vyfabrikované pseudo-tvorcami. 

 

Ako sa vám ozrejmuje čítaním si tejto knihy, váš život sa ani nezačal, ani sa nekončí 

vaším bytím na tejto planéte v tomto jednotlivom tele. 
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Čo sa s vami stane po vašom opustení tohto tela? Alebo, čo ľudia bláznivo nazývajú 

smrťou? Ak zomriete náhle alebo pri nehode, budete prebudení okamžite. Ak zomriete 

na chorobu alebo z prirodzených príčin, budete prebudení na tretí deň po vašej fyzickej 

smrti. Tak či onak, budete prebudení v špeciálnej dimenzii, takpovediac na nádvorí 

všeobecného intermediárneho sveta. Nie je to ten istý špecifický intermediárny svet, 

v ktorom ste boli trénovaní pred vašou inkarnáciou na túto planétu. Na tomto „nádvorí“ 

budete zoznámení s vaším novým stavom. Ak ste boli veľmi chorí alebo totálne šialení 

a psychotickí, budete z vášho stavu liečení. Potom vám bude dané nové telo, ktoré 

nepodlieha rozkladu alebo procesu starnutia ako vaše pozemské telo. 

 

Po tom, ako zostanete nejaký čas na tom predbežnom mieste a situácii (dĺžka sa 

rôzni v závislosti od duchovných, duševných, emocionálnych, intelektuálnych 

a fyzických podmienok, z ktorých ste prišli), ste prenesení do všeobecného 

intermediárneho sveta, kde podstúpite proces prehodnocovania všetkých vašich zážitkov 

a vášho životného štýlu, kým ste boli na planéte Zem. Tento proces prehodnocovania je 

tým, čo sa v Biblii nazýva Posledný Súd. Toto je váš osobný Posledný Súd. Vy ste 

svojím vlastným sudcom, žalobcom, obhajcom, porotou i tým, kto vynesie rozsudok. Ak 

ste boli agentom negatívneho stavu a nekonvertovali ste do pozitívneho stavu počas 

vášho pobytu na planéte Zem, je vám predstavená voľba byť oslobodený/á 

a konvertovaný/á do pozitívneho stavu, po absolvovaní procesu pokánia, vyznania 

hriechov a poprosenia o milosrdenstvo a odpustenie za všetko zlé, čo ste urobili iným 

i sebe. Ak súhlasíte s konverziou, ste poslaní do špeciálneho oddelenia Novej Školy, kde 

budete transformovaní na pozitívneho ducha. Počas toho transformačného procesu 

podstúpite všemožné operácie, genetické manipulácie a ďalšie duchovné procedúry, aké 

my nepoznáme. Niekedy môžu byť veľmi bolestivé a náročné. Po dokončení vašej 

transformácie vám bude daná príležitosť rozhodnúť sa byť čímkoľvek a robiť čokoľvek, 

čo chcete v pozitívnom stave nebies. 

 

Ak si nezvolíte konverziu, nájdete si najvhodnejšie miesto podľa vášho vkusu 

v spoločnosti pekiel (iné peklá, než z ktorých ste sa inkarnovali na Zem), kde budete 

zapojení do užitočnej práce a žiť vaším vlastným životným štýlom, ktorý nepramení 

z Najvyššieho. Tu a tam vám bude daná príležitosť odvrátiť sa od vášho tamojšieho 

životného štýlu. Po tom, ako sa naučíte všetky vaše lekcie a ako budete pripravení, 

budete schopní poprosiť o pomoc. Bude vám poskytnutá pomoc a budete poslaní do 

Novej Školy kvôli duchovnej, duševnej, emocionálnej, intelektuálnej, sexuálnej 

a fyzickej transformácii. 

 

Ak nemusíte ani do pekiel, ani do Novej Školy, najprv podstúpite proces eliminácie 

všetkého lživého a zlého, alebo všetkého, čo vám nepatrí, čo je na vás stále nalepené, čo 

ste si doniesli z planéty Zem. A opäť, po tom vám budete daná voľba a príležitosť do 

večnosti pokračovať vo vašom duchovnom pokroku v spoločnosti nebies podľa vášho 

výberu. 

 

Toto je veľmi stručný a veľmi všeobecný opis toho, čo sa vám stane po vašom 

odchode z tejto Zeme. (Viac si o týchto veciach môžete prečítať v Swedenborgovej 

knihe „Nebo a peklo“ a v knihe Dr. Starka „Doktor ide do neba;“ hoci, od doby, kedy 

boli tie knihy napísané, v duchovnom svete došlo k mnohým zmenám. Preto mnohé 

tvrdenia v tých knihách už viac nie sú platné.) 
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Jedným z mnohých dôvodov, prečo vám Najvyšší dal/a tento nový duchovný nástroj 

(opísaný v tejto knihe a vo zvyšných šiestich knihách, ktorých zoznam je na konci tejto 

knihy), je dať každému príležitosť podstúpiť proces oslobodenia sa od všetkého zlého a 

lživého ešte počas pobytu na tejto planéte. Robí sa to preto, aby ste nemuseli ani ísť do 

pekiel, ani sa pridlho zdržiavať v intermediárnom svete; a aby ste nezostali polapení 

v bolestivom procese odsudzovania sa, trestania sa, očisťovania a vymývania. 

 

Čím ďalej sa dostanete v procese neustáleho čistenia a vymývania skrz tento 

duchovný nástroj, kým ste ešte na tejto Zemi, tým to bude pre vás ľahšie, keď sa 

dostanete tam, a tým rýchlejšie budete späť doma alebo na novo pridelenej pozícii podľa 

vášho výberu. (Nikdy to nie je to isté miesto či stav.) Niektorí z vás, ktorí budú pokročilí 

pri používaní tohto nástroja a metodológie na sebe, budú musieť zostať v tom svete len 

sedem dní pozemského času, alebo minimálny požadovaný čas, nutný pre prispôsobenie 

sa pravému duchovnému svetu. Maximálny čas, ktorý je vám dovolené zostať v tomto 

intermediárnom svete v tejto dobe, sú 4 roky pozemského času. Je vo váš duchovný 

prospech, zostať v tom svete tak krátko, ako je len možné, pretože zdržiavanie sa tam 

a pretrvávanie tam nie je dobrým znakom vašej duchovnej pohody. Tej nevyhnutnosti sa 

môžete vyhnúť tým, že budete vo vašom živote, kým ste ešte na planéte Zem, aplikovať 

všetko, čo ste sa dozvedeli z tejto knihy. 

  

17. Každá ľudská bytosť, čo bola kedy poslaná na túto Zem, je vybavená všetkým 

nutným pre tunajšie patričné prežitie a pre nájdenie svojej cesty späť do duchovného 

pozitívneho stavu. Každému sú neustále dávané rôzne príležitosti na zmenu a na 

uvedomenie si, aká je pravda o tomto všetkom. Nikomu nie je nikdy bránené buď zistiť 

pravdu či zmeniť sa, alebo zostať v otroctve vonkajška, a teda negatívneho stavu. 

Nikomu nič nechýba na úspešné a efektívne dosiahnutie tohto cieľa. Jediné, čo musíte 

urobiť, je pozerať sa a vidieť, no pozerať sa a vidieť z vášho vnútra a do vášho vnútra, 

a nie z vášho vonka. Ak sa pozeráte na všetko z vonkajšieho sveta, neuvidíte absolútne 

nič. Žiadne iné svety, žiadne iné dimenzie, žiadne iné bytosti a entity, žiadny život po 

smrti, a popriete všetko, čo bolo napísané v tejto knihe alebo v ktorejkoľvek zo 

spomenutých kníh. Avšak, ak vynaložíte snahu a začnete sa pozerať dovnútra, a potom 

zvnútra von, budete schopní objaviť mnohé svety, mnohé dimenzie, o ktorých sa vám 

nikdy ani len nesnívalo alebo ktoré ste si nepredstavovali ani vo vašich najdivokejších 

predstavách. Akým spôsobom a z ktorej pozície sa rozhodnete odteraz pozerať? Voľba 

je vaša. 

 

18. A napokon, je dôležité uvedomiť si, že nikto nie je nútený uveriť a robiť nič, čo 

bolo napísané v tejto či v ktorejkoľvek z ďalších šiestich kníh. Máte Bohom danú 

slobodu voľby. Z tejto pozície buďte sudcom všetkého, čo vám bolo prezentované. 

Jediné, o čo ste žiadaní, je, aby ste šli dovnútra a opýtali sa vašej vlastnej pravej 

Vnútornej Mysle a Najvyššieho vo vašej pravej Vnútornej Mysli na toto všetko, presne 

sa riadiac opísanými postupmi tejto metodológie a duchovného prístupu. Ak sa vám 

nebude páčiť, čo nájdete, vždy sa môžete vrátiť do vášho predošlého stavu. Ešte raz, 

voľba je vaša. 

 

Prosím vás, nepremeškajte túto príležitosť a dajte sami sebe šancu dozvedieť sa 

pravdu. Koniec koncov, „KRÁĽOVSTVO BOŽIE JE VO VÁS,“ (Evanjelium podľa 
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Lukáša, kapitola 17, verš 21.) Čo myslíte, kde inde môžete nájsť skutočné šťastie, 

radosť a oslobodenie od vašich problémov a trápení? 
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ZÁVER 

 
SKUTOČNE TERAZ VIETE, KTO STE A PREČO STE TU  

A ČO TO ZNAMENÁ,  

 BYŤ SKUTOČNE DUCHOVNÁ A ŠŤASTNÁ  

ĽUDSKÁ BYTOSŤ, ZJEDNOTENÁ ĽUDSKÁ BYTOSŤ? 

 

 

Po prečítaní si tejto knihy a praktizovaní toho, čo vám bolo odporučené praktizovať, 

by ste mali byť lepšie schopní odpovedať na otázku, či skutočne viete, kto ste a prečo 

ste tu a čo to znamená, byť skutočne duchovná a šťastná ľudská bytosť, čiže zjednotená 

ľudská bytosť. 

 

Aj keď je odpoveď na otázku: „Kto ste?“  multidimenzionálna a je súčasťou vášho 

večného duchovného pokroku, druhú otázku: „Prečo ste tu?“ možno zodpovedať 

v postupných krokoch, ako budete na sebe pracovať. Odpoveď na druhú otázku je vám 

vždy zjavovaná vtedy, keď určité aspekty vášho poslania boli naplnené a dokončené. 

Potom vám bude povedané, aká je. Ako ste si všimli v predošlých kapitolách, nemôžete 

poznať vopred celý obsah poslania, ktoré máte na Zemi, a jeho veľmi špecifický, 

osobný, intímny a súkromný spôsob a stránku jednoducho z bezpečnostných dôvodov. 

No krôčik za krôčikom sa dozviete i ten aspekt odpovede, ako budete vo svojom živote 

aplikovať opísanú metodológiu. 

 

Pokiaľ ide o to, či ste sa dozvedeli, čo to je, byť skutočne šťastná, duchovná ľudská 

bytosť, čiže zjednotená ľudská bytosť, závisí od toho, čo zistíte z vašej vlastnej pravej 

Vnútornej Mysle a od vašich vlastných pravých Duchovných Radcov a, čo je 

najdôležitejšie, od pravého Najvyššieho vo vašej Vnútornej Mysli, keď ste sa už s nimi 

skontaktovali. Ak odpovedia, že obsah tejto knihy je pravdivý a prichádza priamo od 

Najvyššieho a že je to Jeho/Jej Zjavenie, potom budete s istotou poznať odpoveď na túto 

otázku. Ak by ste nejakou náhodou dostali negatívnu odpoveď, potom sa ich musíte 

opýtať na toto všetko a všetky tieto otázky a nechať ich, nech vám to vysvetlia. Potom 

budete aspoň s istotou vedieť, aké sú odpovede pre vás osobne a subjektívne. 

 

Sú tu isté záverečné poznámky, ktoré by som chcel predniesť. 

 

1. Nikto nedokáže či nemôže poznať Absolútnu Pravdu, pretože nikto okrem 

Najvyššieho nie je Absolútny. Preto len Najvyšší vie Absolútnu Pravdu, pretože On/Ona 

je Absolútna Pravda. Avšak, rôzne aspekty tejto Absolútnej Pravdy zjavuje Najvyšší 

v relatívnych, postupných krokoch. Vždy, keď ste pripravení poznať niečo nové a iné, 

Najvyšší to zjaví cez niekoho na tejto Zemi. Po jednom kroku zvyčajne nasleduje ďalší. 

Veľmi často, a nie je to nezvyčajné, to, čo bolo platné, náležité a účinné v predošlých 

krokoch, nie je už viac platné, náležité a účinné v súčasne zjavenom kroku. Toto 

pokračuje pri každom novo zjavenom kroku. Každý nový krok si vyžaduje vyvinutie 

novej metodológie, špecifickej pre jeho obsah a štruktúru. 

 

2. Vo vzťahu k súčasne existujúcemu duchovnému stavu na planéte Zem, 

duchovný prístup a metodológia prezentovaná v tejto knihe odráža obsah nového kroku, 
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pred ktorým všetci stojíme a ktorý sme pripravení poznať. Poznanie a obsah tohto 

nového kroku bol zjavený v tejto knihe a v predtým spomenutých šiestich knihách. Toto 

poznanie a Zjavenie a jeho metodológia budú platné, správne a účinné dovtedy, dokedy 

bude trvať tento krok a dokedy nevyčerpá svoju užitočnosť. V tom čase poskytne 

Najvyšší cez niekoho ďalšieho Nové Zjavenie o povahe a štruktúre nasledujúceho 

kroku, kedy bude tiež vyvinutá nová metodológia, súvisiaca s tým krokom. To, ako dlho 

bude trvať a bude užitočný súčasne existujúci krok a jeho metodológia, vie len Najvyšší. 

Nie je na nás, aby sme poznali časy, dni či obdobia v týchto veciach. (Pozrite si Skutky 

apoštolov, kapitola prvá, verš siedmy.) Avšak, majte na pamäti, že tento krok, tento 

nový krok, sa práve začal a sme na jeho samom začiatku. 

 

3. Ak ste si prečítali túto knihu až po tieto slová, získali ste oprávnenie prijať 

vyššie chápanie obsahu, významu a účelu vášho života a ľudského života vo 

všeobecnosti na tejto planéte. To, či nadobudnete alebo nenadobudnete toto vyššie 

poznanie, je úplne na vás. Závisí to od toho, nakoľko ste odhodlaní aplikovať vo vašom 

živote tento Bohom daný nástroj a riadne postupy na jeho využitie, opísané v tejto 

knihe. Čím viac ho budete uplatňovať, tým viac budete vedieť a chápať. Uvedomte si, 

že ten/tá je požehnaný/á, kto počúva, vie a koná podľa toho. 

 

4. V celom Stvorení nie je nič dôležitejšie než náležité a správne poznanie 

Najvyššieho, iných a seba, a následná aplikácia a praktizovanie toho poznania vo 

svojom živote. Duchovný prístup prezentovaný v tejto knihe bol navrhnutý na tento 

vyšší účel a potrebu. S ním môžete, ak si tak zvolíte, vstúpiť do brány toho poznania 

a praktizovania a vydať sa na cestu večného duchovného pokroku. Tento duchovný 

pokrok je určený postupným získavaním čoraz väčšieho, lepšieho a hlbšieho poznania 

Najvyššieho, iných a seba a jeho efektívnejším, užitočnejším a jedinečnejším 

aplikovaním vo všetkých aspektoch svojho ducha, duše a tela. 

 

5. Je dôležité uvedomiť si, že nakoľko nie ste absolútni, viete v sebe obsiahnuť len 

určité jedinečné aspekty Najvyššieho, v ktorých je Najvyšší prítomný v Jeho/Jej 

celistvosti. No On/Ona môže mať k vám vzťah len z vašich vlastných aspektov a skrz 

ne. Nikto v celom Stvorení, od večnosti do večnosti, nemal ani nikdy nebude mať tie 

isté aspekty ako vy. Takže, v každom jednom z nás sa Najvyšší objavuje a je zažívaný/á 

úplne inak. Toto je jeden z dôvodov, prečo je nevyhnutné poznať lepšie seba a poznať 

lepšie iných. Lepším poznaním seba poznáte lepšie ten aspekt Najvyššieho, ktorý je 

jedinečne reprezentovaný vo vás a ktorý potom môžete lepšie zdieľať so všetkými 

ostatnými. Takýmto spôsobom zdieľame Najvyššieho v nás so všetkými ostatnými. 

Lepším poznaním iných začíname lepšie poznávať ostatné aspekty Najvyššieho, 

reprezentované v iných, a zdieľať tie aspekty s nami samými, pozdvihujúc a obohacujúc 

naše poznanie a praktizovanie duchovného života v nesmiernej miere. Jediný spôsob, 

ako môžeme poznať Boha, je poznať Ho v nás a v iných. Súc relatívni a stvorení, 

nemôžeme poznať Boha z Boha, v Ňom Samom /Nej Samej a podľa Neho Samého /Nej 

Samej. Také poznanie by sme nemohli prežiť. No môžeme poznať Boha v nás a v iných. 

 

Tu prezentovaný duchovný prístup a metodológia sa od tohto momentu stávajú 

hlavnými nástrojmi na získanie tohto typu poznania a jeho praktické aplikovanie 

a použitie. 
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6. Jedným z najdôležitejších duchovných princípov pravého Stvorenia je, že 

čokoľvek, čo je a existuje, je a existuje kvôli vzájomnému osohu, spoločnému dobru 

a úžitku. Nech robíte vo vašom živote čokoľvek, ak to robíte kvôli tomuto duchovnému 

účelu, je to zbožné, pozitívne, správne a veľmi užitočné a duchovné. Na druhej strane, 

čokoľvek, čo robíte, bez ohľadu na to, ako pekne, dobročinne, dobre a náležite to pre 

vás a pre každého vyzerá, ak sa to nerobí s motiváciou a úmyslom vzájomného osohu, 

spoločného dobra a úžitku pre všetkých, je to negatívne, zlé, bezbožné, neduchovné 

a zbytočné, pokiaľ ide o váš vlastný duchovný stav. 

 

Duchovná metodológia prezentovaná v tejto knihe vám umožňuje definovať 

a praktizovať všetko z duchovnej pozície vzájomného osohu, spoločného dobra a úžitku 

ako jediného možného zdroja náležitej, správnej a zbožnej motivácie a úmyslu. Ako 

viete, počíta sa obsah a povaha vašich úmyslov a motivácií. Napríklad, ak ste dali milión 

dolárov nejakej dobročinnej organizácii, a vaším primárnym úmyslom a motiváciou 

bolo vyhnúť sa plateniu daní alebo odpísať dane, alebo vaša reputácia, potom váš 

príspevok vám osobne neprinesie žiaden duchovný úžitok, pretože to nebolo urobené 

z pozície čistej lásky, bezpodmienečnej lásky, alebo z toho dôvodu, že pomáhať takej 

organizácii je duchovne správne. 

 

7. Nič, čo nie je vyvodzované z Najvyššieho, podľa Najvyššieho, skrz Najvyššieho 

a s Najvyšším, nemôže byť nikdy pozitívne, správne a pravdivé, nech to každému 

pripadá byť akokoľvek nádherné a prospešné. Dôvodom tohto je, že len Najvyšší ako 

Absolútne Dobro a Pravda Sám/Sama Osebe môže byť pravým zdrojom všetkého 

pozitívneho, dobrého a pravdivého. 

 

Jedným z dôvodov, prečo vám je daný duchovný prístup a metodológia opísaná 

v tejto knihe, je, aby ste boli schopní naučiť sa a dôkladne rozlišovať, čo je a čo nie je 

z Najvyššieho. A aby ste prijali, inkorporovali a tvorivo využívali vaším vlastným 

jedinečným spôsobom to, čo je z Najvyššieho, a aby ste odmietali všetko ostané ako 

odpad, ktorý môže len znečistiť, otráviť, kontaminovať a napokon zničiť vaše duchovné 

snaženie. 

 

8. Zo všetkého, čo ste sa dozvedeli v tejto knihe, môžete usúdiť, že pravú radosť, 

zábavu, šťastie, potešenie, pôžitok, pokoj, pohodu, mier, zdravie, spokojnosť, naplnenie 

a všetko pozitívne a dobré možno dosiahnuť a získať len duchovnými prostriedkami. 

Tieto duchovné prostriedky sú presne definované v tejto a v ostaných šiestich knihách. 

Nech sa budete akokoľvek usilovne pokúšať dosiahnuť a získať tento želateľný stav vo 

vašom živote akýmikoľvek inými prostriedkami, metodológiou a prístupom než 

duchovnými, nikdy neuspejete natrvalo. Nezabúdajte, že váš život nekončí smrťou 

vášho fyzického tela. Fakticky len skutočne začne. Čo urobíte so všetkými tými 

ostatnými prístupmi, prostriedkami a metodológiami, ktoré nie sú skutočne duchovné, 

ako sú tie, opísané tu, keď prídete na prah duchovného sveta, kde okrem duchovných 

nie sú použiteľné žiadne iné zákony a princípy? Znovu, voľba je vaša. Slobodne môžete 

toto všetko priať, alebo to odmietnuť. 

 

No vašou schopnosťou slobodne si zvoliť čokoľvek, čo chcete, dokazujete, že ste 

duchovná bytosť bez ohľadu na to, či z pozície vašej vonkajšej mysle vedome súhlasíte 

alebo nesúhlasíte s týmto vyhlásením. 
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Schopnosť voliť si je dar, ktorý nám všetkým dal/a Boh, skrz ktorý môžeme žiť 

a fungovať. Čokoľvek, čo nám dáva Boh, má vždy duchovný pôvod, lebo „BOH JE 

DUCH, A TÍ, KTORÍ HO UCTIEVAJÚ, MUSIA HO UCTIEVAŤ V DUCHU 

A V PRAVDE.“ (Evanjelium podľa Jána, kapitola štvrtá, verš dvadsiaty štvrtý.) 

 

9. Všetko, čo bolo zjavené a načrtnuté v tejto knihe, sa priamo týka jedného 

z mnohých aspektov Druhého príchodu Ježiša Krista. Bola vám daná presná 

metodológia a postup pre skontaktovanie sa s Najvyšším, Ktorým/Ktorou je Ježiš 

Kristus, vo vás. Dostali ste náležité nástroje pre dôkladné bezpečnostné kontroly pre 

každého, kto sa objaví na vrchole vašej duchovnej hory. Teraz viete, čo robiť a ako to 

robiť. Ježiš Kristus sa teraz pre vás môže stať veľmi osobnou skúsenosťou. Od tohto 

momentu môžete mať vzťah k Bohu, Pánovi Ježišovi Kristovi, ako k vášmu pravému 

osobnému rodičovi, priateľovi, radcovi, učiteľovi, poradcovi, chlebodarcovi, 

ochrancovi, atď. Ak si tak zvolíte vašou vlastnou slobodnou vôľou, môže sa to pre vás 

stať skutočnosťou. Od tohto momentu Ježiš Kristus nie je tu či tam, ale je vo vás, vo 

vašej Vnútornej Mysli. Nemusíte ísť na žiadne miesto vo vesmíre, aby ste našli vášho 

pravého Stvoriteľa. Vždy bol/bola a je vo vás a s vami. 

 

Skrz negatívny stav, vaším zaoberaním sa a zbožňovaním bezcenných vonkajších 

vecí, ste sa vyhýbali uvedomeniu si, prijatiu a aplikovaniu tohto nesporného faktu vo 

vašom živote. Tento fakt je jednou z hlavných ideí Nového Zjavenia. Pravý význam 

Druhého príchodu Ježiša Krista je vo fakte, že Boh je vo vašej Vnútornej Mysli a že 

s Ním/Ňou môžete nadviazať vzťah v sebe, vchádzaním do vašej Vnútornej Mysle. 

 

Druhý príchod Ježiša Krista má mnoho aspektov a úrovní chápania a interpretácie. 

Ako zjavil Najvyšší, Ktorým/Ktorou je Pán Ježiš Kristus, jednou z najrozhodujúcejších, 

životne najdôležitejších a najvýznamnejších interpretácií Jeho/Jej Druhého príchodu je 

samotné prijatie a aplikovanie Nového Zjavenia vo svojom živote a jeho novej 

metodológie a postupov, opísaných v tejto a v ostatných knihách (viď zoznam 

odporučeného čítania na konci tejto knihy). 

 

Ak budete poctivo a lojálne chodiť do vašej Vnútornej Mysle, k Najvyššiemu vo 

vašej Vnútornej Mysli, Najvyšší príde vo forme Ježiša Krista k vám a nadviaže s vami 

večne trvajúci vzťah. Z Neho/Nej budete schopní objaviť a dozvedieť sa pravý význam 

a interpretáciu ostatných aspektov Druhého príchodu Ježiša Krista vo vzťahu k vám 

osobne a súkromne. 

 

Schopnosť a dar komunikovať priamo a osobne s Ježišom Kristom, Ktorý/Ktorá je 

pravý a jediný Najvyšší, cez metodológiu obsiahnutú v tejto knihe, znamená a odráža 

jeden z najdôležitejších aspektov Druhého príchodu Ježiša Krista. 

 

Vzhľadom k tomuto fundamentálnemu faktu nepremeškajte túto príležitosť stretnúť 

vášho Spasiteľa, Vykupiteľa a Stvoriteľa ― Najvyššieho, Pána Ježiša Krista, Ducha 

Svätého, Jedného Nedielneho Boha, lebo On/Ona hovorí: 

 

„HĽA, STOJÍM PRI DVERÁCH A KLOPEM. AK NIEKTO 

POČUJE MÔJ HLAS A OTVORÍ DVERE, VOJDEM K NEMU 

A BUDEM S NÍM VEČERAŤ, A ON SO MNOU.“ 
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(Zjavenie Ježiša Krista, kapitola 3, verš 20.)  

 

Toto je jedným z najcennejších aspektov Druhého príchodu Ježiša Krista. Buď tento 

fakt a Nové Zjavenie prijmete, alebo odmietnete. Voľba je vaša. Ale aj dôsledok. 

V takej voľbe a jej dôsledku je objektívnosť, poctivosť, spravodlivosť a súdnosť. Pravý 

význam Posledného súdu je obsiahnutý v našej schopnosti voliť si a niesť dôsledky 

našich volieb. 

 

Na záver mi dovoľte ešte raz zopakovať slová nášho/našej Pána Ježiša Krista 

v Evanjeliu podľa Lukáša, kapitola 17, verše 20 – 21: 

 

„BOŽIE KRÁĽOVSTVO NEPRICHÁDZA TAK, ABY SA 

DALO POZOROVAŤ; ANI NIKTO NEPOVIE: ,POZRITE SEM!‘ 

ALEBO: ,POZRITE TAM!‘, LEBO, VSKUTKU, KRÁĽOVSTVO 

BOŽIE JE VO VÁS.“ 

 

Táto kniha nerobí nič iné, než že vám ukazuje cestu na vchádzanie do vášho vnútra 

― do Kráľovstva Božieho. 

 

KDE INDE CHCETE ÍSŤ? 

 

KONIEC 
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ODPORUČENÉ ČÍTANIE 
 

Francuch, Peter D. 

Základy ľudskej duchovnosti, Santa Barbara, Spiritual Advisory Press, 1982 
 

Francuch, Peter D. 

Posolstvá z vnútra, Santa Barbara, Spiritual Advisory Press, 1982 
 

Francuch, Peter D. 

Štyri pojmy duchovnej štruktúry Stvorenia, Santa Barbara, Spiritual Advisory Press, 

1983 
 

Francuch, Peter D. 

Intenzívna duchovná hypnoterapia, Santa Barbara, Spiritual Advisory Press, 1983 

(len prvých 40 strán) 

 

Francuch, Peter D. 

Realita, mýty a ilúzie, Santa Barbara, TMH Publishing, Ltd., 1984 

 

 

Poznámky prekladateľa: 

 

1. Šiesta z kníh, uvedená v anglickom origináli tejto publikácie ako odporučené 

čítanie, nazvaná „Princípy duchovnej hypnózy“, r. 1982, nie je už na želanie 

autora uvádzaná v tomto zozname. 

 

2. Z knihy „Intenzívna duchovná hypnoterapia“ sa podľa autora odporúča čítať 

len prvých 40 strán. 

 

3. Aktualizovaný kompletný zoznam kníh Nového Zjavenia je uvedený na:  

https://sites.google.com/site/newrevelation2001/slovak 

 

4. Ďalšie odporučené čítanie: 

 

Hlavné idey Nového Zjavenia 

Santa Barbara, TMH Publishing, Ltd., 1985 

 

Chápanie a naplnenie nášho pozemského života  

Santa Barbara, TMH Publishing, Ltd., 1985 

 

Nové Zjavenie Pána Ježiša Krista 

Santa Barbara, TMH Foundation  

 

Koroláriá k Novému Zjaveniu Pána Ježiša Krista 

Santa Barbara, TMH Foundation  

 

Dialógy s Pánom Ježišom Kristom, 1. a 2. Diel 

Santa Barbara, TMH Foundation  

https://sites.google.com/site/newrevelation2001/slovak
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