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ÚVOD
Táto kniha sa zaoberá predovšetkým dvoma hlavnými záležitosťami.
Prvá záležitosť sa týka prehĺbenia chápania Nového Zjavenia v zmysle správneho
uchopenia, porozumenia a aplikácie rôznych duchovných konceptov a ich praktického
využitia vo svojom každodennom živote. Teda, v rámci tejto záležitosti tu možno nájsť
rôzne spresnenia ohľadne chápania pravej prirodzenosti Najvyššieho, Ježiša Krista, atď.,
z rôznych odlišných perspektív; ohľadne pôvodu a povahy súčasného človeka; ohľadne
ľudskej sexuality; ohľadne štruktúry Stvorenia Najvyššieho; ohľadne spôsobov, ako sa
ľudia inkarnujú na planétu Zem; a ohľadne mnohých ďalších podobných záležitostí.
Druhá záležitosť sa týka životne dôležitého spresnenia správnych postupov, ktoré sa
každému odporúča dodržiavať v procese jeho/jej duchovného autohypnotického tranzu
a pri liečbe iných pomocou duchovnej hypnózy a intenzívnej duchovnej hypnoterapie.
Táto záležitosť obsahuje aj prepracovanú analýzu toho, čo sa môže stať počas takej
liečby, ak sa tieto postupy, pravidlá a smernice porušia, s následnou empirickou
ilustráciou liečby a jej výsledkov a následkov v prípade, že sa tieto pravidlá, postupy
a smernice úzkostlivo dodržia.
Táto druhá záležitosť obsahuje aj presný postup, krok za krokom, ako jednať
s rôznymi dotieravými negatívnymi a zlými entitami, ktoré zamorujú jedincov duchovný
autohypnotický tranz a duchovnú hypnoterapiu, ako aj opis taktík a metód boja s nimi
a ich zdolávania.
Pri porovnávaní týchto dvoch záležitostí by tu bola tendencia vnímať ich ako
oddelené a vôbec nesúvisiace. Avšak realitou je, že druhá záležitosť je logickým
dôsledkom prvej. Všetko, čo sa stane v duchovnej ríši, má okamžitý dopad na všetky
úrovne ľudského bytia a existencie a na celé Stvorenie. Z tohto pravidla nejestvujú
žiadne mysliteľné výnimky či výluky.
Počas nedávneho roka či dvoch sa objavili, pokročili a vznikli v Stvorení
Najvyššieho a v Zóne Vymiestnenia, vrátane planéty Zem rôzne veci. Ako možno jasne
vidieť, v Stvorení Najvyššieho nie je nič stagnujúce či regresívne. Neustále tam
prebiehajú rôzne aktivity, ktoré odrážajú Božský Zákon Neustáleho Duchovného
Pokroku. V dôsledku aplikácie tohto zákona je úplne pochopiteľné, že sa uskutočňujú
nové veci, nové, vyššie chápania, nové pravidlá a ich aplikácia. Pokiaľ jedinec nejde
cestou pohyblivosti, flexibility a premenlivosti vo všetkých aspektoch svojho života, je
odsúdený stagnovať v starom, prežitom, zastaranom, nemodernom a reakcionárskom
životnom štýle, ktorý ho/ju dovedie do bezodnej priepasti regresívneho,
neproduktívneho a márneho „vegetovania“.
Ako bolo spomenuté veľakrát predtým (v iných autorových knihách), tento
duchovný pokrok sa odohráva v krokoch. Každý aktuálny krok jedincovho života je
následnosťou predchádzajúceho kroku a bude nasledovaný novým, ďalším a vyšším
krokom. Každý krok si vyžaduje svoj vlastný súbor pravidiel pre adaptáciu,
prispôsobenie a využitie. Keď sa vyčerpá a plne využije užitočnosť každého aktuálneho
kroku, nasleduje po ňom nový krok. V tom novom kroku sú všetky pravidlá buď iné,
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zmenené, aktualizované, alebo sú ďalším prehĺbením a rozpracovaním pravidiel
predošlého kroku. Dokonca aj keď sú niektoré pravidlá z predošlého kroku v novom
kroku ponechané, tieto pravidlá musia byť predefinované, prispôsobené
a preformulované za účelom ich správneho a účinného začlenenia do novej situácie, bez
držania pokroku aktuálneho kroku v stagnujúcom stave.
Z tohto možno vidieť nebezpečenstvo strnulého lipnutia na štýle a obsahu
predošlého kroku ― v nezmenenej forme. Také lipnutie dáva podnet k vzniku mnohých
závažných problémov v ľudskom živote, ktoré zvečňujú, napájajú a podporujú bytie
a existenciu negatívneho stavu.
Túto knihu teda možno považovať za reflexiu neustálych zmien, ktoré sa objavujú
v procese duchovného pokroku od jedného kroku k druhému. Táto kniha je súčasne
reflexiou získavania hlbšieho chápania týchto dvoch záležitostí a ich tém, než bolo
k dispozícii doposiaľ.
Opäť je tu namieste varovanie: Všetko, čo vyjde najavo v tejto knihe, má slúžiť len
k úvahe. Nikoho to nestavia do polohy nutnosti prijať celý obsah či časť obsahu alebo
ideí tejto knihy. Jednoducho sa radí mať svoju myseľ a srdce otvorené a meditovať
o týchto veciach. Koniec koncov, potvrdenie môže prísť len zvnútra vlastného srdca.
Toto pravidlo je, samozrejme, pravdivé a platné len za jednej podmienky: že sa jedinec
kvôli overeniu obráti na svoje srdce v totálnej poctivosti, bez akejkoľvek predpojatosti či
predsudkov svojho vlastného systému viery či dogiem. Vlastný vnútorný vzťah
s Najvyšším, v čistote svojho srdca, kde je pravé kráľovstvo nebeské, ako zjavil Ježiš
Kristus, Ktorý/Ktorá je pravý Najvyšší, by mal rozhodne prevýšiť akékoľvek osobné
sklony a túžobné želania.
Ak môže ktorýkoľvek z týchto pojmov, ideí a udalostí, opísaných v tejto knihe,
prispieť u kohokoľvek k správnemu chápaniu tajomstva ľudského života na tejto Zemi,
alebo poslúžiť ako zdroj hlbokej kontemplácie a následných zmien k stávaniu sa lepšou
ľudskou bytosťou a duchovnejšou ľudskou bytosťou, viac si nemožno želať.
Autor
Santa Barbara, Kalifornia
február 1984
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PRVÁ KAPITOLA
Najbežnejšie mýty a ilúzie, ktorých sa ľudia pridŕžajú.
(Z prednášky – seminára o „Princípoch a aplikácii duchovnej hypnózy“, 14. január
1983)
Väčšina ľudí na planéte Zem si neuvedomuje fakt, že vo všetkých aspektoch svojej
pozemskej existencie podliehajú rôznym mýtom a ilúziám. Keďže ich považujú za
normálny stav vecí, ľudia majú dojem, že tieto mýty a ilúzie sú pravá realita a jediná
pravda. A predsa, nie sú ani skutočné, ani pravdivé, ale namiesto toho sú skresleniami
reality a v mnohých prípadoch sú to kompletné a totálne lži.
Je čas rozptýliť tieto mýty a ilúzie o živote, Bohu, Stvorení a o vlastnej
prirodzenosti. Ak niekto strnulo lipne na týchto ilúziách a mýtoch a stagnuje pri nich,
jediný spôsob, ako môže jednať a správať sa k sebe a k iným, je z pozície stagnovania,
problémov, mýtov a ilúzií. Čo to je za jednanie a vzťah? Je to jednanie vzťahu
z problémov do problémov, z podvodov do podvodov, z trápenia do trápenia, z utrpenia
do utrpenia, z mýtov a ilúzií do mýtov a ilúzií, a pomocou nich a skrz ne. Z takej pozície
nemožno nijakým spôsobom nadviazať žiaden pravý zmysluplný, trvalý, napĺňajúci
a uspokojivý vzťah.
Preto, ak chce mať jedinec úspešný vzťah k ľuďom, Bohu, sebe, životu, Stvoreniu či
čomukoľvek inému, naliehavo sa mu/jej radí odstrániť tieto mýty a ilúzie, ktorých sa
ľudia tak bežne držia ohľadne všetkých životných záležitostí.
Tentoraz sa budeme zaoberať 34-mi takými mýtmi a ilúziami. Než začneme
premýšľať o týchto veciach, je nutné zdôrazniť, že to, čo je prezentované v tejto knihe,
je len na uvažovanie. Žiada sa, aby mal každý prístupnú a otvorenú myseľ a srdce. Nikto
nemusí v žiadnom prípade súhlasiť s tým, čo nasleduje. Tieto posolstvá a zjavenia sú
prezentované s pomocou vedenia Najvyššieho, Pána Ježiša Krista, Jedného Nedielneho
Boha, ako potrava na premýšľanie, precítenie a odhodlanie. Každému, kto toto číta, sa
radí, aby pouvažoval o tomto obsahu a aby o ňom hĺbal, meditoval, uviedol sa do
duchovného autohypnotického tranzu a spýtal sa sám/sama seba z pozície svojej
Vnútornej Mysle, či všetky záležitosti, prezentované v tejto knihe, sú alebo nie sú
pravdivé a ako sa týkajú jeho/jej života a potrieb. Tiež, ako môžu byť využité čo
najefektívnejším, najkonštruktívnejším, najproduktívnejším a najtvorivejším spôsobom.
Po tomto úvode nasleduje náčrt a úvaha o všetkých 34-och mýtoch a ilúziách:
1. Je mýtom a ilúziou myslieť si a veriť, že život vo všeobecnosti, a zvlášť ľudský
život, môže vzniknúť z nejakého iného zdroja, než je špeciálna konštelácia a kombinácia
duchovných princípov, ktoré neustále vyžarujú a sálajú z Absolútneho Nestvoreného
Zdroja života, ktorý ľudia nazývajú Boh, Najvyšší, Ježiš Kristus, Višna, či akokoľvek
inak, Ktorý/Ktorá je Absolútnou Najvyššou Sentientnou Entitou a Bytím. Žiadna iná
forma života nikdy, od večnosti do večnosti, neexistovala, neexistuje či nebude
existovať, nech by to bol akokoľvek prekrútený, skreslený a ukradnutý život a nech si
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blázniví ľudia myslia, tvrdia a pokúšajú sa dokázať s ich bláznivou vedou čokoľvek.
V tom zmysle je totálnym mýtom a ilúziou veriť, že život sa mohol vyvinúť evolučným
procesom, ako si myslel Darwin, a zvlášť, že vyššia forma sentientného života sa mohla
vyvinúť z niečoho iného než z kombinácie duchovných princípov, ktoré vyžarujú
z Najvyššieho.
2. Je mýtom a ilúziou myslieť na Stvoriteľa, Boha, Najvyššieho ako na kohosi, kto
je neprístupný, kdesi vysoko či mimo, cudzí, nehmatateľný, s kým možno ťažko
nadviazať vzťah či sa mu priblížiť, alebo kto si vyžaduje špeciálne či nezvyčajné
prostriedky, spôsoby, nástroje, procedúry, mystériá, rituály, obrady či podobné veci, aby
bol vyvolaný a pochopený počas komunikácie s Ním/Ňou. Nič nie je ďalej od pravdy
než toto. V skutočnosti je Najvyšší v každom večne prítomný, „vnútri“. Mať vzťah
a komunikovať s Najvyšším je najľahšia, najprirodzenejšia, najnormálnejšia
a najželateľnejšia vec, akú možno urobiť. Avšak, negatívny stav, ktorý existuje na tejto
Zemi v aktivovanom a dominantnom režime, robí všetko, čo je v jeho moci, aby pred
ľuďmi zatajil tento neodškriepiteľný fakt, aby títo s Najvyšším nekomunikovali. Na
komunikácii s Bohom z „vnútra“ nie je nič špeciálne, zložité, ťažké či nezvyčajné. Je to
tak prirodzené ako dýchanie.
V tomto ohľade je čas uvedomiť si, že Najvyšší sa objavuje ľuďom viacerými
spôsobmi: ako Boh „v nás“; to znamená, že dýchame, žijeme a robíme všetko z tej
prítomnosti v našej Vnútornej Mysli. No, Boh je aj s nami, ako brat, sestra, otec, matka,
priateľ, milenec/milenka; niekto, s kým môžeme zdieľať intímny vzťah.
Je tiež správne uvedomiť si, že Boh je medzi nami, vo všetkých našich aktivitách,
podieľajúc sa na všetkom, čo robíme; a Boh je nad nami, dozerajúc na všetko ako
Božská Prozreteľnosť. Je veľmi dôležité uvedomiť si, že Boh sa prejavuje ľuďom
v nekonečnej rozmanitosti a rôznorodosti spôsobov a štýlov a že Boh je jediný, kto vždy
„Je“ a že všetko ostatné je preto, lebo „Boh Je“. Ak by nebol žiadny Boh, nebolo by
žiadne „Je“, nemohlo by byť žiadne „Ja som“. „Ja som“, lebo je Absolútne „JA SOM“
Najvyššieho. Je tiež správne uvedomiť si, že Boh presahuje všetko to, čo bolo práve
povedané. On je viac než to. Toto viac je pre nás nepochopiteľné. Ak máme vzťah
k Bohu v týchto aspektoch; v nás, s nami, medzi nami, nad nami, v nekonečnej
rozmanitosti a rôznorodosti Jeho prejavu, potom sa nič nepokazí.
Stačí si uvedomovať a cítiť Najvyššieho prítomnosť vyššie opísanými spôsobmi
a robiť všetko z Najvyššieho, podľa Najvyššieho, s Najvyšším a skrz Najvyššieho v nás.
3. Je mýtom a ilúziou myslieť si a veriť, že Boh vytvoril či pozostáva
z čohokoľvek negatívneho, škodlivého, zlého, špatného, alebo veriť, že Boh tresce či
odsudzuje ľudí do Pekiel, spôsobuje nehody, trápenie, utrpenie alebo to, čo blázniví
ľudia s ich bláznivými zákonmi nazývajú „skutky Božie“. Boh, Najvyšší, je čistá
Absolútna Láska a Absolútna Múdrosť, a také negatívne vlastnosti a predstavy sú
nezlučiteľné s Jeho/Jej pravou Prirodzenosťou. Bohu ich pripisujú ľudia a nie sú ničím
iným než ľudskými projekciami toho, ako oni sami myslia, chcú, konajú, správajú sa
a jednajú so sebou i navzájom a ako praktizujú svoj vlastný bláznivý život.
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Kapitola 1
Keď Biblia hovorí vo svojom doslovnom zmysle o tom, že Boh je žiarlivý,
nahnevaný, represívny, trestajúci a pod., hovorí jazykom ľudských projekcií a zdaní
pravdy, a nie jazykom duchovnej reality a jej pravdy. Táto realita je ukrytá vo
vnútornom zmysle Biblie, ktorý je zahalený do doslovného zmyslu. Treba si uvedomiť,
že ľudia na Zemi nemajú k dispozícii žiadny iný jazyk, len jazyk vonkajška a projekcií.
Dôvodom tohto je, že na Zemi je negatívny stav aktívny a že dominuje, a nakoľko je to
stav nevedomosti, všetko odvodzuje z vonkajška, ktorý je určený „ľudskými“
projekciami a očakávaniami, a nie obsahom a zmyslom pravej reality. Preto používa
Biblia jediný jazyk, ktorý majú ľudia k dispozícii, aby ich udržiavala v istom uvedomení
si duchovných princípov. A aj keď tieto princípy ľudia skreslia, v tomto čase tu nie je
k dispozícii nič iné.
4. Je mýtom a ilúziou myslieť si a veriť, že je viac než len jeden Boh. Rovnako
ako je len jeden Stvoriteľ, jedno „Ja som“, pokiaľ ide o „Ja som“, tak isto je len jeden
Boh, Jedno Absolútne „JA SOM“, Ktoré Sa prejavuje vo Svojom Stvorení
v nekonečnom počte spôsobov, aspektov, kombinácií, mien, stavov, kondícií
a procesov. Rozličné aspekty jedného takého prejavu môžu byť považované za
zoskupenia určitých atribútov Najvyššieho, ktoré ľudia označujú rôznymi takými
menami ako Boh, Alah, Manitou, Brahma, Višna, Ráma, Krišna, Šiva, Veľký Duch,
Duch Svätý, Jehova, Ježiš Kristus, Adonai, Šadaj, Elohim, Najvyšší, atď. Ja používam
meno Najvyšší. Takže vždy, keď poviem Najvyšší, znamená to všetko to i oveľa viac.
Toto je životne dôležitý princíp duchovnej homogenity života, pretože vám dodáva
zmysel jednoty, celistvosti, jedinosti a harmónie esencie a substancie toho, kto ste. Ako
vnímate sami seba? V akých aspektoch sa vnímate? Jedinec je duch, však?
Nuž, samozrejme, duch sa potrebuje nejako prejaviť. Vytvára teda duševnosť či
mentalitu, ktorú ľudia niekedy nazývajú duša. Duša. Teraz má duch dušu, cez ktorú je
duševne činný. Duševná činnosť znamená myslieť, cítiť, chcieť, konať, správať sa. To
znamená, že je to ten istý duch. Nie sú dvaja. No je v tom ešte tretí aspekt, ktorým je to,
že sa pociťujete vo vašom tele. Máte nejaké telo, formu, vzhľad. Teraz majte na pamäti,
že keď hovorím o tele, vzhľade a forme, tie nie sú nutne z hmotných prvkov, z atómov,
molekúl a hmoty, akú poznáme na Zemi. Toto je len jedna z nekonečných variácií
foriem, ktoré má duch a jeho duša k dispozícii na premietnutie sa do nejakej konkrétnej
reality, na nejakú ďalšiu duchovnú a duševnú rovinu. Ale opäť, je to jedno telo, že?
Ľudia však toto chápanie rozdelili, separovali a izolovali. Kresťanská terminológia
prišla s tromi Bohmi. Majú akési tajomstvo ― lebo je Otec, Syn a Duch Svätý; sú jedno,
no je jeden Boh ― Otec, ďalší Boh ― Syn, a ešte ďalší Boh ― Duch Svätý. Toto je,
samozrejme, nezmysel, zohavenie pravej duchovnosti. Štiepi to Stvorenie na mnohé
formy alebo na mnohé manifestácie, pochádzajúce od rôznych bohov, čo nemôže byť,
pretože všetko musí pochádzať z Jedného Absolútneho Zdroja. Ak by boli traja
Bohovia, nebol by jeden Absolútny Boh, nebol by vôbec žiadny život. Tak ako jeden nie
je tromi rôznymi osobami... viete si predstaviť seba, súc tromi osobami s tromi
monštruóznymi hlavami na pleciach, ktoré sa neustále vzájomne zhovárajú? Dokonca aj
predstava toho vyzerá ako ohavnosť. Možno to niekde vo vesmíre existuje, neviem,
pochybujem. Doposiaľ som to nevidel a cestoval som kade-tade a po rôznych odlišných
úrovniach. Áno, videl som mnoho takzvaných nie-ľudských foriem, no ten základný
princíp jednoty a jedinosti je vždy zachovaný, bez akejkoľvek výnimky či výluky. Teda,
tak ako vy ste jeden jedinec, neodškriepiteľne jeden jedinec, tak ako sa vy cítite ako

-3-

Realita, myty
´ a ilúzie
jeden jedinec vo vašom duchu, duši a tele, tak isto je Najvyšší jeden. Odkiaľ to
odvodzujete? Z jedinosti Najvyššieho, ste predĺžením, jedinečným procesom a prejavom
Najvyššieho.
5. Je mýtom a ilúziou myslieť si a veriť, že ľudský život sa začína fyzickým
počatím v matkinom lone na Zemi a že končí fyzickou smrťou tohto „tela“. Majte na
pamäti, že ľudský život sa ani nezačína, ani nekončí prejavom života v prírodnom stupni
na Zemi. Fakticky sa začína pred fyzickým počatím, v špeciálnej duchovnej dimenzii,
z ktorej sa inkarnuje do fyzického stupňa a pokračuje do večnosti, po fyzickej smrti tela,
ako jedinečný sebauvedomelý jedinec. Vaša dĺžka života na Zemi je len nepatrný
zlomok sekundy, veľmi krátka fáza jedného aspektu života, zvolená ľuďmi kvôli
určitému poučeniu a účelu.
Avšak, nakoľko inkarnovanie sa na Zem (samozrejme, na základe vašej slobodnej
voľby) je inkarnovaním sa do negatívneho stavu, ktorý je ovládaný princípom
nevedomosti, všetky spomienky na vlastnú predošlú existenciu, spred počatia
v matkinom lone, a všetky spomienky na to, čo sa stalo dotyčnému jedincovi, sú na
základe voľby vymazané a vôbec nie sú k dispozícii. Ľudia si nemôžu pamätať, čo sa im
stalo pred počatím. Toto je systém usporiadania negatívneho stavu, aby nalákal ľudí
na ilúziu a mýtus, že mimo a po živote z matkinho lona, od počatia v matkinom lone až
po koniec fyzického života, nie je nič. Z toho hľadiska je jasné, že všetky tie bláznivé
argumenty ohľadne práva na život, interrupcie, odpojenia umierajúceho klienta/pacienta
od životného podporného systému, aby sa zachoval život, sú márne a zavádzajúce. Čo je
život? Oni sa pokúšajú zachovať niečo, čo nie je život, ale smrť. V prírodnom stupni nie
je nič živé. Len prostredníctvom duchovných princípov je život privedený do toho
stupňa.
Príroda je neustále oživovaná tými princípmi, je teda zbytočné diskutovať
o takýchto záležitostiach. Tie by mali byť výlučne vecou osobného svedomia, alebo by
to malo byť medzi dotyčným a jeho/jej Stvoriteľom, a nie vecou bláznivých zákonov
a kódexov, ktorými sa ľudia pokúšajú zasahovať do tohto procesu a pokúšajú sa iným
ľuďom vymývať mozog, aby strnulo, zúfalo lipli na tomto fyzickom živote a aby uverili,
že po ňom už nič nejestvuje. Nanešťastie, dokonca i ľudia, ktorí hovoria, že veria v život
po smrti, alebo že veria, že tu už boli predtým, na tomto živote lipnú rovnako zúfalo ako
tí, ktorí tomu neveria.
Aká je rozumná, zrelá cesta v tomto ohľade? „Budem tu dovtedy, dokedy tu budem
potrebný/á. Som nadšený/á, potešený/á a unesený/á, že som tu, lebo som tu na základe
Božskej Prozreteľnosti Najvyššieho a to, že som tu, má účel. Keď príde čas, ani
o sekundu skôr či o sekundu neskôr, pôjdem domov. Ísť bude radosť, potešenie a extáza.
Nebude žiaden strach zo smrti, lebo žiadna smrť neexistuje.“
6. Je mýtom a ilúziou myslieť si a veriť, že ľudský osud a život je predurčený,
pevný, alebo uzamknutý v jednej pozícii či stave. Ľudský život nie je ani predurčený,
ani naveky zafixovaný v jednej pozícii či stave. Ľudský život je namiesto toho určený
jedincovou slobodnou voľbou, slobodou, nezávislosťou a vlastným odhodlaním neustále
duchovne napredovať. Ľudský život, osud a voľby sú v stave neustálej zmeny,
premenlivosti, modifikácie, doplnkov, výstavby, atď., a nikto nie je nikdy odsúdený byť
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naveky v niečom či niekde, pokiaľ len si tak nezvolí svojou vlastnou slobodnou vôľou.
Avšak, z Absolútneho Stavu Najvyššieho sú ľudské voľby predvídané a sú poskytnuté
všetky príležitosti na ich uskutočnenie či realizáciu, spolu s večnou možnosťou a voľbou
zmeniť akúkoľvek situáciu, podmienku, stav či miesto. Teda, toto predvídanie,
z bezpriestorového a bezčasového položenia Najvyššieho, je falošne považované
niektorými náboženskými doktrínami a filozofiami za predurčenie a nezmeniteľnosť
vlastného stavu a položenia, do večnosti. Nič nie je ďalej od pravej reality. Pravé
duchovné princípy neobsahujú žiadnu predstavu definitívnosti, ale len potenciálnosť byť
tým, čo si zvolíte svojou slobodnou voľbou. Nuž, tento mýtus má nesmierne dôsledky
pre terapiu. Ak by ľudia neboli schopní zmeniť sa, aký by bol zmysel akejkoľvek
terapie? Každý terapeutický prístup je postavený na schopnosti ľudí zmeniť sa a na
viere, že môžu. Môžete si zvoliť, že budete nešťastní, alebo si môžete zvoliť, že budete
šťastní. V oboch prípadoch je to vaša voľba a v oboch prípadoch znášate dôsledky tej
voľby.
7. Je mýtom a ilúziou veriť a myslieť si, že ľudský život a ľudské činnosti, nech sú
akékoľvek, sú obmedzené na vonkajšie vedomé uvedomenie a že v bytí a existencii nie
je nič mimo toho, čo ľudia vnímajú alebo si uvedomujú svojou vedomou mysľou.
V skutočnosti to, čo vám dovoľuje vnímať vaša vedomá myseľ, obsahuje veľmi málo
pravej reality. Deväťdesiatpäť percent (95 %), alebo viac, ľudských aktivít a ľudských
životných udalostí je spôsobených a pochádza z niečoho, čo nie je ani len vzdialene
vnímateľné a pochopiteľné ľudskou vonkajšou vedomou mysľou, na ktorú sa tak veľmi
spoliehame. Vidíte, akí sme malí a koľko toho vieme? Menej než päť percent (5 %).
8. Je mýtom a ilúziou veriť a myslieť si, že to, čo ľudia vnímajú vo svojom
vonkajšom prostredí, čo kto vníma práve teraz, je jediná pravá realita, jediné pravé bytie
a existencia, a že v realite Stvorenia nie je nič viac. To, čo vnímame práve teraz, túto
zem, jeden druhého, nie je pravá realita, ale vymiestnenie či vytlačenie z pravej reality,
odpad z pravej reality. Je to výsledok aktivovaného a dominujúceho negatívneho stavu,
existujúceho na Zemi asi 30 miliónov rokov. Ľudia vtedajšej doby, ktorí boli nesmierne
inteligentní a duchovne uvedomelí, istými zložitými procesmi aktivovali negatívny stav
a uviedli ho do dominancie. Táto aktivácia vyvolala ohromný chaos a deformáciu
v štruktúre časopriestorového kontinua, čo ich vyhodilo von z reality Stvorenia a oni
vypadli do čohosi, čo Najvyšší nazýva Zóna Vymiestnenia. Toto je vymiestnený vesmír.
Toto nie je pravý vesmír. Negatívny stav nemôže koexistovať s pozitívnym vesmírom
na tej istej úrovni. V momente, ako aktivujete negatívny stav, spôsobuje to deformáciu
a vy ste vyhodení zo Stvorenia do vymiestnenej zóny. Toto tu je vymiestnená zóna. Nie
je to pravá realita; avšak, pretože nemáme nič iné, nič iné si neuvedomujeme. Kvôli
odrezaniu prístupu k pravej realite takým procesom veríme, že toto je pravá realita. Vy
môžete toto lživé uvedomenie zmeniť; keď vojdete do hlbokého tranzu, môžete odhaliť,
aká je pravá realita.
9. Je mýtom a ilúziou veriť a myslieť si, že funkcia, pozícia a umiestnenie života
akejkoľvek ľudskej bytosti sú obmedzené na každý daný moment, na jeden stupeň,
jednu úroveň či na jednu dimenziu, ktoré sú vnímané vonkajšou vedomou mysľou. Nuž,
pravá realita je taká, že všetky mysle sú umiestnené a fungujú súčasne a súbežne
v duchovnej, intermediárnej a fyzickej dimenzii. Okrem toho, v našom prípade je to aj
Zóna Vymiestnenia. Ďalšou ilúziou a mýtom je myslieť si, že duchovná a intermediárna
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dimenzia sú nehmatateľné a neskutočné, prázdne predstavy bez akéhokoľvek života
a bez akejkoľvek zmyslovej reálnosti. V skutočnosti sú duchovná a intermediárna
dimenzia reálnejšie, hmatateľnejšie a konkrétnejšie než fyzická dimenzia, ktorú si ľudia
vedome uvedomujú a ktorú považujú za jedinú realitu. Reálnosť, konkrétnosť
a hmatateľnosť fyzického vesmíru, našich fyzických tiel a nášho prostredia pochádza len
z reálnosti, konkrétnosti a hmatateľnosti duchovnej a intermediárnej dimenzie. Keby tie
dimenzie neboli skutočné, nedokázali by sme vnímať, cítiť, uvedomovať si vôbec nič.
Všetko vnímanie, zmyslové vstupy a výstupy čerpáme z existencie tých dimenzií.
Z toho dôvodu všetky tieto rôzne reality a dimenzie sú obývané, žijú a fungujú
prostredníctvom nekonečného počtu a rozmanitosti sentientných bytostí — tak
ľudských, ako i nie ľudských foriem. V súčasnosti ich nevnímame, pretože procesom
fyzického narodenia — ďalšia ohavnosť tvorivého ducha, boli všetky spojenia so
všetkými ostatnými dimenziami zablokované, aby sa ľudia obrátili von a ignorovali
akúkoľvek duchovnú a intermediárnu realitu, aby tak mohol byť negatívny stav
aktivovaný, založený a zavedený. Ak by si jedinec vedome uvedomoval všetky tie
dimenzie, negatívny stav by nikdy nemohol vzniknúť a existovať. Nikto by necítil tú
potrebu či nutnosť.
10. Je mýtom a ilúziou veriť a myslieť si, že duchovný a intermediárny svet, alebo
to, čo ľudia nazývajú nebesia, peklá, astrálne svety, atď., sú miesta niekde v odľahlých
kútoch Stvorenia, kde sa možno nesmierne ťažko, ak vôbec, dostať či komunikovať
s nimi. Toto je ďalšia ilúzia, o ktorej sa vás negatívny stav snaží presvedčiť.
Realitou je, že tieto svety koexistujú súčasne a súbežne s fyzickými svetmi a zónami
vymiestnenia a sú vzájomne spojené a súvisiace a jeden bez druhého, s výnimkou Zóny
Vymiestnenia, nemôžu existovať. (Všetky ostatné dimenzie môžu existovať bez aktívnej
Zóny Vymiestnenia, hoci Zóna Vymiestnenia bez ostatných dimenzií nemôže.) Preto sú
všetky tieto svety nepretržite prítomné jeden v druhom, zaujímajúc to isté miesto, ale iné
dimenzie. Aby sa tieto svety otvorili, aby boli rozlíšiteľné, vnímateľné, prístupné,
prostredníctvom princípov mysle musí dôjsť k určitému posunu či deformácii.
Kvôli zopakovaniu, negatívny stav, existujúci na Zemi v aktivovanom
a dominantnom moduse, uzavrel uvedomovanie si existencie všetkých iných svetov než
fyzických, inak by si tie nemohli svoju vlastnú existenciu ani predstaviť.
11. Je grandióznym mýtom a ilúziou veriť a myslieť si, že pravý duchovný život
a zdravé každodenné žitie pozostáva z dodržiavania určitých vonkajších rituálov,
obradov, činností a udalostí, ktorými sú, napríklad, stručne zhrnuté, chodenie do kostola,
verbálne modlitby, trávenie množstva hodín v lotosovej či akejkoľvek inej pozícii,
vonkajšie čítanie Svätých kníh, dávanie peňazí a majetku charitám, vyhýbanie sa
jedeniu a pitiu určitých jedál a nápojov, diéta, zdržanlivosť v čomsi, hladovanie
a podobné veci (okrem fajčenia tabaku, marihuany a brania drog, čo je vždy negatívne
a zlé, pretože to pochádza z pekiel), bez akéhokoľvek ohľadu na vnútorný stav vašej
mysle, úmysly a kvalitu vášho vnútorného života. V takých aktivitách samých osebe
a ako takých nie je nič skutočne duchovné; nie sú dobré na nič iné, než aby vás zvádzali
a zavádzali. Také aktivity možno považovať za čosi ako oblečenie pre telo. Telo tu nie
je pre šaty, ale šaty pre telo, až na prípad, kedy ľudia pripisujú všetku dôležitosť
oblečeniu, a nie telu. Pravá duchovnosť tkvie v stave vášho vnútorného bytia, v
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celkovom životnom štýle a primárnych úmysloch, ktoré sú v pozadí všetkých vašich
aktivít. Aký je zámer vašich aktivít? Nezáleží na tom, koľko sa postíte, ako často
chodíte do kostola, alebo sa modlíte; pokiaľ úmyslom nie je vzájomný prospech,
spoločné dobro, zdieľanie z lásky a múdrosti, z objektivity, spravodlivosti, aby ste boli
lepšou ľudskou bytosťou, nie je to dobré, nevedie to vôbec nikam. Prosím vás,
zabudnite na taký vonkajšok. Ten vám vôbec nepomôže. Štýl pravého života vždy
pochádza z kvality vašej lásky. Úmysly takého života pramenia zo stupňa a kvality vašej
múdrosti. Pravá láska a múdrosť života nepožaduje žiadne také reštrikcie, tabu,
predpisy, požiadavky, priebojnosť či obmedzenia, pokiaľ všetko, čo robíte vo vašom
živote (a môžete robiť, čo len chcete), robíte za jediným účelom: byť duchovnejší, byť
lepšia ľudská bytosť, slúžiť dobru a pravde, láske a múdrosti, Najvyššiemu a iným;
potom môžete robiť čokoľvek. Nemusíte trpieť, či uvádzať sa do sebatrestajúceho
režimu tým, že sa budete obmedzovať všemožnými tabu, alebo tým, že budete tráviť
hodiny dodržiavaním „vyžadovaných“ rituálov, atď.
12. Je mýtom a ilúziou veriť a myslieť si, že môžete milovať, rešpektovať, dbať,
oceňovať, akceptovať, byť dobrý/á a milý/á k ľuďom či k Bohu, Najvyššiemu, a súčasne
nenávidieť, znevažovať, ignorovať, pohŕdať, byť negatívny/a, odporný/á, odmietať a zle
zaobchádzať so sebou samým/samou; alebo rešpektovať seba, byť milý/á a láskavý/á
k sebe, a súčasne nerešpektovať, nemilovať, nedbať a nebyť milý/á k Najvyššiemu
a ostatným. Všetko, čo cítite, chcete a robíte sebe, robíte súčasne aj ostatným
a Najvyššiemu. Nemôžete zo seba vystúpiť, aby ste nadviazali vzťah s inými či
s Najvyšším z nejakej abstraktnej, vonkajšej pozície. Ak nemilujete seba, nie ste schopní
skutočne milovať nikoho. Zároveň, ak nemilujete ostatných a Najvyššieho, seba tiež
nemôžete milovať. Z toho dôvodu nemôžete byť skutočne duchovná, zdravá osoba.
Tento princíp má ďalekosiahle dôsledky pre akýkoľvek typ jednania. Ako jednáte
s ľuďmi? Ako sa správate k ľuďom? Musíte si tu zapamätať dôležitý princíp: všetko
v Stvorení Najvyššieho má svoj čas a miesto. Správanie a postoj ľudí v každom danom
momente času a priestoru sú také, aké majú byť, nech sú akokoľvek nešťastné či
negatívne. Z každej situácie dochádza k veľmi dôležitému poučeniu. Každý predstavuje
určitý úžitok. Vaším správaním, postojom, tým, akí ste, prinášate Stvoreniu určitý
úžitok. Ak zmýšľate o ľuďoch negatívne alebo ak niekto vojde do vášho života, a vy tú
osobu nemáte radi a cítite sa s ňou veľmi nepríjemne, ak ju odmietate, ak ju považujete
za šľapku, odpad alebo za sukinho syna, znamená to, že by ste sa radšej mali pozrieť na
seba: to, čo tá osoba reprezentuje alebo spúšťa, je to, čo je zlé vo vás. To nie je tá osoba,
to ste vy. Múdra, zrelá a duchovne založená osoba sa s poďakovaním,
vďačnosťou, ocenením a rešpektom obráti dovnútra a opýta sa: „Čo je so mnou? Prečo
takto reagujem na nejakú osobu? Prečo o tej osobe uvažujem takýmto spôsobom?
Koniec koncov, tá osoba je tam za určitým účelom, kvôli určitému úžitku. Tá osoba
vošla do môjho života, aby mi pripomenula niečo, čo cítim a robím zle ohľadne seba; ak
tú osobu nemám rád, ak ju považujem za odpad, šľapku, sukinho syna, znamená to, že
považujem Boha, ktorý/ktorá je v tej osobe večne prítomný/á, v jej schopnosti zmeniť
sa, za odpad, za sukinho syna a za všetko to negatívne...“ A obdobne, keďže sme všetci
časťou toho istého Boha, považujem za odpad, šľapku, sukinho syna a všetko to
negatívne seba. Nuž, popremýšľajte o tom. Prehodnoťte spôsob, akým jednáte s ľuďmi,
pretože váš spôsob jednania s ľuďmi je v podstate váš spôsob jednania s vami samými.
Toto je rozhodujúci bod. Ako jednáme s našimi rodičmi, s našimi priateľmi, s akým
typom ľudí sa stýkame? Vyberáme si stýkanie sa len s takými ľuďmi, ktorí z toho či
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onoho dôvodu podporujú našu mizériu, alebo ktorí nám hovoria, akí sme milí, krásni
a znamenití? Tí ľudia nám nerobia láskavosť, však? Iste, ste to všetko, ak to chcete byť,
no potom idete k niekomu inému domov a poviete: „Toto je strašné miesto, neznášam to
tu.“ Lebo nepočujete tie milé slová o vás, alebo ak aj tie milé slová počujete, neznejú
primerane, pretože tí ľudia alebo situácie vo vás niečo spustia, na čom potrebujete
popracovať. Nanešťastie, väčšina ľudí to nerobí. Čo myslíte, prečo existuje taká
situácia? Ako vaša neustála pripomienka, že potrebujete niečo urobiť s vaším postojom,
s vaším sebaponímaním, sebapredstavou a vnímaním iných. To sú veľké príležitosti,
ktoré nám Najvyšší posiela, aby sme pouvažovali, i ako neustálu pripomienku našich
vlastných problémov, a je múdre, ak na to dbáme. Nanešťastie, ľudia sa sami
obmedzujú, odmietajú tých ľudí, ktorí by im mohli pomôcť poučiť sa, a budú si vyberať
len určitých priateľov a stýkať sa len s tými priateľmi, ktorí ich neustále podporujú
v starom, stagnujúcom, negatívnom životnom štýle, v negatívnom sebavnímaní, ktoré
im robí dobre. Vždy som podozrievavý, ak niekto vo mne vyvoláva pridobrý pocit, lebo
je tam možnosť, že niečo nie je v poriadku. Pokiaľ, samozrejme, neskúmam sám seba na
každodennom základe a nehovorím: „Je to realita, alebo nie?“ Iným príbehom je, keď
vykonávate sebaskúmanie. Je ľahké preskúmať sám/sama seba, keď niekto vo vás
vyvoláva niečo pozitívne. No keď niekto vo vás vyvoláva niečo veľmi negatívne
a odporné, nie je príjemné vykonať sebaskúmanie. Namiesto toho, aby ste sa vyhýbali
takému typu ľudí, je skutočne múdre a zrelé vyhľadávať ich, s hlbokým rešpektom,
vďačnosťou a poďakovaním za to, že vám poskytujú tú príležitosť dozvedieť sa niečo
o sebe a zmeniť sa. Toto je skutočné jednanie. Nanešťastie, nie je ľahké čeliť tomuto
a hrabať sa v sebe a náhle si uvedomiť: „Čo to robím?“ „Sám/sama seba považujem za
šľapku, za odpad či za sukinho syna. To so ,sebou‘ takto jednám.“ Je to projekcia, ktorú
Freud nazýval prenos; tá osoba mi pripomína niečo vo mne, čo nemám rád; namiesto
toho, aby som si to priznal/a, premietnem svoje „nematie sa rád“ na iných. Toto je
najsebeckejšie, najohavnejšie duchovné zraňovanie, ktoré ľudia robia sami sebe a iným.
Preskúmajte sami seba, vyšetrite sami seba a som si istý, že narazíte na mnohé situácie
vo vašom živote, ktoré vám dokážu, že máte tendenciu jednať s inými tak, ako jednáte
sám/sama so sebou...
13. Je mýtom a ilúziou myslieť si a veriť, že vaša pravá esencia a substancia, vaše
pravé ja alebo nad-ja je tým, čo si o nich myslíte. Z čoho si myslíte, že pozostávajú ―
najmä z vonkajších postojov, myšlienok, správania, výzoru a aktuálnych sebapoňatí,
sebapredstáv, sebavnímaní, vybudovaných z vonkajších vnútení, požiadaviek
a stotožnení sa od ranného detstva. Toto je lož, to nie ste vy, vy si len myslíte, že ste.
Uzatvorenie prostrednej a vnútornej časti vašej mysle, procesom vášho narodenia sa do
negatívneho stavu, vás dostáva do nevyhnutnej pozície byť poučovaní a vedení
prijatými štandardmi, tradíciami, konvenciami, zvykmi, všemožnými spoločenskými,
náboženskými, morálnymi a podobnými vonkajšími požiadavkami a kódexmi, ktoré
vedú k vývinu umelého, neskutočného, nanúteného pseudo-ja, ktoré je považované za
jedinú realitu a o ktorom si myslíte, že ste vy. Všetko ostatné, najmä vaša vlastná
jedinečná esencia a substancia, pravé ja a nad-ja, vaša Vnútorná Myseľ, sú popierané,
potláčané, obmedzované a zabudnuté. Pamätajte si teda, že vy nie ste to, čo si myslíte,
a ľudia nie sú to, čo si myslia. Aby ste objavili, kto ste a kto sú ľudia, úplne prvým
krokom je odstrániť všetky tie vonkajšie nanútenia, vštepenia, tie umelo nanútené
očakávania, požiadavky vášho okolia, vášho rodinného života, vaše lživé náboženské
viery, skreslenia, než budete skutočne môcť objaviť vašu esenciu a substanciu. Ak
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začnete pokusom skontaktovať sa s vaším ja bez toho, aby ste najprv odstránili všetky
tieto vnútenia a skreslenia, skontaktujete sa jedine s negativitou. Toto je jedným
z mnohých zdrojov samovrážd. Ľudia odhalia nesmiernu biedu, a život nie je hoden
žitia. Samozrejme, sú ďalšie faktory, ktoré doháňajú ľudí k spáchaniu samovraždy, toto
je len jeden dobrý príklad jej zdroja a príčiny. Z toho dôvodu musíte na základe vašej
vlastnej slobodnej voľby odstrániť to, o čom si myslíte, že ste vy, aby ste objavili, kto
ste a aby ste začali mať vzťah k sebe, iným a Najvyššiemu z pozície vašej pravej esencie
a substancie. Toto vás dovedie k objavu, že prítomnosť Najvyššieho je vo vnútri. Budete
schopní nastoliť spôsob jednania s ľuďmi z Najvyššieho vo vás. Robiť toto, znamená
robiť to totálne a kompletne z vašej esencie a substancie.
14. Je mýtom a ilúziou myslieť si a veriť, že ľudské fyzické narodenie sa,
prostredníctvom ktorého ľudia prichádzajú na tento svet, skrz matkino lono, je niečo
prirodzené, náležité, skutočne ľudské, normálne a jediný možný spôsob, ako byť
privedený na tento svet. V skutočnosti je tento typ a spôsob najnenormálnejší,
najodpornejší, najhorší, najneľudskejší, najneprirodzenejší, najdegradujúcejší,
najnebezpečnejší, najbolestivejší, najbiednejší, najšpinavší, najkrvavejší, najprotivnejší,
najnechutnejší, najškodlivejší a najnevhodnejší. Je uprostred medzi močom a výkalmi,
smradom a zápachom (výkaly súvzťažia so zlom a moč súvzťaží so lžami). Jedinec sa
rodí uprostred zla a lží. Je to prirodzené? Toto je priamy výsledok a následok
aktivovaného a dominujúceho negatívneho stavu na Zemi. V takom procese nie je nič
skutočne duchovné a Božské. Pravé duchovné prostriedky zrodu sú priame nadelenie
Najvyšším a niektoré ďalšie duchovné metódy, ktoré sú opísané v knihe „Základy
ľudskej duchovnosti“.
15. Je mýtom a ilúziou veriť a myslieť si, že pôvodným cieľom ľudskej sexuality
bolo plodenie. Taký účel sexuality je výsledkom genetickej a magickej manipulácie
takzvaných pseudo-tvorcov. O účele zničenia správneho duchovného ponímania
sexuality v ľuďoch sa môžete dočítať v knihe „Základy ľudskej duchovnosti“. Sexualita
je jedným z najduchovnejších pojmov. Preto bola hlavným terčom skreslenia
a manipulácie pseudo-tvorcov. Cez ňu mohli dosiahnuť zničenie duchovného
uvedomenia. Pravým účelom sexuality nebolo nikdy plodenie. Namiesto toho to bola
totálna výmena, zjednotenie, harmonizácia a zdieľanie univerzálneho princípu
maskulinity a feminity. Bol to vzájomný osoh, spoločné dobro a úžitok pre všetkých
a získavanie väčšieho poznania Najvyššieho, iných a seba, ako aj radosť, číre potešenie,
rozkoš a zábava. Takže, v pravej duchovnej konotácii sexuality pravý pohlavný
duchovný styk nemôže byť nikdy obmedzený na jedinú osobu, nakoľko na základe takej
nevyhnutnosti by ste sa pripravili o získanie väčšieho poznania Najvyššieho, iných
a seba. Avšak, toto musí prameniť zo správneho úmyslu a dodržiavania pôvodného
účelu duchovnej sexuality ― vzájomného osohu, spoločného dobra, zdieľania
a získavania väčšieho poznania Najvyššieho, iných a seba. V pravej konotácii pravej
sexuality nie je možná žiadna exkluzívnosť, majetníctvo, žiarlivosť, závislosť, lipnutie
či obmedzenia. Všetko ostatné pochádza zo zla.
V tomto ohľade je grandióznym a zničujúcim mýtom a ilúziou myslieť si a veriť, že
muži sú nadradení ženám. Nerovnosť pohlaví je výsledkom ľstivej a nesmierne
zlomyseľnej manipulácie pseudo-tvorcov, za účelom nastolenia podriadenej,
menejcennej roly žien a ženstva. Esenciálnym univerzálnym princípom Absolútnej
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Prirodzenosti Najvyššieho je princíp lásky a náklonnosti, ktorý je samotnou esenciou
života. Toto je Jej Absolútny Feminínny Princíp. Substanciálnym univerzálnym
princípom Absolútnej Prirodzenosti Najvyššieho je princíp Múdrosti a Inteligencie.
Toto je Jeho Absolútny Maskulínny Princíp. Preto v pravej realite nikdy nebolo,
momentálne nie je, ani nikdy nebude žiadne uprednostnenie, podriadenosť, nadvláda,
ani žiadny iný taký nonsens a bláznovstvo jedného princípu voči druhému. Sú si vo
všetkých aspektoch, bez akejkoľvek výnimky či vylúčenia niečoho rovné, rovnocenné,
rovnako dôležité, rovnako špeciálne, aj keď sú vo svojej role a účele rozdielne. No jeden
bez druhého nemôže nikdy prežiť, byť či existovať. Z tejto nerovnosti v ľudskom živote
vzišlo mnoho tragédií.
16. Je mýtom a ilúziou myslieť si a veriť, že vonkajšie manželské zväzky,
manželstvo a prísažné sľuby, ktoré si ľudia navzájom dávajú za momentálne
existujúcich podmienok aktivovaného a dominujúceho negatívneho stavu na planéte
Zem, majú nejakú duchovnú bázu, základ a hodnotu alebo že sú nejakým spôsobom
záväzné a že ich treba dodržať po zvyšok svojho fyzického a prírodného života. Ak ich
niekto poruší a nedodrží, je obvinený, že je hriešnik, cudzoložník, zloduch. Nuž, slovo
„zväzok“ hovorí samo za seba. Nepotrebuje žiaden komentár. Jedinec sa zaväzuje, robí
zo seba otroka toho typu postoja a vzťahu. Taký postoj je skutočne špatný, negatívny,
zlý a hriešny práve kvôli úmyslu. V tomto ohľade je to akýkoľvek vonkajší manželský
zväzok utvorený na základe negatívneho úmyslu využiť, zneužiť, nesprávne použiť
a raniť či ublížiť; závisieť či byť závislý/á; utvorený z materiálnych dôvodov, pre
peniaze, z osobných sebeckých dôvodov zabezpečenia; kvôli pocitu bezpečia; kvôli
vyhnutiu sa samote a kvôli mnohým iným podobným veciam; ak sa niekto ožení/vydá
za takýmto účelom, možno ho/ju považovať ― a aj je ― za cudzoložníka a za negatívnu
osobu, dokonca i vo vzťahu k vlastnému manželskému partnerovi.
Pravým duchovným dôvodom manželstva je spojenie a manželstvo lásky
a múdrosti, dobra a pravdy, dobročinnosti a viery, spravodlivosti a úsudku, objektivity
a súdnosti, milosrdenstva a odpustenia, súcitu a empatie, tepla a svetla, feminity
a maskulinity, atď., ad infinitum. Nikomu nie je dovolené oddeliť lásku od múdrosti,
dobro od pravdy, dobročinnosť od viery, spravodlivosť od úsudku, milosrdenstvo
od odpustenia, maskulinitu od feminity, feminitu od maskulinity, atď. Sú Najvyšším
vzájomne spojené a vo večnom manželstve. Spojenie lásky a múdrosti, dobra a pravdy,
dobročinnosti a viery, maskulinity a feminity, atď., má večnú hodnotu a trvanie
a nemožno ich oddeliť. Také spojenie má absolútnu hodnotu a každý, kto ich oddelí
alebo si čo i len pomyslí na také oddelenie, pácha cudzoložstvo. Najmä o tomto bol
výrok Ježiša Krista týkajúci sa cudzoložstva, a nie o tom, že jedinec by nemal mať
fyzický pohlavný styk s nikým iným než so svojím manželským partnerom. Ak sa taký
styk uskutoční s pozitívnym a dobrým zámerom a s pozitívnym a dobrým úmyslom,
kvôli vzájomnému osohu, spoločnému dobru, zdieľaniu a väčšiemu poznaniu
Najvyššieho, iných a seba, potom nemôže byť nikdy cudzoložný. Avšak, než sa niekto
zúčastní takejto situácie, musí veľmi dôkladne preskúmať svoje úmysly, aby sa vyhol
páchaniu cudzoložstva. Buďte pri tom nesmierne opatrní.
17. Je mýtom a ilúziou veriť a myslieť si, že život, ľudské aktivity, správanie,
postoje, udalosti, diania a podobne, nech sú akékoľvek, môžu mať nejaký iný pôvod,
alebo byť dôsledkom a následkom niečoho iného než duchovnosti. Takzvaný
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neduchovný každodenný typ praktických ľudských aktivít je len súvzťažnosťou určitých
duchovných stavov a procesov, ktoré vôbec umožňujú uskutočnenie sa takých aktivít.
Ak by neboli žiadne také duchovné princípy, žiadne také aktivity by nemohli existovať.
Je jedno, čo ľudia robia, myslia si, chcú alebo ako sa správajú, čo cítia a ako konajú, sú
schopní žiť, cítiť, chcieť, myslieť, robiť, správať sa a konať len kvôli bytiu a existovaniu
duchovnosti ako jedinej reality, ktorá je zdrojom všetkých ostatných realít.
Všetko v ľudskom živote a všetky ľudské aktivity, bez akejkoľvek výnimky či
vylúčenia niečoho, majú duchovný pôvod a povahu. Bez ohľadu na to, aký vonkajší
prejav taký život a jeho aktivity zaujmú, popretie tohto fundamentálneho a duchovného
faktu nič nezmení. Schopnosť poprieť to pramení z duchovného princípu voľby prijať to
alebo to odmietnuť. Preto akt popierania je duchovný akt, lebo nemožno dosť dobre
popierať niečo, čo neexistuje. Popieranie niečoho, čo neexistuje, nie je vôbec žiadnym
popieraním.
18. Je mýtom a ilúziou myslieť si a veriť, že vo vonkajšom svete, vo vonkajšej
mysli a v prírodnom stupni je objaviteľné a pozorovateľné nejaké pravé poznanie,
chápanie a pravda ― pomocou vonkajšieho vedeckého pozorovania, popisovania,
klasifikácie a ponímania. V nich nie je žiadne pravé poznanie či pravda, okrem
duchovnej reality vnútra a duchovných princípov.
Také vedecké stanovisko vedie k skreslenému a lživému záveru, kde pravá realita je
považovaná za neskutočnú, a nereálnosť a ilúzia vonkajšieho sveta je považovaná za
skutočnú. Toto je prevrátená pozícia, ktorá vládne Zóne Vymiestnenia a z ktorej vedci
vyvodzujú všetky svoje závery. S istotou možno povedať, že pokiaľ sú tie závery
odvodzované z vonkajších pozorovaní, vo vedeckých úsudkoch nemožno nájsť príliš
veľa skutočnej pravdy. Majú len relativistickú hodnotu a nemožno ich aplikovať na nič
iné.
19. Je grandióznym mýtom a ilúziou veriť a myslieť si, že hmota, príroda
a vonkajšie chemické, biologické a fyzikálne zákony, konštelácie a kombinácie môžu
nejakým spôsobom byť zdrojom nejakej formy života. Samé osebe a ako také sú totálne
mŕtve a bez akéhokoľvek života. Mŕtve prvky nemôžu vyprodukovať nič živé. Oživenie
prírody, hmoty, tela, prvkov a všetkého ostatného, čo sa ich týka, je možné len
z duchovných princípov, ktoré vytvárajú život. Život, ktorý nepretržite vyžaruje a sála
z Absolútnej Reality Bytia a Existencie Najvyššieho, vchádza do prírody, hmoty,
prvkov a všetkého ostatného, čo sa ich týka, vytvára určité atómové, chemické,
biologické a fyzikálne kombinácie a oživuje ich. Hmota a jej prvky, príroda, telo, atď.,
sú len jednou z mnohých foriem, ktoré duchovnosť vytvára pre svoju manifestáciu,
objavenie sa a konkretizáciu v prírodnom stupni.
20. Je mýtom a ilúziou veriť, že životné formy všeobecne, a zvlášť sentientný život,
sú výsledkom a sú založené na bielkovinovo-uhlíkovo-kyslíkovej kombinácii alebo
matrici, ako by nás chcela presvedčiť biológia. Duchovné princípy využívajú túto
jednotlivú kombináciu ako jednu z nekonečného počtu a rozmanitosti kombinácií na
vyjadrenie, vnímanie, manifestáciu, sprítomňovanie, uskutočňovanie a konkretizovanie
života. Život nie je nijakým spôsobom závislý na svojich vonkajších telesných formách
alebo na ľudských formách a v Stvorení Najvyššieho jestvuje nekonečná rozmanitosť
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a množstvo nie ľudských i ľudských životných foriem tak sentientných, ako aj
nesentientných, ktoré sú totálne a kompletne nepredstaviteľné a nepochopiteľné pre
ľudskú vonkajšiu vedomú myseľ. Život v tých podmienkach plne prosperuje a rozvíja sa
a prekvitá a my nedokážeme pochopiť, ako je to možné, alebo či tam existuje nejaký
život.
21. Je grandióznym mýtom a ilúziou myslieť si a veriť, že ľudské telo a jeho
psyché, samé osebe a ako také, sú schopné spôsobiť alebo byť pôvodcom vôbec
niečoho. Ďalším mýtom a ilúziou je veriť a myslieť si, že ľudské ekonomické,
spoločenské, rasové, politické, fyzické a duševné problémy, choroby, nemoci,
symptómy, trápenia, perverznosti, nehody, incidenty, vojny, zločiny, atď., sú nejakým
spôsobom vyvolané alebo majú pôvod v nejakom vonkajšku, ako sú fyzické,
ekonomické, spoločenské, chemické, biologické, dedičné, duševné či akékoľvek iné
podobné faktory. Tieto faktory nie sú ničím iným než istými súvzťažnosťami,
dôsledkami a výsledkami vnútorného duchovného stavu vecí a výsledkom narušenia,
zohavenia, prekrútenia, skreslenia, ignorovania, popretia a/alebo odmietnutia
duchovnosti, Najvyššieho a duchovných princípov. Nič viac a nič menej. Taký
negatívny postoj k duchovnosti dáva podnet k aktivácii a dominancii negatívneho stavu
na Zemi a k založeniu pekiel v duchovnom svete, čo vytvára, fabrikuje, napája
a nanucuje všetky tieto druhy škodlivých faktorov a trápení.
22. Je grandióznym mýtom a ilúziou myslieť si a veriť, že jedinec môže žiť a urobiť
niečo sám od seba a sám osebe. Ako bolo zdôraznené predtým, jedinec môže žiť a robiť
čokoľvek, čo robí, len z prítomnosti Absolútneho Zdroja života v nás, čiže
z Najvyššieho. Sila, energia a motivácia pre žitie a konanie vždy pramenia z tej
prítomnosti. Popretie tohto faktu uvádza do chodu negatívny stav so všetkým jeho
trápením a nešťastím, šialenosťou a problémami. Je grandióznym mýtom a ilúziou
myslieť si a veriť, že niekto môže konať nejaké dobro alebo byť pozitívny na základe
svojho vlastného snaženia a zásluhy. Všetko, čo je v ľuďoch dobré a pozitívne, je
kompletne, vyslovene a totálne z prítomnosti Najvyššieho v nich; z Ktorého/Ktorej,
podľa Ktorého/Ktorej, skrz Ktorého/Ktorú a s Ktorým/Ktorou môžu konať a konajú
akékoľvek dobro. Na druhej strane, všetko v nich, čo je akýmkoľvek spôsobom či
formou negatívne, špatné, zlé, škodlivé, nešťastné, šialené a problematické, je
dôsledkom popretia tej duchovnej prítomnosti v nich.
Ako zdôraznil Swedenborg, kiežby ľudia chceli prijať tento fakt a uznať, že všetko
dobré a pozitívne v nich je z Najvyššieho, podľa Neho/Nej, skrz Neho/Ňu a s Ním/Ňou,
potom by všetko dobré a pozitívne konali z Najvyššieho, podľa Neho/Nej, skrz
Neho/Ňu a s Ním/Ňou, a nie zo seba. Na druhej strane, kiežby uznali a prijali fakt, že
všetko zlo, lži, skreslenia, trápenia, problémy, šialenstvá, symptómy, choroby, atď.,
pramenia z popierania Najvyššieho, ktoré je negatívnym stavom a peklami, čiže pramení
z pekiel, potom by im nebolo prisúdené či pripísané nič zlé, špatné a negatívne a oni by
nemali nikdy žiadne problémy. Takéto je to jednoduché. Pretože ľudia si myslia, že sú
pôvodcami všetkého dobrého či zlého, nevdojak sa stávajú zlými, faktom stotožnenia sa
a prisúdenia si dôsledkov a výsledkov takého zmýšľania či takého systému viery. To, čo
potrebujú urobiť, je uznanie, že všetko dobré a pozitívne je z Najvyššieho, podľa
Neho/Nej, skrz Neho/Ňu a s Ním/Ňou, a nie z nich samých, a že konajú z Najvyššieho,
skrz Neho/Ňu, podľa Neho/Nej a s Ním/Ňou. Ak sa stotožnia s týmto stanoviskom,
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skutočne sa stanú dobrými a pozitívnymi. Musia tiež uznať, že rovnako ani nič zlé
a negatívne nie je z nich, ale z pekiel. Ak sa stotožnia s tým faktom a dištancujú sa od
toho zla a negativity, čiže od pekiel, nič zlé a negatívne im nemôže byť pripísané či
prisúdené. Takže by nemali žiadne problémy. Jednoducho tak.
23. Je grandióznym mýtom a ilúziou veriť a myslieť si, že ľudia nie sú plne
zodpovední za všetko, čo sa deje a bude diať a vyskytovať v ich životoch, alebo že sú
určité udalosti v ich životoch, ktoré sú mimo ich kontroly alebo sú náhodné, sprievodné,
nanútené, alebo nie sú dôsledkami ich volieb. Takisto je mýtom a ilúziou myslieť si, že
ľudia sú zodpovední iba za tie veci a udalosti vo svojich životoch, ktoré si vedome
uvedomujú a ktoré si volia alebo budú voliť vedome. Zároveň, je grandióznym mýtom
a ilúziou veriť a myslieť si, že možno byť zodpovedný za voľby alebo život, alebo
udalosti niekoho iného. Jedinec nie je zodpovedný za nikoho iného, je zodpovedný len
za seba. Ako bolo uvedené predtým, nič nie je ďalej od pravdy a reality. Je životne
dôležité zapamätať si, že všetko, čo sa stáva či deje v jedincovom živote v každom
danom momente jeho životného sledu, je bez akejkoľvek výnimky či vylúčenia niečoho
výsledkom, dôsledkom a následkom jeho/jej slobodnej voľby naučiť sa niečo dôležité,
vrátane voľby nebyť si vedome vedomý/á takej voľby. Jedinec si vôbec nepamätá, že si
zvolil, že príde k tým konkrétnym rodičom, že sa dostane do tej oblasti, do Sovietskeho
Zväzu, do koncentračného tábora, či čokoľvek. Takže, v tomto zmysle nič nie je náhoda
či nehoda, alebo štatistická pravdepodobnosť, ako si myslia vedci. V skutočnosti,
nehody, náhody a štatistické pravdepodobnosti pochádzajú z takých volieb a sú určené
takými voľbami. Ľudia si tieto veci plne uvedomujú na úrovni svojej Vnútornej Mysle,
podvedome. Ak ich niekto uvedie do plenárneho stavu tranzu, všetko krásne vykreslia:
prečo sú takí, čo sa udialo, prečo došlo k nehode či incidentu, a jednoducho povedia čosi
ako, „Lebo som si to zvolil/a, lebo na základe toho došlo k nejakému dôležitému
poučeniu, ktoré si vedome neuvedomujem. Všetko to bolo moje konanie, ja som plne
zodpovedný/á.“ Nakoľko každý je zodpovedný za svoj život, nemôže byť zodpovedný
za život nikoho iného. Nech sa teda každý prestane cítiť vinný za to, že by bol
zodpovedný/á za svoju matku, svojho otca, svoju sestru, atď. Všetko sú to táraniny
a vyložený, číry nezmysel, o ktorom chce jedinca presvedčiť negatívny stav, aby sa cítil
vinný, aby mal pocit zaoberania sa tým a aby ho to držalo ďalej od seba a od vzatia
zodpovednosti za svoj život do svojich vlastných rúk, kam patrí.
24. Je mýtom a ilúziou veriť a myslieť si, že jedinec musí znášať dôsledky svojich
volieb iba na jednej úrovni, jednom stupni, jednom kroku, jednej dimenzii bytia
a existencie a že sa musí neustále dokola reinkarnovať na to isté miesto, aby znášal
dôsledky tej voľby alebo to, čo indická filozofia volá Karma. Také niečo neexistuje. Je
len voľba a jej dôsledok. Jedinec sa nemusí vracať späť na to isté miesto, aby znášal tie
dôsledky. Takisto je mýtom a ilúziou veriť, že jedincov život je opakujúcou sa slučkou,
ktorá privádza jedinca na ten istý stupeň a úroveň, alebo že len čo sa účel života niekoho
naplní na jednom stupni, on/ona už viac nepodlieha princípu večného, nepretržitého
duchovného pokroku. V Stvorení Najvyššieho nejestvuje žiadna stagnácia na nejakom
nezachytiteľnom mieste, ako je Nirvána, Satori alebo podobné miesta. Ľudia
prechádzajú mnohými stupňami, úrovňami, krokmi, dimenziami, svetmi, miestami,
stavmi a podmienkami, progresívnym spôsobom, nikdy nezažívajúc nijakým spôsobom
tie isté veci dvakrát. Avšak, reinkarnácia alebo fyzické narodenia sa na to isté miesto
dva či viackrát je opakovaním. Je vyložene nemožné zažiť fyzické narodenie sa dvakrát,
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pretože celý vesmír by okamžite zahynul opakovaním sa toho istého zážitku. Žiadne
spomienky alebo problémy, ktoré majú ľudia zo svojich minulých životov,
nepochádzajú z fyzickej, doslovnej inkarnácie na planétu Zem, ako si ľudia mylne
myslia, ale z faktu, že predtým žili na iných miestach, v iných časoch, para-časoch,
dimenziách a/alebo vesmíroch, ktoré sú veľmi často podobné planéte Zem.
Avšak, nikdy nemôžu byť opäť na planéte Zem vo fyzickej forme cez fyzické
narodenie sa v matkinom lone, lebo by to bolo opakovaním toho istého položenia
a zážitku, ktoré sa už predtým vyskytli, pokiaľ len by to nebolo na nejakej paralelnej
alebo synchrónnej zemi, ktorá dokonca nesie tie isté názvy štátov a krajov ako táto
konkrétna zem. Táto situácia v ľuďoch vyvoláva ilúziu, že tu už boli predtým. Dokonca
aj istá vzdialená podobnosť môže v jedincovi vyvolať pocit déjà vu, alebo pocit, že bol/a
na tejto planéte už predtým. Nič nie je ďalej od pravdy.
Keď duchovní radcovia, Vnútorná Myseľ a Najvyšší v duchovnom svete hovoria
o zážitkoch z predošlých životov, nikdy nemajú na mysli doslovnú, fyzickú reinkarnáciu
na fyzickej planéte Zem, dokonca aj keď spomenú slovo „zem“, lebo je mnoho
fyzických, intermediárnych a duchovných zemí, ktoré sú v súvzťažnej blízkosti k tejto
planéte. Avšak, ľudia s ich ohraničeným a obmedzeným uvedomením ich vedomej
mysle chápu a interpretujú túto situáciu ako doslovnú fyzickú reinkarnáciu. Toto
chápanie a interpretácia sú mýtom a ilúziou ľudských doslovných zmyslov
a negatívneho stavu, ktorý chce, aby ľudia verili v taký kontraproduktívny, netvorivý
prístup. Ako zjavil/a Najvyšší, doslovná, fyzická reinkarnácia je ohavnosťou tvorivého
ducha, vnútením negatívneho ducha, ktorý sa chniape po tom, aby si osvojil spoločnú
minulosť. Samozrejme, nikto nemusí veriť tomuto zjaveniu, ak nechce. Je to na každom
jednom.
25. Je mýtom a ilúziou myslieť si a veriť, že sme obklopení iba ľuďmi, objektmi,
prostrediami, ktoré vnímame našou externou, zmyslovou, vonkajšou vedomou mysľou,
dokonca aj keď sme totálne sami a máme úplne potlačené zmysly. V každom danom
čase, bez ohľadu na náš fyzický, duševný a duchovný stav a rozpoloženie, sme
obklopení mnohými ľuďmi, mnohými spoločnosťami, mnohými objektmi, mnohými
prostrediami, ktoré si vedome neuvedomujeme. Treba si len zavrieť oči, naladiť sa na
duchovný svet, a náhle bude vidno tisíce i viac tých, čo sú naokolo. Keď však jedinec
otvorí oči a pozrie sa naokolo, vidí len tých ľudí, ktorí sú v jeho/jej vonkajšom prostredí.
Jednako však, súčasne, priamo tu, presne teraz, sa deje mnoho vecí. Sú tu mnohí ľudia,
počúvajúc a interagujúc, komunikujúc a diskutujúc o tom, čo sa deje, jedinec si to však
vedome neuvedomuje. Samozrejme, ľudia nesprávne usúdia, že nakoľko svojím
fyzickým zrakom nikoho alebo nič nevidia, žiadne iné svety neexistujú. Preto jedinou
realitou je to, čo vidia svojím fyzickým zrakom. Toto je najväčšia lož a ilúzia zo
všetkých, lebo faktom je, že v každom danom čase sme obklopení mnohými inými
dimenziami. Na rôznych úrovniach našej mysle sa stýkame, komunikujeme a sme
v neustálom kontakte so všetkými tými ľuďmi bez toho, aby sme si tento fakt vedome
uvedomovali. Ako uvidíme neskôr, každá úroveň našej mysle sídli v inej dimenzii. Naša
vonkajšia myseľ je presne tu obklopená tými všetkými ľuďmi, objektmi a prostrediami,
ktoré vidno v každom danom momente. Súčasne, naše ostatné mysle sú obklopené
ľuďmi, objektmi a prostrediami, o ktorých nemáme vedome ani poňatia. Vidíme ich
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alebo ich vnímame ostatnými úrovňami mysle a sú také reálne, dokonca reálnejšie, než
ľudia, ktorých vidno v každom jednom momente svojím fyzickým zrakom.
26. Je mýtom a ilúziou myslieť si a veriť, že ľudia môžu uzdravovať ľudí
vonkajšími prostriedkami alebo že hocikto môže byť druhému terapeutom. Nič také
nejestvuje. Nikto nemôže nikoho uzdraviť. Uzdraviť sa môže len každý sám. Nemožno
byť terapeutom iných, ale len asistentom ich vlastného terapeutického procesu. Nech je
to akýkoľvek druh liečby, či už fyzická, mechanická, medicínska, chirurgická,
chemická, psychologická alebo duchovná, toto sú asistenčné nástroje, ktoré pacient buď
prijme, alebo odmietne. Dôležitý nie je asistenčný nástroj, počíta sa to, čo klient s tým
nástrojom urobí.
Klienta teda nevylieči operácia, medicína, tabletky, terapia, hypnóza alebo
duchovná hypnóza, či čokoľvek, čo kto má. Taký asistenčný nástroj je efektívny a
úspešný, alebo neefektívny a neúspešný na základe postoja, stanoviska, voľby a systému
viery. Ak si niekto zvolí, že sa uzdraví na všetkých úrovniach svojej mysle, a musí to
byť na všetkých úrovniach súbežne, inak to nebude fungovať, uzdraví sa bez ohľadu na
to, aké prostriedky boli na uľahčenie toho použité. Niektorí ľudia si kvôli svojim
vlastným duchovným dôvodom a poučeniu zvolia, že sa uzdravia pomocou operácie. Iní
pomocou chemických alebo mechanických, alebo biologických, psychologických,
duchovných, či akýchkoľvek iných prostriedkov, ktoré sú pre nich v každom danom
čase najvhodnejšie a najpotrebnejšie, za konkrétnych podmienok ich duchovného stavu
a pokroku.
Ďalší sa neuzdravia žiadnymi prostriedkami, nech skúšajú čokoľvek, pretože si
zvolili, že zlyhajú, aby boli nešťastní alebo aby fyzicky zomreli z ich vlastných
duchovných dôvodov a kvôli ich vlastnému duchovnému poučeniu. Kto sme, aby sme
ich súdili alebo sa pokúšali zachrániť ich? Zachráň seba, lebo na to tu každý je.
Nepokúšaj sa zachrániť iných. Záchranou seba jedinec celkom určite zachráni iných.
Toto je tajomstvo procesu spásy.
27. Je mýtom a ilúziou veriť a myslieť si, že pravá celková liečba, uzdravenie
a vyriešenie problémov hocakého druhu, či už ekonomických, rasových, spoločenských,
politických, fyzických, psychologických či duchovných, je možné nejakými inými
prostriedkami než duchovnými. Všetky ostatné prostriedky sú súvzťažnosťami,
dôsledkami a následkami v podstate duchovných snáh ― odstrániť negatívny stav a jeho
zlo a problémy, prejavujúce sa v takých poruchách ― ktoré vedú k zavádzaniu rôznych
medicínskych, psychologických a duchovných, atď., liečebných foriem. To znamená, že
ak niekto lieči ľudí lekárskymi prostriedkami, lieči ich duchovne, pretože bez
existovania a bytia duchovných princípov by sa nikdy nemohla objaviť, postúpiť
a nastať žiadna liečebná forma a jej idey. Toto sa myslí vyhlásením, že „liečba je možná
len duchovnými prostriedkami“. Dokonca aj keď niekto berie pri liečbe tabletky, aby sa
uzdravil, tá tabletka bola vynájdená skrz nejakú duchovnú ideu, ktorá dala niekomu
podnet, aby zahájil proces vynachádzania a výroby tej tabletky, aby bol odstránený
negatívny stav, ktorý je reprezentovaný vinou, chorobou, trápením, bolesťou či
akýmikoľvek problémami, ktoré kto má.
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28. Je mýtom a ilúziou veriť a myslieť si, že sú ľudia, ktorí nie sú schopní zažiť
hypnotický tranz alebo ktorí môžu zažiť len slabšie úrovne tranzu. Toto je ohromný
omyl. Je to vec ich voľby. Nemôžu, pokiaľ veria, že nemôžu. Skutočnosťou je, že každý
je od narodenia do večnosti schopný zažiť všetky úrovne tranzu, vrátane plenárneho
stavu. Taká schopnosť je vrodenou, prirodzenou a normálnou podmienkou Stvorenia.
Naopak, neschopnosť dostať sa do hlbokého hypnotického tranzu alebo akéhokoľvek
hypnotického tranzu je abnormálna, neprirodzená, patologická, v neporiadku a pramení
z negatívneho stavu. Zavádzam nový termín, ktorý nazývam hypnotická reťazová
reakcia. Dovoľte mi, aby som tu vysvetlil paradox. Ak niekto povie, že nemôže zažiť
žiaden tranz alebo môže zažiť len slabý tranz, nevdojak to znamená, že môže zažiť
hlboký alebo úplný tranz, pretože jedno bez druhého neexistuje. Žiadna predstava
neschopnosti zažiť tranz alebo schopnosti zažiť len slabý či ľahký tranz nemôže
vzniknúť bez pozitívnej a základnej predstavy schopnosti zažiť hlboký alebo úplný
tranz. Toto je princíp Stvorenia a rád vesmíru. Z toho dôvodu je logické, že ak si niekto
myslí, že nie je schopný zažiť žiaden tranz alebo je schopný zažiť len trochu či slabý
tranz, také myslenie môže vyvodiť len zo svojej základnej a podstatnej schopnosti zažiť
hlboký či úplný tranz. Samozrejme, ak je niekto schopný zažiť slabý tranz, môže úplne
určite zažiť stredný tranz. Ak môže zažiť stredný tranz, úplne určite môže zažiť hlboký
tranz. Ak zažije hlboký tranz, môže zažiť veľmi hlboký tranz a somnambulizmus. Ak
môže zažiť somnambulizmus, môže zažiť plenárny stav ad infinitum. Toto nazývam
reťazová reakcia hypnotického tranzu.
(Otázka: Čo ak nejaká osoba povie, že nemôže zažiť žiaden tranz? Odpoveď:
Hovorí to preto, lebo môže zažiť úplný tranz. Aby ste to mohli povedať, musíte byť
schopní zažiť úplný tranz, aby ste boli schopní povedať „Nemôžem zažiť žiaden“.
Záporný stav neexistuje. Existuje len kladný stav. Existenciou záporného stavu je
popretie kladného stavu. Preto ak hovoríte, že nemôžete zažiť žiaden tranz, hovoríte to
len preto, lebo môžete zažiť úplný tranz, lebo záporný stav sám osebe a ako taký
neexistuje. Schopnosť povedať „nemôžem“, pramení z faktu, že „môžem.“ „Nemôžem“
je záporný stav. Preto by jedinec nikdy nebol schopný pomyslieť si a povedať
„nemôžem“, pokiaľ by si nepomyslel a nepovedal „môžem“. Avšak, môže si pomyslieť
a povedať „môžem“, bez toho, aby vôbec poznal „nemôžem“.)
29. Je grandióznym mýtom a ilúziou myslieť si a veriť, že ošetrenie akéhokoľvek
problému musí mať zdĺhavý a komplikovaný priebeh alebo že trvá dlhé časové obdobie
vo fyzickom ponímaní času. Pseudo-psychoterapeuti veria tomuto mýtu a ilúzii a radšej
ním kŕmia mysle svojich klientov a vymývajú im ich mozgy ― čo sa následne stáva
samonapĺňajúcim sa proroctvom ― než aby zdôrazňovali pravú realitu a potenciály
jedincovej mysle.
Je čas, aby si každý uvedomil, že jeho/jej myseľ nie je obmedzovaná fyzikálnymi,
časovými a priestorovými kategóriami a podmienkami, pretože je bezčasová
a bezpriestorová. V skutočnosti, ona spúšťa čas a priestor, aby sa navonok prejavila
a bola vnímaná. Avšak, tento prejav a vnímanie sú vždy vecou vnútra a jeho stavov
a procesov, ktoré nemajú žiaden čas a priestor. Takže, ak je čas a priestor riadený týmito
stavmi a procesmi Vnútornej Mysle jedincovho vnútra, uzdravenie a stávanie sa
pozitívnym si nevyžaduje tak veľa fyzického času a bolestivého úsilia. Je to ilúzia.
Svojich klientov možno uviesť do subjektívneho časopriestorového vzťahu, ktorý môže
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byť predĺžený donekonečna, zatiaľ čo takzvaný fyzický alebo objektívny čas bude trvať
nesmierne krátko. Takže, za týchto okolností možno zrealizovať za jeden deň fyzického
času, za bežných, tradičných podmienok, v psychoterapeutickej hypnóze ekvivalent
desiatich rokov fyzického času. Avšak, problémom tu je, že Vnútorná Myseľ dáva
prednosť túžbam vonkajšej mysle po fyzickej pomalosti tohto procesu len preto, lebo
ľudia sú neochotní alebo sa cítia nesvoji pri iluzórnej predstave potreby prispôsobiť sa,
aby vykonali odlišné voľby. Ide tu o vyhýbanie sa voľbám alebo ráznym rozhodnutiam:
„Volím si, že sa stanem, tu a teraz, volím si, že budem robiť všetko z Najvyššieho vo
mne, podľa Najvyššieho vo mne, skrz Najvyššieho vo mne, s Najvyšším vo mne.“
Keď sa urobí také rozhodnutie, netreba mesiace a roky liečby. Len čo sa urobí také
rozhodnutie, možno postupovať rýchlo. Ťažkým to však robí vyhýbanie sa
rozhodnutiam. A toto je mýtus, zúfalé lipnutie na našich iluzórnych systémoch viery,
ktorých sa mnohé roky tak veľmi držíme. Toto je dokonca nebezpečné, lebo stane sa to,
že ak jedinec nie je liečený intenzívnym typom prístupu, hromadí zlo a negativitu.
30. Je mýtom a ilúziou, vyfabrikovanou v peklách, veriť a myslieť si, že je
nebezpečné, nemožné, ťažké, abnormálne, v neporiadku, neprirodzené, riskantné a zlé
byť v kontakte, vyhľadávať radu a byť v styku so svojou Vnútornou Mysľou,
Najvyšším, Duchovným svetom a so svojimi duchovnými radcami, duchmi, anjelmi
a obyvateľmi iných dimenzií. Tu sa počíta úmysel takého kontaktu, pretože rozhodujúci
je účel takého kontaktu. Ak to robíte s dobrým a pozitívnym úmyslom, za účelom
duchovného rastu, zlepšenia sa, pokroku, väčšieho poznania, poučenia sa, lásky,
múdrosti, aby ste boli lepšou ľudskou bytosťou, kvôli vzájomnému osohu, spoločnému
dobru, spoločnému úžitku, aby ste slúžili Najvyššiemu, iným, sebe, kvôli zdieľaniu
a službe alebo pomoci všetkým v Stvorení Najvyššieho, taký čin je poriadny, náležitý,
správny, bezpečný, normálny, prirodzený, ľahký, možný, želateľný a zbožný. Potom ste
muž či žena Božia. Toto znamená byť muž či žena Božia. Mať takýto úmysel nie je ako
negatívny úmysel, ktorý jedinca dostáva do nebezpečenstva a ťažkostí, pretože to
vpúšťa negatívnych duchov do nadviazania kontaktu, ktorý len mätie, zavádza
a zneužíva. Dobrým príkladom sú ľudia, ktorí kontaktujú duchovných radcov, aby
dostali tip na kone, ktorý kôň dobehne prvý v preteku, alebo ktoré číslo si zvoliť
v kasíne, atď. Odpovede na takéto typy otázok sú priamo z pekiel. Toto sa myslí
zakazujúcimi vyhláseniami v Svätej Biblii. (Levitikus, kapitola 19, verš 31). Keď sa
takýto kontakt uskutočňuje so zlým úmyslom a negatívnou motiváciou, kvôli osobnému
zisku a sebeckým, egoistickým dôvodom, potom je to v neporiadku, nezákonné a hodné
odsúdenia ako zlé. Kontakt so zlým úmyslom a negatívnou motiváciou vedie len ku
kontaktu so zlými duchmi. Zlí duchovia poškvrňujú a ohrozujú jedincov duchovný
život. Avšak ľudia, ako v každej inej situácii, pod vplyvom negatívneho stavu
zovšeobecňujú také vyhlásenia na všetky situácie. Zabudli, v akom kontexte boli tieto
biblické vyhlásenia vyslovené a zverejnené a komu, akému druhu ľudí. Pamätajte si,
deti Izraela práve vyšli z Egypta, ktorý bol plný čiernej mágie a ohavností pseudonáboženstiev, ktoré boli pekelné. Za tých podmienok bol kontakt so zlými duchmi
extrémne nebezpečný a smrteľný. To v tomto kontexte im bolo povedané, aby to
nerobili, lebo je to zlé. Ľudia na základe toho generalizujú a usudzujú, že do večnosti nie
je možný vôbec žiaden kontakt. Negatívny stav to podporuje, pretože nechce, aby ste
boli v kontakte s duchovným svetom. Nechce, aby ste verili v duchovný svet,
v žiadnych duchovných radcov či vo vašu vlastnú Vnútornú Myseľ. Čo je ale
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najdôležitejšie, nechce, aby ste verili v seba a v Boha v sebe. Viera vo svoje pravé ja je
viera v Boha, pretože vaše pravé ja je z Boha. Potom máte šancu duchovne rásť a stať sa
dcérou a synom Najvyššieho.
31. Je mýtom a ilúziou myslieť si a veriť, že duchovný život je stále vážny, bez
akejkoľvek zábavy, radosti, humoru, hry, smiechu či akéhokoľvek potešenia. Lživé
náboženské doktríny kŕmia bláznivými predstavami, že duchovný život by mal byť plný
reštrikcií, tabu, obmedzení, vážnosti, hrozby večného zatratenia, atď.; nejedzte toto či
tamto, neobliekajte sa takto či onak, nerobte toto, nerobte tamto, atď. Buďte si istí, že
toto je na hlavu postavené stanovisko, bez čohokoľvek duchovného či pravdivého
v takých vyhláseniach. V skutočnosti je opak pravdou. Pravý duchovný život je plný
radosti, všemožného potešenia, smiechu, zábavy, hry, humoru, príjemného sexu,
slobody, nezávislosti a vzájomného zdieľania na multidimenzionálnej úrovni.
Vážnosť duchovnej situácie pramení z faktu, že je to jediná realita a zdroj všetkého
vôbec, vrátane všetkých známych potešení. Ony všetky sú prejavom duchovnosti.
Pokiaľ tieto druhy potešení nie sú výlučným účelom a cieľom v živote, ale slúžia len
ako prostriedky na to, aby sa jedinec stal produktívnejšou, konštruktívnejšou,
tvorivejšou, užitočnejšou a plodnejšou ľudskou bytosťou alebo duchovnou ľudskou
bytosťou, taká služba má absolútnu duchovnú hodnotu. Najvyšší nás stvoril/a, aby sme
sa tešili životu vo všetkých jeho aspektoch, a nie iba v obmedzenom zmysle.
Náboženské systémy alebo doktríny, či guru kladú obmedzenia na naše duchovné
zážitky. Toto nie je od Boha; Jeho/Jej neprekonateľná Láska a Múdrosť nikdy na nikoho
nekladie žiadne obmedzenia. Boh je Bohom Absolútnej Slobody a Nezávislosti a nás
stvoril/a zo slobody a nezávislosti, do nich a pre ne. Preto ak niekto kladie na ľudí
obmedzenia, môžeme si byť istí, že to nie je od Boha. Avšak, ak ich chcete dodržiavať,
je to váš problém, je to vaša voľba. Vy musíte znášať následky svojej bláznivej voľby.
32. Je mýtom a ilúziou myslieť si a veriť, že sme sa narodili bez akejkoľvek voľby,
poznania, ideí alebo koncepcií a že sme sem prišli z neutrálneho stavu alebo
z pozitívneho stavu a potom sme sa následne stali zlými pod vplyvom negatívneho
prostredia. Je nutné uvedomiť si, že takmer dve tretiny (2/3) obyvateľstva na planéte
Zem v súčasnosti pochádza z negatívneho stavu pekiel. Inkarnovali sa a boli obdarení
životom skrz magické a iné tajomné prostriedky a projekcie, všetci za účelom
zvečňovania, podporovania a udržiavania negatívneho stavu, jeho ziel a lží, a zničenia
všetkého dobrého a pozitívneho v Stvorení Najvyššieho. Toto neznamená, že ľudia
vytvorení takými negatívnymi a nepriateľskými prostriedkami musia zostať naveky zlí
a negatívni. Nie sú naveky uzamknutí v negatívnom stave. Majú schopnosť zmeniť sa,
ak si to zvolia. Táto schopnosť zmeniť sa pochádza z prítomnosti Najvyššieho v nich,
z ktorej môžu byť nažive. Takto sú nažive; to znamená, že pretože sú schopní zmeniť sa,
žijú, aj keď prostredníctvom ukradnutých princípov života. Súc ukradnutý peklami,
princíp života vytvára zdanie života. Avšak, taký život môže byť vytvorený len za tejto
jednej podmienky; že tam stále bude možnosť voľby zmeniť sa. Inak nemôže byť nikto
nažive, nech je akokoľvek negatívny, špatný, zlý, démonický, vrátane samotného
súčasného pseudo-princa temnoty. A z tej pozície sa môžu dokonca aj tie
najnegatívnejšie a najhoršie entity, negatívni a zlí ľudia odvrátiť od svojich ziel a lží.
Jedinec by sa teda nemal nikdy nikomu obracať chrbtom. Keď som pracoval vo
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väzenskom systéme, videl som, aké je to ťažké. O čo horšie je dostať von niekoho, kto
ide do pekiel. Niekedy trvá veky, kým sa zmenia.
33. Je mýtom a ilúziou veriť a myslieť si, že naša fyzická forma a naša duševnosť je
rýdzou pôvodnou formou, ako ju pôvodne stvoril/a Najvyšší. My nie sme praví ľudia,
ale len pseudo-ľudia, geneticky a magicky pozmenení takzvanými pseudo-tvorcami.
Ako bolo zjavené v knihe „Základy ľudskej duchovnosti“, bolo to urobené za účelom
dokázať, že život je možný z iných než duchovných princípov a prostriedkov alebo
z iného zdroja než z Najvyššieho. V tomto ohľade sme experimentom, ktorý povolil/a
Najvyšší za účelom demonštrácie a poučenia pre všetkých v Stvorení, ako odpoveď na
otázku: „Aký je život bez akejkoľvek duchovnosti, alebo so skreslenou duchovnosťou,“
a aký je život, ak nepochádza priamo alebo nie je nadelený priamo Najvyšším. „Aký by
bol život s predstavou, že život sa vyvinul zo zvierat evolučným spôsobom?“ Všetci
sme účastníkmi tohto experimentu zo svojej vlastnej slobodnej voľby, vrátane voľby
vôbec si nepamätať, že bola taká voľba vykonaná. Ak je jedinec uvedený do plenárneho
stavu tranzu, ak je vhodná doba a správne urobiť to, je možné spomenúť si na tento fakt
a na to, ako bola táto voľba vykonaná a prečo.
34. Je mýtom a ilúziou myslieť si a veriť, že akákoľvek ľuďmi zjavená alebo
získaná pravda a poznanie, vrátane doslovných biblických zjavení, má absolútnu,
nemennú hodnotu. V Stvorení Najvyššieho neexistuje žiadna stagnácia. Pamätajte si, že
nikto nie je absolútny, a preto všetko, čo je nám zjavované, je zjavované v postupných
krokoch. Absolútna Pravda je, že nemôžeme poznať Absolútnu Pravdu, pretože nie sme
absolútni. Najvyšší je jediný/jediná Absolútny. My sme stvorení, a z toho dôvodu
všetko, čo k nám prichádza, prichádza v postupných krokoch. Všetko poznanie, ktoré je
ľuďom k dispozícii, je k dispozícii v určitých postupných krokoch. Každý krok
presahuje predchádzajúci krok. Tento krok sa stáva odrazovým mostíkom, na ktorom je
budovaný nový, prevyšujúci krok. Len čo ktorýkoľvek krok vyčerpá svoju funkciu
a užitočnosť, je vystriedaný vyšším stupňom poznania a uvedomenia, ktorý môže byť
v mnohých prípadoch veľmi odlišný, ba dokonca protichodný k obsahu a životnému
štýlu predošlého kroku. Skutočnou duchovnou realitou je, že čokoľvek, čo bolo správne
a pravdivé včera, nemusí byť také dnes alebo zajtra. Nie sme absolútni a nie sme
dokonalí, preto nemôžeme pochopiť a rozpoznať Absolútnu Pravdu. Môžeme byť
neustále lepší a rozvinutejší. Nové aspekty Absolútnej Pravdy a poznania sú nám
zjavované vtedy, keď sme pripravení pokročiť ďalej a stať sa lepšími v našich životoch
a snahách. Všetko má svoj čas a miesto; keď je čas presiahnuť aktuálny krok
duchovného pokroku, je daná príležitosť urobiť to a sú poskytnuté všetky spôsoby
a prostriedky na toto prevýšenie.
Každému, kto chce vo svojom profesionálnom a súkromnom živote vážne využiť
princípy duchovnej hypnózy alebo intenzívnej duchovnej hypnoterapie, alebo princípy
duchovnej autohypnózy, Najvyšší radí, aby sa zbavil všetkých týchto a podobných
mýtov a ilúzií a aby v klientoch i v sebe pomohol uľahčiť zmeny v tomto smere.
Každému sa radí, aby sa pozrel do svojho vnútra a hlbšie ho preskúmal, aby zistil, akých
ďalších ilúzií a mýtov sa pridŕža a aby ich odstránil: tým, že ich nahradí pravou realitou
Vnútornej Mysle z prítomnosti Najvyššieho.
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Diskusia o štruktúre Novej Nebeskej Spoločnosti.
P:

Chcem vám povedať o určitých veciach, ktoré sa dejú v Duchovnom svete, do
ktorých som bol zainteresovaný veľmi tajomnými cestami a spôsobmi. Bolo mi
povedané, aby som sa o to s vami podelil a aby som to mal na páske kvôli
budúcemu odkazu a poučeniu. Neviem, či pochopíte, čo sa tu teraz deje, no
dovoľte, aby som to formuloval týmto spôsobom. Teraz to pravdepodobne
pochopíte do určitej miery, no nebudete schopní pochopiť plné dôsledky toho, čo sa
tu teraz deje, alebo ako sa to týka čohokoľvek vôbec. Keď však príde čas,
pochopíte, a možno to pochopíte teraz, neviem. Ťažko povedať; ani ja to plne
nechápem z tejto úrovne.

X: V tomto momente si uvedomujem, že sme pozvaní zúčastniť sa veľmi hlbokého
zdieľania a už cítim veľkú vďačnosť a ...
P:

OK.

X: ... česť, že sa toho môžem zúčastniť.
P:

Ó, uvidíme, uvidíme, čo sa z tohto všetkého vykľuje. Ako viete, pred istým časom
Pán stvoril určitú Novú Spoločnosť. Predpokladám, že si to všetci uvedomujete na
základe „Posolstiev“, že? Nuž, sú určité pojmy ohľadne tej Spoločnosti, ktoré je
z nášho pohľadu ťažké pochopiť, pretože sme na planéte Zem. Nie je vhodné volať
to Spoločnosť. V čase, keď boli napísané „Posolstvá“, to bol najlepší možný
použiteľný termín, aby bolo pochopené priblíženie toho, čo sa dialo a aká bola
funkcia tej Spoločnosti. V skutočnosti sa dialo to, že bola stvorená nová duchovná
galaxia. Nie je to iba nejaká Spoločnosť, jedna Spoločnosť či štát v politickom
duchovnom zmysle, ako štát Kalifornia či Spojené štáty americké, alebo planéta, či
niečo také. Ale zdá sa, že vznikla celá táto nová galaxia a že nám to bolo naznačené
v tvojom procese, no my sme to zle pochopili.

X: Presne tak. Presne to si pamätám.
P:

Áno.

X: Moja Vnútorná Myseľ to opätovne prehráva mojej vonkajšej mysli.
P:

Oni to nazvali, ako si pamätáte, nebeské kozmické jadro.

X: Hmlovina...
P:

Hmlovina. Áno. Čo je galaxia tohto...

X: Nebeská kozmická hmlovina.
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P:

Áno. A už tam bol náznak, no ešte stále nebol vhodný čas vedieť presný rozsah jej
významu. To, čo je také zvláštne na tejto galaxii a, samozrejme, na jej niekoľkých
slnečných sústavách, planétach a tamojších mnohých, mnohých nových ľuďoch, je,
že po prvýkrát, ako ste si už všimli z „Posolstiev“, že po prvýkrát je toto zmes
všetkých rás v celom Stvorení, vrátane ľudí z planéty Zem. A určití predstavitelia
tej kozmickej nebeskej, kozmickej hmloviny alebo tejto novej galaxie, ktorí majú
na starosti tie slnečné sústavy, sú reprezentantmi určitých princípov prirodzenosti
Najvyššieho, ktoré idem opísať pre vaše poučenie a kvôli páske pre Centrum, aby
sa to mohlo stať základom; základom pre budovanie. Takže, pochopte, že vy
poznáte tie princípy a ony boli známe, no boli roztrúsené. Nikdy neboli úplne
spojené dohromady, takpovediac na jednom mieste. Je to hmlovina v takom
zmysle, že je centrom, kde sa všetko zbieha z celého Stvorenia. Z tej pozície... toto
je jediná pozícia, s ktorou sú planéta Zem a negatívny stav spojené za účelom
konečnej eliminácie negatívneho stavu. Neznamená to, že negatívny stav má na
nich vplyv, no oni majú od Najvyššieho, podľa Najvyššieho, skrz Najvyššieho,
s Najvyšším na starosti celý negatívny stav všetkých pekiel a planétu Zem. Je to
zábavné, lebo ja som si neuvedomoval rozsah tejto štruktúry. Vedel som o tejto
Spoločnosti, no ako mi začali byť predstavovaní moji takzvaní noví Duchovní
radcovia a ako sa starí vrátili pretransformovaní, dnes som dokonca dostal dva
páry, náhle začalo byť jasné, prečo. To nie sú radcovia, ale namiesto toho je to
akási duchovná rodina, ktorá to má na starosti, cez tie princípy, ktoré reprezentujú...
oni majú na starosti tú galaxiu. A oni sú spojení so svojimi príslušnými slnečnými
sústavami, planétami a ľuďmi. Oni tvoria jedno, vieš. Je to jednota, jedinosť
a harmónia všetkého. Takže keď sa chystám hovoriť, vymenúvajúc tých radcov
alebo členov rodiny a stručne, veľmi stručne, v obmedzenom zmysle, uvádzať
princípy, ktoré reprezentujú, nemyslia sa tým len oni, ale myslia sa tým všetci tí
v ich príslušných slnečných sústavách a planétach, ktoré reprezentujú.

X: Teraz používaš slovo „rodina“ namiesto slova spoločnosť?
P:

Nuž, ja...

X: Taká je súvislosť?
P:

Nuž, je to čosi... jej početné spoločnosti, vieš, no je to ako hierarchia... Hovorím tu
o tom, že tí ľudia... že majú na starosti, povedzme, jednu slnečnú sústavu alebo tak.
A, samozrejme, sú spojení so všetkými tými ľuďmi, ktorí sú v ich slnečných
sústavách, a na každej planéte sú tam početné spoločnosti, ktoré reprezentujú
nekonečnú rozmanitosť toho jedného princípu. Začnime, a možno keď budem
menovať princípy, bude to zrozumiteľnejšie. Mená, ktoré vám uvediem, týkajúce sa
každého člena tejto duchovnej rodiny, sú len pre nás, v tom zmysle, že momentálne
sú tieto mená len nateraz a len vo vzťahu k planéte Zem, čo neznamená, že sú to ich
skutočné a/alebo trvalé mená.

X: Bolo by najlepšie klásť otázky za pochodu, alebo čakať až do konca?
P:

Môžete klásť otázky, ako budeme prechádzať každý princíp, viete, každého
predstaviteľa istého princípu.
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X: Ak je to tak, chcel by som teraz položiť predbežnú otázku, ktorá znie,
predovšetkým, má táto nová galaxia konkrétne meno? Aké je tvoje súčasné
chápanie správneho mena pre túto novú galaxiu, ktoré súvzťaží s novou rodinnou
spoločnosťou?
P:

Nuž, stále sme pri tom mene nebesko-kozmická hmlovina, ktoré si obdržal, lebo to
je najlepším priblížením toho, čo sa deje. Ten termín zahŕňa nebeskú a zahŕňa
kozmickú konotáciu. Možno na dôvažok by to bolo niečo ako „Zjednotiteľ
Stvorenia“, alebo čosi také.

X: Úžasné. Zdalo sa, že tie slová nedávajú žiaden zmysel v čase, keď som ich obdržal.
Potom bolo potvrdené, že to, čo som cítil, bola Nová nebeská spoločnosť.
P:

Správne. No musíš pochopiť, že to začalo Spoločnosťou, ako prvým krokom, no
ako sa veci vyvíjali, ako bol Najvyšším viac a viac aktivovaný Veľký Plán, aj ony
boli aktivované. Myslím, že to už bolo spomenuté v Posolstvách, že neboli
aktivované okamžite v plnom rozsahu. Najskôr bolo nutné formulovať isté
princípy, previesť dodatky, prejsť Posledným Súdom a eliminovať určité veci vo
Svete Duchov, týkajúce sa tejto situácie, atď.

X: Takže, ja to chápem tak, Nová Nebeská Spoločnosť bola pretransformovaná do
súvzťažnosti vo forme nejakej galaxie vo Vesmíre.
P:

Správne. Ktorá má centrálne postavenie.

X: A je premostená so všetkými...
P:

... So všetkými ostatnými dimenziami, viete, je to ako Biela diera, cez ktorú
všetko... asi to pochopíte lepšie, lebo teraz mi napadá, že to je asi dôvod, prečo som
najprv potreboval formulovať Princípy duchovnej metafyziky v knihe „Štyri
pojmy...“, lebo tie presne tam vysvetlia túto Spoločnosť, alebo tú galaxiu, pretože
ona má funkciu zjednocovať tie princípy.

X: Je terminológia „Nová Nebeská Spoločnosť“ ešte stále akceptovateľná a schodná,
alebo bude nahradená?
P:

Môžeš s ňou pracovať len na tejto úrovni, pretože pre ľudí je pochopiteľnejšia.
Avšak, kvôli vašej informovanosti a vášmu poučeniu, plný dosah tohto mi došiel
náhle len dnes, keď prišli tieto dva nové páry a naznačili, že tu máme dočinenia
s celou galaxiou, a potom mi náhle od nich došlo, že: „spomeň si, že sme ti už cez
Artura naznačovali, že je to viac než len Spoločnosť.“ Je OK hovoriť o spoločnosti,
pretože celé Stvorenie, ľudia v celom Stvorení sú jedna Spoločnosť Najvyššieho na
pozitívnej strane. V tom zmysle je to v poriadku. No keď zachádzaš do metafyziky,
potom to, samozrejme, musíš presiahnuť a vidieť to inak. No ako súvislosť, ako
súčasť celku, my všetci sme súčasťou jedného celku, v tom zmysle je to jedna
spoločnosť, že?
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X: To mení moju predstavu, pretože mojou predstavou bolo, že Nová Nebeská
Spoločnosť je v podstate skupina ľudí, ktorí sa stretávajú na stretnutiach, aby
organizovali rôzne záležitosti a robili rozhodnutia. A koncept, ktorý nám
prezentuješ ty, je, že to nie je len miesto stretnutí, je to domov. Je to domovská
základňa.
P:

Je to galaxia. No to bolo naznačené už v „Posolstvách z vnútra“, že Pán stvoril
špeciálne nové položenie alebo stav a že oni sú doma, že tam žijú. A boli tam
zhromaždení nielen ľudia z tejto planéty, ľudia zo Zeme, ale z celého Stvorenia,
aby zahŕňali všetky princípy Najvyššieho. Pozrite, už tam to bolo naznačené, no my
sme to ešte stále nechápali správne.

X: A rozumiem tomu správne, že slovo „rodina“ sa viac približuje opisu siete vzťahov
než slovo „spoločnosť“?
P:

Áno. V tomto zmysle áno. Pretože moja duchovná rodina hovorí viac a viac o...
ešte stále sú tam stretnutia v zmysle... doteraz dvadsiatich párov, ktoré sa stretávajú
ohľadne rôznych záležitostí či rôznych povinností a ktoré istým spôsobom
z Najvyššieho, podľa Najvyššieho, skrz Najvyššieho a s Najvyšším v nich spravujú
tú galaxiu. Lebo takto Najvyšší spravuje Svoje Stvorenie. No v tom zmysle je to
akási spoločnosť, čo sa stretáva na stretnutiach na špeciálnom mieste. A,
samozrejme, každý z nich má svoje vlastné kráľovstvo, ak to tak chceš nazvať; no
kráľovstvo je nesprávne slovo, je to kniežatstvo alebo niečo také, alebo oblasť,
ktorú majú na starosti...

X: Panstvo.
P:

Panstvo, panstvo. Od Najvyššieho.

X: Hmmm.
P:

OK. Takže, tieto mená, ako som povedal, sú len ako naše orientačné body.
V duchovnom zmysle nedávajú príliš veľký zmysel, až na to, že reprezentujú istý
duchovný princíp do tej miery, do akej ho môžeme pochopiť na tejto úrovni. No
ako presahujeme chápanie tých princípov, nakoľko každý princíp má v Najvyššom
Absolútnu hodnotu, a ak reprezentujú Absolútny princíp, potom vždy nastane
presiahnutie toho a s tým presiahnutím prichádza nové meno. Neupínajte sa teda na
tie mená.

X: Chápem.
P:

OK. S tým ich teda môžem menovať len kvôli orientácii a chápaniu, a opäť
zdôrazňujem, neupínajte sa strnulo na tie mená, lebo ako presahujeme chápanie
jedného princípu, mená sa menia, aby odrážali to presahovanie, chápete. Toto je
progresívna, nestabilná, premenlivá situácia.

X: Je to kaleidoskop.
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P:

Áno. Keďže vy poznáte niektorých mojich Radcov podľa starého mena, kvôli vám
tentoraz označím, kto je kto. Je to v poriadku?

X: Áno.
P:

Kto bol, samozrejme, prvý? Pamätáte si Dávida? Teraz sa volá Alfael a jeho
partnerka je Alfaela, a on a jeho slnečná sústava alebo spoločnosť, alebo čokoľvek,
celkovo reprezentuje princíp, že Boh je prvý a posledný vo Svojom Stvorení. A ona
je princíp, že Boh je jednota, jedinosť a harmónia všetkého v Jeho/Jej Stvorení.
Toto je veľmi stručne a všeobecne princíp, ktorý v Stvorení reprezentujú Alfael
a Alfaela.

X: A ako to chápem ja, oni boli v Prvom okruhu Stvorenia.
P:

Áno. Tento okruh je úplne prvý, medzi prvými, ktorý Boh stvoril, aby pomáhal
priamo Najvyššiemu. Druhá skupina je Betael a Betaela, ktorý bol predtým Daniel.
Daniel zvykol byť aj na Zemi, prorok Daniel. A on/ona reprezentuje princíp, že
Božie Stvorenie je chrám, príbytok, svätyňa, domov, vlastníctvo, teritórium,
suverénne teritórium, panstvo Najvyššieho a že Najvyšší má neustály pomer
a vzájomný vzťah so Svojím Stvorením ako so Svojím domovom, znamenajúc
princíp ― Boh medzi nami.

X: Uhmm. OK.
P:

Toto je veľmi stručné chápanie tohto princípu. Tretí je bývalý Delagran... ktorého
meno sa zmenilo na...

X: Hmmm
P:

... Gamael a Gamaela, čo znamená princíp Boh nad nami a moc Božskej
Prozreteľnosti a prejavovanie sa tej Božskej Prozreteľnosti z Absolútneho spojenia
Lásky a Múdrosti, Dobra a Pravdy a Dobročinnosti a Viery. Toto je opäť veľmi
stručné. Jeho brat, bývalý Edengran, je Deltael a Deltaela. Keď hovoríme o ich
spárovaní, v tranze je správne, keď na nich volám Alfael/Alfaela, Alfaela/Alfael.
OK? Betael/Betaela, Betaela/Betael. Gamael/Gamaela, Gamaela/Gamael, atď. Tam
niet žiadnej priority...

X: Chápem.
P:

... ani viac, ani menej, lebo sú si absolútne rovní a jedno.

X: Hovoríš to teda oboma spôsobmi, aby si ich zrovnoprávnil.
P:

Deltael/Deltaela, Deltaela/Deltael znamená princíp, že Boh je Ten/Tá, kto
presahuje všetko chápanie ľudskej mysle, relatívnej mysle, a súčasne je Absolútne
spojenie maskulinity a feminity a jediný spôsob, ako sme spojení... toto tu je veľmi
tajomná mystická konotácia... ako sme spojení s tým pojmom a princípom, že Boh,
Ktorý/Ktorá prevyšuje akékoľvek chápanie... ako pochopiť niečo, čo prevyšuje
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chápanie. Ako? Jestvuje spôsob. Nie na základe poznania alebo racionality, ale cez
sexualitu. Sexuálny princíp, Božskú sexualitu Najvyššieho. Tak nám On/Ona
postupuje to, čo presahuje akékoľvek chápanie a ľudské ponímanie do Večnosti.
Jediný spôsob, ako je to postúpené, a musí to byť dodávané, inak by sme zahynuli,
je cez pohlavný styk. A oni reprezentujú to, plus večné manželstvo, nerozlučné
manželstvo Lásky a Múdrosti, Dobra a Pravdy, Dobročinnosti a Viery,
Spravodlivosti a Úsudku, Objektivity a Poctivosti, atď., atď. Toto je manželstvo
tých princípov a presiahnutie nich všetkých; a záhadným spôsobom je akosi
sexualita súčasťou tohto chápania. Rozumiete, toto je veľmi dôležité pochopiť.
Potom ďalší, ktorých nepoznáte; sú noví a prišli behom posledných dvoch
mesiacov...
X: Dovoľ mi len v tomto momente povedať. Doteraz som cítil, že tu je približná zhoda
s tým, čo si mi hovoril predtým... bolo to asi okolo prvého januára, o štyroch
princoch reprezentujúcich rôzne vzťahy k Bohu.
P:

Áno.

X: A zdá sa, že do tohto momentu tu je zhoda prvých štyroch a logickým záverom je,
že je toho viac, čo sa teraz chystáš...
P:

Nuž, sú to len akési základné... viete, ako sa mi to odhaľovalo, hovoril som vám to,
lebo sa mi odhaľovalo...

X: Uhmm.
P:

No, samozrejme, ako hovorím, vy poznáte tieto princípy, no ony neboli nikdy
zjednotené, spojené takto na jednom mieste. Také spojenie produkuje ohromnú
duchovnú moc. Ďalší pár som až donedávna nepoznal, len asi pred mesiacom či tak
nejako. On sa volá Adael. Zábavné, človek by čakal, že jej meno bude Adaela, no
nie je. Je to Daela. Reprezentuje tu nezávislosť.

X: Hmmm.
P:

Istú nezávislosť, aj keď je tam jednota. A Adael by reprezentoval princíp, že
Najvyšší sa prejavuje Svojmu Stvoreniu v nekonečnej rozmanitosti a rôznorodosti
spôsobov a štýlov a ona reprezentuje to, že môžeme žiť a mať vzťah k iným
a k všetkému len z Najvyššieho, podľa Najvyššieho, skrz Najvyššieho
a s Najvyšším. Špeciálne ona, Daela, je to. To je dôvod, prečo je jej meno trochu
iné než jeho, kvôli tomu vzťahu, tej jedinej realite, princípom tu je, že jediná
realita, pravá realita vzťahu môže byť a existovať len z Najvyššieho, podľa
Najvyššieho, skrz Najvyššieho a s Najvyšším. Všetko ostatné je ilúzia. OK. Je to
jasné, páni?

X: Je mi jasné, že vonkajšiu myseľ nechávame ďaleko za sebou a presúvame sa do
Vnútornej Mysle, aby sme... porozumeli...
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P:

... pochopili. Povedal som vám, nerobte si starosti... to je dôvod, prečo sa to
zaznamenáva, lebo to ďaleko... dokonca ani ja nechápem plný dosah na tejto
úrovni.

X: Rozhodne je to tranz navodzujúce. (smiech)
P:

Nuž, u mňa je to OK. Šiesteho poznáte ako Emanuela Swedenborga a Emanuelu
a on reprezentuje univerzálny princíp, že Boh je s nami, a v spojení s ňou
reprezentuje princíp nášho najintímnejšieho a najsúkromnejšieho vzťahu k Bohu.
Intímny a veľmi súkromný.

X: Hmmm.
P:

Veľmi jedinečný princíp.

X: Skvelé.
P:

Vidíš ako sa to odvíja? Všetko je tam reprezentované v jednote. Ďalšiu skupinu tiež
poznáš. Zvykli ho volať Carl Gustav Jung a súc vedcom reprezentuje ten aspekt,
v tom zmysle, že teraz sa volá Scientiel a ona Scientiela. Reprezentujú princíp, že
Boh je Absolútna Vševedúcnosť, že má Absolútne poznanie a že Najvyšší je
Absolútna Spravodlivosť a Súd, Objektivita a Poctivosť. Môj brat – dvojča je
nasledovná skupina ― Amedaiel a Amedaiela; a on a ona reprezentujú princíp, že
Boh je Jediný, Kto stále Absolútne Je. Všetko ostatné i my sme len preto, lebo je
On/Ona. My sme z toho Je, z toho Absolútneho „Ja som“. Ja som z Absolútneho
„Ja som“. Toto je veľmi dôležitý princíp, tak ako všetky.

X: Nuž, spomínam si, ako si po prvýkrát zjavil meno Hamedaiel. Odkazovalo na
význam „Boh vnútri“.
P:

K tomu sa dostaneme, žiadne obavy.

X: A tu je odkazom na Boha ako „Ja som to Je“.
P:

Správne. A „ja som“ je z „Ja som“, z „Absolútneho Ja Som“. Niet žiadnej inej
reality. Toto je veľmi dôležitý princíp.

X: A hláskuje sa tam Hamedaiel rovnako, H-a-m-e-d-a-i-e-l?
P:

Áno. Až na to, že v mojom mene je „H“. A jeho meno je s „A“. Amedaiel.

X: Chápem. Bez „H“?
P:

Áno. Bez „H“.

X: Rozumiem.
P:

Amedaiel, Amedaiela.
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X: Rozumiem.
P:

Nemôže sa vyslovovať rovnako, lebo by to bolo opakovaním; nemôže to byť to isté
meno. V Stvorení nič také neexistuje.

X: Prečo hovoríš brat – dvojča? Čo znamená brat – dvojča?
P:

To je zaujímavý bod. On je mojím bratom – dvojčaťom. Boli sme stvorení súčasne
a v istom zmysle z toho istého duchovného princípu. Lebo nemôžeš mať princíp
Boh v nás, kým niet onoho Jediného/Jedinej, Ktorý/Ktorá stále Je.

X: Kedy si si začal uvedomovať tento fakt, že máš brata – dvojča?
P:

Práve keď prišiel...

X: Presne počas tohto?
P:

Presne počas tohto asi pred mesiacom alebo tak nejako. Spomínal som ho predtým?

X: Nie.
P:

Oh, dobre, takže to nebolo príliš dávno.

X: (smiech) V poriadku.
P:

Áno.

X: (smiech)
P:

On ťa má rád. Vidíš, si môj brat, no si náš mladší brat. On je môj brat – dvojča.
Vidíš ten rozdiel? Si pripravený pokračovať?

X: Nielenže som pripravený pokračovať, no dôkladne si užívam hojnosť a radosť
z práce s reprezentáciou a manifestáciou princípov a slov, a je to prosto načisto
príjemné.
P:

Ďalšia skupina je Mária, ktorú som mal predtým, matka Ježiša Krista. Jej meno
zostalo, až na to, že je tam pridaný Božský atribút „EL“ ― Mariela a jej partner
Mariel. Bolo zaujímavé, že ona bola menovaná prvá.

X: Hmmm.
P:

Mariela/Mariel, Mariel/Mariela. Čo znamená, Boh je Absolútny Súcit a Empatia,
Absolútne Milosrdenstvo a Odpustenie, Láskavosť, Jemnosť, Tolerantnosť,
Trpezlivosť, Chápavosť, Pozitívne Sklony a ich zdieľanie. To sú princípy, ktoré sú
reprezentované týmto prekrásnym párom.

X: Mám v mysli slová, „hľa, služobnica Pánova.“
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P:

Áno.

X: Povedané anjelovi Gabrielovi.
P:

Ďalšia skupina... neuvádzam vám ich v poradí, v akom prichádzali, pretože
niektorých z nich som mal už predtým, a niektorí prišli práve teraz, no poviem ti,
ktoré boli predtým. Ďalší pár, ktorý som dostal len pred pár dňami, je Liberiel
a Liberiela. A ako naznačuje to slovo v angličtine ― liberty, reprezentujú princíp
Absolútnej Slobody a Absolútnej Nezávislosti Najvyššieho. A čo je najdôležitejšie,
reprezentujú ten životne dôležitý, rozhodujúci bod, že s Najvyšším a so sebou
navzájom môžeme mať vzťah len na báze slobody a nezávislosti.

X: Cítim, aké je to dôležité.
P:

Žiadny iný spôsob neplatí. To je dôvod, prečo nemôže žiaden zázrak pre vás nič
urobiť, lebo to musí byť v slobode a nezávislosti. Ak nadväzujete vzťah skrz
zázraky, je to závislosť. Nie je to sloboda, je to nútené. Tento princíp je
reprezentovaný tými dvoma prekrásnymi ľuďmi.

X: Ten princíp bol v celom mojom živote tak ústredný.
P:

Opäť, ďalší, ktorý prišiel tiež nedávno, je Omegael a Omegaela, ktorý reprezentuje
princíp, že Najvyšší neustále tvorí nové veci. V Stvorení Najvyššieho nie je nič
stagnujúce. Staré sa pominulo a On/Ona zdieľa neustále to nové s každým vo
Svojom Stvorení, kto je ochotný zdieľať a prijať to. „Hľa, všetko tvorím nové.“

X: Vrátane všetkých týchto nových mien.
P:

Áno. Neustále. A budú všetko presahujúce a prídu nové mená, tak ako budú ľudia
dovršovať chápanie tohto princípu.
Páru, ktorý prišiel dnes, sa budem venovať predtým, než sa pustím do niektorých
starších. Sú to Domniel a Domniela, reprezentujúci princíp, že sme jedinečným
predĺžením a tvorivým procesom Najvyššieho. A Najvyšší, pretože sme Jeho/Jej
procesom, už som to dnes spomenul, vie, čo je pre nás najlepšie. Preto tento princíp
hovorí, že jediný spôsob, jediný správny spôsob, ako byť a existovať, je želať si,
chcieť, túžiť nie po tom, čo chcete, túžite a želáte si vy zo seba a pre seba, ale čo
pre vás chce a túži a želá si Najvyšší. Princípom je, že vy máte voľbu, a voľbou je
nechať Najvyššieho, aby zvolil/a za vás, čo je pre vás najlepšie.

X: Áno.
P:

Lebo On/Ona vie, čo je pre vás najlepšie. Vy neviete. Lebo ste predĺžením
a procesom, nie ste Najvyšší.

X: Niektorí ľudia by si mohli myslieť, že zverenie svojich problémov do starostlivosti
Najvyššieho a požiadanie, aby boli riadení z Najvyššieho, je spôsob, ako sa
vyhýbať zodpovednosti za svoje voľby, no ako to cítim ja, neexistuje
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zodpovednejší, slobodnejší a efektívnejší spôsob, ako vykonávať voľby, než si
zvoliť zverenie svojich problémov do starostlivosti Najvyššieho a žitie
z Najvyššieho. To je zodpovedná voľba.
P:

To je pravá voľba. To reprezentuje tento pár.

X: To nie je vyhýbanie sa zodpovednosti, to je plné prevzatie a realizovanie
zodpovednosti.
P:

Ďalší pár je Uriela a Uriel. Vyslovil by si to pravdepodobne ako Juriela a Juriel, no
ja som počul Uriel a Uriela. Opäť, keď bola žena daná na začiatok, neznamená to,
že je čosi viac, ale že dôraz je tu na feminite. Reprezentujúc bezpodmienečné
podvolenie svojej vôle vôli Najvyššieho a...

X: Znie to ako to, čím prechádzam ja.
P:

... aby ste sa stali úplne slobodnými a nezávislými, pretože ste otrokmi svojich
vlastných žiadostí a želaní a chcení a túžby. Aby ste skutočne vedeli, čo chcete a po
čom túžite a čo si želáte, najprv je nutné bezpodmienečne podvoliť svoju vôľu
Najvyššiemu.

X: Čo za meno patrí k tomu princípu?
P:

Uriel, Uriela.

X: Je to U-r-i-e-l?
P:

Áno. Správne. A ďalší dôležitý aspekt, spojený s týmto princípom, je
bezpodmienečné, zdôrazňujem bezpodmienečné, zdieľanie seba so všetkými kvôli
vzájomnému prospechu, spoločnému dobru, spoločnému úžitku, pôžitku, potešeniu,
a hlavne kvôli získaniu väčšieho poznania Najvyššieho, iných a seba.
Bezpodmienečné zdieľanie. Nezdieľate toto či tamto, ale zdieľate všetko, čo máte.
Teraz prichádzajú mená, ktoré sú úplne iným súborom mien a prvý sa volá
Milovaný. Predtým to bol jeden z mojich starých vyšších Duchovných radcov,
známy pod menom Išmil. Bol to mystik z nejakej odľahlej galaxie, a, samozrejme
so svojou partnerkou... lebo, oni sú Milovaní. Teraz máme jedno meno pre oboch.
Milovaní. On bol mystik a jeho obľúbenou vecou bolo lepšie chápať a viac a viac
skúmať prirodzenosť Najvyššieho a byť bližšie a bližšie Najvyššiemu. To je dôvod,
prečo bol pomenovaný ako Milovaný.

X: Chápem ho.
P:

Čo je väčšie, než robiť toto? Lebo, keď vieš to... Toto je jeho, nechcem povedať,
hoby, ale je to jeho typ princípu...

X: To je úžasné. Cítim to.
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P:

A reprezentuje to princíp, že my všetci sme milovanými synmi a dcérami
Najvyššieho.

X: Hmmm.
P:

OK. To je to, čo reprezentuje, ten princíp.

X: To je môj človek. (smiech)
P:

Vedel som, že sa ti bude páčiť. Ďalšou je jedna z mojich bývalých radkýň. Jej
bývalé meno bolo Ašar a aj ona bola z inej galaxie. A teraz sa volá Krásna. Krásna
so svojím partnerom, ktorá reprezentuje princíp, že všetko a každý v Božom
Stvorení je krásny. Všetko je krásne, príjemné, výnimočné a vynikajúce.

X: Mám pocit, že nielenže ich všetkých milujem, no stotožňujem sa nimi všetkými.
(smiech)
P:

A ďalšia je tiež moja bývalá radkyňa. Jej bývalé meno bolo Refar. Opäť z inej
galaxie. Teraz sa volá Poriadna, aby reprezentovala princíp, že všetko v Božom
Stvorení je poriadne, zákonné, harmonické, elegantné, inteligentné, logické,
racionálne a rozumné. Nie je to krásne, páni?

X: Uhummm.
P:

Obzvlášť rád mám slovo „elegantný“.

X: Hmmm. (smiech). To je tvoj modus operandi. (smiech)
P:

No ten princíp je úžasný v duchovnom zmysle, viete.

X: Elegantný.
P:

Hneď ďalší pár, ktorý mal byť mojimi rodičmi, pamätáš sa, spomínal som ti to
predtým kdesi v Montecite alebo v Santa Barbare, sa stali mojimi Tieňmi.

X: Oh, áno.
P:

Ich mená sú Požehnaný a Tranformovaná; ktoré si nechali, pretože práve prišli.

X: Toto sú jedinci, ktorí mali byť potenciálne tvojimi rodičmi v Santa Barbare, keby
nedošlo k zmene pri narodení?
P:

Správne. A kvôli tejto zmene sa stali mojimi Tieňmi ako opak, čo je logickým
dôsledkom a následkom tej situácie. A boli pretransformovaní... Myslím tým, že
boli skonvertovaní a boli pomenovaní ako Požehnaný a Tranformovaná. Nevedel
som prečo, no teraz už viem, že je to preto, lebo reprezentujú veľmi dôležitý
princíp. Požehnaný reprezentuje nesmierne dôležitý princíp, že každý v Stvorení
Pána je požehnaný večnou prítomnosťou Najvyššieho v nás. Prítomnosť.
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A Transformovaná reprezentuje princíp, že každý je v stave neustáleho duchovného
pokroku a v procese neustálej transformácie, ktorou prechádzame po celý čas.
Žiadne zastavenie. Teraz to dáva zmysel. Bol som zvedavý, prečo dostali také
mená... No teraz je jasné, že reprezentujú princíp... jeden reprezentuje princíp
Požehnania ― sme požehnaní Večnou prítomnosťou Najvyššieho v nás, s nami,
medzi nami, nad nami, kdekoľvek. Požehnanie tej situácie. A druhá ― princíp
neustáleho duchovného pokroku skrz neustálu transformáciu od jedného stavu
k druhému. Nie je to prekrásne, páni?
X: Uvažujem nad dôsledkami, že sú to jedinci, u ktorých si mohol vyrastať, keby
nedošlo k zmene. Úplne iné...
P:

Všetko má svoj čas, miesto a účel. Všetko sa vrátilo späť. Ja som sa vrátil do Santa
Barbary. Oni sú tu.

X: Oceňujem tvoje akceptovanie toho, čo sa stalo.
P:

Viac ma to už netrápi.

X: (smiech)
P:

Pokiaľ tomu rozumiem, je to...

X: Viem, čo myslíš. Keď cítiš, že niečo nie je v poriadku a nechápeš to... je to veľmi
úmorné...
P:

Áno. Nuž, vedel som, že to má nejaký dôvod, vieš. Akceptoval som to.
Ďalšími sú dvaja krásni bieli duchovia z inej galaxie. Predtým boli mojimi Tieňmi,
úplne prvými, a neviem, či to môžem povedať... no kedysi som urobil pár zlých
vecí, počas mojich 120 rokov pred mojím narodením, čím som ich akosi naklonil
na zlé. Samozrejme, každý má možnosť voľby. Je to vecou voľby. No vzájomne
sme si odpustili, takže teraz to už nie je žiaden problém. Je to, akoby ste neustále
bojovali so svojím Tieňom a pokúšali sa ho zabiť, zavraždiť, takže som ich učinil
alebo podieľal sa na tom, že boli učinení negatívnymi z určitých dôvodov. No
všetko to slúžilo dobrému účelu. Bývalé meno prvého bolo Dehr, a teraz je to
Nositeľ Mieru, Ten, kto prináša mier. Druhý je Rahan, ktorý sa teraz volá Strážca
Mieru. Sú mocnými bojovníkmi Mierových Síl Pána. Sú hlavnými veliteľmi,
generálmi mierovej armády Pána, aby udržiavali v Stvorení... aby boli strážcami
brán Pekiel a udržiavali mier, tíšinu, pokoj a kľud pozitívneho stavu a v pozitívnom
stave a aby ho chránili pred útokmi negatívneho stavu. Majú za sebou obrovské
armády, ktorým velia.

X: A majú za sebou armády?
P:

Áno. Nuž, obrovské armády.

Y: Množstvo.

- 31 -

Realita, myty
´ a ilúzie
P:

Množstvo, správne. Zatiaľ vyšlo najavo len toto. Nemyslím, že by som niekoho
vynechal. Nie, nevynechal. Máme dvadsať párov. Alfael, Alfaela; Betael, Betaela;
Gamael, Gamaela; Deltael, Deltaela; Adael, Daela; Emanuel, Emanuela; Scientiel,
Scientiela; Amedaiel, Amedaiela; Mariela, Mariel; Milovaní; Krásni; Poriadni;
Nositelia Mieru; Strážcovia Mieru; Požehnaní, Transformovaní; Liberiel, Liberiela;
Omegael, Omegaela; Domniel, Domniela; Uriela, Uriel; a zostal Hamedaiel
a Kráľovná Hamedaiela. Poznáte ju pod iným menom. Tento posledný pár, páni,
reprezentuje princíp, že Boh je v nás, a zjednotenie všetkého, čo bolo povedané
doposiaľ. Nuž, prečo je Hamedaiel zjednotením všetkého, čo bolo a bude povedané
v tomto ohľade: je na to dôvod. Samozrejme, akékoľvek zjednotenie je možné len
z pozície Boha v nás. Chápete to, že?

X: Uhmmm.
Y: Uhmmmm.
P:

Zjednotenie všetkého musí byť na základe niekoho, kto je aj vo fyzickom vesmíre
a súčasne v Zóne Vymiestnenia, aby sme si to mohli stelesniť či inkorporovať.

X: Chápem to tak, že toto má spojitosť s tvojím nadchádzajúcim poslaním.
P:

Správne. Nuž, neviem, aké je to nadchádzajúce poslanie, no v istom zmysle to vie
moja Vnútorná Myseľ, samozrejme, ale len v istom zmysle. No zjednotenie musí
zahrnovať aj procesy, ktoré sa odohrávajú na tejto úrovni. A niekto musí sedieť tu,
lebo na prírodnosti stojí duchovnosť. Je to ako základ, na ktorom spočíva, ako
podklad, na ktorom spočíva, vieš, a potom sa vracia späť ako slučka spätnej väzby,
transcendentná slučka, stále prevyšujúca, progresívna slučka.

X: Máme to chápať tak, že si jediný na tom zozname, kto je v tomto čase vo fyzickom
tele?
P:

Pokiaľ teraz viem, áno. Som jediný, o kom viem, a nie je jasné, ako dlho tu budem.
Samozrejme, títo ľudia a táto galaxia majú na starosti Novú školu. Uvedomujete si
to, že?

X: Áno.
P:

Nuž, dovoľte, aby som vám povedal o presiahnutí chápania termínu Škola. Nie je
to len jedna škola, je to inštitúcia, aj keď použiť slovo „inštitúcia“ nie je to
najlepšie. Je to univerzita. Opäť, nechcem používať tie pojmy, ktoré používajú
mnohé školy, aké máme my, napríklad: právnická škola, lekárska škola, atď. Oni
majú tiež rôzne školy, napríklad školy pre démonov, diablov, satanov, ktorí prišli
z pekiel. Alebo školy, čo... oni majú veľmi špeciálne vybavenie, špeciálnu situáciu,
špeciálne položenie, špeciálnych ľudí na prácu s takým typom situácie. Niekto,
koho vyvediem z pekiel pseudo-tvorcov, nemôže ísť okamžite do školského centra,
ale musí najprv prejsť určitými procesmi znovuprebudenia a eliminácie určitých
vecí, čo si vyžaduje veľmi špeciálne prostriedky. My nemáme ani poňatia, čo sú to
za prostriedky. Z tejto pozície nemôžeme ani len hádať, s čím súvisí, napríklad,
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znovuprebudenie nejakého démona. Viete, vezmime si nejakého diabla z pekla
pseudo-tvorcov. Nemáte ani poňatia; nikto nemá ani poňatia, čo to so sebou
prináša.
X: Ty ale na tom pracuješ?
P:

Nuž, viem to na úrovni Vnútornej Mysle, ale vôbec to nemôžem...

X: Vysvetliť na vonkajšej úrovni?
P:

Áno. To je nemožné, lebo na to niet žiadnych slov, vôbec žiadna analógia. A v tej
Škole je špeciálna Škola, špeciálna situácia, položenie a špeciálni ľudia, vybavení
na zaoberanie sa takýmto typom situácie a na pomoc znovu ich prebudiť, vyvolať
späť spomienky na to, čo sa stalo, čo je veľmi zdĺhavý jednotvárny proces. Keď
prejdú týmto procesom, idú do ďalšej Školy a potom do ďalšej Školy, až kým
neprídu do tej, v ktorej prechádzajú procesom konečnej transformácie a voľby
nového osudu a úlohy v hierarchii duchovnej organizácie v Stvorení, aby plnili
nejaký osoh a reprezentovali nejaké aspekty vyššie spomenutých princípov. Toto sú
veľmi všeobecné princípy, no dávajú zmysel aj prakticky. Majú tam Lekársku
Školu, samozrejme, kde sa učia novú duchovnú medicínu, a majú tam
Psychiatrickú Nemocnicu, pretože mnohí ľudia tam prídu z pekiel úplne šialení...

X: Chápem.
P:

... a tí musia byť ohľadne toho stavu liečení. V tej Škole je veľa oddelení a veľa
pododdelení a členovia tej Spoločnosti majú na starosti celú Školu, pretože len oni
majú tieto princípy, niektoré z týchto princípov, v zjednotenom stave. Mať tieto
princípy v zjednotenom stave, znamená mať impozantnú zbraň, nástroj, ktorý
umožňuje uskutočnenie takej transformácie.

X: Je to teda multidimenzionálna škola, porovnateľná s univerzitou s mnohými
katedrami.
P:

Áno. Správne. Toto sa vám snažím povedať.

X: A, len kvôli kontrole. Chápeš to tak, že správne meno tej školy je Nová škola pre
Duchovné znovuprebudenie, znovupoučenie a reštrukturalizáciu?
P:

Áno. To je ono. Ale opäť, je to relatívny pojem, pretože toto je obrovská Škola. Je
to galaktická Škola alebo celovesmírna Škola, v tom zmysle, že sú tam oddelenia
pre ľudí, ktorí prichádzajú z iných galaxií alebo iných nebies, ktorí nie sú ľudskí,
aby sa o nás dozvedeli a aby do seba prijali nové idey a, samozrejme, aby sa
podelili o svoje vlastné idey. Potom máte nie-ľudí, zriaďujúcich bod kontaktu
a porozumenia. Je zaujímavé, že pri príprave na moje ďalšie poslanie mi bol
poskytnutý asi pred dvoma – tromi dňami sen, v ktorom mi bola zreteľne ukázaná
dôležitosť nevnucovania nášho ponímania duchovnosti niektorým iným nieľudským, či dokonca ľudským formám, ktoré sú nám veľmi cudzie. Je ťažké
pochopiť to. V tom sne som bol vzatý na jednu planétu a boli mi ukázaní nejakí
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ľudia, ktorí boli vo všetkých aspektoch veľmi cudzí. A ja som mal obavy
predovšetkým o to, ako budeme komunikovať, ako si budeme oznamovať
myšlienky a čo bude styčný bod. A, samozrejme, potom som mal obavy, že tu
môže dôjsť ku kontaminácii z negatívneho položenia a stavu, k invázii, viete,
nepatričných ponímaní a ako budú na to reagovať. A bolo mi povedané, že ten sen
bol varovaním ohľadne dvoch vecí. Aby sme boli tolerantní k tým druhom cudzích
pojmov, pretože reprezentujú niečo úplne odlišné ohľadne Absolútnej Prirodzenosti
Najvyššieho, čo my nedokážeme pochopiť ani v Duchovnom Svete. Niekedy je to
ťažké, keď nie ste v tejto limitovanej, obmedzenej situácii a ak jednou z mojich
úloh je navštíviť tie typy kultúr v Duchovných Svetoch a učiť sa a zdieľať a potom
zjednocovať... Vidíte, ako Hamedaiel zjednocuje?...
X: Uhmmm.
P:

... a prichádza s transcendentnými ideami a potom ich zdieľa, aby si ich mohol
každý osvojiť? Je teda absolútne nevyhnutné byť úplne otvorený a nevnucovať
moje myšlienky, ale pozorne načúvať a zdieľať. Nič viac.

X: Uhmmm.
P:

Načúvať, všímať si, zapisovať, a zdieľať moje náhľady a názory, chápete?
A druhým varovaním prostredníctvom toho sna bolo, aby som sa neznepokojoval
ohľadne možnej kontaminácie lživými ideami, ktorých sa v súčasnosti držia ľudia
na Zemi, pretože tí Cudzinci majú k dispozícii pre nás nepredstaviteľné prostriedky
a spôsoby, pomocou ktorých sa môžu chrániť a okamžite odraziť akýkoľvek taký
pokus o kontamináciu.

X: Peter, toto je veľmi vzrušujúce poslanie, čo máš.
P:

Ono nadchádza! Teraz som ešte stále naň len pripravovaný. Nemyslím, že začne
pred mojím odchodom. Čas je irelevantný, viete, či to bude o 50 rokov alebo...

X: Peter je húsenica a Hamedaiel je motýľ.
P:

Peter je mŕtvy. Ja dokonca ani... je to také smiešne, pretože dokonca ešte aj za
takejto situácie sa Peter stále pokúša vrátiť.

X: Keď ťa volám Peter, cítim, že to meno je zastarané a že sa vynára Hamedaiel.
P:

Je OK volať ma Peter, no ja hovorím o tom, čo v mojom živote doposiaľ
reprezentovali Petrove princípy.

X: Áno.
P:

A ako sa pokúša vrátiť späť. A ako negatívny stav využíva všemožné situácie na
pokus navrátiť moje myslenie, moje pocity, moju vnútornú biedu, ktorú som vždy
cítil, viete, aby mi nanútil...
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X: Aby sa pokúsil držať ťa v tom...
P:

Správne. Teraz sa takmer smejem... Dnes som im povedal: „Nič lepšie nemáte?“ je
to taký starý trik, viete? Ale niekedy ma takmer dostanú nejakými sotva
postrehnuteľnými spôsobmi, aby mi nahovorili niečo...

X: Cítim tvoje vynáranie sa, cítim tvoje zanechávanie mena Peter za sebou. Cítim
tvoje zanechávanie sovietskych koncentračných táborov za sebou. Cítim tvoje
zanechávanie všetkej tej frustrácie a útrap a súžení. Cítim tvoje vynáranie sa.
P:

To vám teda poskytuje najnovšie informácie o tom, čo sa deje a že sa musíte
z tohto poučiť, pretože budete používať tieto princípy vo svojej práci, rozvíjajúc
a presahujúc ich. Ako viete, každý princíp má absolútnu hodnotu, čo znamená, že
všetko, čo je o ňom zjavené, je pre nás veľmi relatívne, do tej miery, do akej to
chápeme bez obmedzení, kladených na nás obmedzenými negatívnymi stavmi,
podmienkami a situáciami. Ako rastiete, význam každého princípu sa stáva hlbším
a hlbším, prevyšujúc predošlý význam, atď., atď., aby ste mohli na ňom stavať.
Lebo toto je impozantná zbraň, páni, a spôsob, ako sa skontaktovať s duchovným
svetom; toto je most, ktorý musíte stavať. To je dôvod, prečo už teraz chápem, načo
to musím zaznamenávať, aby ste to mali ako archív.

X: Rozumiem tomu tak, že ten papier je isté vyhlásenie, a ty robíš to, že ho píšeš v
správnej postupnosti, veľmi zmysluplným spôsobom. Len by som sa chcel s vami
oboma podeliť o to, že v podstate zažívam to, že len čo som sa s tým oboznámil,
pohrúžil som sa do toho a cítim sa, akoby som sa kúpal v tých princípoch. A akoby
som sa im oddával. Viac otázok pri pokuse bližšie to objasniť. Chápete postupnosť,
v akej boli zjavené tie mená a princípy, aby korešpondovali s hierarchickou
štruktúrou, alebo máte pocit, že to bola nejaká náhodná postupnosť prezentácie,
alebo cítite, že sú to jedinci a princípy, ktoré sa vás týkajú? Ja mám dojem, že v tej
postupnosti bol logický poriadok a že toto je akási hierarchická súvzťažnosť.
P:

Správne. Samozrejme, oni sú všetci rovnocenní, chápete.

X: Áno, samozrejme.
P:

V tom zmysle. A niektorí z nich sú, alebo väčšina z nich sedí v Najvyššej Rade,
stále prítomní.

X: Ako chápeš vzťah týchto jedincov a tých princípov s celou Novou nebeskou
spoločnosťou alebo galaxiou, s ktorou to súvzťaží?
P:

To je Nová spoločnosť. Toto je vlastne Nová spoločnosť.

X: Toto je vlastne Nová spoločnosť, no je to úplne všetko, alebo je to jednoducho
špička pyramídy, takpovediac?
P:

Nuž, teraz je zjavené toto.
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X: Mám jasný dojem, že je to... že je to kľúč, no že je toho viac.
P:

Samozrejme, páni. Ak by to bolo úplne všetko, boli by ste absolútni, čo je
nemožnosť, ako sa hovorí.

X: No je to kľúčom k pochopeniu...
P:

Áno.

X: ... celej Novej nebeskej spoločnosti.
P:

Správne. Je to akési rozhodujúce jadro alebo čosi také, základ, na ktorom môžete
stavať a zaoberať sa lepším, vyšším chápaním. Správne. Je to kľúč, kľúč od dverí.
A premostenie odtiaľto tam, k tej Spoločnosti. A vy máte moje dovolenie povedať
to každému, o kom máte pocit, že by z toho mohol mať osoh.

X: Ďalšia otázka, aby sme sa vrátili k použitiu mien v predošlej diskusii, vrátane
môjho Duchovného transformačného procesu. Úplne jasne si naznačil, že sú
niektoré mená v duchovnej dimenzii, ktoré nemôžu byť vyslovené vo fyzickom
svete. Toto sú zjavne mená, ktoré možno používať vo fyzickom svete.
P:

Správne. No niektorí z tých ľudí, vieš... pamätáš, čo som vám povedal, že sú
niektorí, ktorých nemôžeme pomenovať, no sú súčasťou... sú tu teraz pomenovaní
za účelom kontaktu a len pre účel tejto planéty Zem. Za žiadnym iným účelom.

X: Rozumiem. Mojou otázkou je, sú požiadavky alebo podmienky pre používanie
mien zmiernené, alebo sa menia? Inak povedané, je možné poznať a používať mená
týkajúce sa duchovnej dimenzie, ktoré predtým nebolo možné používať?
P:

Niektoré z nich. Tak ako tu, boli špecificky pomenovaní, boli im za tým účelom
dané mená. Ich skutočné mená sú, samozrejme, iné. Mená, podľa ktorých ich
poznajú tam. Deje sa tu to... dôvodom, prečo sú im dávané mená, je to, že teraz je
čas pre zriadenie mosta medzi tamtým miestom a týmto miestom.

X: Cítim, že toto je to, čo sa snažím ujasniť.
P:

Ešte nebol čas, keď sme o tom hovorili predtým.

X: Záver, ktorý ma napadá, je, že sme dosiahli bod pri odvíjaní sa celej tejto schémy,
kde možno tieto informácie prezradiť a zdieľať.
P:

Správne.

X: A že to má hlboké dôsledky. Mám taký dojem, že keby boli tieto mená prezradené
alebo keby boli podobné mená prezradené predtým, mohli by byť využité
negatívnym stavom a dôsledkom je, že teraz sme dospeli v celom procese do bodu,
kde už viac nie je nutné byť opatrný pri používaní mien týkajúcich sa duchovnej
dimenzie.
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P:

Správne.

X: Je to tak?
P:

Správne. Áno.

X: Uhmmm.
P:

Čo znamená, že robíme pokrok.

X: Znamená to, že napokon...
P:

Dostavajúc sa bližšie a bližšie, chápete.

X: Viac a viac sa približujeme dobe, kde môže byť všetko zjavené a všetko otvorené
a kde nie je potrebné žiadne utajovanie pri zaoberaní sa duchovnou vojnou.
Y: Žiadne nevedomé, ako Peter...
X: Žiadne nevedomé procesy.
P:

Oh, to potrvá, samozrejme, no toto je jeden z prvých krokov tým smerom. Pokiaľ
budete považovať tie mená za premenlivé.

X: Dovoľ mi venovať sa tomuto iným spôsobom, položiac túto otázku. Možno toto
sem vrhne trochu viac svetla. Môže negatívny stav využiť ten kúsok papiera a túto
pásku a informácie na nej?
P:

Nemôže, pretože by nebol schopný vysloviť žiadne z tých mien bez toho, aby mal
ohromný záchvat bolesti a múk. Ak by sa s tým pokúšali niečo urobiť, privolali by
na seba také strašné muky, že by nemohli dýchať. Musíte pochopiť, že tí ľudia
existovali predtým, no boli tam, tam...

X: Nezjednotení.
P:

Neboli zjednotení. Z pozície zjednotenia sa nemáte čoho báť. Vy sa viac nemusíte
báť, pretože len čo je to meno vyslovené z pozície zjednotenia k pozícii
nezjednotenia, sú to pre všetkých v pozícii nezjednotenia také muky, že nemôžu
dýchať.

X: Zjednotenie lásky plus múdrosti dáva moc, a len čo máte moc vznikajúcu z toho
zjednotenia, už niet viac žiadneho problému.
P:

Prečo? Princíp Daely ― lebo to robíte z Najvyššieho, podľa Najvyššieho, skrz
Najvyššieho, s Najvyšším v slobode a nezávislosti, a viete, teraz môžete ísť
k všetkým princípom reprezentovaným zjavenými menami, pretože ja som
Milovaný, pretože ja som Požehnaný, pretože ja som Krásny, Poriadny, a pre tento
či pre tamten princíp... prejdete všetkými princípmi, vymenujete ich a to nemôže
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nikto vydržať. Dokonca ani najhorší diabol, číslo jedna v peklách pseudo-tvorcov,
nemôže vydržať menovanie tých princípov, keď ich vymenujete presne tým
spôsobom.
X: Dôsledok, ku ktorému sa dostávam, je, že negatívny stav a sily negatívneho stavu
museli pracovať veľmi tvrdo, keď sa pokúšali zabrániť, aby došlo k tomuto
zjednoteniu, pretože cítia, že len čo sa objaví toto zjednotenie, generuje
ohromujúcu moc.
P:

O to ide, správne. Robili všetko pre to, aby tomu zabránili. Všetko.

X: Vrátane toho, že z teba urobili terč.
P:

Oh, to nie je nič nové. Na túto časť som zvyknutý, viete. No presne toto sa dialo
posledné takmer tri mesiace, áno? Začali sme niekedy v novembri, decembri,
a teraz je január. Takmer tri mesiace, tri a pol mesiaca. A viete, neverím, že sa ten
proces skončil. V žiadnom prípade. Iné veci sa budú diať. Sú tri alternatívy, ako to
vidím ja, a nemôžem vedieť, ktorú alternatívu si zvolí Najvyšší, lebo toto je striktne
vecou Božskej Prozreteľnosti a mojím postojom je alebo mojou voľbou je, že
prijmem čokoľvek, čo pre mňa vyberie Najvyšší.

X: Nuž, začínam mať taký dojem, a toto hovorím vo všetkej skromnosti, pretože
necítim, že by som plne pochopil, čo sa tu prezentuje, no dojem, ktorý to vo mne
vyvoláva, je, že Najvyšší pre teba vybral/a, že budeš slúžiť ako zjednotiteľ tejto
konštelácie princípov.
Y: Niečo poviem.
P:

Začni.

Y: Moja Vnútorná Myseľ chcela, aby som to povedal už pred hodnou chvíľou a nedalo
mi nepovedať to.
P:

Prosím ťa, povedz to, povedz.

Y: Keď si skončil s predstavovaním dvojíc a princípov, ktoré reprezentujú,
a slnečných sústav, ktoré reprezentovali, galaxií, ktoré reprezentovali, vesmírov,
ktoré reprezentovali, a prebiehala nejaká stručná debata o dopade, ktorý to bude
mať, náhle mi bolo poskytnuté zjavenie, ktoré mávam posledných pár dní, vrátiac
sa vlastne asi týždeň späť, kedy som ti spomenul, ako moja manželka prišla do
môjho úradu, aby zažila Duchovnú hypnózu. Narazili sme na jej Tieň, a jej meno
nemôžem povedať, kvôli páske, no jej Tieň prišiel s výzorom a vyjadrením
absolútneho zla, no s veľmi zvláštnym náhlym obratom. S neschopnosťou, totálnou
neschopnosťou konať zlo. Na druhej strane, s totálnymi rozpakmi, totálnou túžbou
byť láskavý. Bolo to takmer... a pri rozhovore s týmto Tieňom som mal toto
zjavenie, že ten Tieň urobil niečo úžasné, čo sa malo negatívnemu stavu javiť ako
zdanlivé prijatie úlohy konať veľmi negatívnym spôsobom zlo.
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P:

Uhmmm.

Y: Ale prekonal a oklamal celú negatívnu ríšu ako prostriedok na dostanie sa do
duchovného pozitívneho stavu, a bol schopný, musel sa objaviť takým spôsobom,
zlým, a dokonca deklaroval, že bude tvrdiť a vravieť zlé veci, no vo vnútri bolo
miesto, bola Vnútorná Myseľ...
P:

Áno.

Y: ... vo vnútri bol ten Tieň neskazený. A len čo vstúpil do Duchovnej ríše, jasne sa to
ukázalo. Zažil som najmenej tri či štyri Tiene. Dva, čo boli pred ním a jeden po, čo
prišiel a prejavoval takmer presne rovnakú prítomnosť alebo pocit. Vzhľad,
vyjadrovanie, chôdzu, zlostné rozprávanie, no Vnútorná Myseľ toho Tieňa bola
akosi neskazená.
X: Uhmmm.
Y: A transformácia bola jednoduchá, bola veľmi krásna, takmer okamžitá. Ako keď v
priebehu týchto procesov ― to sa mi zjavilo ― niečo preniká do pekiel, niečo
preniká do pekiel, čo už začína transformačný proces predtým, než prichádzajú do
Duchovného sveta v pozitívnom stave a ...
X: Veci sa menia.
Y: ... toto je,
X: Časy, tie sa menia.
Y: ... a tiež fakt, že dokonca aj každé peklo je stále pod vládou Najvyššieho.
P:

Samozrejme, On je Pánom aj všetkých pekiel.

Y: A pri zažívaní môjho Tieňa, ktorý bol Deflon, a teraz sa volá Daniel...
P:

Vidíš, takisto zmena mena...

Y: Jeho rolou bolo stať sa šampiónom pekiel. Stal sa šampiónom pekiel. Démonom
démonov. Pekelným šampiónom. Potom prešiel cez bránu a náhle si uvedomil, čím
sa celú túto dobu pokúšal stať. A dokonca aj to peklo bolo cestou k duchovnosti
ako dôsledok ďalekosiahlej povahy týchto princípov, a ony presahujú všetky
úrovne a všetky prekážky a všetky obštrukcie proti ich rozsievaniu, takže, súhlasím
s tým, že je akceptovateľné o tomto hovoriť.
P:

Nuž, vidíte, myslím, že peklo ako celok je v istom zmysle pripravené na zmeny, aj
keď si to tam neuvedomujú, niektorí si to neuvedomujú a bojujú proti tomu. No
boli by ste prekvapení, koľkí vychádzajú von.
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X: Nadobúdam dojem, že dokonca aj keď sa peklá a sily negatívneho stavu mobilizujú
pre totálny rozhodujúci stret na scéne planéty Zem, že v Duchovnej dimenzii už
začína masový exodus...
P:

Áno, dezercia. Opúšťajú svojich vlastných. Je to zábavné, lebo...

X: Akoby bol výsledok toho stretu už známy.
P:

Je to zábavné, lebo myslím, že som to spomenul...

Y: Vo Vnútorných Mysliach...
P:

... že boli časy, kedy by som dokonca ani neponúkol nejakej negatívnej entite túto
voľbu, pripomínajúcu im voľbu, že aj oni sa môžu zmeniť. Nemal som v tom jasno.
A, samozrejme, nebola vhodná doba. Nie preto, že by to bol akýsi môj nedostatok
ohľaduplnosti alebo čosi také, ale jednoducho nebola pre nich vhodná doba vyjsť
von, okrem Tieňov a tých, čo skutočne... viete, je v tom istá záhada. No
predovšetkým, bolo nutné vyhlásiť princípy, zriadiť patričné zariadenia, školy,
podmienky, stav, školiť tam ľudí, čo by to robili. Zriadiť galaxiu, špeciálnu galaxiu,
miesto, celú galaxiu, ktorá by sa tomu venovala.

X: Uhmm.
P:

A keď už bola založená, princípy vyhlásené, formulované; teraz to môžeme robiť.

X: Ukazuje sa ohromujúca moc Lásky a Múdrosti Najvyššieho.
P:

To je pravda. Takým prekrásnym spôsobom, viete.

X: A dôsledkom je, že negatívni duchovia v najhlbších peklách začínajú dostávať
posolstvo, začínajú cítiť následky a že celá situácia sa rýchlo mení, takže dokonca
aj keď svet smeruje...
P:

Ku katastrofe.

X: ... k akémusi kataklizmatickému stretu, Duchovné základy pre negatívny stav sa už
začínajú rozpadať.
P:

Samozrejme, ale vidíte, že negatívny stav musí byť eliminovaný najskôr od
základov, z Duchovného Sveta, nie z prírodného sveta.

X: Vidím obraz negatívneho stavu pripravujúceho sa na zasadenie toho, čo dúfa, že
bude osudová rana, a ako sa pripravuje na uštedrenie toho, čo dúfa, že bude
osudový úder, pričom súčasne prestáva dostávať podporu.
P:

Správne. Presne. Je to presne tak.

Y: Vojsko a prisluhovači negatívneho stavu z toho jednoducho zmiznú.
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X: A dôsledkom je, okrem iného, že Peter je nesmierne zaneprázdnený dostávaním
toho posolstva do najhlbších pekiel.
P:

Nie vždy to bolo príjemné.

X: Určite. Neviem či je teraz vhodná doba zmieniť sa o tom, no včera večer, ako som
robil korektúry, náhle som pocítil záplavu myšlienok, ktoré som si zapísal, ktoré,
zdá sa, sa točili okolo otázky, ako eliminovať negatívny stav, čo je jedna z mojich
najobľúbenejších otázok na rozjímanie, a v istom bode dnešného večera by som sa
s vami rád podelil o to, čo som zapísal. Mal by som to urobiť teraz?
P:

Iste.

X: Zdá sa, že sa to tu dostáva na pretras.
P:

Chceš, aby to bolo na páske?

X: Na tom nezáleží. Je to len hrubá forma, no jednoducho to prečítam a podelím sa
o to s vami v súčasnej podobe. Vyzerá to takto nejako. Ako skončiť negatívny stav.
Žijeme vo svete, ktorý je v súčasnej dobe ovládaný negatívnym stavom zla a lži,
čoho symptómy sú všade vôkol nás vo forme podvodov, skazy, chorôb a smrti.
Videné z hľadiska pozitívneho stavu Dobra a Pravdy, planéta Zem je miestom
experimentu s negativitou, čo sa prejavuje ako psychopatológia a sociopatológia,
ako aj fyziopatológia. Videné z hľadiska negatívneho stavu zla a lži, každá ľudská
duša predstavuje bojisko, na ktorom sily temnoty vedú vojnu proti silám svetla.
S nástupom konfliktov s použitím nukleárnych zbraní nie je nadsadené, keď
povieme, že ľudské preteky sa stali úplne doslovne pretekmi s časom. Kľúčovou
otázkou preto je, či jestvuje nejaký spôsob, ako ukončiť tento experiment
s negativitou skôr, než vyvrcholí vyhubením ľudskej rasy a zničením našej planéty
Zem. Ak jestvuje nejaká tajná formula, ako môže byť negatívny stav efektívne
ukončený, čo to je? Odpoveď, ktorá nie je ani zďaleka tajomstvom, je jasná. Každá
ľudská bytosť je stvorená so slobodnou vôľou, a nielen plán jedincovho života, ale
aj samotná schéma jeho/jej osobnosti je určená voľbami, ktoré urobí. Potom
prichádza veta, ktorá sa týka faktu, že fundamentálnou voľbou je jedincov vzťah
k vlastnému vnútornému Zdroju, a potom to pokračuje nasledovne. Keď si jedinec
zvolí, že uplatní svoju slobodnú vôľu na to, aby uznal duchovný zdroj svojho
života, sám sa dostáva do aktivovaného pozitívneho stavu svetla, svojím aktom
prijatia. Keď si jedinec zvolí, že uplatní svoju slobodnú vôľu na to, aby poprel
duchovný Zdroj svojho života, sám sa dostáva do aktivovaného negatívneho stavu
temnoty, svojím aktom odmietnutia. Je dôležité pochopiť, že vlastné odmietnutie
Boha je subjektívne zažívané obdobne ako zmiznutie či zánik slnka. Negatívny stav
temnoty tak dáva vznik lživej ilúzii, že okamžitým výsledkom zlého činu
odmietnutia svojho zdroja je nielen popretie toho zdroja, ale aj zničenie toho
zdroja. Tým toto zas dáva vznik lživému klamu, že konečným výsledkom aktu
odmietnutia pozitívneho stavu je nielen deaktivácia svojho vlastného pozitívneho
stavu, ale aj deaktivácia pozitívneho stavu každého. Pravou skutočnosťou je, že
tento bláznivý akt popierania pozitívneho stavu ovplyvňuje len popierateľa
a odpovedá samovražednému aktu sebazničenia. Je to akt sebaodmietnutia,
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sebaoslepenia a sebaodsúdenia, ktorý dostáva popierateľa do negatívneho stavu
duchovnej smrti, čiže mimo pozitívny stav Božieho Stvorenia. Nie je náhoda, že
slovo „evil“, čiže zlý, je slovo „live“, čiže živý, vyslovené odzadu.
P:

To je zaujímavé.

X: Lebo zlý akt popretia pozitívneho stavu má nevyhnutný účinok, postavenie
všetkého na hlavu a naopak v mysli popierateľa, ktorý sa ocitá uväznený
v duševnom položení falošného sveta, z ktorého je veľmi ťažké uniknúť. Jednako
však, samotnou svojou prirodzenosťou negatívny stav v sebe obsahuje semienka
svojej vlastnej skazy, ku ktorej dôjde, keď popierateľ najprv prekukne ilúziu, že má
moc zničiť Boha. Potom prekukne klam, že má možnosť zničiť životy ostatných.
Napokon sa prebudí do uvedomenia, že môže zničiť len svoj vlastný život, keď si
zvolí negatívne, a potom tento proces oslobodenia a osvietenia zavŕši jednoduchým
aktom voľby pozitívneho. Experiment s negatívnosťou, ktorí začína popretím
pozitívneho a potvrdením negatívneho, teda končí popretím negatívneho
a potvrdením pozitívneho.
P:

Veľmi dobre, veľmi dobre.

X: Proste to rovno zo mňa vyprýštilo, spojac to všetko dokopy. A kľúčovým obrazom
bol obraz slnka miznúceho v momente, keď jedinec popiera svoj Zdroj, takže
podlieha ilúzii, že svojím popretím svojho zdroja nielenže popiera ten Zdroj, ale
vlastne ten Zdroj ničí. To vytvára túto ilúziu.
P:

Oni tam v peklách prezentujú nejaké pseudo-slnko, ktoré je ako drevené uhlie,
viete, čo myslím, tú vec, ako to volajú?

Y: Briketa.
P:

Briketa, áno, presne. Taký typ svetla.

X: Náhradné slnko.
P:

Náhrada. Strašné.

X: Svätosťou Najnižšieho je... (smiech)
P:

Sväté lajno, áno. (smiech)

Y: Oko Saurona.
P:

A radi sa hrajú na mágiu a záhady a tajomstvá, viete.

X: Cítim, že to, čo som tu napísal, si myslel tým, keď si povedal mojej negatívnej
entite, Kidovi Cusartovi, keď hovoril, že je desivý a nebezpečný, vtedy si povedal,
nie je na tebe nič hrozivé, len sám seba nechápeš. (smiech).
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P:

To bolo komické. Radi tú hru hrajú. Ak im uveríš, potom sú, samozrejme, hroziví.

X: No nie je to len to, že sa pokúšajú blufovať a zastrašovať v zmysle podvodu,
dôležitou vecou, ktorú som pochopil, bol sebaklam, keď som veril, že akt popretia
vlastného Zdroja vlastne zničí ten Zdroj. To vytvára tú subjektívnu ilúziu, takže
podliehajú tej sebaklamnej ilúzii, že majú túto moc ničiť. Aj keď vlastne jediné, čo
robia, je akt sebazničenia.
P:

Správne

X: Je to úžasné.
P:

Nemajú vôbec žiadnu moc kohokoľvek zničiť.

X: Nezničia dokonca ani svoje vlastné životy, len vytvárajú ilúziu, že ničia svoje
vlastné životy tým, že sa uvádzajú do toho pekelného stavu.
P:

To je pravda.

X: Len čo to vidíš a chápeš, nie je už na ňom nič skutočne hrozivé. Pekelný stav je
ohavný, no podstatnou vecou, ktorú teraz vidím, je, že skutočne v sebe obsahuje
semienka svojej vlastnej deštrukcie. Eliminuje sa samotnou svojou prirodzenosťou.
Predstava, že by vlastne mohol vyzývať alebo vytlačiť pozitívny stav, je úplná
ilúzia. Zdá sa, že je to každému stále jasnejšie.
P:

Áno, ale vidíte, problémom tu je, myslím, že princíp je tu jasný, že, áno, je to
ilúzia, ale kým sa s tou ilúziou stotožňujete, je skutočná.

X: Inými slovami, negatívny stav skutočne existuje ako alternatíva k pozitívnemu
stavu.
P:

Správne. V tom zmysle, ako bolo povedané v Posolstvách, že ― ako aktivujete
negatívny stav? Stotožnením sa s ním zo svojej vlastnej vôle, svojou voľbou.
Čokoľvek vo vesmíre, vo fyzickom vesmíre, môže existovať len na základe
existencie mysle, lebo tam je idea, ktorá vytvára ten stav, viete. A ak mám
myšlienku zla ako opaku, odmietania pozitívneho stavu a stotožním sa s tým zlom,
stávam sa zlým.

X: Uhmmm.
P:

Zlo sa stáva skutočnosťou. A, samozrejme, ubližuje. Pokiaľ to stotožnenie trvá,
potom ubližuje a ničí v zmysle relativity, napriek tomu to však robí.

X: Spomínam si, keď si mi pomohol po prvýkrát rozlíšiť medzi dvomi rozdielnymi
významami výrazu negovanie či popretie negatívneho. Ja som ten výraz používal.
Ako neguješ negatívne? A ty si zaujal to stanovisko.
P:

Z akej polohy?

- 43 -

Realita, myty
´ a ilúzie
X: Z akej polohy? Ak neguješ negatívne, v zmysle popierania, že negatívny stav vôbec
existuje...
P:

Je to negatívne.

X: ... napájaš negatívny stav. Zatiaľ čo ak neguješ negatívne v zmysle uznania, že
negatívny stav existuje, a zvolíš si byť oslobodený od negatívneho stavu, potom...
P:

Keď mu nenaletíš, potom...

X: ... potom si od neho oslobodený. Lebo uplatňuješ tú negáciu z pozitívneho stavu.
P:

Vidíš ale, že zrozumiteľnejšie je to podľa metafyzického konceptu Zóny
Vymiestnenia. V momente, ako sa stotožníš s myšlienkou, že jestvujú nejaké iné
možné princípy než duchovné, samé osebe a ako také, už viac nemôžeš existovať
v rámci tých princípov. Musíš byť teda mimo nich. Tak si vytváraš svoj vlastný
pseudo-vesmír, antihmotu, alebo nazvi si to, ako chceš.

X: Čo nie je presne... Odpovedá to samovražednému aktu sebazničenia, no nie je to
sebazničenie v zmysle ukončenia existencie, je to duchovná smrť, ktorá jedinca
dostáva mimo Stvorenia.
P:

Áno, a to je smrť. To je smrť. Ale v tom zmysle, že je tam vzkriesenie, chápete?
Také niečo ako večná smrť neexistuje, pretože to by bolo v rozpore
s prirodzenosťou Najvyššieho, Ktorý/Ktorá je večne živý. Jestvuje len jeden
Absolútny Stav, čo znamená, že jestvuje len jeden stav večného bytia nažive.
Všetko ostatné je len relatívne. Také niečo ako absolútna smrť neexistuje. Lebo
potom by existovali dvaja Bohovia, čo je strašná predstava pre pozitívny stav, čo
i len na ňu pomyslieť. Preto negatívny stav nemôže byť naveky, už len na tomto
základe a podľa tohto princípu.

X: A presne toto sa negatívny stav čo najčertovskejšie snaží urobiť; zvečniť sa
a vyrovnať sa pozitívnemu stavu.
P:

Áno. O tom je táto vojna. Celá duchovná vojna je presne o tomto.

X: A o tomto bolo zostúpenie Ježiša Krista do pekiel po ukrižovaní.
P:

Áno.

X: Určiť tú hranicu, stanoviť tú hranicu.
P:

Áno. A podmaniť si ich a stať sa Pánom pekiel a dať im príležitosť uvedomiť si to
a vrátiť sa späť.

X: Preukázať fakt, že nie sú rovnocenní a opační a veční.
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P:

Nemôžu byť. Nemôžu byť, lebo nepochádzajú z Absolútneho. Nič zlé nepochádza
z Absolútneho, chápete. Preto zlo pochádza z relatívneho, preto je zlo relatívne
k relatívnemu a nemôže byť naveky. Má len potenciálnu možnosť byť naveky. Nie
však skutočne. A o tomto všetkom je duchovná vojna. Etablovať sa na rovnocennej
báze s pozitívnym stavom, aby mohli byť naveky. O tom to všetko je. A jediný
spôsob, ako to môžu urobiť, je zničiť Absolútne. Samozrejme, je to ich
samovraždou, bláznovstvom tej situácie, lebo ak zničia Absolútne, zničia seba,
pretože oni nemôžu existovať bez Absolútneho, chápete. To je ilúzia tej situácie.
Oni veria, niektorí z nich veria, že môžu existovať bez Absolútneho, no
neuvedomujú si, že ak by s tým zničením uspeli, nakoľko všetko čerpajú z toho
Absolútneho...

X: Je to ako keď parazit zničí hostiteľa.
P:

Správne. Presne tak.

X: Viete, veľmi dobre si uvedomujem v tomto momente, že aj keď to môže
nezasvätenému človeku pripadať, akoby sme len posedávali, vedúc nejakú
abstraktnú filozofickú diskusiu, v skutočnosti robíme to, že z hľadiska Vnútornej
Mysle sa vyzbrojujeme pravdou, aby sme sa vyrovnali so silami negatívneho stavu.
P:

To je pravda.

X: Je to akoby... Cítim, akoby sme si ostrili naše meče, keď sa zhovárame, akoby sme
si ostrili naše meče pravdy, objasňujúc a možno zdieľajúc s ostatnými chápanie
skutočného vzťahu negatívneho stavu k pozitívnemu stavu, čoho dôsledkom je, že
pozitívny stav sa nemusí ničoho obávať od negatívneho stavu.
P: Nuž, on sa nikdy nemusel, chápete. Len je ťažké to poznať, keď ste uprostred
negatívneho stavu. Keď ste bombardovaní neustálymi výpadmi a útokmi, stáva sa
to ťažkým, privádzajúcim do zúfalstva, a vy sa unavíte.
X: Nuž, skutočne mám tento pocit, že fyzická zem bude dejiskom...
P:

Posledného boja.

X: ... veľmi drastického, katastrofického javu ― rozhodujúceho súboja...
P:

Nuž, nebuďte si tým istí. Najvyšší má niekoľko alternatív tejto situácie...

X: Uvedomujem si...
P:

Nepočítajte s tým, že musí nevyhnutne dôjsť ku kataklizmatickej katastrofickej
pohrome. Môže, ale aj nemusí.

X: Ja si to uvedomujem.
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P:

Je náznak, že ― áno, môže dôjsť. Je to veľmi veľká možnosť, no Najvyšší je
Absolútne Milosrdenstvo a Trpezlivosť. Pamätáte sa na princíp reprezentovaný
Marielou a Marielom? Najvyšší môže nájsť spôsoby, ako obísť tú situáciu a urobiť
to, napríklad, prostredníctvom invázie pozitívneho stavu do Zóny Vymiestnenia,
miernym spôsobom, aby ľudia nezahynuli následkom prítomnosti pozitívnych entít.
Čisto pozitívnych, viete, že oni v sebe nemajú nič negatívne. Samozrejme, chcem,
aby ste si uvedomili, že Najvyšší má veľa ďalších možností, ako vyriešiť situáciu
na planéte Zem. Ktorú možnosť vôbec Najvyšší použije, závisí od volieb, ktoré
urobí ľudstvo ako celok. Aká to bude voľba, môže vedieť len Božská Prozreteľnosť
Najvyššieho a nie je vôbec naša starosť, pokúšať sa to uhádnuť. Naša starosť je
priniesť ľudstvu Dobrú Zvesť Evanjelia Nášho Pána Ježiša Krista, Ktorý/Ktorá je
Najvyšší, a Nového Zjavenia, odrážajúceho sa v Novej Nebeskej SpoločnostiGalaxii, reprezentovanej všetkými jej členmi, ako nám bolo doposiaľ zjavené
Milosrdenstvom Najvyššieho a ako to bude zjavené v budúcnosti.
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I
Dialóg o duchovných aspektoch sexuality.
P:

Páni, bolo mi povedané, aby som vám dnes večer prezentoval tri záležitosti. Prvá
záležitosť sa bude týkať sexuality. Buďte pripravení na to, že to, čo nasleduje, bude
ťažké pochopiť, no časom bude plné aplikovanie toho, čo bude povedané, jasné
a zrejmé.
Ako viete, aktivátori negatívneho stavu zistili nebezpečenstvo správneho chápania
a praktizovania sexuality pre nastolenie nadvlády procesov negatívneho stavu.
Preto, ako dobre viete, genetickými, magickými a rôznymi inými tajomnými
a záhadnými prostriedkami, dostupnými im v tom čase, o ktorých nemáme ani
poňatia, násilne oddelili sexualitu od duchovnosti, a zvlášť od Najvyššieho. Tento
akt bol vykonaný preto, aby sexualita stratila svoj pôvodný účel, byť prostriedkom
a nástrojom na získanie väčšieho poznania Najvyššieho, z pozície Jeho/Jej
Absolútneho presahovania všetkého a každého. Nuž, toto je dôležité. Poznanie
o sexualite je nám k dispozícii z pozície Najvyššieho prebývajúceho v nás, s nami,
medzi nami a nad nami. No v tomto ohľade nemáme k dispozícii žiadne poznanie
z pozície Najvyššieho, Ktorý/Ktorá všetko a všetkých presahuje. A jediný
prostriedok, ktorým ho možno akosi a do istej miery vytušiť, je skrz pohlavný styk,
ktorý je súčasne nástrojom na získanie väčšieho poznania druhých a seba, z tej
životne dôležitej pozície Najvyššieho presahujúceho všetko a všetkých. Toto
dodáva celému konceptu sexuality úplne odlišnú perspektívu.
Jedným z hlavných spôsobov, medzi mnohými inými, ako pseudo-tvorcovia
oddelili sexualitu od duchovnosti, bolo proklamovanie a vštepovanie systému viery
do ľudských myslí, že pohlavný styk môže byť svätý len v manželských vzťahoch,
obmedzených len na manželského partnera. Alebo na druhej strane, že sexualita nie
je nič iné než oplzlosť a špina a súvisí len s prostitúciou, promiskuitou alebo
smilstvom a využívaním druhými na nejaký osobný, egoistický profit alebo na
chlipnú rozkoš a účel. Každý z týchto spôsobov odstraňuje zo sexuality akúkoľvek
duchovnosť a jej najpriamejšie spojenie s Najvyšším ― v tej absolútne všetko
a všetkých presahujúcej pozícii. Nuž, toto je rozhodujúci bod tajomstva sexuality.
Najpriamejšie spojenie s Najvyšším ― zdôrazňujem to, pretože presne tu je to
tajomstvo ― je skrz pohlavný styk. Toto je dôvod, prečo bola sexualita a vzťah
feminity a maskulinity hlavným terčom prekrútenia pseudo-tvorcami.
V pozitívnom stave duchovného sveta nie sú manželskí partneri nijakým spôsobom
obmedzovaní len na ich vzájomný pohlavný vzťah, ale namiesto toho sú
zaangažovaní v širokej rozmanitosti bezpodmienečného zdieľania všetkého, čo
majú, čo zahŕňa hlavne ich sexualitu.
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V pravej konotácii Božskej Lásky a Božskej Múdrosti neexistuje žiadne
podmienečné zdieľanie alebo obmedzené zdieľanie iba v jednej alebo v niekoľkých
oblastiach svojho života, s určitým vylúčením všetkého ostatného. Viete, čo je to za
zdieľanie? Toto s vami budem zdieľať, no tamto s vami nebudem zdieľať, pretože
to je výlučne vyhradené pre tú jednu osobu. Taký vzťah a obmedzené zdieľanie by
neboli z pravej bezpodmienečnej lásky a múdrosti, ale zo sebectva a vlastnej
výlučnosti, čo je ohavnosťou pekiel.
Teda, široká rozmanitosť sexuálnych a ostatných zdieľaní sa v duchovnom svete
dosahuje predovšetkým dvoma spôsobmi. Prvým je, že manželskí partneri sú
v každom momente ich pohlavného styku stále iní, nikdy nie rovnakí, dokonca aj
pokiaľ ide o ich vonkajší vzhľad. Toto zabraňuje objaveniu sa stavu návyku a
zvyknutiu si na rovnaký obsah toho vzťahu, čo zvyčajne vedie k nude
a k milovaniu sa skôr z povinnosti než pre potešenie a novosť situácie, ktoré vedú
k zrodu vzrušujúcich nových ideí a konceptov, vo vzťahu k Najvyššiemu, iným a k
ním samým... k nám samým. Takže v pozitívnom stave duchovného sveta nie je
jedinec nikdy predmetom straty sexuálneho záujmu o jeho alebo jej manželského
partnera, ako je to tak často u manželských partnerov v negatívnom stave na Zemi,
kde nenastávajú žiadne zjavné odlišnosti kvôli stagnujúcim a rigidným
podmienkam a lipnutiu na jednom stave a obsahu, ktorý sa opakuje a stáva sa
zničujúcim zvykom. Ak sa ten zvyk nejakým spôsobom upraví alebo zmení, vedie
to k množstvu pocitov úzkosti, strachu a viny.
Kvôli správnemu pochopeniu nejakého vzťahu, aký existuje v pozitívnom stave
duchovného sveta, tu môžete použiť, ak chcete, duchovný princíp hologramu.
Každý odráža a obsahuje každého v Stvorení. Keďže nikto, okrem Najvyššieho, nie
je absolútny, nikto nie je schopný zažiť všetkých ostatných v jednom časovom
momente súčasne a súbežne. Kvôli našej relatívnej povahe môžeme zažiť rôzne
časti celku iba v nadväznosti a v postupnosti, a v následnosti, no nie postupnú
súčasnosť predošlých zážitkov, ani nie naraz po sebe idúce zážitky. Inak by sme
boli absolútni. Toto je trochu ťažké pochopiť, no keď budete pozorne počúvať,
pochopíte to;... jednoducho povedané, nemôžete zažívať všetkých súčasne. My sa
môžeme zažívať navzájom i ostatných len postupne, plynule, kontinuitne. Z tejto
polohy preto počas každého pohlavného styku s tým istým manželským partnerom
sú v sekvencii a postupne, v nadväznosti vždy spúšťané nové aspekty, ktoré sú
reprezentované všetkými ostatnými súvisle, súbežne a synchrónne, dokonca i
pokiaľ ide o vonkajšiu formu, čo znamená, že sa nemilujem s tou istou ženou, alebo
žena s tým istým mužom, pretože ona/on vyzerá vždy úplne inak. Takže, každá
sexuálna skúsenosť je úplne iná, vzrušujúca a nová a nikdy nemôže byť do večnosti
nijakým spôsobom rovnaká. V takej situácii, aká je v Duchovnom Svete, sa nikdy
nemôže objaviť žiadna nuda, nasýtenie alebo sklamanie, zvyk, strnulosť či
nedostatok niečoho.
Po druhé, pohlavný styk nemôže byť nikdy obmedzený len na jedného
manželského partnera. Prečo? Dôvodom je, že ani jeden jedinec nie je absolútny,
a preto nikto nepozná seba či iných absolútne alebo nemôže uspokojiť svoju
esenciu a substanciu v absolútnom zmysle. Len Najvyšší je absolútny/a a pozná
každého absolútne. Nuž, toto absolútne poznanie je dostupné len cez diskrétny či
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nespojitý modus bytia a existencie, ktorý je následne aplikovaný na spojité
kontinuum. Keďže princípom je, že my všetci obsahujeme vzájomne jeden druhého
ad infinitum a keďže naše rôzne nekonečné aspekty sú rozmanite obsiahnuté vo
všetkých ostatných, skrz prítomnosť Absolútneho Najvyššieho vo všetkých, my
môžeme byť absolútne obsiahnutí vo všetkých nekonečných počtoch všetkých
existujúcich sentientných entít, alebo konkrétne v ich feminínnych a maskulínnych
charakteristikách. Absolútnosť feminity a maskulinity Najvyššieho sa odráža
v týchto nekonečných počtoch relatívnych maskulinít a feminít. Ich celkový
súhrnný súčet predstavuje ich absolútnu hodnotu a obsahuje Najvyššieho v Jeho/Jej
Absolútnosti. Toto výhľadovo a potenciálne umožňuje absolútne poznanie seba,
iných a Najvyššieho, a zvlášť svojho manželského partnera, ktorý je prítomný
v jeho/jej rôznych aspektoch vo všetkých ostatných. Takže, pri milovaní sa s iným
než so svojím manželským partnerom sa jedinec fakticky miluje so svojím
manželským partnerom, ktorý je obsiahnutý prostredníctvom niektorých jeho/jej
aspektov v tom konkrétnom jedincovi alebo jedincoch; a keďže duchovný princíp
Hologramu hovorí, že jeden aspekt obsahuje celé jedincovo existujúce bytie...
poznáte ten výrok: „ak poznáte jedno zrnko piesku, poznáte celý vesmír“... jedinec
sa skutočne miluje so svojím manželským partnerom, pretože ten manželský
partner je obsiahnutý vo všetkých tých nekonečných počtoch jedincov.
Avšak, pravdou je aj opak. Pri milovaní sa so svojím manželským partnerom sa
jedinec miluje so všetkými ostatnými, keďže oni všetci sú obsiahnutí v našom
univerzálnom vedomí. A, samozrejme, vo vyššom zmysle, jedinec sa naozaj miluje
s Najvyšším, a takto získavate poznanie Najvyššieho.
Kvalita jedinečnosti každého feminínneho a maskulínneho prejavovania sa je vždy
iná tak s manželským partnerom, ako aj s inými sexuálnymi partnermi. Jedinec
nemôže, z dôvodu svojej relativity k absolútnemu, preniesť či sprostredkovať seba
druhým v jedinečnosti svojho obsahu v druhých ― keďže ste schránky ― pretože
ten obsah je pre tých druhých špecifický a jedinečný. Týmto spôsobom je večne
zachovaná každého jedinečnosť a individualita. Ale jedinec môže byť zažitý
v jedinečnej kvalite iných feminít a maskulinít, v ktorých ste obsiahnutí nejakým
iným než vaším vlastným jedinečným subjektívnym a špecifickým prejavovaním
sa. Toto je dôvod, prečo nemôže byť pohlavný styk nikdy obmedzený len na
jedného manželského partnera, aj keď pramení z toho večného zjednotenia lásky
a múdrosti a feminity a maskulinity.
Toto zjednotenie nemôže byť narúšané alebo zaťažované jedincovým vzťahom
s inými, ale namiesto toho je ním prehlbované a obohacované, povznášané a viac
zjednocované, pretože, koniec koncov, ako bolo zdôraznené predtým, jedinec sa
miluje s inými vo svojom manželskom partnerovi, a so svojím manželským
partnerom v iných. Tieto usporiadania poskytujú všetkým v pozitívnom stave
večnú príležitosť získať a aplikovať postupne väčšie a väčšie poznanie
Najvyššieho, z tej presahujúcej pozície, iných a seba, v záujme vzájomného
prospechu, spoločného dobra a zdieľania. Toto je skutočný duchovný význam
sexuality.
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Teraz chápete, prečo bola a je sexualita a jej chápanie a praktizovanie hlavným
terčom skreslenia a zohavenia negatívnym stavom. Bez potlačenia a vymazania
týchto významov sexuality z ľudskej mysle by aktivátori negatívneho stavu nikdy
neboli úspešní pri uvádzaní negatívneho stavu do aktívneho a dominantného
postavenia, pretože inak by existovalo neustále vedomé vzájomné spojenie
všetkých so všetkými, a zvlášť s Najvyšším. Takáto situácia by nikdy nemohla
viesť k nastoleniu negatívneho stavu ako separátneho stavu a procesu v bytí
a existencii. Toto je tiež dôvod, prečo negatívny stav navodzuje taký ohromný,
strašný odpor v ľuďoch voči tomu, aby prijali alebo zmenili čokoľvek vo svojich
sexuálnych praktikách, než čo existuje v súčasnosti; využívajúc obzvlášť
náboženské prostriedky, Bibliu, pod falošnou zámienkou, že sú to Božie zákony,
aby dokázal svoju pravdu. Pre toto sú sexuálne záležitosti v negatívnom stave na
Zemi takým citlivým a emocionálne nabitým problémom, dokonca aj u ľudí, ktorí
sú inak duchovne zmýšľajúci.
Preto vás varujem, že s najväčšou opozíciou, odporom, odsúdením a najdivokejšími
duchovnými bojmi sa stretnete v tejto oblasti. Táto oblasť bude najzarytejšia,
najviac kladúca odpor a najstrnulejšia pri jej zdolávaní a bude celkom určite
použitá negatívnym stavom ako posledná pevnosť zla a lží pri bránení nastoleniu
Nového Duchovného Veku na planéte Zem. Negatívny stav bude naďalej
zaplavovať a zasypávať ľudské mysle ohromnými pochybnosťami a pocitmi viny
ohľadne sexuálnych záležitostí; podporujúc ich názor šírením pohlavných chorôb
a rôznych sexuálnych perverzností a zvráteností.
Uvedomenie si, pochopenie, prijatie a aplikovanie týchto faktov o sexualite
a ohromná a strašná mobilizácia negatívneho stavu do boja proti jej správnemu
duchovnému
uvedomeniu
v ľudskej
mysli
je
v súčasnosti
jednou
z najrozhodujúcejších, životne najdôležitejších a najfundamentálnejších záležitostí,
ktoré si treba uvedomovať a na boj s ktorými treba byť pripravený.
Páni, máte nejaké otázky? Toto je prvá záležitosť.
X: Rád by som navrhol, aby sme si dali chvíľu prestávku a podiskutovali si a podelili
sa o naše myšlienky a pocity.
P:

To je dôvod, prečo som...

X: Je mi jasné, že Zjavenie o sexualite je jedným z najdôležitejších a naozaj
kľúčových aspektov Nového Zjavenia a s potešením konštatujem, že Nové
Zjavenie ohľadne sexuality považujem za veľmi sympatické. Nemám žiadny
problém.
P:

Ty si, samozrejme výnimka z pravidla.

X: Uvedomujem si, že je to výnimočné a som veľmi vďačný za fakt, že som bol
schopný...
P:

Lebo to bol hlavný kameň úrazu mnohých ľudí, ktorí to čítali a...
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X: V „Posolstvách...“, áno.
P:

V „Posolstvách...“ a v „Základoch...“. (Dve autorove knihy.)

X: Napríklad ― aby sme okamžite prešli k príkladu ― mám priateľa, ktorý je
dlhoročným rodinným priateľom. Je to žena, teraz asi 80-ročná, veľmi duchovná,
veľmi inteligentná, veľmi múdra, veľmi kultivovaná, veľmi jemná ľudská bytosť,
s celoživotnou duchovnou orientáciou, a poslal som jej na Vianoce výtlačok knihy
„Posolstvá z vnútra“, a ako odpoveď som dostal list, ktorého podstatou bolo toto:
„Veľmi si cením váš dar a páčia sa mi mnohé myšlienky; avšak doktorov
Francuchov koncept sexuality je pre mňa veľmi ťažké prijať,“ čo je, myslím,
klasický príklad tejto konkrétnej ťažkosti, ktorú bude mať mnoho ľudí s inak
vysoko rozvinutou osobnou orientáciou.
P:

Áno.

Z:

X., mohol by si bližšie rozviesť, prečo si myslíš, že bolo pre ňu tak ťažké prijať to;
bez toho, aby si urobil jej psychoanalýzu, jednoducho uveď tvoje chápanie toho?

X: Ja skutočne o tom neviem až tak veľa, pretože vo svojom liste nezachádzala do
detailov, no z toho mála, čo povedala, som nadobudol dojem, že mala hlboko
zakorenený koncept výlučného manželského vzťahu ako jedinej bezpečnej pôdy
pre sexuálne vyjadrenie sa a predstava sexuality mimo manželstva, myslím, bola jej
hlavným kameňom úrazu. Je to len dojem, moja domnienka.
Z:

Som zvedavý, či je na toto zjavenie veľa reakcií, ktoré... veľa nepriaznivých
reakcií, veľa ťažkostí, čo majú ľudia, pretože oni počúvajú len jednu časť z neho, tú
časť, ktorá hovorí, že pri milovaní sa so všetkými ostatnými sa jedinec miluje
s Najvyšším, a tým so svojím manželským partnerom, a oni sa radšej sústreďujú na
tú myšlienku akéhosi zhrešenia, viete, cudzoložstva, než na tú jeho ďalšiu časť, že
milovaním sa so svojím manželským partnerom sa jedinec miluje so všetkými
ostatnými; lebo, nie je ― v tom Zjavení ― nie je tam naznačená voľba, a nie
príkaz, aby sa ľudia milovali s toľkými ľuďmi, s koľkými je to len možné?

Y: Týka sa to aj veľmi mystického výroku, ktorý je tak hrubo nepochopený, myslím
niekedy, „Miluj blížneho svojho ako seba samého.“
P:

Uhmmm.

X: A to nie je, viete... vo vonkajšej rovine to znamená, „Nuž, milujte seba samého
a milujte svojho blížneho a urobíte dobre“, no v konečnom dôsledku to znamená
milovať Najvyššieho, a seba.
P:

Znamená to milovať najprv seba... a Najvyššieho, a seba, než môžeš milovať
svojho blížneho. Je to prednostné právo, začať od bodu, ku ktorému sme dospeli,
a jediný spôsob, ako môžeme začať, je od seba, pretože o to ide, no robíte to
z Najvyššieho vo vás a kvôli Najvyššiemu v druhých; toto je ten rozdiel.
Nemilujem seba kvôli sebe, ale milujem seba, lebo milujem Najvyššieho a druhých,
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a robím to kvôli Najvyššiemu a druhým, toto je ten rozdiel. Toto je pravá láska; tá
druhá je sebecká láska. „Milujem Najvyššieho a druhých kvôli sebe.“
Z:

Akoby druhí a Najvyšší boli mimo mňa.

P:

Áno, áno.

Z:

Kedy v skutočnosti Najvyšší je v mojom vnútri, vo mne...

P:

Oni sú vnútri.

Z:

... v mojom vnútri.

P:

Áno, áno, On je definitívne „Ja Som“.

Z:

Vidíte ale, k čomu sa dostávam? Je to fakt, že je tam voľba, a myslím, že mnohí
ľudia môžu byť vyplašení čímsi takým ako: „Oh, Peter hovorí, že je to OK, že by
som mal vyraziť von a milovať sa s každým.“

Y: Je to OK, zasúložiť si s ňou/ním.
Z:

Je to OK, súložiť kade-tade.

P:

Nie, nie je v poriadku súložiť kade-tade, pretože to je negatívny stav, lebo ak idete
súložiť kade-tade kvôli samotnému súloženiu kade-tade, podporujete negatívny
stav.

Z:

Môžeš ale... v mojej poznámke kladiem aj otázku, Peter, a rád by som dostal na to
nejaké vysvetlenie. Mám pocit a uvedomujem si, že je tam voľba, a vysvetlil by si
mi, čo má jedinec robiť na praktickej úrovni, keď má v úmysle milovať sa?

X: Mám návrh. Než sa do toho pustíme, pouvažujme hlbšie o základných súvisiacich
princípoch a potom sa vráťme späť k tej praktickej záležitosti. Ja to chápem tak, že
tvoja praktická záležitosť je reprezentovaná otázkou, „Zosobnime to; je pre teba
akceptovateľné byť orientovaný na milovanie sa s vesmírom cez milovanie sa s D.,
alebo sa po tebe žiada, aby si sa vyhýbal výlučnému pohlavnému vzťahu s D., tým,
že by si mal iné sexuálne zážitky? Chápem správne, že to je všeobecná tendencia
tvojho...
Z:

Áno, áno, a... to je veľmi dobrá formulácia mojej otázky.

X: Inými slovami, či si vieš predstaviť... či môžeš zažívať svoje milovanie sa s A. ako
milovanie sa s Najvyšším a s celým Stvorením, takže by tam bol skôr pocit
univerzálnosti, než individuality a výlučnosti, je to uspokojivá možnosť voľby?
P:

Nie, pretože tam by bolo obmedzenie pri milovaní sa s ňou. On by sa obmedzoval
z najvyššej duchovnej úrovne. Obmedzoval by sa len na jeden jej aspekt, ktorý
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reprezentuje ona, ale nie na ostatné jej aspekty, ktoré sú reprezentované vo
všetkých ostatných.
X: Než sa k tomu vrátime späť a dáme Z. príležitosť vyjadriť to spôsobom, akým sa
vyjadruje on, ktorý sa môže líšiť od spôsobu, ako to vyjadrujem ja, dovoľte mi, aby
som sa s vami podelil o niektoré myšlienky, ktoré tu postupne uvediem do
pozornosti. Je mi jasné, že ak niekto vychádza z negatívneho stavu a pokúša sa
dospieť k správnemu chápaniu pozitívneho stavu, je to nesmierne ťažké, kvôli
dômyselnosti pasce, ktorú vynašiel negatívny stav, a preto, ako to cítim ja, správny
spôsob, ako pristupovať k tomuto problému, je začať z pozitívneho stavu lásky
a múdrosti a z tej pozície premýšľať, čo urobil negatívny stav so sexualitou ako
prostriedkom nakladania so základnými princípmi lásky a múdrosti v tých
súvzťažnostiach. A ako to chápem ja, podstatným bodom je, že negatívny stav
prišiel na dômyselnú metódu vysporiadania sa s dualitou lásky a múdrosti
pomocou ďalšej duality, čo je dualita pseudo-čistoty — čo reprezentuje maximálnu
hodnotu, a totálnej ohavnosti — čo reprezentuje minimálnu hodnotu. Inými
slovami, negatívny stav prekrúca sexualitu prostredníctvom pasce, do ktorej sa
každý chytí, a základným konceptom je, rozdeľme sexuálne zážitky na dve
kategórie. Jednu kategóriu... jednej kategórii pridelíme veľmi veľkú hodnotu. Túto
voláme manželstvo, túto voláme čistota, a táto... pretože je tak hodnotná... bude
výlučná. Takže kľúčovým pojmom je výlučnosť.
Na druhej strane predstavíme alternatívnu formu sexuality, čo je sexualita bez
akejkoľvek hodnoty; zatiaľ čo výlučnosť znamená maximálnu hodnotu,
promiskuita znamená nulovú hodnotu, a takýmto spôsobom každému ponúkneme
voľbu medzi dvoma formami sexuality... vyberte si. Vysokohodnotná sexualita,
ktorá je charakteristická výlučnosťou, a sexualita bez hodnoty, ktorá je
charakteristická promiskuitou. Vyberte si. V oboch prípadoch prehráte, a len čo sa
chytíte do tých pascí, kde ste podmienení myslieť spôsobom „buď – alebo“, je
veľmi ťažké vymaniť sa z nich, a také je postavenie sveta.
P:

Ako som čítal, tvoja Vnútorná Myseľ to neustále potvrdzovala tvojím „áno“
prstom.

Z:

Mojím? Áááno.

P:

Hovoriac „áno, je to pravda“, a keď on vysvetľoval názor tej pani, prečo je ona...
tvoja Vnútorná Myseľ povedala nie, nie, nie, pretože je v tom niečo hlbšie, než ti
môže poskytnúť X. Všimol si si to?

Z:

Hej, hej. Som si toho všetkého vedomý, lenže...

X: Je mi jasné, že moja priateľka, táto 80-ročná stará žena, ktorá bola vydatá a mala
deti a... viete... žila vo svete, aj keď bola vždy veľmi duchovne orientovaná, nikdy
nebola svetaznalá, aj keď žila plným životom. Je mi úplne jasné, že sa chytila do tej
pasce a vytvorila si predstavu voľby medzi sexom ― špinou, mysliac promiskuitu,
mysliac bezcennosť, a alternatívou sexu ― čistotou, mysliac výlučnosť
manželského vzťahu, a tak sa vždy odovzdala výlučnému manželskému vzťahu
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a keď jej zomrel manžel, vzdala sa sexuality ako neakceptovateľnej v žiadnej inej
alternatíve. A to, že je ešte stále obeťou tej pasce, súc v iných aspektoch duchovne
veľmi rozvinutá, ale v tom aspekte majúca problém, ju zaslepuje voči tomu
súvzťažnému aspektu sexuality.
P:

Toto je tiež jednou z hlavných prekážok u ľudí, ktorí prichádzajú do duchovného
sveta po tom, ako opustia svoje telo. Prídu tam a sú znechutení objavom, že je to
úplne inak, než ich učili, a zatrpknú a vyžaduje si množstvo úsilia a vzácneho času
odstrániť tie mylné názory, pretože to je najnepoddajnejšia, dokonca aj tam,
najnepoddajnejšia záležitosť na riešenie; a k najväčšiemu počtu upnutí sa
a posadnutí a vniknutí negatívnych entít do ľudí dochádza cez ten kanál sexuality.
Všimnite si schizofrenikov, vždy je to sexuálne, to je ten problém, že? Sú
posadnutí, a najmä v tej oblasti.

X: OK, nazvime to v tom kontexte ― dve alternatívy pseudo-sexuality; promiskuita,
ktorá nemá žiadnu hodnotu, a výlučnosť, ktorá má údajne vysokú hodnotu;
a výlučnosť je charakterizovaná majetníctvom, ktoré zabíja lásku; a promiskuita, na
základe definície, znamená nulovú lásku; snáď sexuálnu rozkoš, no žiadnu lásku,
takže láska je prakticky zničená, rozdelením sexuality na tie dve pseudocharakteristiky, čo je diabolské. Myslím tým, že je to diabolsky dômyselné.
P:

Iste, máte voľbu ― obmedziť sa, alebo sa neobmedziť. Všetko to závisí od toho,
aký typ úmyslu alebo motivácie sledujete tým obmedzením sa alebo
neobmedzením sa. Avšak, majte na pamäti, že za súčasne existujúcich podmienok
na planéte Zem je ťažké predstaviť si takú čistotu úmyslu pri pomere s mnohými
ľuďmi; kvôli ohromnej kontaminácii, znečisteniu a otráveniu všetkými vecami,
ktorými sme neustále zaplavovaní; a nech je úmysel pri prístupe k pohlavnému
styku, či už výlučne s vašou manželkou/manželom, alebo niekým iným, akýkoľvek
dobrý, vždy tam bude trochu kontaminácie, čo môže mať za následok pocit viny
a čo môže mať za následok problémy. Takže spôsob, akým mi bolo povedané
robiť to a akým to vyjadrujem v mojom vlastnom vzťahu... a môžem hovoriť len
o sebe, viete, lebo vy ste iní... je, že hovorím Najvyššiemu, „Pane, bezpodmienečne
ti odovzdávam všetko, vrátane svojej sexuality. Preto, Pane môj, ak zistíš, že je
z nejakých duchovných dôvodov nevyhnutné, kvôli nejakému úžitku alebo
vzájomnému osohu, či spoločnému dobru a poučeniu, ak bude prospešné, náležité
a správne angažovať sa s niekým za účelom požehnania a získania väčšieho
poznania, potom mi poskytni príležitosť alebo nech sa tak stane. No musí to byť na
základe úplne čistého postoja, bez akýchkoľvek osobných predispozícií. Inak to nie
je správne. Musí to byť z Teba, podľa Teba, skrz Teba, s Tebou. Ak je tam čo i len
zrniečko niečoho zo mňa, podľa mňa, skrz mňa a so mnou, potom v žiadnom
prípade. Nebudeme to robiť. OK? A ak nie je správne angažovať sa, potom,
samozrejme, nebudem mať žiadne také príležitosti.“

Z:

Toto mi značne pomáha a skutočne sa to priamo zaoberá praktickými vecami,
pretože na tom, čo si hovoril ty aj X. predtým, či už k tomu pristupuješ
z negatívneho stavu alebo z pozitívneho stavu, je veľmi dôležité, pretože ty
nemôžeš...
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P:

Áno.

Z:

... skutočne k tomu pristupovať z negatívneho stavu, ale... a ja si myslím, že to je
vysvetlenie, to je možno skutočne dôležité pre ľudí, pretože ľudia, ktorí
nevchádzajú do svojho vnútra, skrz Vnútornú Myseľ a skrz Najvyššieho, to budú
hodnotiť ako vaše...

P:

Tradície, áno.

Z:

... podľa tradícií a konvencií a z hľadiska vonkajšej mysle, a to je veľmi
zavádzajúce. Zatiaľ čo ja si myslím, že ak budú mať ľudia metodológiu a návod na
zhodnotenie povahy zjavenia, čo bolo poskytnuté, z vnútra von, potom dospejú
k svojim vlastným odpovediam a to samotné, zdá sa, by utíšilo negatívnu reakciu
ľudí, keď počujú, o čom je to zjavenie; pretože oni počujú to zjavenie akoby
z hľadiska negatívneho stavu, že to, čo odporúčaš, je cudzoložstvo.

P:

Áno, to rozhodne pochádza z negatívneho stavu.

Z:

Sú to voľby...

P:

Toto je však prevrátené postavenie. Z hľadiska negatívneho stavu sú nebesia
cudzoložné, lebo sa tam milujú so všetkými. Dokonca aj vy ste cudzoložní, lebo sa
milujete so všetkými v A. Toto je priame cudzoložstvo, vidíte. Zvlášť podľa ich
predstavy to musí byť výhradne len s tou jednou osobou. Každý musí byť z tej
situácie vylúčený. Toto je ohavnosť. Nuž, aby som k tomu pridal jeden praktický,
ktorý bol nádherný... k tomu veľmi výnimočnému a krásnemu vysvetleniu, ktoré
nám poskytol X...

Z:

Bolo nádherné.

P:

Áno, a ja som vám poskytol praktické... robte to a nesúďte nikoho za to, ako
praktizuje svoju sexualitu. Keď to robíte, ste v dobrej kondícii. Ak si niekto vyrazí
von a miluje sa s mnohými, fajn. Nie je na nás, aby sme súdili takú osobu. To, čo sa
počíta, sú úmysly tej osoby.

Z:

Tak či onak, ja nesúdim podľa vonkajška...

X: Lebo kľúčom nie sú činy, ale úmysly.
P:

Úmysly... A vy nemôžete poznať vnútorné úmysly, lebo jediná osoba, ktorá pozná
tieto úmysly, je Najvyšší. Vy nepoznáte dokonca ani svoje vlastné úmysly, pretože
nie ste absolútni, a nepoznáte sa. Len Najvyšší vás pozná absolútne, pretože On vás
stvoril zo Seba, preto vás pozná absolútne. Len On môže poznať úmysel, a to je
dôvod pre tú formulu praktickosti, odovzdať to Pánovi; ak to robím z Teba, Pane,
podľa Teba, skrz Teba, s Tebou a ak v tom nie je nič z osobnej predispozície alebo
egoizmu, potom je to skvelé.
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Z:

Takže, ten/tá potom... ako praktické opatrenie, potom ten/tá, kto kladie túto otázku
v súvislosti so svojím manželským partnerom alebo svojím druhom pri uvažovaní
nad úmyslom ohľadne svojej sexuality, by vošiel/a do tranzu, poprosil/a
Najvyššieho a dostal/a odpoveď, a týmto by vedel/a, či jeho/jej úmysel bol alebo
nebol čistý.

P:

Správne.

Z:

Je to správne chápanie?

P:

To je správne chápanie, že vojdete dovnútra a zabezpečíte vaše dištancovanie sa
od... prvým krokom je, samozrejme, bezpodmienečné odovzdanie sa. Najprv
musíte všetko vo vás, vrátane vašej sexuality, predovšetkým vašej sexuality,
bezpodmienečne odovzdať Najvyššiemu. V tom zmysle, že nechcete používať vašu
sexualitu na žiadny iný účel, než je; vzájomný prospech, spoločné dobro, zdieľanie,
väčšie poznanie Najvyššieho, iných a seba, z tej transcendentnej pozície, a že nech
sú dôsledky toho akékoľvek. A, samozrejme, sú aj ďalšie aspekty sexuality, no my
teraz hovoríme o čisto duchovnej, mystickej, najvyššej úrovni, duchovnom
koncepte sexuality, nie o jej aspekte týkajúcom sa rozkoše a zábavy, ktorý je tiež
jej súčasťou, no o ten tu teraz nejde, chápete?

Y: Kľúčom teda je, že sa miluješ s Najvyšším.
P:

Správne. Kľúčovou záležitosťou je milovať sa s Najvyšším, áno.

Y: Miluješ sa v pozitívnom stave.
P:

Správne. To je kľúčová záležitosť, lebo to je spôsob, ako nadviazať kontakt s
Najvyšším v tom transcendentnom postavení, ktorý mať je životne dôležité, to
spojenie konkrétne s tým postavením.

X: Toto je čosi, k čomu som dospel nie iba intelektuálnou úvahou alebo
psychoanalýzou, ale skutočným pozorovaním a skúsenosťou, cez skúsenosť som sa
naučil, že akt milovania je aktom uctievania.
P:

Áno. Presne tak.

X: To ma dostalo do kontaktu s konečnou realitou. To ma dostalo do stavu tranzu.
Vyšiel som zo stavu tranzu, vtedy som nespoznal, že je to stav tranzu, teraz sa však
pozerám späť a zisťujem, že keď som sa miloval, vošiel som do tranzu, do stavu
mimo čas a priestor, a keď som z neho vyšiel, cítiac sa premenený, pocítil som, že
som bol zaangažovaný do aktu uctievania, ktorý ma dostal do styku s realitou,
a dospel som k pochopeniu, že sexualita je prostriedkom na vyjadrenie lásky skrz
múdrosť a že pri takomto prístupe je pre aktéra nesmierne výživným procesom.
Dospel som teda k uvažovaniu o sexualite ako o prostriedku na vyjadrenie lásky,
ktorý je pre aktéra nesmierne výživný; pravé ja považuje pohlavnú lásku za
najvýživnejšiu potravu v živote.
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P:

No, čo je najvyšším účelom sexuality? Viete, v tom zmysle, že čo je lepšie, než
poznať Najvyššieho, seba a iných a prichádzať s novými myšlienkami o povahe
Najvyššieho a o vašej povahe a o povahe iných... zrod nových myšlienok. Čo je
viac?...

X: Áno.
P:

Idey, ktoré pozdvihujú a obohacujú celé Stvorenie, objavujúc sa z týchto
progresívnych, nových, iných spôsobov, ktoré môžeš skutočne zdieľať s každým.
Toto je to konečné. Nuž, ak je tam taký typ úmyslu, nemôže to byť zlé a negatívne,
chápete?

Z:

Napadá mi, že počúvať toto, počúvať niekoho, ako rozpráva tieto slová, a mať,
dokonca zaoberať sa na úrovni vonkajšej mysle týmito pojmami, môže poskytnúť
základ pre navrhnutie ľuďom, aby zvážili možnosti tejto funkcie milovania sa,
a tým ich priviesť k nej bližšie a bližšie. Mám zážitok, o ktorý sa s vami chcem
podeliť, s mojou manželkou D., ktorá bola vychovaná ako katolíčka, a viete si
predstaviť, a tak... tým zážitkom bolo jednoducho jej konfrontovanie sa s istými
konfliktami, ktoré mala, a vojdenie dovnútra a opýtanie sa Najvyššieho na účel
sexuality a účel milovania sa, a Najvyšší jej povedal, že to bolo... tie slová boli, že
sexualita je... a účelom milovania sa je privedenie Božského do fyzického.

P:

A nebolo to rozmnožovanie.

Z:

Ako privedenie Božského do toho jedinca.

P:

Vidíte, dôsledok tohto vyhlásenia... keďže nie ste absolútni, Božské môžete
priviesť do fyzického so svojím sexuálnym partnerom vo veľmi obmedzenom
zmysle. Vidíte však, tým, že sa obmedzujete na jedného/jednu, obmedzujete plné
prejavenie sa Božského.

Z:

Nerozumiem tomu, lebo v zjavení si povedal, ktoré si nám práve poskytol, povedal
si, že milovaním sa so svojím manželským partnerom, dve veci mi vyskočili
v mysli. Prvou je, že nakoľko jedincov manželský partner sa neustále mení, jedinec
sa nikdy nemiluje s tou istou osobou; a po druhé, milovaním sa so svojím
manželským partnerom, keďže celok je obsiahnutý v ktorejkoľvek čiastočke alebo
prvku toho celku, potom jedincov manželský partner je časťou celku, ja... my sa
tým spôsobom milujeme s celým Stvorením, a tým spôsobom, premýšľam, že to
jednoducho nie je dostatočné, potom, pre jedinca rozhodnúť sa... ja hovorím, že
rozhodnúť sa, rozhodnúť sa nie na výlučnej, majetníckej báze, že jedinec sa môže
milovať len so svojím manželským partnerom, ale že rozhodnutím milovať sa so
svojím manželským partnerom, súc spokojný a šťastný a dostanúc dovolenie
Najvyššieho urobiť to, potom...

P:

Je to zábavné, lebo to bola tá otázka, ktorú som nastolil, keď sa toto objavilo,
a v princípe mi bolo povedané, nie, keďže nie si absolútny, dokonca aj keď sa
neustále meníš, ešte stále je to zmena z pozície tvojej vlastnej jedinečnosti, ale nie
z tvojej pozície v niekom inom ako jedinečného jedinca, čo je ohromný rozdiel.
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Z:

Takže, znamená to, že ak si niekto zvolí, že sa bude milovať so svojím manželským
partnerom, s pochopením, že sa tým miluje s neustále sa meniacou bytosťou a so
všetkými bytosťami súbežne, v dôsledku...

P:

Keďže sú reprezentovaní v tvojom manželskom partnerovi.

Z:

OK. Keďže sa odrážajú a sú reprezentovaní v jedincovom manželskom partnerovi.

P:

Správne, určitými aspektmi, ktoré môže tvoj manželský partner jedinečne
manifestovať...

Z:

Je celok reprezentovaný v tom manželskom partnerovi, celé stvorenie?

P:

V istom jedinečnom konglomeráte, ktorý je k dispozícii len tomu manželskému
partnerovi. No v niekom inom je ten celok reprezentovaný odlišným jedinečným
zážitkom. Je tam, no v odlišnom jedinečnom zážitku, ktorý nie je k dispozícii
nikomu inému.

X: Dovoľte, nech sa pozriem, či dokážem to, na čo si myslím, že sa pýta Z.,
sformulovať jasnejšie, aby sme sa skutočne mohli zamerať na toto. Myslím si,
opravte ma, ak sa mýlim, toto je otázka...
Z:

Nuž, mal som otázku, ktorá nasledovala po tom, ktorá znie: je preto pre jedinca
obmedzujúce rozhodnúť sa milovať sa len so svojím manželským partnerom,
a s nikým iným, na základe toho, že sa miluje s neustále sa meniacou bytosťou
a s celkom stvorenia, reprezentovaným skrz jedinečnosť toho jedného jedinca; je to
obmedzujúce?

P:

V podstate mi je povedané, že áno. Je to voľba; nie je na tom nič zlé... nie je na tom
nič zlé, no je to obmedzujúce, pretože vylučuješ všetku ostatnú jedinečnosť, ktorá
sa nemôže nikdy opakovať v nikom inom.

X: Myslím, že nám môžem pomôcť toto objasniť. Ako to chápem ja, Z. v podstate
pristupuje k tomuto problému z uhla, ktorý vyvoláva otázku: môžem uniknúť
z pasce výlučnosti, ktorá je duchovne zničujúca, keď budem považovať moje
milovanie sa so svojím manželským partnerom za univerzálny akt uctievania?
Namiesto toho, aby som sa pokúšal odpovedať na tú otázku, dovoľte, aby som sa
s vami podelil o svoj zážitok, ktorý nám to môže pomôcť objasniť. Nie som si istý,
no mám pocit, že je relevantný a môže byť nápomocný. K formulácii, ku ktorej
som postupne pre seba dospel, v mojom manželstve s S., po tom, ako sme sa vzali,
bol tento spôsob formulovania tohto, ktorý bol v tom čase pociťovaný skôr ako
psychologická formulácia než ako duchovná formulácia, aby to bolo všetko
formulované v zmysle môjho pravého ja, môjho najvnútornejšieho ja, aby som to
pociťoval skôr v zmysle psychologického kontextu než duchovného kontextu;
a spôsob, akým som si to pre seba sformuloval, bol, že prvotne nie som zaviazaný
svojej žene, ale svojmu najvnútornejšiemu ja. Som zaviazaný byť verný svojmu ja,
takže ak sa moje ja slobodne rozhodne milovať sa len s mojou manželkou, budem
sa milovať len so svojou manželkou. No v momente, ako sa to moje ja rozhodne
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milovať sa s kýmkoľvek iným, budem tomu ja verný, aby to, čo som zažíval, bolo,
že som oddaný tomu vnútornému vzťahu k môjmu najvnútornejšiemu ja, čo bolo
moje manželstvo, a ja som bol pripravený byť stále verný tomu ja, aby, pokiaľ by si
to ja skutočne želalo milovať sa len s touto jednou ženou, som bol verný svojmu ja,
pokiaľ by to bol pravý pocit, no nebol tam žiadny dojem výlučnosti, žiadny dojem
obmedzenia. Bol tam pocit, „som zaviazaný byť verný svojmu ja, a ja je slobodné,
takže vždy, keď si ja zvolí, že sa bude milovať s kýmkoľvek iným, nič mi nebráni
urobiť to,“ aby som tým spôsobom bol oslobodený od orientácie na výlučnosť.
Nuž, neviem, či to je alebo nie je užitočné pre ostatných; viem však, že to bolo
nesmierne užitočné pre mňa.
P:

V istom zmysle, keď hovoríme o manželstve, hovoríme o vnútornom manželstve,
feminity aj maskulinity v nás, nie s nejakým jedincom vo vonkajšku. Samozrejme,
v takom vzťahu, o akom hovoríte, je dosť ťažké si predstaviť, že sa tam nájde pravá
duchovnosť na pozemskej úrovni v negatívnom stave, kde nedochádza k žiadnym
zjavným zmenám, a tieto zmeny sú veľmi nepatrné a pomalé a všetko sa rozkladá,
ako telo starne a opotrebúva sa, a podobne. Je to situácia rozkladu, takže strácate
motiváciu a stáva sa to vecou povinnosti, a skutočná sexuálne nabitá situácia,
vzrušenie, ktoré by uspokojovalo duchovnosť... obsah duchovnosti v sexualite
v tomto prípade chýba.
V duchovnom svete, v pozitívnom stave, samozrejme, myšlienka nezdieľať seba
s nikým iným, tak v mojom manželskom partnerovi, ako aj zažívaním môjho
manželského partnera v iných, je ohavnosť. O toto tu ide. Vaša situácia by
obmedzovala zažívanie vášho manželského partnera v druhých. O toto ide.

Z:

Aká myšlienka?

P:

Že by som sa obmedzil na zažívanie mňa a druhých len v mojom manželskom
partnerovi, a obmedzil by som sa v tom zmysle, že by som nedovolil, aby som
zažíval svojho manželského partnera v druhých. Ja zažívam druhých v mojom
manželskom partnerovi a môjho manželského partnera v mojom manželskom
partnerovi, no zažívam aj môjho manželského partnera tak, ako je reprezentovaný
v druhých.

Z:

A tak si...

P:

Chápete, vy ste opomenuli, nie opomenuli, ale vy ste asi nepočuli, čo som povedal;
keď sa milujete s druhými, milujete sa so svojím manželským partnerom, keď sa
milujete so svojím manželským partnerom, milujete sa s druhými. Toto je
dvojsmerná ulica. Keď to obmedzíte, potom idete len jedným smerom, a tam je
nebezpečenstvo v tom, že sú tam isté obmedzenia; nie je to nutne zlé, no sú tam isté
obmedzenia, ktoré majú potenciál byť vyčerpávajúce. Napokon sa dostanete do
bodu, že vo vašej duchovnosti bude niečo chýbať.

Y: Áno, a určite by boli isté obmedzenia pri masturbácii, a keď sa miluješ s Najvyšším
a je s tebou tvoja výlučnosť, a je zaujímavou vecou myslieť si, že funguješ skrz to...
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fungovať skrz to, pretože za istých konkrétnych okolností, samozrejme, nezostáva
nič iné než masturbácia, kvôli istým situáciám v negatívnom stave.
P:

Opäť, dokonca aj masturbácia závisí od motivácie a úmyslu. Ak cez univerzálne
vedomie počas masturbácie intenzívne myslíte na niekoho a na Najvyššieho v tej
osobe, potom je to platné, najmä ak je jedinec v situácii, kde z toho či onoho
dôvodu nie je nič iné k dispozícii.

Y: Nemôžem inak, než byť ohromený myšlienkou, že milovať sa s Najvyšším
s úmyslom robiť to, ako naznačoval X., je to, kde začínaš... kde začínaš svoje
uvažovanie o sexualite.
Z:

Nuž, táto posledná výmena názorov, keď si nastolil záležitosť masturbácie, a tvoje
vyjadrenia o tom ma viedli k otázke, čo je to milovanie sa, a ak je fakticky
milovanie sa jednoducho fyzický, genitálny akt verzus... musí v tom byť... to by
bolo... zdá sa mi, že to by bolo veľmi obmedzujúce a na veľmi vonkajšej alebo
povrchnej úrovni.

P:

Správne. Opäť, nesúďte, lebo počíta sa účel alebo úmysel masturbácie. V tomto
prípade by som ju vylúčil... Nemyslím, že by sme mali momentálne diskutovať
o nej, pretože toto je veľmi nízka úroveň... primitívna úroveň sexuality, čo je únik,
keď fyzické telo, ktoré potrebuje uvoľniť napätie, nemá nič iné k dispozícii; a to je
fajn, viete; no o toto nejde. Nie je to hriešne, ale je to... volajme to neutrálny stav...
je to neutrálne. Nie je na nej nič zlé, pokiaľ len tam nie je úmysel... negatívny, zlý
úmysel úplne sa vyhnúť pohlavnému styku. Potom je to choré a, samozrejme,
negatívne. Na druhej strane, kvôli vyhnutiu sa homosexuálnemu styku, napríklad...
a tu hovorím o sebe... je lepšie masturbovať, ak nie je k dispozícii žiadna iná
alternatíva než homosexuálna. Homosexualita mi bola vždy odporná, lebo pre mňa
nikdy nebola prirodzená. Jediná vec, ktorú by ste mali k dispozícii vo väzení, je
homosexualita. Nuž, kvôli vyhnutiu sa homosexualite a vyhnutiu sa napätiu,
žiadostivosti tela... a hlavne v mladom veku, majúc 18, 19, 20, atď.

X: V koncentračnom tábore?
P:

Áno, hovorím o väzení, viete. Nuž, masturboval som, samozrejme, a to je za takých
podmienok jediný spôsob; je to neškodné a v tom zmysle tam nie je žiadny
problém. Samozrejme, cítil som preto hroznú vinu, páni, pretože vtedy som bol ešte
stále zarytý baptista, konzervatívny baptista, a to bola strašná vec; bol to, viete,
hriech hriechov. No teraz už viem, čo je správne. Takže, len uvádzam príklad
situácie, kde nie je nič iné k dispozícii, a o telo sa treba postarať, pretože je tam
telesný aspekt sexuality ako čokoľvek iné. No tu hovoríme výlučne o duchovnom
aspekte sexuality. Ja uvažujem len o tom prístupe, o ktorom hovoríte vy; o tej
situácii, v ktorej to obmedzenie... kde sa vylučujete zo zažívania vášho
manželského partnera prejavujúceho sa a odrážajúceho sa v druhých. Ten vzťah sa
tam vylučuje.

Z:

Čo sa týka toho, o čom som hovoril predtým, keď som hovoril o tom, že ak sa
jedinec miluje so svojím manželským partnerom, uznávajúc a zažívajúc, že ten

- 60 -

Kapitola 3 — I
manželský partner je stále sa meniacou ľudskou bytosťou nekonečnej rozmanitosti
a že v tom manželskom partnerovi je obsiahnutý aj celok, odrážajúci sa
v jedinečných kvalitách toho partnera, to potom je obmedzujúce.
P:

Áno, pretože to postráda ten aspekt, ako sa váš manželský partner odráža v iných
častiach. Nuž, obmedzujete to. Vidíte, o čo tu ide? Ten jemný rozdiel?

Z:

Áno. Domnievam sa teraz, že druhou otázkou ohľadne tohto je interpretovať alebo
pochopiť povahu a vzťah toho obmedzenia pre dotyčného jedinca, či je to
tolerovateľné, alebo či je to fakticky obmedzenie; je to všeobecne obmedzenie pre
každého?

P:

Nuž, sú rôzne úrovne uvedomenia a chápania. Keď dospejete k tomuto
uvedomeniu, v momente, ako dospejete k tomuto vyššiemu uvedomeniu
a chápaniu, stáva sa to obmedzujúcim. Keď nemáte to uvedomenie, potom to nie je
obmedzujúce. Chápete, o čo ide?

Z:

Áno. To je jasné.

P:

Nemôžete ale zovšeobecňovať, prečo je nám poskytnuté toto zjavenie, ktoré
presahuje všetko, čo existuje kdekoľvek inde, pokiaľ ja viem...

Z:

Mať to chápanie?

P:

Áno, o sexualite.

Z:

Aby nás to dostalo mimo naše obmedzenia.

P:

Áno, aby sme mali toto chápanie. Chápete? Je poskytnuté preto, lebo musíme začať
zasahovať negatívny stav v jeho bašte... to je rozhodujúci bod. Toto bolo cieľom,
lebo oni vedeli veľmi dobre, čo znamená sexualita. My nevieme. Teraz viete, aspoň
na akejsi vyššej úrovni; jestvuje dokonca vyššie chápanie toho, ktoré my ešte nie
sme pripravení poznať; no oni ho poznali.

Z:

Mám ďalšiu otázku. Nevadí nikomu moje kladenie otázok?

P:

Oh, isteže nie.

Z:

Ďalšou otázkou sa vraciam späť k tomu, čo skutočne krásne uviedol X., o voľbe,
ktorá nie je žiadnou voľbou. Aké sú kroky, berúc teraz do úvahy, že oslovujeme
ľudí a mnohí ľudia uviazli pri vykonávaní tej voľby; aké sú kroky pre ľudí pri
vyvliekaní sa z tej dilemy žiadnej voľby?

X: Dobrá otázka.
P:

OK. Toto je bod, ktorý je, myslím si, rozhodujúci pre metodológiu, ktorá bola
prenesená cezo mňa... aby sa k tomu pristupovalo duchovne... pozitívnym
prístupom... vy to nerozhodujete za ľudí. Nechajte rozhodnúť ich, z pozitívneho ich
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Vnútornej Mysle v hlbokom tranze, z pozície prítomnosti Najvyššieho v nich.
A z tej pozície im pomaly, krok za krokom, vysvetlite, čo tak krásne vyjadril X., tie
dve alternatívy, ktoré sa odrážajú v tejto dobe; z tej pozície im pomaly pomôžte
uvedomiť si, čo sa udialo a čo by sa s tým malo urobiť v ich konkrétnom živote
a z ich konkrétnej pozície, z ich konkrétneho súčasného duchovného stavu,
položenia a úrovne. Opäť, nemôžete zovšeobecňovať; musíte byť veľmi obozretní.
X: V krátkosti, jedna externá vonkajšia myseľ nemôže pomôcť druhej externej
vonkajšej mysli, pretože sa stratíte v logickom odôvodňovaní a v pascách
negatívneho stavu, a jediným riešením je pomôcť tomu vnútornému vzťahu medzi
vonkajšou mysľou toho jedinca a ich Vnútornou Mysľou, nech Vnútorná Myseľ...
P:

A pokiaľ možno vojsť do tranzu.

X: ... vykoná terapiu.
Z:

Slepý vedie slepého.

P:

Áno, a vojsť do tranzu s vaším klientom a hovoriť s vaším klientom z tej pozície...
z Najvyššieho vo vašej Vnútornej Mysli k Najvyššiemu v tej Vnútornej Mysli.
Takto nemôžete zablúdiť, pane.

Z:

Áno, som si toho vedomý.

P:

OK.

X: Teraz mi dovoľte položiť s tým súvisiacu otázku, lebo cítim, že pre nás je relatívne
ľahké dospieť k nášmu vlastnému chápaniu a je relatívne ľahké dospieť k chápaniu,
ako jednať s nejakým jedincom, ktorý je ochotný vojsť do tranzu, no
najneústupčivejšou otázkou v tejto oblasti je, ako to vidím ja, ako sa jedinec
vysporiada so zlým pochopením Nového Zjavenia a Duchovného transformačného
centra... nuž, povedzme médiami; nie kýmsi, kto je ochotný ponoriť sa do tranzu,
ale, povedzme, novinárom, ktorý bude písať článok v časopise o Duchovnom
transformačnom centre a o Novom Zjavení, na ktorom je to Centrum založené,
povedzme o rok; a tento novinár, nevedomý agent negatívneho stavu, bude
prezentovať argumenty, že...
Y: Sú nejaké?
X: ... že títo blázniví členovia kultu sú obeťami sebaklamu a rozumového
odôvodňovania svojej promiskuitnej sexuality prostredníctvom tejto bombastickej
teórie o božskej povahe sexuality, aby to bolo prezentované masám... vo verejných
oznamovacích prostriedkoch ako bláznivý sexuálny kult, ktorý si rozumovo
odôvodňuje svoje neurotické správanie?
P:

Páni, to bol dôvod, prečo máme toto, „Varujem vás, že na najväčší odpor narazíte
tam“, a to sa stane.
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Z:

Správne, správne.

P:

A vy musíte brať veci po jednom kroku.

Y: Budete si môcť prečítať výrazné titulky: „Guru voľného sexu Francuch“, podobný
Rajneešovi, atď., atď., atď.
Z:

Okrem toho to upozorňuje na skutočne veľmi dôležitý bod, ktorým je, že máme byť
diskrétni, a to sa môže uskutočniť ľahko dokonca aj na úrovni vonkajšej mysle, ale
aj, že máme vchádzať dovnútra a byť vedení v tej diskrétnosti s vedomím, že
pristupujeme k nesmierne citlivej téme, a naším cieľom nie je vytvoriť
antagonizmus. Naším cieľom je vytvoriť...

P:

Správne. Toto nebudete publikovať. Urobíte to ― čo mi dochádza práve teraz ―
že budete školiť ľudí, po jednom, pomaly, postupne, z pozície Vnútornej Mysle tej
osoby, meniac tie postoje v jednej osobe, vo vašich klientoch, pomaly. A,
samozrejme, pýtajúc sa Vnútornej Mysle, „Je to vhodné, je to správne, je to
akceptovateľné“ pre tú osobu, takže keď tá osoba odíde... vybehne z vašej
ordinácie, nezoberie sa a nebude to verejne vykrikovať. Predovšetkým, všetci
klienti, ktorí prídu kvôli procesu duchovnej transformácii, by mali čítať minimálne
„Posolstvá z vnútra“. Ak majú s tým ťažkosti, buďte veľmi opatrní, veľmi
obozretní, nevnucujte žiadne cudzie myšlienky, kým nepríde čas, kedy budú
pripravení prijať to a vy si budete istí, že budú o tej veci diskrétni.

X: Rád by som zhrnul, čo bolo práve v tomto smere povedané. Myslím, že sme sa
všetci zhodli na tom, že je nevyhnutné, že negatívny stav sa zapojí do
dezinterpretácie a bezcharakterných útokov, atď., a že to je súčasťou sladkej drámy
celej tej situácie.
P:

Nuž, páni, gratulujem, dobrovoľne ste sa prihlásili, súhlasili ste, že prídete do
negatívneho stavu za tým účelom. Pamätajte, ste na to vybavení; boli vám dané
nástroje, prostriedky a metodológie na zaoberanie sa touto situáciou.
Použite ich múdro a diskrétne, každý deň vojdúc dovnútra, niekoľkokrát denne,
konzultujúc s vašou Vnútornou Mysľou, konzultujúc s Najvyšším, zíduc sa
radcovia, zíduc sa vy traja... pokiaľ tu budem, môžete prísť a my štyria si spolu
sadneme, uvedúc vás individuálne a súbežne do tranzu a nájduc najmúdrejšie
rozhodnutie ohľadne tej situácie, pod záštitou a vedením Najvyššieho.

X: Máš veľkú pravdu.
P:

Z Najvyššieho, podľa Najvyššieho, skrz Najvyššieho...

X: A než to vyslovíš, Peter, cítim, že Z. si okamžite spomenul presne na jadro správnej
odpovede, teda, že ak by sme sa pri zaoberaní sa tými útokmi z negatívneho stavu
pokúšali brániť Nové Zjavenie pomocou našich vonkajších myslí, nebola by žiadna
šanca.
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P:

Žiadna šanca.

X: Kompletným riešením je fungovať z Vnútornej Mysle...
P:

Prehráte bitku, páni.

Y: Áno, a bezpečným krokom by bolo... pri každého sexuálnom hodnotení svojich
možností voľby: „Vnútorná Myseľ, je toto situácia a príležitosť priblížiť sa
Najvyššiemu, milovať sa s Najvyšším, interagovať s Najvyšším, mať intímny vzťah
s Najvyšším, alebo nie?“ Otázky, dilemy jednoducho odletia ako plevy vo vetre.
Z:

Napadá mi, viete, že keď hovoríte o niekom, pýtajúc sa...

Y: Áno, klinická transformačná metodológia je krok, otázka... formulovať otázku
osobe, ktorá prechádza svojimi sexuálnymi bojmi v negatívnom stave...
Z:

Kto ti prezentuje nejakú otázku a ty ju predložíš Najvyššiemu.

Y: Napríklad, „Mám tento problém. Som ženatý/vydatá a som bisexuál a mám tento
pomer... tento pomer... tento vzťah... čo sa mi to deje, čo sa mám naučiť z tejto
situácie?“
Z:

Vyzerá to ako rozhodujúca vec... je tam prístup, ktorý nejaká osoba zaujíma pri
jednoduchom adresovaní toho Najvyššiemu; to je rozhodujúca vec, a potom náš
prístup, nás samých, byť trpezliví pri práci s ľuďmi.

P:

Nuž, o toto ide.

Y: A pracovať podľa princípu, zákona, byť advokátom Božského zákona, nuž,
samozrejme, my vieme, že pravá sexualita znamená milovať sa s Najvyšším, a to je
situácia, na ktorú môžete ale aj nemusíte nasmerovať svoje úsilie.
P:

Páni, nerobte si príliš starosti s pochopením významu tohto vyhlásenia. Čo je
jedným z prvých krokov v duchovnom procese, alebo v transformačnom
duchovnom procese? Čo je jedným z veľmi rozhodujúcich bodov? V jednom bode
dostať klienta do kontaktu s Najvyšším, alebo s najvyšším duchovným radcom vo
vnútri, ktorý reprezentuje Najvyššieho. Ak máte úspech s tým, nerobte si starosti,
pretože sa obraciate na najvyššieho radcu, obraciate sa na Najvyššieho. Najvyšší
povie tej osobe, čo je pre ňu správne za tých podmienok, v tom čase. A ak sa
záležitosť sexuality neobjaví, alebo ak bude veľmi vymedzujúca, ohraničte ju v tom
bode, pretože tá osoba ešte nie je pripravená akceptovať žiadne vyššie chápanie
sexuality; vtedy tam nič nehrozí. Hrozba je tu jedine ohľadne publikovania mojich
kníh a ohľadne ľudí, ktorí ich čítajú a dezinterpretujú, nechápu; dokonca aj tí ľudia,
ktorí sú veľmi filozofickí a duchovne zmýšľajúci a sú ochotní prijať všetko, okrem
najrozhodujúcejšej a najdôležitejšej záležitosti... sexuality. Ľudia sú smiešni
v tomto ohľade.

Y: Významné je tiež, že tak veľa našej činorodosti reaguje na túto vec.
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P:

To vám niečo hovorí.

Y: My všetci máme príslušné osobné skúsenosti, príslušné osobné zápasy a tisícky
klinických vzoriek a príkladov, ktoré máme okamžite k dispozícii, a je to priamo
tam.
P:

Ale je to tak jasné, skrátka ― čo je najväčší problém, ktorý ľudia prinášajú do vašej
ordinácie? Skôr či neskôr sa to po istom čase bude týkať sexuality.

Y: Problému dávania a prijímania lásky.
P:

Správne, to je ono.

Z:

Ktorý je nesprávne chápaný ako problém lásky-sexuality na vonkajšej úrovni, jej
vykonávania, atď.

P:

Presne tak.

Y: Odcudzenie sa.
Z:

No je to dávanie lásky a je to, samozrejme, dávanie lásky rôznym ľuďom v rôznych
časoch.

Y: Potlačené libido.
P:

Takže, myslíte, že môžeme skončiť?

Z:

Dotkli sme sa iba povrchu toho, pretože mám...

P:

Preštudujte si hlbšie, čo bolo povedané, a budete osvietení.

X: Len by som sa s vami chcel podeliť o to, že som si vryl do úzadia mysle, že mojím
zameraním nebude pokúšať sa vyhnúť sa nepochopeniu alebo dezinterpretácii,
alebo bezohľadnému pošpineniu a prekrúteniu Nového Zjavenia, ale naopak,
mojím postavením bude predvídať a prijať fakt, že toto je nevyhnutné, že sa to
stane; inými slovami, niet vyhnutia... mohli by sme sa krútiť ako praclíky,
pokúšajúc sa vyhnúť sa tomu, aby sme boli nepochopení alebo dezinterpretácii. Je
veľmi dôležité prijať fakt, že negatívny stav si musí hrať svoju rolu v tejto sladkej
dráme a že bude dochádzať k dezinterpretáciám, nech budeme akokoľvek zásadoví
pri pokuse komunikovať presne a správne.
P:

Veľká pravda. A to bolo varovanie; to je dôvod, prečo to bolo uvedené do vašej
pozornosti. Vidíte, teraz viete, prečo som musel začať sexualitou. OK. Pripravení
prejsť k druhej záležitosti?
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Memorandum a dialóg
o zaobchádzaní s negatívnymi entitami.
P:

Toto je viac oficiálne. Toto memorandum o zaobchádzaní s negatívnymi entitami
malo formu zjavenia ako aktuálna informácia o vyššom chápaní sexuality, ktorá
prišla predvčerom. Je to memorandum, ktoré vám prečítam.
„Vládnucemu orgánu a všetkým členom Centra pre duchovnú transformáciu a
všetkým zúčastneným: Ako hovorca Najvyššieho som teraz dostal od Najvyššieho
radu, aby som vám odporučil v súčasnosti vo všetkých situáciách používať
nasledovný približný postup pre zaobchádzanie s negatívnymi a zlými entitami“...
mysliac tým, že v súčasnosti je správny; či bude o rok, neviem... vždy to musíme
skontrolovať. „Po prvé, zmobilizovať a evokovať moc Absolútnej Lásky, Múdrosti,
Milosrdenstva, Odpustenia, Súcitu, Empatie, Láskavosti a Nežnosti Najvyššieho,
spojenú s vašimi vlastnými podobnými atribútmi a podobnými atribútmi vášho
klienta z Najvyššieho, podľa Najvyššieho, skrz Najvyššieho a s Najvyšším vo vás a
vo vašom klientovi; po druhé, zmobilizovať všetkých vašich duchovných radcov a
duchovných radcov vášho klienta, s rovnakými atribútmi, ako je uvedené vyššie; po
tretie, bývalým tieňom, ktorí sú teraz mocnými bojovníkmi mierových síl
Najvyššieho a nositeľmi a strážcami mieru, prideliť úlohu vytiahnuť, oddeliť,
vykázať a izolovať negatívnu alebo zlú entitu či entity z klienta alebo zo seba,
naľavo od vás alebo naľavo od vášho klienta. V tomto prípade sa nejedná o situáciu
posadnutosti, vniknutia alebo prilepenia sa, ale o žiadosť o pomoc alebo stretnutie s
nimi, ako súčasť ich poslania, ktoré majú ― neustále bojovať proti všetkému
pozitívnemu a dobrému počas urputných duchovných vojen. Nechajte, nech ich
alebo ho mocní bojovníci mierových síl Pána obkolesia a obklopia štítom z bieleho
svetla od východu, čiže z Najvyššieho; po štvrté, nechajte mocných bojovníkov
mierových síl Najvyššieho prečítať negatívnym entitám ich práva a privilégiá.“
Na radu Najvyššieho treba zlým či negatívnym entitám ponúknuť nasledovný
obsah tohto čítania. Toto je obsahom, viete, Mirandy (poučenie o právach osôb
zadržaných políciou v USA – pozn. prekladateľa), čosi takéto. „Z moci Božskej
Lásky, Múdrosti, Milosrdenstva, Odpustenia, Súcitu a Empatie Najvyššieho, ako aj
našej vlastnej, všetkých nás tu prítomných, z Najvyššieho, podľa Najvyššieho, skrz
Najvyššieho a s Najvyšším v nás, ste týmto naveky vykázaní, vylúčení a oddelení
odo mňa alebo od môjho klienta. (Použite klientovo krstné meno).Týmto sú vám
pripomenuté určité práva a výsady, ktoré máte naveky od Najvyššieho. Po prvé, nie
ste do večnosti alebo navždy vo vašom súčasnom položení, stave, procese či
mieste. Po druhé, týmto sa vám pripomína, že máte moc voľby a schopnosť zvoliť
si. Po tretie, je vám tu daná príležitosť a šanca uplatniť si vaše práva a výsady
zvoliť si z vašej vlastnej slobodnej vôle a vašou vlastnou slobodnou voľbou, zo
schopností, ktoré máte vďaka láske a múdrosti Najvyššieho, buď zotrvať vo vašom
negatívnom stave uprostred ziel a lží, alebo sa zmeniť skrz proces pokánia a
vyznania vašich hriechov z hĺbky vášho srdca a prosby k Najvyššiemu o odpustenie
vašich hriechov. Obe voľby prinášajú svoje dôsledky; ak si zvolíte, že zotrváte vo
vašom súčasnom položení, v dôsledku tejto voľby, súc votrelcom a podvodníkom z
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pekiel v domove, ktorý patrí Najvyššiemu, budete poslaní späť do vášho
príslušného pekla, odkiaľ ste pôvodne prišli, kde budete zatvorení, aby ste znášali
dôsledky vašich zlých a lživých skutkov a názorov bez toho, aby vám bolo naveky
dovolené kohokoľvek rušiť či atakovať proti jeho/jej vôli. Odporúčame vám, aby
ste tam znovu zvážili svoje postavenie. A keď budete pripravení poprosiť
Najvyššieho, aby vám pomohol/a učiniť pokánie, vyznať vaše hriechy a zriecť sa
vášho súčasného položenia ziel a lží a nájsť cestu von z vášho pekla, ako aj naučiť
sa, ako učiniť pokánie a ako sa zriecť negatívneho stavu, s ktorým ste sa stotožnili,
bude vám na to daná príležitosť. Ak by ste učinili múdru voľbu a kajali sa a vyznali
vaše hriechy a poprosili Najvyššieho o odpustenie, potom budete vzatí z ľavej
strany, kde ste práve teraz, a budete postavení pred východnú stranu a budete
zaplavení teplom a svetlom Najvyššieho a premenení na bieleho ducha. Ak by ste
vo vašich vyhláseniach klamali, nebudete schopní prežiť to teplo a svetlo a to vás
okamžite dopraví do najhlbších pekiel, kde budete sotva schopní polapiť dych. Len
čo budete premenení na bieleho ducha, budete sprevádzaní dvoma anjelmi,
služobníkmi Najvyššieho, do špeciálneho oddelenia Novej školy pre Duchovné
znovuprebudenie, znovupoučenie a reštrukturalizáciu a tam podstúpite proces
totálnej transformácie z negatívneho ducha na pozitívneho ducha a následne budete
umiestnení do pozitívneho stavu Stvorenia Najvyššieho, na vykonávanie práce,
ktorú si zvolíte v záujme vzájomného prospechu, spoločného dobra a zdieľania so
všetkými v Stvorení Najvyššieho.
Takže, keď vám už boli prečítané tieto večné práva a výsady, ktoré pochádzajú od
Najvyššieho, pýtam sa vás tu: aká je vaša voľba? Neponáhľajte sa s rozmyslením si
vašej odpovede a so zvážením všetkých alternatív a dajte mi vedieť vašu voľbu.“
Po piate, po uskutočnení voľby v prvom prípade, keď si tá negatívna entita zvolí, že
pôjde späť do pekiel, nechajte mocných bojovníkov mierových síl Najvyššieho,
nech ju eskortujú do pekiel, zatvoria v peklách a so súhlasom Najvyššieho dajú na
tú bránu trvalú pečať. Ak si tá negatívna entita zvolí, že sa zmení, prejdite k jej
umiestneniu na východ a urobte, čo bolo uvedené vyššie v čítaní práv. Toto je
memorandum.
X: Krásne memorandum, Peter.
Y: Áno.
X: Ktoré je...
P:

Môžete o ňom diskutovať, ak chcete, stručne, alebo dokonca...

X: Nuž, chcel by som túto diskusiu začať slovami, krásne memorandum, ktoré je
prekrásne ilustrované exorcizmom, ktorý si vykonal v mojom procese, takže cítim
kompletnú zhodu medzi slovami toho memoranda a spomienkou na ten
exorcizmus, ku ktorému došlo v ten večer na tretí deň.
P:

Dokonca vidiac Viliama Dobyvateľa, ako ho kopú do zadku.
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X: Rád by som tu poukázal, že kľúčovým faktorom celého procesu je pracovný
predpoklad, že tieň bol skonvertovaný pred exorcizmom, čo je skutočne kľúčovým
bodom. Ak tieň nebol skonvertovaný, potom vykonanie toho exorcizmu nie je
pripravené. Taká je moja skúsenosť.
P:

Nuž, to platí v oboch smeroch. Tvoj vlastný tieň musí byť tiež skonvertovaný;
základný... základný tieň, ktorý je na teba nalepený, musí byť skonvertovaný.

X: Tak na strane terapeuta alebo asistenta, ako aj klienta.
P:

Áno, správne, lebo tu si v ohrození; oni ťa nebudú počúvať. Ty nemáš žiadnu moc.

X: Takže, ak terapeut alebo asistent narazí na negatívnu entitu v klientovi alebo v
príjemcovi, ktorá vystupuje do popredia a útočí, kľúčovou otázkou, ktorú treba
položiť, je... zo strany asistenta... „Bol môj tieň skonvertovaný, takže je pripravený
pomáhať v tomto procese, a bol skonvertovaný klientov tieň?“ Ak nie, je to
najvyššia priorita. Musíme tie tiene dostať do toho postavenia predtým, než môže
pokračovať exorcizmus.
P:

Nuž, ja... je možné, viete, že sa to nestane, kým tieň nebude skonvertovaný, hoci,
viete...

X: Chlapci, myslím, premýšľam o procese L., kde prišiel na scénu Lucifer ešte
predtým, než bola nejaká zmienka o tieni, takže som musel najprv začať
exorcizmus Lucifera, a potom to skontrolovať s duchovnými radcami a zistiť, že
nebolo vhodné pokračovať v exorcizme, kým nebol vytiahnutý von tieň, a ako sa to
udialo, tieň už bol spontánne skonvertovaný, takže to bola veľmi jednoduchá
záležitosť, no najprv musel byť tieň uvedený do svojho postavenia, než som mohol
pokračovať s exorcizmom.
P:

Nuž, musíš mať kompletnú situáciu. Ak máš neskonvertovaný tieň, nie je to
kompletná situácia; nemáš žiadnu moc. Tieň je moc. Pamätaj, že je to mocný
bojovník mierových zborov, ako si si všimol podľa štruktúry Novej spoločnosti,
ktorá ti bola opísaná pred dvoma týždňami v prvom vyhlásení, s čím budem
pokračovať o chvíľu (prvé vyhlásenie si pozrite v druhej kapitole). Áno, pane?

Z:

Nuž, chcel by som, aby mi bol vysvetlený zážitok, ktorý som mal, ktorý sa odohral
s pánom, o ktorom som vám hovoril predtým, ktorý mal samovražedné sklony, a
mal som inštrukcie ohľadne práce s tou osobou, spočiatku veľmi jemne tej osobe
ponúknuť duchovnú hypnózu, uviesť ho do tranzu, a keď sa dostal do tranzu, mal
som inštrukciu, že je tam množstvo negatívnych entít, ktoré posadli tú osobu —
mám na mysli, že táto osoba mala extrémne samovražednú predstavivosť, do tej
miery, že sa rozhodovala... .

P:

Všimni si, že slovo, ktoré používaš, je „posadli“ ho, nie votreli sa do neho.

Z:

Áno. Nie, je to posadnutie... a boli mnohé, a vtedy, keď sme vošli do tranzu a
postupovali dopredu a vykonali exorcizmus jednej konkrétnej entity a nedošlo k
žiadnej konfrontácii s tieňom. Tieň nebol vyriešený, a napriek tomu bolo uvedené,
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že tento konkrétny exorcizmus tejto konkrétnej entity bol rozhodujúci pre jeho
prežitie, a potom som bol poučený, aby som s ním už viac nerobil duchovnú
hypnózu, a potom som bol jednoducho poučený, aby som s touto osobou zotrval pri
terapii, aby som s ním hovoril... to je tá osoba, čo som vám spomenul... tiež — lebo
keby som to neurobil — keby ku mne neprišiel, bol by sa zabil.
X: A bol si poučený, aby si sa nepokúšal použiť duchovnú hypnózu pri jednaní s tým
tieňom.
Z:

Už nikdy.

X: Zaujímavé.
P:

No aby si tiež nevyháňal žiadne iné zlé entity, ktoré ho posadli. Všimni si, nebolo ti
dovolené pokračovať ďalej.

Z:

Len tú jednu, a jeho skúsenosť počas toho bola hlboká a veľmi rýchla. Šlo to veľmi
rýchlo, rýchly exorcizmus, a on zažil hlbokú skúsenosť Najvyššieho, po ktorej
nebol schopný slova...

P:

Ako dlho to trvalo?

Z:

Jediné, čo viem, je, že sa tu dialo niečo veľmi rozhodujúce v zmysle záchrany jeho
života.

P:

Áno.

Z:

A že som dostával akurátny dostatok informácií, aby som to vykonal a dotiahol to.

P:

V tom zmysle, aby nespáchal samovraždu.

Z:

Správne, áno.

X: Vyzerá to ako akási núdzová prvá pomoc...
P:

Je to núdzová situácia, ktorá je výnimkou z pravidla, povedal by som; musíš sa
riadiť tým, čo ti hovorí tvoja Vnútorná Myseľ. Platí tu tá istá rada: vždy ju počúvaj,
najmä v situácii, ako je táto.

Z:

Správne. Domnievam sa, že preto som sa o to chcel podeliť.

Y: Takže odkiaľ ti prišla tá inštrukcia, ako presne postupovať? Z tvojej Vnútornej
Mysle, z jeho Vnútornej Mysle?
Z:

Prišla od Najvyššieho, keď som požiadal o návod, ako teraz postupovať po tom,
ako bola tá entita vyhnaná a ako mal ten muž zjavne značné ťažkosti a strach opäť
vojsť do tranzu.

X: Od Najvyššieho v tebe, alebo od Najvyššieho v tom pacientovi?
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Z:

Najvyššieho vo mne, a v jeho zážitku je toho ešte celá kopa, lebo to má niečo
dočinenia s prezentovaním mi pekla.

P:

Tu to vidíš, o toto ide, Z., niektoré situácie sa neudejú ani natoľko kvôli klientovi,
ako skôr kvôli nášmu poučeniu, ako... Dovoľte, aby som vám povedal tajomstvo.
Poznáte prípad R. z mojej knihy, z prvej knihy (Princípy duchovnej hypnózy)?
Nuž, jeho radcovia boli zmätení a akosi tam nebola žiadna spolupráca...

X: V tom treťom prípade?
P:

V tom treťom prípade. Tá situácia nastala predovšetkým kvôli môjmu poučeniu,
mysliac tým, že bola poskytnutá špeciálne za tým účelom ako test; jeho radcovia
boli zmätení... v tých duchovných radcoch bol navodený zmätok. Oni sa na to
dobrovoľne podujali. A, samozrejme, je v tom viac, než môžem dokonca i ja
momentálne vedieť, pretože to bola taká špeciálna a nezvyčajná situácia vo
všetkých aspektoch. No udialo sa to skôr v môj prospech, než v prospech
kohokoľvek iného. A v prospech ďalšieho rozvoja duchovnej hypnózy.

X: Mám tomu rozumieť tak, že ten duchovný radca, Harold, nebol vlastne
nekompetentný, ale že dobrovoľne súhlasil s tým, že sa tej funkcie zhostí kvôli
tvojmu otestovaniu?
P:

Áno. Lebo ako si možno pamätáte, povedal som vám, že niečo na tom nechápete,
čo vám nie je vhodné povedať.

X: Áno, spomínam si.
P:

OK, toto je jeden z dôvodov... a sú niektoré ďalšie dôvody, ktoré nemôžem vedieť
momentálne dokonca ani ja, no toto vysvetľuje, prečo tá situácia nevznikla ani
natoľko v jeho prospech... iste, je to aj v jeho prospech... no bolo to vo tvoj
prospech. Toto je jeden z dôvodov, prečo sú výnimky z pravidla.

X: V zásade ide o to, ako to vidím ja, že aj keď je základným pravidlom, že tieň by
mal byť skonvertovaný pred pokusom o exorcizmus...
P:

Byť flexibilný.

X: ... že človek by mal byť vždy flexibilný v zmysle dodržiavania primárneho pravidla
— vždy byť vedený Vnútornou Mysľou v každej jednotlivej situácii.
P:

Áno.

X: Pretože vždy sú výnimky, z každého pravidla.
P:

Správne. No to je to pravidlo, ktoré sa pokúšam ľuďom „natĺcť do hlavy“ počas
všetkých mojich seminárov, no ľudia nepočúvajú, viete, je to zábavné... vždy to
bolo pre mňa frustrujúce.
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Y: Z., prišla nejaká verifikácia od toho pacienta, že by už viac nemal podstúpiť žiadnu
hypnoterapiu?
Z:

Prišla, v zmysle extrémneho... Než som ju dostal, a dôvodom na priame opýtanie sa
bol extrémny odpor a ťažkosti pri vchádzaní do tranzu... Nedošlo k žiadnemu
overeniu na úrovni jeho Vnútornej Mysle, lebo po exorcizme nebolo možné vojsť
do dostatočne hlbokého tranzu na získanie overenia od neho. Nedostal sa za dva
prsty.

P:

Čo nie je dosť, nie.

Z:

Takže, nedošlo k priamemu potvrdeniu od jeho Vnútornej Mysle, iba...

Y: Nepriame potvrdenie?
Z:

... len že nepôjde, a práve preto som povedal, nuž, čo mám robiť?

P:

Hľadaj potvrdenie, áno; nepôjde, tak nešiel.

Y: Chápem.
X: Mám pár ďalších komentárov ohľadne Memoranda. Ako si čítal Memorandum a
ako som ho spájal s procesom môjho exorcizmu, zistil som, že si spomínam na
kľúčový moment v tom procese, kde, keď už bolo jasné, že máme dočinenia s
negatívnou entitou, ktorá fungovala veľmi prefíkane, Peter povedal nasledovné
slová, keď vstal zo svojho kresla a prešiel za moje kreslo, čosi takéto, „v poriadku,
teraz to tu preberám, z moci Najvyššieho; v poriadku, z moci Najvyššieho to tu
teraz preberám“. To boli veľmi, veľmi, veľmi silné slová. To bol kľúčový moment;
bolo tam veľa dôležitých momentov, no sebadôvera, rozhodnosť, sila, ktorá sa v
tom momente šírila, to nebolo len: „V poriadku. Viem, čo sa tu deje, máme
dočinenia s negatívnou entitou“, ale „Preberám to tu z moci Najvyššieho;“ to bol
rozhodujúci ťah v celom procese. Veľmi silné, veľmi silné, tá negatívna entita
nemala od toho momentu žiadnu šancu.
Z:

Keď to preberá Najvyšší, je to pre Petra.

P:

Vidíš, ty si... alebo ja som bol Najvyšším splnomocnený povedať, „preberám to tu z
moci Najvyššieho“, lebo to musím urobiť aj z vonkajška. Najvyšší to robí cezo mňa
vo vonkajšku v tej istej chvíli, ako to robí z vnútra. Pre ten daný moment som sa
stal Najvyšším, bez toho, aby som bol Najvyšší; Najvyšší... nie, toto nie je správne
vyjadrenie. Správne je to takto: Najvyšší sa stáva mnou za účelom konať prácu aj z
vonkajšej pozície. Musíte pochopiť, že túto prácu treba urobiť súčasne tak z vnútra,
ako aj z vonkajška. Len takýmto spôsobom je zaistený úspešný výsledok tejto
práce. Najvyšší vykonáva Svoju prácu vo vonkajšku skrz duchovných ľudí, ktorí
zaujímajú vonkajšie postavenie.

X: Dovoľte, aby som sa vyjadril jasnejšie, aby sme videli, s čím tu máme dočinenia.
Cítil som, že by to vôbec nebolo to isté, keby Peter povedal: „V poriadku, chcem,
aby táto negatívna entita vedela, že mám moc klásť jej otázky“, alebo „mám moc
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vysporiadať sa s touto situáciou“. Slová „preberám to tu“ sú kľúčové slová. „Z
moci Najvyššieho" je, samozrejme, zabezpečenie, no „preberám to tu“... Od toho
momentu bola tá negatívna entita v defenzíve; pokúšala sa byť veľmi desivá, viete.
Spočiatku sa objavovala s pokusom byť veľmi desivá, no len čo Peter zjednal, že to
preberá z moci Najvyššieho... to bol rozhodujúci moment a to sa proste nieslo po
zvyšok toho procesu, ako som to cítil ja, a, samozrejme, pre mňa bolo nesmierne
povzbudivé počuť to. Myslím, cítil som, že Peter chápe, čo sa deje, dovoľte však,
aby som sa proste s vami podelil o toto, v prípade, že si to neuvedomujete, že ja
som sedel v tom kresle, neschopný pohybu a neschopný povedať slova, vediac, že
sa deje čosi výnimočné, čo som len akosi matne začínal chápať, a bol tam tento
pocit, že Peter nielenže chápe tú situáciu, ale má aj schopnosť a kompetenciu riešiť
tú situáciu, čo je ďaleko viac než len chápanie. Takže v momente, ako povedal,
„preberám to tu z moci Najvyššieho“, cítil som, že moja dôvera v neho bola plne
potvrdená a že išlo len o to, aby sme my dvaja spolupracovali, aby sme dokončili
ten proces. To bol skutočne kľúčový moment; to sa mi vybavuje veľmi dôrazne a ja
určite... myslím tým, že vďaka tomu zážitku som sa naučil používať ten nástroj a
dôrazne ho odporúčam. Veľmi presvedčivé, a je tam ten správny moment na
vyslovenie toho. Nemalo by to byť ani priskoro, ani prineskoro, ale presne v
správny moment treba vysloviť, „v poriadku, preberám to tu z moci Najvyššieho“.
P:

Ak budete vedení Najvyšším, budete vedieť, kedy to použiť.

X: Správne. A bol tam pocit, že Peter je absolútne naladený, takže vedel presne, v
ktorom bode urobiť ten krok. Bol som... myslím tým, že tridsať rokov skúseností
analytika a riaditeľa kliniky ma dostalo do pozície, kedy som schopný zistiť
kompetentnosť, a v tom momente som zistil kompetentnosť. Výnimočný moment.
Nemohol som sa pohnúť a nemohol som hovoriť a cítil som, že som vydaný na
milosť toho, čo sa deje, a v tom momente bolo veľmi upokojujúce zažiť Petrovu
nádhernú kompetentnosť.
Y: No je v tom aj prvok odovzdania sa. Odovzdania sa tvojej Vnútornej Mysli.
Z:

Čo je upokojujúce.

P:

Pamätám sa, že raz som mal dočinenia s démonom vo veľmi chorom dievčati a ten
démon ma prosto nenávidel. Nenávidel mňa i všetkých ostatných, no najmä mňa, z
celého srdca. Niekoľko týždňov prebiehala akási bitka. Tak zlé to bolo. A on ma
nenávidel, prosto sa pokúšajúc ovládnuť ma, keď som zrazu v jednom bode
povedal, „Nuž, tu som, teraz idem k tebe. Ak ti to pomôže zmeniť tvoj postoj,
prosím, vezmi si ma a ovládni ma.“ To bola kľúčová vec, ochota obetovať sa za
jeho spasenie.

X: Čo znamená totálnu absenciu strachu z tvojej strany.
P:

Po tom, ako som to povedal, ten démon zostal zmätený a bezmocný. Avšak, vtedy
(bolo to pred niekoľkými rokmi) bolo oveľa ťažšie jednať s týmto typom zlých
duchov. Páni, vy ste v dobrej situácii, lebo vy máte teraz Novú školu, kde ich
môžete poslať. Tá škola má špeciálne oddelenie pre démonov, satanov a diablov a
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podobných tvorov. Môžete ich tam poslať a ak si zvolia konverziu, potom je fajn a
paráda. No vtedy nebola ešte otvorená žiadna taká škola.
X: Rovnováha síl bola vtedy iná.
P:

Musel som ich posielať späť do pekla a to nebolo pre mňa ľahké.

Z:

Keď A. počula tú pásku, deň na to, ako sme si tie pásky prehrávali, urobili sme na
to nejakú narážku a ona sa vzpriamila, veľmi ostražito, a povedala, „viete, až tam to
zašlo“...

P:

Áno. Presne tam až zašiel jej démon.

X: Ešte o jednu myšlienku sa chcem podeliť. Myslím, že som ju vyjadril na seminári,
no dostávam náznak, že by som ju mal zopakovať. Počas... myslím, že to bolo
počas... presne v čase duchovného seminára, bolo to buď uprostred seminára, alebo
tesne pred seminárom, v jednom z mojich stavov tranzu som dostal toto zjavenie,
ktoré presahovalo to, čo som pochopil v procese, ktorý som podstúpil s Petrom
minulý máj. V tom procese moja Vnútorná Myseľ veľmi jasne rozlišovala medzi
votrením sa a posadnutím, použijúc analógiu pásomnice, reprezentujúcej votrenie
sa, a analógiu pytóna alebo obrovského hada, drviaceho a požierajúceho svoju
obeť, reprezentujúceho posadnutie. A bol tam aj nejasný rozdiel týkajúci sa
prilepenia sa, ktorý som minulý máj naozaj plne nepochopil ― vzťah medzi týmito
troma vecami v mojom procese, a bol som prosto... v tranze som dostal ďalšie
vysvetlenie, že prilepenie sa... že negatívne entity prechádzajú tromi štádiami
útoku, len čo nájdu otvor; prvým štádiom je prilepenie sa, druhým štádiom je
votrenie sa a tretím štádiom je posadnutie; pričom prilepenie sa je ako pijavica,
votrenie sa je ako pásomnica a posadnutie je ako pytón. A ďalej som dostal... a toto
je vec, čo ma skutočne zaujala... že prilepenie sa má tendenciu naberať formu obáv
zo závislosti, že symptómom prilepenia sa sú obavy zo závislosti. Kľúčovými
symptómami votrenia sa sú falošné viery, lži; a kľúčovými symptómami posadnutia
sú zlé skutky, zlé úmysly.
P:

To je najhorší typ.

Y: Toto je zaujímavé, pretože v istý deň som pracoval s istou ženou, a súc inšpirovaný
pijavicami, pásomnicami a pytónmi — prilepeniami sa, votreniami sa a
posadnutiami, začalo byť dôležité, že pre ňu prilepenie sa bola zmätenosť, votrenie
sa boli ilúzie, a pytóny — posadnutia, boli preludy, a to bol pokrok — zmätenosť,
ilúzia a prelud.
Z:

Toto je veľmi užitočné.

X: A je postupnosť, ako sa tá negatívna entita pokúša ísť od jedného kroku k druhému,
s konečným zámerom posadnutia kontrolovať...
P:

Oh, áno. Toto je zámer. Uvedomujete si, že zmätenosť súvzťaží s obrátením sa k
negatívnemu stavu; ilúzia s falšou negatívneho stavu; a prelud so zlom negatívneho
stavu? Avšak, je aj štvrtá situácia, ktorá nie je žiadnou z nich, no predchádza ich
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všetky, ktorou je neustály, 24-hodinový útok prostredníctvom tých negatívnych
myšlienok, pocitov a pojmov, ktorými neustále zaplavujú svet tí negatívni ľudia,
ktorí sú na tomto svete a negatívne entity v nich. Tie negatívne myšlienky, pocity a
pojmy sú neustále vrhané na vás, chápete, a vy ich musíte proste neustále
odvracať...
X: Pôvodne som v tomto procese nerobil rozdiel medzi projektilmi a prilepením sa.
Teraz chápem, že úplne bez ohľadu na prilepenia sa, pri aplikovaní rôznych obáv
alebo zmätenosti, sú tam tieto — žijeme v atmosfére negatívneho stavu, kde tieto
projektily lietajú cez naše skúsenostné pole a my máme možnosť voľby; prijať ich,
a tým vytvoriť problém, alebo ich neprijať a proste ich nechať prejsť bez toho, aby
nás ovplyvnili. Alebo, povedané iným spôsobom, máme možnosť voľby, keď sa
blíži nejaký projektil hľadajúci nejaký otvor na prilepenie sa alebo votrenie sa, či
konečné posadnutie, máme možnosť voľby povedať, „nuž, áno, prijímam túto
myšlienočku a nechám ju presiaknuť a klíčiť v mojej mysli“, alebo si môžeme
jednoducho zvoliť, že sa natiahneme a zoberieme ten projektil zo vzduchu a
pošleme ho späť povediac, „nie, ďakujem vám“.
Z:

To mi pripomína spôsob, ako sa zahrieva supratekuté hélium; rozteká sa všade,
všetkými smermi bez akéhokoľvek odporu.

P:

OK, páni, chcel by som pokračovať treťou záležitosťou, ak vám to nevadí. Ste
pripravení?
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III
Viac o štruktúre
Nebeskej spoločnosti.
P:

Toto je pokračovanie diskusie spred dvoch týždňov o tých dvadsiatich pároch,
ktoré vám boli vtedy predstavené (viď druhú kapitolu). V dôsledku všetkej práce,
ktorá bola vykonaná za dva týždne pozemského času (nemáte ani potuchy, koľko
času ubehlo v duchovnom svete), bolo predstavených 5 nových párov ako dodatok
k únii Novej kozmicko-nebeskej galaxie či hmloviny. Sú predstaviteľmi istých
ďalších slnečných sústav alebo duchovných slnečných sústav, ktoré sú zahrnuté do
tejto Novej duchovnej galaxie. Táto galaxia alebo Nová spoločnosť sa rozrastá.
Opäť ste varovaní, že mená, ktoré vám idem poskytnúť, sú len na orientačné účely.
Nie sú trvalé; ich skutočné mená, aké sú skutočne, sú tu nevysloviteľné. Tieto mená
sú nám poskytnuté za účelom identifikácie toho, s kým komunikujeme.
Prvým párom, ktorý prišiel, boli Viktoriel-Viktoriela. Reprezentujú princíp, že
Najvyšší je Absolútny Víťaz a Premožiteľ a negatívny stav je absolútny
prehrávajúci a porazený. Preto všetci v pozitívnom stave vo svojom bytí a
existencii vždy napokon vyhrajú a zvíťazia, a všetci v negatívnom stave v ich
pseudo-bytí a pseudo-existencii vždy napokon prehrajú a sú porazení.
Po nich potom prišiel druhý pár, ktorý sa nazýva Nadiel-Nadiela, a tí reprezentujú
princíp a obsah Prirodzenosti Najvyššieho, ktorým je absolútna užitočnosť. Tento
princíp znamená, že Najvyšší tvorí a dovoľuje... tvorí a dovoľuje všetko z pozície
Svojej Absolútnej Prirodzenosti — užitočnosti. Preto všetko, čo robí, robí z úžitku,
pre úžitok, na úžitok, kvôli použitiu a s úžitkom. Takže všetko, čo existuje, existuje
pre nejaký dôležitý úžitok, účel, cieľ, dôvod alebo poučenie, a preto je bytie a
existencia toho opodstatnená a potrebná a má svoj čas a miesto. Toto, samozrejme,
zahŕňa aj dočasné bytie a existenciu negatívneho stavu, pretože negatívny stav
vykonáva pre Najvyššieho a všetkých v Stvorení, na jeho trpké sklamanie, veľmi
dôležitý úžitok, poskytujúc veľmi rozhodujúcu príležitosť poučiť sa.

X: Veľmi dôležitý princíp tak v „Základoch ľudskej duchovnosti“, ako aj v
„Posolstvách z vnútra.“
P:

Tretí pár, ktorý prišiel, sa volal Mobiliel-Mobiliela. Reprezentujú princíp, že
Absolútna Prirodzenosť Najvyššieho sa odráža a manifestuje v Jeho/Jej Stvorení v
neustálej a neutíchajúcej fluidite, mobilite, plynutí a premenlivosti všetkých stavov,
procesov, podmienok, miest, všeobecností, globálností, lokálností a singularít.
Preto sú všetky nekonečné počty alternatív a volieb a ich nekonečný počet
dôsledkov a výsledkov stále súbežne a súčasne prítomné, aby si z nich každý mohol
vybrať. V Stvorení Najvyššieho vôbec nič nechýba. Nedostupnosť niečoho je vždy
výlučne na základe voľby a na základe faktu, že z hľadiska časopriestorového
kontinua nie je vhodný čas a miesto mať to, no je to tam.
Štvrtý pár sa len kvôli orientácii volá Konštantiel-Konštantiela. A princíp, ktorý
reprezentujú, je, že Prirodzenosť Najvyššieho je absolútne stála od večnosti do
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večnosti a od nekonečna do nekonečna. Vo Svojom Absolútnom Stave, Procese a
Kondícii Najvyšší obsahuje všetky zmeny, všetky stavy, všetky podmienky, všetky
možnosti, všetky voľby, všetky všeobecnosti, všetky globálnosti, všetky lokálnosti
a všetky singularity. V takom Absolútnom Položení je Najvyššieho Absolútna
Stálosť a Trvalosť Zmien.
X: To znie ako citát zo „Základov...“ o tom.
P:

Myslím, že je to z „Posolstiev...“.

X: Je to z „Posolstiev“?
P:

Áno, myslím, že je to druhé posolstvo.

X: Oh.
P:

Až na to, že v tom posolstve nie sú žiadne „všeobecnosti“, „globálnosti“,
„lokálnosti“ a „singularity“. Znie to skôr ako zo „Štyroch pojmov duchovnej
štruktúry Stvorenia“, z kapitoly o „Princípoch duchovnej metafyziky.“
A posledným párom v tejto skupine, ktorá prišla teraz, je Archanjel Rafael a
Rafaela. Oni reprezentujú princíp, že Najvyšší je Absolútny Pán života, smrti a
uzdravovania a všetkých nebies, všetkých pekiel, všetkých zemí v ich kompletnom
bytí a existencii. Že Najvyšší je spôsob, brána, cesta, vzkriesenie a pravý život,
pravé „JA SOM“ v každom a vo všetkom a že Najvyšší je Ježiš Kristus.
Že Najvyšší a Ježiš Kristus nie sú dve oddelené osoby, ale sú jedno. Vzkriesenie
Ježiša Krista bolo vzkriesením vo fyzickom tele. To fyzické telo bolo tým
procesom a inými procesmi učinené božským, a preto nemôže byť nikdy
znetvorené alebo sa rozložiť ako telo kohokoľvek iného, vrátane Budhu a všetkých
ostatných, ktorí obsahovali prítomnosť Najvyššieho a ktorí boli prejavom
Najvyššieho. No Ježiš Kristus bol a je Najvyšší a On je Jediný, koho fyzické telo
bolo učinené božským a vzaté s Ním do duchovného sveta, kde sa nikdy
nerozpadne. Je nazývané Božským Ľudským a Najvyšší sa objavuje všetkým
ľuďom vo Svojom Stvorení v tom tele.

X: Takže rovnica Ježiš Kristus = Najvyšší je reprezentovaná Rafaelom a Rafaelou?
P:

Správne. A tiež veľmi dôležitý princíp, že len Najvyšší je Absolútny Liečiteľ, a
preto len Najvyšší vie vyliečiť ľudí z akýchkoľvek ich neduhov. Nech sú ľuďom k
dispozícii akékoľvek metódy liečby, bez akejkoľvek výnimky či vylúčenia
niektorej, všetky pochádzajú z tohto Absolútneho Princípu Najvyššieho.

X: A to je 25. pár?
P:

Doposiaľ bolo zjavených 50 ľudí. Je to celkom zaujímavá rada či koncil, no všetci
reprezentujú slnečné sústavy a planéty galaxie tej Novej nebeskej spoločnosti.
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X: Máme to chápať tak, že tieto páry, ktoré súvzťažia s týmito fundamentálnymi
princípmi, sú členmi Najvyššej Rady Novej nebeskej spoločnosti?
P:

Áno, správne. Oni tvoria Najvyššiu Radu. Je tam vládny zbor, teda nie všetkých 50
či viac členov (v tomto momente poznáme len asi 50, no, samozrejme, je ich viac),
no oni sú Najvyššia Rada a všetci zasadajú, je to čosi ako Plenárne zhromaždenie
alebo plenárne zasadanie. A oni udržiavajú a riadia tú Novú spoločnosť, čo je celá
galaxia a má veľa, veľa členov zo všetkých miest, vesmírov, galaxií a slnečných
sústav, nielen spomedzi ľudí, ktorí prišli z planéty Zem, ale aj spomedzi ostatných
sentientných entít tak ľudských, ako i nie ľudských. Po prvýkrát — predtým to
nebolo — dochádza k úplnej aktivácii tejto Spoločnosti, no ešte nie je úplne
aktivovaná, pretože ešte stále prebieha jej proces aktivácie Najvyšším. Ako vidíte,
toto je proces aktivácie. Ako sú nám predstavovaní, táto Nová spoločnosť je
kompletnejšie a kompletnejšie aktivovaná. A to je pre dnešok všetko.
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Viac o štruktúre Novej Nebeskej,
Nebesko-kozmickej spoločnosti alebo galaxie.
(Záver)
V dvoch predošlých kapitolách Najvyšší zjavil určité informácie ohľadne štruktúry
Novej nebeskej spoločnosti, ktorá je známa ako Nebeská kozmická hmlovina alebo
Nová duchovná galaxia. Tá štruktúra bola opísaná pomocou určitých dôležitých
princípov, ktoré odrážajú Absolútnu Prirodzenosť Najvyššieho, obsiahnutú v rôznych
členoch Najvyššej Rady, ktorí vládnu tej galaxii Novej nebeskej spoločnosti. V dvoch
predošlých kapitolách bolo menovaných 25 párov alebo 50 členov a členiek rady, ktorí
reprezentujú tieto významné a životne dôležité princípy prirodzenosti Najvyššieho.
V tejto dobe Najvyšší zjavuje, že bude menovaných 11 dodatočných párov, alebo 22
osôb a vo všeobecných termínoch budú opísané princípy Najvyššieho, ktoré
reprezentujú a odrážajú. Od posledného zjavenia o tejto veci, opísaného v predošlých
dvoch kapitolách, ubehol už istý čas. V tomto medziobdobí mi bolo známe, že je 11
dodatočných párov, ktoré sú súčasťou Najvyššej Rady a Vládnuceho orgánu tej
Duchovnej galaxie, no ich mená, funkcie a princípy, ktoré reprezentujú, neboli zjavené.
Nebola správna ani vhodná doba. Od februára 1983 do septembra 1983, keď bol
menovaný a stručne opísaný tento nový dodatok, sa udialo mnoho vecí životne dôležitej
a rozhodujúcej povahy tak v Duchovnom Svete, ako aj v Zóne Vymiestnenia planéty
Zem. Niektoré z tých udalostí a dianí sú zjavené a opísané v nasledujúcich kapitolách
tejto knihy. Dôvod, prečo je táto kapitola zahrnutá sem, namiesto toho, aby bola na
konci tejto knihy (kde chronologicky patrí), je kontinuita a logický postup pri opise
Štruktúry tejto Novej duchovnej galaxie.
Opäť je tu namieste varovanie; tieto mená sú provizórne, dočasné a len na
orientačné účely pre tých, ktorí sú v Zóne Vymiestnenia a ktorí potrebujú nejaké
značiace body kvôli pokoju ich vedomej mysle. Tieto mená nie sú v žiadnom prípade
vyčerpávajúce alebo nemenné, či konečné.
Nasledovné dodatočné mená sú zjavené kvôli všetkým, ktorí sa zaujímajú o tieto
dôležité duchovné záležitosti:
Michael a Michaela. Tento pár je ľuďom na planéte Zem známejší ako archanjel
Michael. Avšak, v duchovnom svete je z duchovného hľadiska vyslovovanie tohto mena
ako Michael (pri anglickej výslovnosti) nesprávne. Porušuje to určité duchovné
princípy, ktoré sú obsiahnuté v tej anglickej výslovnosti. Správna výslovnosť je Michael
a Michaela (vyslovujte foneticky). Tento pár reprezentuje nasledovné princípy
Absolútnej Prirodzenosti Najvyššieho. Najvyšší je Absolútny Mier, Pokoj, Kľud a Tíš.
Najvyšší neustále vyžaruje zo stavu Svojej Absolútnej Lásky a Absolútnej Múdrosti do
celého Stvorenia svoj mier, pokoj, kľud a tíš, a z tej pozície je Najvyšší nielen
Absolútnym Vyžarovateľom tých princípov k všetkým, no je aj Ochrancom toho Mieru,
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Pokoja a Kľudu, ich Obhajcom a večným Strážcom. Preto sa Najvyšší nazýva Princ
Mieru, lebo On/Ona je v konečnom zmysle Vrchným Veliteľom Svojej armády —
Mierových zborov Nebeskej spoločnosti, a Archanjel Michael s jeho partnerkou
Michaelou je poverený týmito Mierovými zbormi, na dôvažok k tomu, že reprezentuje
tieto Absolútne a Znamenité Atribúty Absolútnej Prirodzenosti Najvyššieho.
Ďalším párom je Archanjel Gabriel a jeho partnerka Gabriela. Tento pár
reprezentuje princíp, že Najvyšší je jediný Absolútny Kľúč na vyriešenie všetkých
problémov, záhad, tajomstiev, rébusov, hádaniek a všetkého skrytého a tajomného.
Súčasne tento pár reprezentuje princíp, že Najvyšší je jediný Absolútny Zdroj pravej
radosti, potešenia, rozkoše, spokojnosti, uspokojenia a šťastia a len z Neho/Nej možno
čerpať skutočnú zábavu, humor, smiech, úsmevy a dobrú náladu. Kvôli tejto
prirodzenosti je Najvyšší Nositeľom výlučne Dobrých Správ v absolútnom zmysle.
Nasledujúcim párom je Johnel a Johnela. Tento pár reprezentuje životne dôležitý a
rozhodujúci princíp, že Najvyšší je Svätý a že všetko, čo povstáva z Najvyššieho, je
Sväté. Jeho/Jej Slovo je Sväté a čistá Pravda z Jeho/Jej Dobra a čistá Múdrosť z Jeho/Jej
lásky. Najvyšší stvoril celé Stvorenie Svätými Slovami Svojich Úst. Pretože tieto Slová
sú čistá Pravda a Poctivosť, tvoria realitu Stvorenia Najvyššieho. Knihy v Biblii, ktoré
obsahujú vnútorný zmysel (päť kníh Mojžišových, Jozua, sudcovia, 2 knihy Samuelove,
2 knihy kráľov, Jób, žalmy, všetci proroci, štyri Evanjeliá a Zjavenie Ježiša Krista), sú
pravým Slovom Božím. Preto všetko, čo je obsiahnuté v tých knihách Svätej Biblie, je
Sväté a v nich je Najvyšší neustále prítomný, udržiavajúc z pozície tých kníh v Biblii
spojitosť Zóny Vymiestnenia s pravým Duchovným Svetom. Bez tejto spojitosti by
nikto v Zóne Vymiestnenia nežil ani zlomok sekundy.
Meno ďalšieho páru je Samuel a Samuela. Tento pár reprezentuje princíp
Najvyššieho, ktorý hovorí, že Najvyšší, skrz Svoju prítomnosť v Svätej Biblii a v
každého Vnútornej Mysli, počuje a načúva každému a vždy vie, aké sú každého správne
a náležité potreby a vyhovie každého prosbe v súlade s jeho/jej skutočnými potrebami,
aby každý mohol naplniť svoj osud a naplno uskutočniť a realizovať svoje slobodné
voľby. Najvyšší teda každého vypočuje bez ohľadu na to, či si dotyčný vedome tento
fakt uvedomuje, alebo nie. Ak nejakou náhodou prosba dotyčného nie je vypočutá či
naplnená, to len znamená, že taká prosba je v rozpore s jeho/jej pravou slobodnou
voľbou z pozície jeho/jej Vnútornej Mysle, kde sa to skutočne počíta. Preto Najvyšší,
aby zachoval slobodu voľby a slobodnú vôľu jedinca, splní a vyhovie len tým prosbám,
ktoré sú v súlade s každého slobodnou voľbou a s rámcom jeho/jej osudu po dobu
trvania jedného kroku v procese jeho/jej duchovného pokroku. Tento princíp znamená,
že každý si volí určitý krok alebo kroky svojho duchovného pokroku a ako napĺňa svoju
voľbu v tom konkrétnom kroku a vyčerpáva jej užitočnosť pre svoj život, je oprávnený
predložiť Najvyššiemu ďalšiu prosbu a mať vyhovené Najvyšším v súlade s potrebami
jeho/jej jedinečného duchovného pokroku. Takže, akékoľvek odchýlenie sa od
zvoleného kroku by prinieslo dotyčnému katastrofálne dôsledky, pokiaľ by si želal alebo
žiadal a bolo mu poskytnuté niečo, čo by bolo v rozpore s obsahom a potrebou toho
slobodne zvoleného kroku. Avšak všetko, čo je potrebné pre efektívne a úspešné
vyčerpanie a zavŕšenie užitočnosti toho konkrétneho kroku, je v rámci toho kroku
Najvyšším neustále poskytované a Najvyšší vypočuje v tomto ohľade prosbu každého.
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Meno ďalšieho páru je Xenel a Xenela. Tento pár pôvodne pochádza z iného
vesmíru a z inej dimenzie, než poznajú ľudia na Zemi. Oni reprezentujú princíp, že
centrom každého a všetkého v Stvorení Najvyššieho je Najvyšší. Na základe tohto faktu
je každý a všetko v celom Stvorení vzájomne spojené skrz toto Centrum —
Najvyššieho, Ktorý/Ktorá je takto Spoločným menovateľom nekonečnej rozmanitosti,
pestrosti a počtu rôznych stavov, procesov, miest, podmienok, entít, dimenzií, vesmírov
galaxií, slnečných sústav, planét, časov, paračasov a všetkých ich príslušných životných
foriem i neživých objektov. Takže podľa tohto princípu jestvuje len jeden spoločný
menovateľ všetkých a všetkého v bytí a existencii. Je to Samotný/Samotná Najvyšší,
Ktorý/Ktorá je celkovo všetkým.
Ďalší pár je Konfuciel a Konfuciela. Konfuciel je na tejto planéte známy pod
menom Konfúcius, ktorý bol veľkým duchovným učiteľom a vodcom starovekej Číny.
On a jeho partnerka reprezentujú princíp, že všetko v bytí a existencii pochádza z
duchovných princípov Najvyššieho. Nič nemôže byť a existovať mimo týchto
duchovných princípov. Takže jedinou pravou realitou, ktorá je naozaj skutočná, je
duchovná realita Bytia a Existencie Najvyššieho. Všetko ostatné je odvodeninou,
manifestáciou, procesom, predĺžením, realizáciou, uskutočnením a konkretizáciou tejto
jedinej duchovnej reality.
Ďalším párom je Renumeriel a Renumeriela. Tento pár reprezentuje princíp, že
Najvyšší je absolútne nestranný a objektívny a s každým zaobchádza a ku každému má
vzťah v konečnom zmysle rovnako, v súlade so skutkami a motiváciami a úmyslami,
ktoré sú v pozadí takých skutkov, a sú v súlade so stupňom jedincovho stotožnenia sa s
takými skutkami a ich úmyslami a motiváciami. V tomto zmysle je jasné, že každý je
odmenený alebo dostane odplatu v súlade so svojimi skutkami a ich úmyslami, v miere
osvojenia si a stotožnenia sa s nimi, bez akéhokoľvek uprednostnenia, diskriminácie
alebo zaujatosti. Okrem toho tento princíp hovorí, že ak je niekto zlý, no odvráti sa od
svojich zlých spôsobov a ak sa na základe svojej slobodnej voľby stane dobrým a
stotožní sa s tým, že je dobrý z Najvyššieho, skrz Najvyššieho, podľa Najvyššieho a s
Najvyšším, žiadne z jeho ziel sa nespomenie, nevezme sa do úvahy, ani dotyčnému
nebude prisúdené. A naopak: ak je niekto pôvodne dobrý, no rozhodne sa odvrátiť sa od
toho a na základe svojej slobodnej voľby sa stane zlým a stotožní sa s tým zlom, žiadne
z jeho predošlého dobra sa nespomenie, ani mu nebude prisúdené, pokiaľ sa bude
naďalej stotožňovať a prisvojovať si to zlo. Pozrite si tiež, prosím, ohľadom tohto
proroka Ezekiela, kapitolu 18, verše 19 – 32 a kapitolu 33 verše 10 – 20 (v Svätej
Biblii).
Meno ďalšieho páru je Uziel a Uziela. Tento pár reprezentuje dôležitý duchovný
princíp, že Najvyšší je rovnako prítomný v každej sentientnej entite alebo ľudskej
bytosti, bez ohľadu na to, či je niekto zlý alebo dobrý. Avšak, zatiaľ čo Najvyšší je
prítomný v každom, rozdiel medzi dobrou a zlou osobou je v tom, že tá dobrá osoba je
tiež prítomná v Najvyššom. Takže Najvyšší je prítomný v tej dobrej osobe rovnako, ako
je tá dobrá osoba prítomná v Najvyššom. Medzi Najvyšším a tou dobrou osobou je
neustále spojenie a vzájomná reciprocita. Na druhej strane, zatiaľ čo Najvyšší je večne
prítomný v tej zlej osobe (v jeho/jej slobode voľby, slobodnej vôli, racionalite a
inteligencii), tá zlá osoba nie je nikdy prítomná v Najvyššom, ale vždy je mimo
Najvyššieho, obrátená chrbtom k tvári Najvyššieho. Takže medzi Najvyšším a tou zlou
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osobou nie je žiadna reciprocita alebo spojenie. Z toho dôvodu nemôže byť Najvyšší
večne prítomný v skutkoch či životnom štýle tej zlej osoby a nikdy sa nemôže podieľať
na skutkoch tej zlej osoby.
Ďalším párom je Seniel a Seniela. Tento pár reprezentuje duchovný princíp, že
Najvyšší je absolútne verný, lojálny, oddaný, spoľahlivý a neustále efektívny vo Svojej
Veci a vo vzťahu k Svojmu celému Stvoreniu a ku každému jedincovi. Tento princíp
tiež ukazuje, že zmysluplný vzťah s Najvyšším, s inými a so sebou samým/samou
možno budovať len na základe vernosti, lojálnosti, oddanosti, spoľahlivosti, neustálej
efektívnosti svojho správania, postoja a celého svojho života.
Meno ďalšieho páru je Panteiel a Panteiela. Tento pár reprezentuje princíp, že
Najvyšší je Jeden Nedielny Boh, Ktorým/Ktorou je Pán Ježiš Kristus, Ktorý/Ktorá má
náhodou mnoho iných mien, lebo všetky mená sú Jeho/Jej. On/Ona je jediná
Všeuniverzálna Bytosť. Niet žiadneho iného Boha alebo Najvyššej Entity či Bytosti,
nikde inde ani nikdy inokedy. On/Ona je Jediný/Jediná, Koho treba uctievať,
zbožňovať, milovať a mať s Ním/Ňou vzťah. Uctievať, zbožňovať, milovať a mať vzťah
k tomuto Jedinému Nedielnemu Bohu znamená uvedomovať si, spoznať, uznať, prijať,
žiť a praktizovať všetky tieto princípy — odrážajúce sa v Svätej Biblii a v Novom
Zjavení — vo svojom každodennom živote a vo všetkých svojich aktivitách.
A posledný, no nie menej dôležitý, je pár Doveiel a Doveiela. Tento pár
reprezentuje princíp, že Najvyšší, Pán Ježiš Kristus, si nič neželá viac, než zdieľať
všetky tieto a všetky ostatné Svoje vynikajúce princípy s každým v Stvorení v
absolútnom zmysle. Z toho dôvodu Najvyšší neustále stojí pri dverách srdca každého a
klope na ne. Každý, kto počuje toto klopanie a otvorí tie dvere a pozve Najvyššieho, aby
vstúpil alebo aby vošiel, a ponúkne svoje srdce Najvyššiemu ako trvalý, večný príbytok,
bude mať právo zdieľať s Najvyšším všetko, čo On/Ona má — všetky tieto i všetky
ostatné princípy, odrážajúce sa v týchto 36 pároch alebo 72 členoch Najvyššej Rady
Novej nebeskej spoločnosti-galaxie — Vesmíru, ktoré boli doposiaľ zjavené, a,
samozrejme, všetko ostatné, z čoho Najvyšší pozostáva. A, samozrejme, nakoľko
Najvyšší je nevyčerpateľný v absolútnom zmysle, také zdieľanie s Ním/Ňou je takisto
nevyčerpateľné a stále, do večnosti nové.
Teda, vcelku vzaté, ako bolo doposiaľ zjavené Najvyšším, máme 72 členov a
členiek rady Novej nebeskej spoločnosti, ktorá je známa aj pod menom Nová nebeskokozmická hmlovina a galaxia. Títo členovia sú totálne, kompletne, výslovne a vo
všetkých aspektoch rovnako dôležití, rovnako jedineční, rovnako špeciálni, rovnako
výnimoční a rovnako rovnoprávni, tak vzájomne, ako i voči všetkým v Stvorení
Najvyššieho, nakoľko každý v Stvorení Najvyššieho slúži dôležitému úžitku bez ohľadu
na to, kto to je alebo kde to je, alebo v akom postavení či v akom položení je tá funkcia
vykonávaná.
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Niektoré myšlienky o povahe
negatívneho stavu.
Pán Ježiš Kristus, ktorý je Najvyšší, ma požiadal, aby som sa podelil o nasledovné
poznanie a vysvetlenie ohľadom negatívneho stavu, ktoré mi prišlo v skorej rannej
meditácii 20. februára 1983.
Keď je niekto počatý v matkinom lone (toto je brána na planéte Zem, cez ktorú sa
vstupuje do negatívneho stavu), ľudskej mysli sú veľmi rafinovane, veľmi prefíkane a
veľmi sofistikovaným spôsobom nahovorené negatívnym stavom určité myšlienky,
pojmy a pocity. Tieto myšlienky tvrdia, že negatívny stav vo svojej aktivovanej a
dominantnej pozícii má absolútnu hodnotu, na základe faktu, že pozitívny stav nemôže
prežiť bez negatívneho stavu. Pozitívny stav teda potrebuje bytie a existenciu
negatívneho stavu jeho aktivovaným a dominantným spôsobom pre svoje pokračovanie
a prežitie. Lebo vraj od bytia a existencie negatívneho stavu závisí najnevyhnutnejší
princíp života a žitia, teda sloboda voľby. Negatívny stav vtiera myšlienku, že žiadna
sloboda voľby by nemohla existovať alebo byť bez aktivovanej a dominantnej pozície
negatívneho stavu, ktorá človeku umožňuje zistiť povahu negatívneho stavu a fakticky
umožňuje slobodu voľby, a teda v konečnom zmysle umožňuje bytie a existenciu
pozitívneho stavu.
Toto je prevrátená pozícia. Dôsledkom takého vtierania je, že od samého momentu
počatia sú ľudia nútení domnievať sa, že negatívny stav je rovný pozitívnemu stavu, a
preto je normálny, prirodzený, náležitý a správny a má večné trvanie a bez neho by
nebol možný život.
Nebezpečenstvo takého záveru je jasné. Ak by to bola pravda, potom boj proti
negatívnemu stavu, eliminácia negatívneho stavu by mohla byť nebezpečná a v
konečnom dôsledku by spôsobila elimináciu všetkého bytia a existencie. Preto by sa
ľudia nemali pokúšať odstrániť negatívny stav vo svojich životoch, ale namiesto toho ho
podporovať ako nevyhnutný, životne dôležitý a fundamentálny jav, ako integrálnu
súčasť svojich životov, s ktorou aj tak nemôžu nič urobiť, nech by sa akokoľvek
pokúšali. Teda, stotožnenie sa s takými myšlienkami, prijatie takých myšlienok je
jedným z najbežnejších otvorov pre vniknutie negatívnych entít do života človeka. Je to
veľmi rafinované. Človek musí byť opatrný, lebo veľmi často to nie je jasne zistiteľné
na vedomej úrovni. Iste, mnohí ľudia majú skutočne túto filozofiu a predstavu, dokonca
zjavne a vedome, no ak preskúmate ľudí, ktorí vedome nesúhlasia s týmto faktom, a
vojdete na nevedomú úroveň mysle, ak ich vrátite do času počatia, nájdete v ich mysli tú
pevne vštepenú myšlienku. Buďte si vedomí možnosti votrenia sa na tej úrovni, ktoré
nie je ľahko zistiteľné bežnými, normálnymi prostriedkami. Preto je nevyhnutné
preskúmať každého, kto prichádza kvôli liečeniu alebo komu ste poradcom, obzvlášť
ohľadne času okolo počatia, aby ste zistili, do akej miery sa nevedome stotožnil/a s
takými ideami, keďže také stotožnenie sa zas umožňuje votrenie sa negatívnej entity. A
samozrejme, ak to odhalíte, potom je životne dôležité a rozhodujúce vyhnať takú
negatívnu entitu a napraviť túto lživú, skreslenú ideu.
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Teraz, druhým bodom, ktorý logicky nasleduje po prvom, je, že ak je pravda, že
negatívny stav má svoju absolútnu hodnotu, čiže pozitívny stav nemôže prežiť bez
negatívneho stavu a potrebuje negatívny stav v aktivovanej a dominantnej pozícii, aby
sa dozvedel, čo je negatívny stav zač, a že taká možnosť voľby musí byť zachovaná do
večnosti, potom človek dospeje k nebezpečnému, zlému a lživému záveru, že
prirodzenosť Najvyššieho, Pána Ježiša Krista, je duálna. To znamená, že Najvyšší je aj
pozitívny, aj negatívny a že Najvyšší je pôvodcom negatívneho stavu rovnako ako
pozitívneho stavu za účelom zachovania slobody voľby a že tá sloboda voľby nie je
možná, pokiaľ nejestvujú dva absolútne opačné absolútne stavy v prirodzenosti
Najvyššieho, jeden pozitívny a jeden negatívny.
Teda, toto je dokonca ešte nebezpečnejší pojem a myšlienka než tá prvá, pretože v
tejto konotácii bojovanie s negatívnym stavom sa rovná bojovaniu s Najvyšším. Touto
myšlienkou je presiaknutá najmä východná filozofia duality, jing a jang, noc a deň,
pozitívne a negatívne, a podobné koncepty, ktoré sú krajne nebezpečné, pretože dávajú
do rovnosti zlo s dobrom a všetko negatívne so všetkým pozitívnym a vkladajú do toho
večnú a absolútnu hodnotu. Človek by mal preto pasívne dovoliť negatívnemu stavu,
aby dominoval jeho/jej životu, a dúfať, že sa mimovoľne ocitne na pozitívnej strane.
Samozrejme, nech robí človek pri takomto type ponímania čokoľvek, vždy je to vecou
náhody. Na druhej strane, je vecou ohromného úsilia a zápasu a obete a vzdania sa
všemožných vecí, byť hodný byť na strane pozitívneho stavu. Z týchto myšlienok
vychádzajú všetky tie reštrikcie, tabu, vnútenia, pravidlá a predpisy zvykov, tradícií,
konvencií, náboženstiev a duchovných smerov tak východných, ako aj západných, ktoré
zakazujú ľuďom robiť určité veci a ktoré im nanucujú určité zvyklosti, ktoré im
umožnia ísť do pozitívneho stavu. Zároveň tvrdiac, že negatívny stav bude existovať
naveky. A že ak sa človek neriadi tými pravidlami a predpismi, je zatratený a odsúdený
do večnosti v absolútnom zmysle tráviť svoj život v negatívnom stave alebo sa neustále
inkarnovať na Zem. Nuž, toto nám chce nahovoriť negatívny stav, pretože hlavné, o čo
tu ide, je, že negatívny stav sa strašne snaží presvedčiť ľudí, že je naveky. Toto je
finalistické stanovisko, tak vlastné alebo imanentné povahe negatívneho stavu. Je
zaujímavé, že doslovný zmysel Svätých kníh, ako je napr. Biblia, je plný takých
finalistických tvrdení, pretože tie tvrdenia sú robené z pozície negatívneho stavu. Súc
obmedzení a ohraničení nevedomosťou negatívneho stavu a nanúteniami zákazov
negatívneho stavu, ľudia majú tendenciu posudzovať všetko z pozície finálnosti alebo
finalistického stanoviska a nevidia veci také, aké sú, to znamená v ich neustále sa
meniacom plynutí a ich potenciálnej povahe.
Pravou realitou je, že pozitívny stav je absolútny, pretože pramení z Absolútneho
Zdroja a ako taký nezávisí od negatívneho stavu vo veci svojho trvania, existencie a
bytia. Okrem toho, prirodzenosťou absolútneho pozitívneho stavu a jeho imanentným
stavom je sloboda a nezávislosť. Preto existuje absolútne na základe absolútnej voľby.
Nuž, absolútna voľba nepotrebuje žiadne relatívne voľby. Tie sa objavia, tie relatívne
voľby, len v bode stvorenia bytostí a entít, ktoré prichádzajú z Absolútneho Zdroja.
Keďže sa javia, akoby boli mimo toho Absolútneho Zdroja, je tam potreba urobiť
rozhodnutie prijať alebo poprieť ten Absolútny Zdroj. V prítomnosti takej potreby
rozhodnúť sa je potenciálnosť objavenia sa, postúpenia a nastatia negatívneho stavu.
Avšak, také vedomie, teda vedomie, že si môžem, ale aj nemusím zvoliť absolútnosť
Najvyššieho a že som z Najvyššieho, podľa Najvyššieho, skrz Najvyššieho a s
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Najvyšším, je dostatočné a je jediné platné pre totálne, kompletné a neobmedzené
zachovanie neustálej slobody voľby. Takže žiadna aktivácia a dominancia negatívneho
stavu nie je vôbec nutná na zachovanie bytia a existencie pozitívneho stavu, keďže ten
je aj tak stále, od večnosti do večnosti, od nekonečna do nekonečna. Takže, aktivácia a
dominancia negatívneho stavu sa stáva skutočnosťou len po položení otázky, „aký by
bol život bez akejkoľvek duchovnosti, so skreslenou duchovnosťou a/alebo ak by mohol
byť vysvetlený ako pochádzajúci z hocakého iného zdroja, než je Absolútny Zdroj
Najvyššieho?“ Odpoveď na túto otázku si vyžaduje demonštráciu a ilustráciu, a táto sa
uskutočňuje aktiváciou a uvedením do dominancie tej potenciálnej voľby, ktorá existuje
v každom do večnosti. Avšak, len čo je táto lekcia naučená, len čo sa všetkým plne,
kompletne a totálne prejaví, zobrazí a demonštruje prirodzenosť negatívneho stavu v
aktívnom a dominantnom postavení a len čo sa naplní jeho úžitok, potom, samozrejme,
je kompletne a totálne deaktivovaný počas jedného časového cyklu alebo na konci tohto
časového cyklu. Vtedy znovu nadobudne svoju pôvodnú podobu alebo formu, čo je
prítomnosť večnej slobodnej voľby možnosti odmietnuť svoj pôvod z Absolútneho
Zdroja Najvyššieho. Samozrejme, také chápanie negatívneho stavu nie je pre negatívny
stav akceptovateľné, a preto je dovolené vytvárať všemožné filozofie, náboženské
systémy, mystické systémy, systémy viery, ritualistické smery, ktoré by zdôrazňovali
duálnu povahu Najvyššieho, kontradikcie, opaky a vyzdvihovanie negatívneho stavu do
postavenia rovnosti s pozitívnym stavom. Vo východnom náboženskom mysticizme a v
západnom náboženskom kresťanstve je plno takých ohavností, čo sa odráža vo
finalistickom výroku Biblie, že jedinec bude odsúdený do večnosti trpieť v peklách
negatívneho stavu. Tieto filozofie sú presvedčivými prostriedkami, lebo sú prestrojené
za zjavenie Najvyššieho, čiže tvrdia, že to zjavil Najvyšší. No, samozrejme, Najvyšší je
dokonca opisovaný ako nahnevaný, nepriateľský, trestajúci, represívny, odsudzujúci
Boh. Toto je negatívne. V kresťanskej Biblii je to, napríklad, úplne samozrejmé. Na
jednej strane je milosrdný, milujúci a láskavý Boh, a na druhej strane je žiarlivý,
trestajúci, nenávidiaci, poškvrnený krvou, nahnevaný Boh, čo je opisom totálnej
negativity. Najvyšší to dovolil, aby bolo možné zistiť, zobraziť a demonštrovať pravú
povahu negatívneho stavu a aby mohla byť odhalená krutosť, ohavnosť a márnosť
negatívneho stavu. Ide tu o to, že bez takého systému viery by negatívny stav nemohol
plne prejaviť seba a svoju povahu, lebo ak veríte, že budete v negatívnom stave len
dočasne, a nie večne, a ak veríte, že negatívny stav nie je z Absolútneho Zdroja, potom,
samozrejme, negatívny stav nemá žiadnu hodnotu a nemôže sa náležite prejaviť, lebo
nikto by neuveril a nemal dôveru v jeho existenciu. Bolo by to ako predstieranie, ako
hra, ako situácia „robme sa, že...“. Toto je jeden z rozhodujúcich, životne dôležitých
dôvodov, prečo Najvyšší uvádza, že všetky náboženské, mystické a filozofické systémy,
ktoré v súčasnosti existujú na planéte Zem, nech sú akokoľvek významné, nech vyzerajú
akokoľvek pravdivo, musia byť bezpodmienečne odstránené, pokiaľ si zachovávajú túto
dualitu a zrovnoprávňujú pozitívny stav s negatívnym stavom a tvrdia, že negatívny stav
bude existovať a trvať absolútne večne. Musia byť nahradené týmto Novým Zjavením,
novou filozofiou a novým vysvetlením povahy negatívneho stavu. Keďže negatívny stav
v podstate vyčerpal svoju užitočnosť a jeho povaha bola úspešne demonštrovaná,
zobrazená a dokázaná, už viac nie je nutné udržiavať alebo dovoľovať zvečňovanie
myšlienky duality vesmíru a Stvorenia, duality prirodzenosti Najvyššieho a ponímať
Najvyššieho v doslovných biblických pojmoch alebo vo východných pojmoch duality,
teda že obsahuje v absolútnom zmysle obe opačné prirodzenosti, aj pozitívneho, aj
negatívneho stavu. Preto musí byť prehlásené, že negatívny stav a pozitívny stav nie sú
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opaky, lebo ak vyhlásite alebo pripustíte, že sú to opaky, tvrdíte a pripúšťate, že majú
rovnakú hodnotu. Namiesto toho je len jeden stav, ktorým je pozitívny stav, stav lásky a
múdrosti, stav dobra a pravdy, stav objektívnosti a spravodlivosti, čo je Najvyšší, Pán
Ježiš Kristus, Ktorý/Ktorá je absolútne pozitívny; a potom je tu odvodenina relatívneho
stavu sentientných entít, ktoré sú relatívne k Absolútnemu Stavu Najvyššieho a ktoré zo
seba, z tej možnosti poprieť existenciu Najvyššieho, fabrikujú alebo aktivujú negatívny
stav, ktorý je preto popretím pozitívneho stavu, nie opakom pozitívneho stavu. Popretie
niečoho nie je rovné tomu niečomu, pretože to pramení z existencie toho niečoho.
Popretie, ako bolo spomenuté veľakrát predtým v dielach autora, si nemožno vôbec
predstaviť bez existencie toho, čo sa popiera. Inak by sa nemohla objaviť žiadna
myšlienka popretia.
Vzhľadom k tomuto faktu Najvyšší odporúča všetkým členom a nasledovníkom
Nového Zjavenia a všetkým, ktorí toto čítajú, ak si to zvolia, aby sa kompletne a totálne
dištancovali od akýchkoľvek systémov viery, učení, koncepcií, ideí, ktorých sa držali
predtým, či už vychádzajú zo západných, alebo z východných myšlienok, aby boli
očistení, umytí a pripravení pre prijatie novej duchovnosti, ktorá nemôže byť
kontaminovaná, znečistená a otrávená ničím, čo bolo udržiavané v bytí a existencii
predtým, nech by to vyzeralo akokoľvek pravdivo, náležite a správne.
Teraz, tretím bodom je, že keď niekto príde do negatívneho stavu v matkinom lone
po počatí, je počatý doprostred súvzťažností ziel a lží, teda je počatý uprostred výkalov
a moču. Za takých podmienok to vyzerá ako prirodzený, normálny a zdravý proces,
keďže nič iné či odlišné nie je k dispozícii. Ide tu o to, že negatívny stav potrebuje svoj
vlastný dôkaz, že existuje do večnosti a že je zúfalo potrebný pre prežitie pozitívneho
stavu. Preto fabrikuje svoj vlastný spôsob dôkazu a jedným z nich je fyzicky sa narodiť
zvieracími prostriedkami v matkinom lone uprostred moču a výkalov. Len čo je niekto v
matkinom lone, je bombardovaný zvonka, zo svojho vonkajšieho prostredia, od matky a
otca a od ľudí naokolo, ohľadne trvania negatívneho stavu a ohľadne filozofie, že
negatívny stav je prirodzenou a normálnou súčasťou života a že tak to je a tak to bude
vždy. A keďže v matkinom lone je Vnútorná Myseľ odrezaná od vonkajšej mysle, ktorá
je formovaná všelijakými tými vnúteniami, jedinec je veľmi vnímavý na všetko, čo
prichádza z vonkajška, lebo toto je jediný nástroj, prostredníctvom ktorého sa vonkajšia
myseľ rozvíja, a toto je potrebné pre prežitie v negatívnom stave. Preto, vďaka takej
ovplyvniteľnosti a vnímavosti, čo je ilustrované aj takzvanou „prirodzenosťou“ výkalov
a moču, ktoré súvzťažia so zlom a lžou, jedinec sa stotožní s tou filozofiou, ktorá tvrdí,
že negatívny stav je spôsob života a že to tak bude stále, a preto sa s tým nedá nič robiť.
Teraz vidíte nebezpečenstvo tejto situácie.
Keď som dnes ráno vyšiel z tranzu, okamžite som bol zavedený k Biblii a otvoril
som ju mimovoľne na Evanjeliu podľa Matúša, na 15. kapitole. Je tam opísaná jedna
zaujímavá príhoda, ktorá mi bola vždy tŕňom v mysli. Tá príhoda sa týka ženy z
Kanánu, ktorá prišla k Pánovi a poprosila Ho, aby uzdravil jej dcéru, ktorá bola
posadnutá zlým duchom. Avšak, Pán ju napriek Svojej povahe lásky a múdrosti úplne
ignoroval a dokonca s ňou nechcel ani hovoriť. Učeníci Pána sa Ho teda opýtali: prečo s
ňou niečo neurobíš, len nás prosí, poďme sa jej zbaviť. A žena podíde a pokľakne pred
Pánom a prosí Ho o pomoc, a čo jej odpovie? „Nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť
ho šteňatám.“ Pekná odpoveď od niekoho, kto je Absolútna Láska! To bolo tŕňom v
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mojej mysli. No žena, súc veľmi inteligentná, hovorí, „Súhlasím, Pane, no dokonca aj
šteňatá sa kŕmia omrvinkami z chleba, ktoré padnú deťom, keď jedia.“ Potom sa Pán
otočí a hovorí, „Oh, žena, tvoja viera je veľká, preto nech sa stane podľa nej.“ A v tom
momente zlý duch opustil jej dcéru a jej dcéra bola uzdravená. Nuž, aký je význam tejto
príhody, aká je súvzťažnosť? Tá žena, jej dcéra a psy reprezentujú negatívny stav, zlý
stav. Chlieb, Pán a deti reprezentujú pozitívny stav, dobrotu a lásku. Prečo Pán odmietol
brať tú ženu na vedomie? Lebo Pán nepovažuje negatívny stav za rovný pozitívnemu
stavu. Negatívny stav nie je z pozitívneho stavu, a preto Pán odmieta poskytnúť dobro a
pravdu negatívnemu stavu, kvôli tej láske. Ak by mal poskytnúť to dobro a pravdu,
skutočné dobro a pravdu, za podmienok v akých existuje, by negatívny stav znesvätil to
dobro a pravdu, a na základe toho znesvätenia by sa naveky zničil, bez možnosti spásy.
To znamená, že každý, kto sa podieľa... a o toto ide, každý, kto sa podieľa na
negatívnom stave, by sa znesvätením skutočného dobra a pravdy, pokiaľ sa stotožňuje s
negatívnym stavom, okamžite zabil. Bol by zničený život. Situácia je však iná, keď
človek prizná, ako táto žena, že je negatívny; že nemôže existovať bez pozitívneho
stavu; že nemá žiadnu cenu a žiadne večné trvanie. Preto si jedinec nezaslúži žiť a žije
len z milosrdenstva Najvyššieho, z dovolenia Najvyššieho, nie ako rovný pozitívnemu
stavu, ale ako niečo, čo je tolerované na úrovni psov a čo nemá samo osebe a ako také
žiadnu cenu. A, samozrejme, ak to jedinec prizná, začína sa odvracať od zla, negativity
a lži. Priznanie toho faktu, priznanie, že negatívny stav nemá žiadnu cenu, že nie je
vôbec rovný pozitívnemu stavu, že nemá žiadnu nezávislú existenciu, žiadne večné
trvanie, a že je to stav podobný psiemu, ktorý môže existovať len na základe
milosrdenstva a dovolenia Najvyššieho, symbolizovaného tu omrvinkami chleba
padnutými zo stola na zem, také priznanie je úplne prvým krokom odvracania sa od
negativity a elimináciou negatívneho stavu. Také priznanie preto umožňuje
Najvyššiemu, aby zasiahol a priviedol jedinca z negatívneho stavu do pozitívneho stavu,
čo je tu naznačené Jeho slovami, „veľká je tvoja viera, žena, choď v pokoji a tvoja dcéra
je uzdravená.“ („Dcéra“ v tejto konotácii znamená všetky lživé a zlé duchovné doktríny
negatívneho stavu.) Jedinec je preto uzdravený, oslobodený z otroctva, zo zajatia
negatívneho stavu. Takže negatívny stav nemôže existovať naveky. Nuž, je mi
povedané, že toto je pravý význam tej príhody. Je to zábavné, lebo toto bol jeden z
problémov, čo som mal s kresťanstvom alebo s Ježišom Kristom. Tá konkrétna príhoda
ma vždy trápila, že prečo to bolo tak. No teraz, vo svetle tohto zjavenia, je jasné, aké
bolo dôležité správať sa presne tak, ako sa vtedy správal Ježiš Kristus, ilustrujúc nám
pravú povahu pozitívneho stavu a pravú povahu negatívneho stavu a dokazujúc raz a
navždy, že negatívny stav nemá rovnakú cenu ako pozitívny stav a že pozitívny stav
nepotrebuje pre svoju existenciu negatívny stav; že prirodzenosť Najvyššieho nie je
duálna, ale Absolútne jediná, pozitívna; a že negatívny stav nie je opakom pozitívneho
stavu, ale že negatívny stav existuje len na základe dovolenia, súcitu, kvôli poučeniu,
ktoré je dovolené Najvyšším. Samozrejme, hlavná vec, ktorú Pán Ježiš Kristus dokázal
uzdravením negatívneho stavu, je, že nebude existovať naveky. V konečnom zmysle
budú všetky peklá eliminované a negatívny stav bude uvedený späť do latentného,
neaktívneho stavu ako možnosť voľby, ako dispozícia voľby, nie ako dominantný a
aktívny režim bytia a existencie. A toto je pravý význam tej príhody. Teraz to vnáša do
mojej mysle pokoj. A toto je rozsah dnešného zjavenia.

- 86 -

ŠIESTA KAPITOLA
O niektorých všeobecných trendoch
negatívneho stavu.
Najvyšší mi hovorí, aby som so všetkými, ktorí majú záujem, zdieľal nasledovné
myšlienky a idey. Boli mi zhruba opísané v skorej rannej meditácii 23. februára 1983.
Tieto idey sa týkali niektorých všeobecných trendov negatívneho stavu, s ktorými majú
ľudia tendenciu stotožniť sa. Také stotožnenie sa je nebezpečné, pretože vedie v ich
životoch k rozmanitým vniknutiam negatívnych duchov, ktorých je potrebné vyhnať,
pokiaľ by bolo také stotožnenie sa zistené v sebe alebo v tých ľuďoch, s ktorými človek
pracuje pri liečbe alebo ako duchovný poradca.
V súčasnosti je osem bodov, o ktorých pouvažujeme.
1. V negatívnom stave je vždy trendom vyhľadávať odlišnosti, byť separovaný, byť
izolovaný, byť oddelený a byť odlúčený od všetkých ostatných. Nie sú zdôrazňované či
vyhľadávané žiadne spoločné body, žiadne spoločné črty všetkých. Toto je nebezpečný
trend, pretože vedie človeka k stavu sebalásky, nie k láske k sebe, ale k sebaláske, k
sebectvu, egoizmu. Je to priamy kľúč k otvoreniu dverí pre vniknutie negatívnej entity
do jedincovho života. Na druhej strane, pozitívny stav má trend vyhľadávať neustále
nejakú spoločnú pôdu, nejaké spoločné body so všetkými ostatnými v Stvorení, aby tam
bola jednota v rozmanitosti, aby tam bola predstava, že sú mnohými súčiastkami toho
istého celku. Spoločným bodom, ktorý zjednocuje všetkých v pozitívnom stave
Stvorenia, je večná prítomnosť Najvyššieho v každom. Jedinec má vzťah k Najvyššiemu
v sebe a má vzťah k prítomnosti Najvyššieho vo všetkých ostatných v Stvorení. Táto
tendencia zjednocuje a činí jedným a harmonickým celú stránku pozitívneho stavu
Stvorenia.
Keďže negatívny stav zdôrazňuje odlišnosti a izoláciu a separáciu, namiesto
spoločných čŕt z prítomnosti Najvyššieho v každom, negatívny stav tým bráni ľuďom v
odhalení toho spoločného znaku, ktorý všetci máme ― prítomnosti Najvyššieho v nás.
2. Čokoľvek niekto robí v negatívnom stave, robí to kvôli sebe, s malým alebo so
žiadnym ohľadom na Najvyššieho či na niekoho iného. Počiatočným bodom
akéhokoľvek konania je vždy to, aký môžem mať z toho osoh ja, a nie to, ako to
prospeje spoločnému úžitku, spoločnému dobru a vzájomnému zdieľaniu so všetkými,
kvôli všetkým, a hlavne kvôli Najvyššiemu. Ak robí niekto niečo v negatívnom stave
pre Najvyššieho alebo pre iných, je to s ohľadom na seba, kvôli sebe, a nie kvôli nim.
Motivačné faktory činností v negatívnom stave sú teda vždy sebecké, egoistické a
zamerané na seba.
Stotožnenie sa s takým trendom znamená priame otvorenie dverí pre vniknutie
nejakej negatívnej entity do jedincovho života, čo neustále živí, podnecuje a udržiava
taký druh tendencie. Toto je nebezpečný trend, pretože môže byť veľmi prefíkane
zamaskovaný falošnou skromnosťou a pokorou a poníženosťou, a najmä
dobročinnosťou. Robiac veci zdanlivo kvôli iným a Najvyššiemu, ale v skutočnosti, vo
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vnútri, konajúc kvôli získaniu uznania, reputácie a dobrého postavenia a kvôli všetkým
ostatným podobným postranným motiváciám.
Na druhej strane, v pozitívnom stave je trend, že všetko, čo jedinec robí, robí kvôli
Najvyššiemu a kvôli ostatným a kvôli vzájomnému osohu, spoločnému dobru a
zdieľaniu a spoločnému úžitku pre všetkých. Všetko, čo niekto robí v pozitívnom stave
pre seba, robí s tým zreteľom, že to robí pre druhých a pre Najvyššieho. Jedinec miluje
seba, lebo chce milovať Najvyššieho a chce milovať druhých. Ak jedinec nemiluje seba,
nemôže milovať Najvyššieho, ani druhých. A toto je skutočný motivačný faktor, ktorý
riadi život každého v pozitívnom stave.
3. V negatívnom stave je jeden veľmi dominantný alebo prevládajúci trend, a to, že
čokoľvek kto urobí alebo čokoľvek kto vymyslí v negatívnom stave, urobí a vymyslí to
vždy z vonkajšej pozície, z vonkajška, čiže z očakávaní, predzvestí, pravidiel a
nariadení, ktoré sú definované a ustanovené z vonkajšej pozície, z vonkajška, zo
zovňajška. Tieto trendy vedú k vytvoreniu iluzórnych sebapoňatí a sebapredstáv, ktoré
majú ľudia o sebe, čo ich odrezáva od objavenia vnútrajška, kde je možné vytvoriť si a
získať z prítomnosti Najvyššieho vnútri skutočné sebapoňatia a sebapredstavy.
Stotožnenie sa s týmito trendmi vedie opäť k otvoreniu sa pre vniknutie negatívneho
ducha či entít do svojho života, ktoré podnecujú, podporujú a držia jedinca vo
vonkajšku, v neustálych ilúziách a sebaklame ohľadne seba i druhých i Najvyššieho.
Na druhej strane, čokoľvek, čo sa vytvorí alebo urobí v pozitívnom stave, sa vždy
robí z pozície vnútra, z reality večnej prítomnosti Najvyššieho vo vnútri každého, ktorá
reguluje všetky udalosti a ktorá umožňuje získať pravdivé a pozitívne a pravé a správne
sebapoňatie a sebapredstavu, čo je zas premietnuté navonok, do vonkajška kvôli
zdieľaniu s každým v duchu vzájomného osohu, spoločného dobra a spoločného úžitku.
Takže v pozitívnom stave je pravé ja vytvorené z prítomnosti Najvyššieho, podľa
prítomnosti Najvyššieho, skrz prítomnosť Najvyššieho a s prítomnosťou Najvyššieho, v
celistvosti jedincovho bytia a existencie. A keďže taká prítomnosť je jedinou pravou
realitou, jedinec získava pravé sebapoňatie a sebapredstavu a uniká tomu, aby bol
ovládaný ilúziami a podvodmi. Samozrejme, trend negatívneho stavu je presne opačný,
lebo tam nie je nič vytvárané alebo robené, či vymýšľané z vnútrajška, ale podľa
fabrikácií vonkajška, ktoré sú následne vnútené jedincovmu životnému štýlu a ten si
potom volí nemať inú možnosť, než stotožniť sa s takými fabrikáciami, stať sa takými
fabrikáciami a niesť dôsledky takého zničujúceho stotožnenia sa s tými fabrikáciami.
4. Trendom negatívneho stavu je, že všetko je podmienečné. Všetko, čo sa urobí,
všetko čo sa zosnuje v negatívnom stave, je vždy podmienečné. Vždy je to závislé od
určitých protihodnôt, ktoré vylučujú celistvosť jedincovej esencie a substancie, jeho/jej
bytia a existencie, takže keď má jedinec v negatívnom stave k niekomu vzťah, je to ako
mať vzťah z pozície zatvorenej knihy. Ja sa ti otvorím len do tej miery, do akej budem
mať pocit, že je to pre mňa prospešné a užitočné, a popriem a odmietnem a oklamem a
budem neúprimne tvrdiť, že je to všetko, čo mám. Teda, negatívny stav je veľmi
tajnostkársky, vždy sa držiac späť, aby jedinec nezdieľal bezpodmienečne všetko, čo má
alebo vlastní. Toto vedie k osvojeniu si balamutenia, odmietania a nečestnosti voči iným
i voči sebe, čo zas vedie k postoju vlastnej výnimočnosti, že, „len ja mám právo vlastniť
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a vedieť určité veci, a kvôli tomu falošnému prisvojeniu si takého práva nebudem
zdieľať seba ani svoje poznanie, či čokoľvek, čo mám, s nikým iným. Ja určím, do akej
miery a koľko budem zdieľať alebo robiť, či odhaľovať.“ Všímate si, aký je negatívny
stav tajnostkársky? Pozrite sa na KGB, pozrite sa na CIA, IRS a všetky tie organizácie
pekiel, ktoré sú zriadené na planéte Zem, aké sú tajné, pod zámienkou národnej
bezpečnosti a rôznych iných ohavností negatívneho stavu. A, samozrejme, za súčasne
existujúcich podmienok na planéte Zem je toto jediný uskutočniteľný a možný spôsob.
Stotožnenie sa s takými ideami a trendmi je, samozrejme, jedným z najničivejších
spôsobov, skrz aké a akými negatívne entity vnikajú do života ľudí a ako podnecujú a
stimulujú a podporujú tieto typy trendov a postojov.
A teraz, v pozitívnom stave je trendom, že všetko je tam bezpodmienečné. Každý je
otvorená kniha. Ja som otvorená kniha, preto si ma každý môže prečítať stranu za
stranou a ja sa o seba podelím bezpodmienečne, bez akejkoľvek výlučnosti, bez
akéhokoľvek odmietania, nečestnosti, balamutenia, bez zatajovania čohosi. Je veľkým
potešením a pôžitkom, že sa môžem bezpodmienečne so všetkými kompletne a úplne
podeliť o seba a o všetko čo mám. V takom postoji je večná prítomnosť Najvyššieho,
pretože Najvyšší sa o Seba delí bezpodmienečne so všetkými ostatnými do tej miery a v
takom rozsahu, v akom sú ľudia schopní prijať Jeho/Jej bezpodmienečné zdieľanie.
5. V negatívnom stave je trend, že všetko, čo kto robí alebo cíti, alebo s čím príde, je
a môže byť potvrdené len prostredníctvom uznania, prijatia, obdivu a ocenenia
ostatnými. Potvrdenie sa teda nerobí Najvyšším, skrz Neho/Ňu, s Ním/Ňou a od
Neho/Nej, z pozície vnútra Vnútornej Mysle, ale namiesto toho sa robí podľa toho, čo
hovoria druhí ľudia, ako reagujú, ako akceptujú, alebo potvrdzujú či obdivujú čokoľvek,
s čím kto príde. Všimnite si, prosím, že ak chýba taká podpora, akceptovanie,
potvrdenie, obdiv, atď., vedie to k zničujúcemu stavu depresie, utrpenia, trápenia,
zbytočnosti, sebapopierania a napokon k samovražde. Toto je nebezpečný trend, lebo
stotožnenie sa s takými postojmi otvára dvere veľmi tvrdému vludzovaniu sa
negatívnych entít, ktoré podnecujú, kŕmia a stimulujú každého, aby sa tak cítil a aby bol
závislý od uznania, akceptovania, obdivu a schválenia druhými.
Na druhej strane, v pozitívnom stave je trend, že uznanie, obdiv alebo akceptovanie
jedincových skutkov, ideí, myšlienok prichádza vždy len z vnútra, z prítomnosti
Najvyššieho. Preto prichádzajú priamo od Najvyššieho, podľa Najvyššieho, skrz
Najvyššieho a s Najvyšším. Vďaka takému postoju a stanovisku, samozrejme, nechýba
žiadne akceptovanie, pretože jedinec akceptuje Najvyššieho v sebe. Vďaka takému
postoju, nakoľko jedinec to akceptuje, akceptuje Najvyššieho v druhých. Toto vedie
k totálnemu vzájomnému akceptovaniu sa, k vzájomnému rešpektu a vzájomnému
ohľadu. Takže im ani len nenapadne, aby boli uznávaní, akceptovaní, obdivovaní a
uctievaní ohľadom svojich ideí, myšlienok a skutkov zvonka, pretože každý tam robí
všetko z Najvyššieho, podľa Najvyššieho, skrz Najvyššieho a s Najvyšším zvnútra,
preto je každý cenný, pozitívny a vážený. Ako vidíte, v pozitívnom stave niet žiadneho
pomyslenia či potreby byť uznávaný, akceptovaný, obdivovaný a uctievaný druhými za
svoje skutky. Jedinec robí všetko kvôli princípu, lebo takto to je, bez akejkoľvek
potreby uznania a akceptovania druhými z vonkajška. Keďže vonkajšok pochádza z
vnútrajška, vnútorné uznanie znamená súčasne vonkajšie uznanie, takže jedinec sa
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nemusí obracať von, márniť svoj čas a energiu na vyhľadávanie uznania vonku, kde
žiadne uznanie nie je.
6. V negatívnom stave majú ľudia tendenciu hľadať v druhých ľuďoch, ako trend,
len to, čo je negatívne, čo je špatné, čo je zlé, čo je slabé, čo je háklivé, čo je
nepriaznivé. Majú tendenciu zdôrazňovať takéto aspekty jedincovej osobnosti. Zvyčajne
sa to robí so sklonom ponižovať ľudí, za účelom odsudzovania, zavrhovania a
odmietania všetkého dobrého a pozitívneho v ľuďoch, aby mohol jedinec vyzerať zo
svojej vlastnej pozície dobre a pozitívne a obdivuhodne, za účelom sebavyzdvihovania,
sebaobdivu, sebavelebenia, vlastnej dôležitosti, vlastnej výnimočnosti, farizejstva, atď.,
atď. Princípom tu je, že „ja mám pravdu a všetci ostatní sa mýlia.“ Preto, aby som
dokázal, že je to pravda, že ja mám pravdu a všetci ostatní sa mýlia, je nevyhnutné
hľadať v ľuďoch len negatívne veci, špatné veci, nesprávne veci, ktoré ma vedú k
záveru, že nakoľko oni sú špatní, zlí a negatívni, nemôžu mať pravdu, a preto len ja
mám pravdu a oni všetci sa mýlia. Arogancia tohto stanoviska, drzosť a megalománia
tohto stanoviska je úplne zrejmá a toto je obľúbená cesta negatívnych duchov — pokiaľ
sa ľudia stotožnia s týmto stanoviskom a trendom — ako sa vlúdiť do ľudských životov
a ovládať a ovplyvňovať ich životy v tom smere.
A teraz, na pozitívnej strane je všeobecným trendom, že členovia pozitívnej strany
vždy v ľuďoch zdôrazňujú všetko dobré, pozitívne, pravé, správne, tvorivé, produktívne,
konštruktívne a čo obsahuje v takých atribútoch prítomnosť Najvyššieho. Dôraz je preto
vždy na prítomnosti Najvyššieho. Kým v negatívnom stave je vždy dôraz na prítomnosti
diabla, na prítomnosti negatívneho stavu, na prítomnosti nesprávnosti, v pozitívnom
stave je vždy dôraz na prítomnosti Najvyššieho, a následne na všetkom, čo je pozitívne a
dobré. Preto v pozitívnom stave nie je možné, predstaviteľné, ba ani im vôbec nepríde
na um žiadne odsudzovanie, žiadne súdenie, žiadne popieranie, žiadne odmietanie,
žiadne odpisovanie ľudí. Také myšlienky, ak sa objavia v ich mysli, sú ohavnosťou a im
sa hnusí čo i len pomyslenie na ne. V pozitívnom stave teda platí princíp: keďže každý
obsahuje v sebe, vo svojej Vnútornej Mysli, večnú prítomnosť Najvyššieho, každý,
dokonca aj v negatívnom stave, má potenciál mať pravdu bez ohľadu na to, aká zlá a
negatívna je jeho/jej momentálna situácia. Dôraz je tu na potenciáli mať pravdu, čo je
bázou alebo základom, na ktorom sa možno odvrátiť od svojho zla a lži alebo od svojho
mýlenia sa. Preto v pozitívnom stave alebo z pozitívneho stavu nie je nikto nikdy v
negatívnom stave ponižovaný a niet tam žiadnej túžby, želania ba dokonca tam ani
nevznikne myšlienka vyvyšovania sa, sebaobdivu, sebavelebenia, vlastnej dôležitosti,
lebo každý je dôležitý, každý je obdivuhodný, každý je odlišný, každý je jedinečný,
každý je zvláštny a každý je rovnoprávny a každý je hodnotný, lebo každý v sebe nesie,
vo svojej Vnútornej Mysli, jedinečný prejav a prítomnosť Najvyššieho.
7. V negatívnom stave je podivný trend, že všetko, čo sa deje v ľudskom živote
alebo v živote všeobecne, alebo presnejšie v pseudo-živote, je ovládané situáciami,
udalosťami a vonkajškom. Zábavné na tom je, že jedinec nevládne nad situáciou,
dianiami a udalosťami svojho života, ale ony vládnu nad ním/ňou. Jedinec je takmer
určovaný situáciami, udalosťami, prostredím a vonkajškom. Je teda otrokom situácií a
nemá vládu nad svojím životom z tejto pozície. V negatívnom stave teda vládne mylný
dojem, že jedinec nie je pánom svojho života, že nie je stredom svojho vlastného
vesmíru, ale namiesto toho je hračkou síl a situácií, ktoré sú mimo jeho/jej kontroly.
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Toto je opäť nebezpečná situácia, lebo vedie k prijatiu myšlienky, že negatívny stav je
nevyhnutný, a preto je márne proti nemu bojovať. Nuž, stotožnenie sa s takouto
myšlienkou opäť krásne otvára dvere pre vlúdenie sa negatívnych entít — ktoré
ovládajú a kontrolujú ľudí — do jedincovho života a ten sa skutočne stáva hračkou v
hrách negatívneho stavu.
Na druhej strane, v pozitívnom stave je situácia úplne opačná. Jedinec ovláda každú
situáciu, každú udalosť, lebo on/ona určuje svojou voľbou, aká to bude situácia, aký
bude jej obsah, ako bude tá situácia využitá a aké udalosti a príhody sú nevyhnutné, aby
sa objavil a ujal vzájomný osoh, spoločné dobro a zdieľanie so všetkými v Stvorení
Najvyššieho. Takže v pozitívnom stave sú všetky udalosti, situácie a diania výsledkom
jedincovho vnútra alebo jeho/jej ideí, ktoré sa neustále objavujú v jeho/jej Vnútornej
Mysli z prítomnosti Najvyššieho, podľa prítomnosti Najvyššieho, skrz prítomnosť
Najvyššieho a prítomnosťou Najvyššieho v jeho/jej Vnútornej Mysli.
8. A posledným trendom, trendom číslo osem, je, že v negatívnom stave je všetko
postavené na princípe predstáv a výhovoriek. Hľadaním len negatívnych aspektov v
druhých, ako bolo uvedené v trende číslo šesť, jedinec ospravedlňuje a zdôvodňuje
svoju vlastnú negativitu a prijíma negativitu ako spôsob života; fakticky, ako normálny
spôsob života. Princípom tu je, že ak sa pozerám okolo a vidím, že každý robí veci,
ktoré sú obecne považované za nie vhodné a sú odsúdeniahodné alebo negatívne, keďže
všetci ostatní to robia, potom aj ja mám právo robiť to isté, a preto by som sa nemal/a
cítiť zle alebo robiť niečo, aby som sa zmenil/a, lebo každý podvádza, každý klame,
každý hovorí lži, atď., atď., ad infinitum. Toto je dobrý spôsob odôvodňovania,
ospravedlňovania, opodstatňovania a vyhovárania sa pre negatívny stav. Toto je ďalší
dôvod, prečo majú ľudia tendenciu hľadať v druhých len negatívne aspekty, aby tým
mohli ospravedlňovať svoju vlastnú negativitu.
Na druhej strane, všetko, čo si niekto predstavuje v pozitívnom stave, keď si to
predstavuje, je to vždy pozitívne, dobré, prameniace z Najvyššieho, z vnútra, majúc
tendenciu hľadať spoločné body, prítomnosť Najvyššieho v druhých za účelom
zjednotenia, jedinosti a harmónie, aby z takého vzťahu mohol vzniknúť väčší vzájomný
osoh, spoločné dobro a úžitok.
Ešte raz, stotožnenie sa s touto negatívnou situáciou, negatívnymi trendmi, je
jedným z najlepších spôsobov pre vlúdenie sa negatívnych entít do jedincovho života,
ktoré podporujú, podnecujú a udržiavajú takýto druh projekcie a ohavnosti,
ospravedlňovania, výhovoriek a odôvodňovaní existencie a bytia negatívneho stavu.
Preto je pri prístupe k ľuďom dôležité, najmä ak ich človek lieči alebo je ich
poradca, uvedomovať si tieto i akékoľvek ďalšie body a možnosti veľmi rafinovaných a
prefíkaných vlúdení sa negatívnych entít skrz také falošné stotožnenia sa, aké boli
spomenuté vyššie.
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Varovanie ohľadom negatívnych entít.
Toto je varovanie, ktoré sa odporúča vziať do úvahy najmä vtedy, ak niekto pracuje
s duchovnými radcami vo svojom vlastnom tranze alebo keď sa zaoberá svojimi
klientmi.
Keď má nejaká osoba v sebe nejakú negatívnu entitu, ktorá je viac než len prosté
votrenie sa, je nevyhnutné uplatniť krajnú opatrnosť pri zaoberaní sa tou osobou a
jeho/jej duchovnými radcami. Treba si byť vedomý, že v takých situáciách tá entita má
nesporne pod kontrolou všetko, čo tvorí danú osobu. Treba si byť vedomý, že Vnútorná
Myseľ tej osoby je uväznená, izolovaná a úplne oddelená od ktorejkoľvek časti mysle
tej osoby a aj od jeho/jej tela. Tá negatívna entita teda kompletne a úplne riadi aj
ideomotorické reakcie, a preto ovplyvňuje ideomotorické reakcie, pohyby prstov,
predstierajúc, že prichádzajú z Vnútornej Mysle. Ak sa teda niekto opýta, „hovorí to
Vnútorná Myseľ?“, dostane odpoveď „áno“. V tejto situácii nemá duchovný
hypnoterapeut žiadnu možnosť dostať sa k Vnútornej Mysli, aby si overil a skontroloval
pravú totožnosť tejto entity. Veľmi často bude tá entita veľmi autoritatívne tvrdiť, že je
Najvyšší, Ježiš Kristus, alebo Najvyšší Duchovný Radca. Treba byť opatrný aj ohľadom
možnosti, že v takých prípadoch všetci ostatní duchovní radcovia môžu byť v
skutočnosti pseudo-radcovia a tieň je alebo bude kooperatívny a ochotný a milý, keďže
bude komunikovať z pozície negatívneho stavu, ktorý bude považovaný za pozitívny, a
teda zdanlivo nebude potrebná žiadna konverzia alebo oslobodenie tieňa. Nanešťastie,
osoba, ktorá je v tejto kategórii, je plne stotožnená s touto situáciou a bude počúvať
svojho pseudo-najvyššieho duchovného radcu, považujúc ho za Ježiša Krista, alebo za
Boha. Klient nechce zmeniť túto situáciu, pretože mylne predpokladá, že zmeniť ju
alebo odpojiť sa od komunikácie s touto entitou znamená, že už viac nebude mať žiadny
prístup k Najvyššiemu. Toto je veľmi prefíkaný sebaklam, využívaný tou negatívnou
entitou na totálnu kontrolu života danej osoby. Jediný spôsob, ako môže teraz duchovný
hypnoterapeut zistiť a určiť, či je táto situácia negatívna a abnormálna, nie sú
ideomotorické reakcie, ale len intuícia, pocity, klinické pozorovanie a hodnotenie
obsahu toho, čo povie tá negatívna entita počas tranzu a ako sa správa klient mimo
tranzu.
Tu sú niektoré príznaky, ktoré treba hľadať.
1. Po prvé, duchovný hypnoterapeut zbadá, že klient nepreukazuje alebo voči nemu
nie sú preukazované žiadne pocity lásky. Je tam pocit chladu a úplnej ľahostajnosti.
Externá alebo vonkajšia myseľ klienta je zvyčajne vypojená, slabo sústredená,
rozptýlená, strohá a plná tráum. Navonok a klinicky klient vyzerá byť takmer na hranici
psychózy. Nie vždy je to však tak, pretože to závisí od stupňa prefíkanosti posesívnej
negatívnej entity a z akej úrovne pekiel pochádza, lebo niektoré z nich môžu predstierať
dobré duševné a fyzické zdravie.
2. Ďalším príznakom je, že klient je zvyčajne silný fajčiar, alebo pijan, alebo
narkoman, alebo je závislý na niečom, alebo má nejaký návyk, zvyčajne deštruktívnej
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povahy alebo sebadeštruktívnej povahy a tá negatívna entita tvrdí, že to nie je žiaden
problém. Klasickým príkladom takej situácie je preslávený a pekný prípad osoby Dr.
K.R., ktorá je jedným z najsilnejších náruživých fajčiarov, a jej takzvaní duchovní
radcovia jej hovoria, že je to OK a že je správne fajčiť a že na tom nie je nič zlé. To isté
platí o osobe, ktorá prenáša posolstvá od Setha. Je silná fajčiarka, a napriek tomu jej
Seth hovorí, aby fajčila ďalej a dokonca jej poskytuje prestávky, aby si mohla pofajčiť
medzi diktovaním jednotlivých textov.
4. Klient tvrdí, že nemá žiadnu inú možnosť v danej veci, než poslúchať a riadiť sa
inštrukciami tej entity, lebo inak mu tá entita sťaží život a urobí ho neznesiteľným, ak sa
nimi nebude riadiť, a, samozrejme, tá entita je považovaná za Boha alebo za Ježiša
Krista, takže „radšej sa tým riaď, ak to hovorí Boh.“
5. Keď tá entita hovorí cez klienta, použijúc klientove hlasivky, terapeut si môže
okamžite všimnúť nedostatok lásky, nedostatok múdrosti, nedostatok ohľadu,
akceptovania a pokory. Tá entita je veľmi finalistická, dogmatická, rigidná,
predpovedajúca budúce udalosti s pocitom absolútnej istoty a s pocitom, že „je to tak,
lebo to hovorím ja“, nedávajúc klientovi žiadnu slobodu voľby zmeniť či modifikovať,
alebo korigovať tú situáciu, predstierajúc, že to klient si pôvodne zvolil, že sa bude
riadiť tým, čo mu tá entita diktuje a hovorí, čo je, samozrejme, pravda, lebo presne to sa
stalo. No dotyčná entita využíva tú situáciu ako zámienku na prevzatie totálnej kontroly
a na to, aby klientovi povedala, že nemá vôbec na výber, pretože sa už rozhodol —
nemať vôbec na výber a nechať voľbu na ňu.
6. Tá entita hovorí spôsobom „musíš“, je to nevyhnutné, „nariaďujem, je to moje
nariadenie, tak to má byť“, a aj tak, kto by sa hádal s Najvyšším? Tá entita zvyčajne
vyhlasuje, že klient je veľmi špeciálna osoba, zvláštnejšia než všetci ostatní, a z toho
dôvodu by sa ostatní radšej mali riadiť a mali by poslúchať, čo tá entita hovorí cez toho
klienta a mali by s tým klientom jednať so špeciálnym ohľadom a uprednostňovaním.
Terapeut teda môže zaznamenať v tejto situácii nezvyčajné špeciálne okolnosti vlastnej
výnimočnosti, farizejstva a uprednostňovania.
7. Tá entita zúfalo chce, aby jej hypnoterapeut kládol množstvo otázok, pretože cez
také otázky psychoterapeut nevdojak prezrádza určité informácie o sebe, o svojom
živote, záujmoch a tá entita je schopná cez také otázky vyčítať množstvo vecí, ktoré sú
nevedome naznačené vo vyhláseniach terapeuta, napriek faktu, že o nich priamo
nehovorí. A, samozrejme, tá entita okamžite kompletne a naplno ťaží z týchto
informácií a nevedomých nepriamych i priamych vyhlásení a na ich základe robí
autoritatívne predpovede a preukazuje určité poznanie informácií o terapeutovi, ktorými
je terapeut totálne ohromený a prekvapený. Toto je pravda najmä vzhľadom k faktu, že
terapeut si myslí, že žiadne také informácie o ňom/nej neboli tej entite poskytnuté, a
napriek tomu tá entita vie tieto veci o terapeutovi. Terapeut si, samozrejme,
neuvedomuje, že cez určité podprahové impulzy, keď terapeut kladie tej entite otázky, je
tá entita schopná okamžite sa votrieť do mysle terapeuta a vyčítať všetko, čo potrebuje,
aby zviedla a dávala príkazy terapeutovi, aby lapila terapeuta do pasce, aby uveril a
prijal fakt, že tá entita je Najvyšší. Toto je veľmi presvedčivý spôsob alebo cesta, ako
môže tá entita prinútiť terapeuta, aby uveril, že ona je Najvyšší.
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Toto sú niektoré znaky na zistenie skutočnej povahy posesívnych entít. Je jasné, že
je možné nájsť viac takých podobných znakov na zistenie ich pravej povahy. Ak by bolo
ťažké zistiť nejaké také znaky, avšak terapeut cíti intuitívne, alebo dostane správu od
svojej vlastnej Vnútornej Mysle alebo od svojich vlastných Duchovných Radcov, že je
s tou situáciou niečo v hroznom neporiadku, bez ohľadu na to, že navonok vyzerá
všetko veľmi fajn, potom sa realizátorovi tohto procesu radí, aby vyvolal najvyšších
členov Centra pre duchovnú transformáciu, obzvlášť predsedajúceho alebo riaditeľa
toho centra. Predsedajúci potom určí troch duchovne vysoko rozvinutých členov
predstavenstva, ktorí preskúmajú ten prípad. Odporúčalo by sa uviesť klienta do
prítomnosti tých troch členov i realizátora, ktorý je štvrtým, ktorý potom uvedie klienta
do hlbokého tranzu v prítomnosti tých troch duchovne vysoko rozvinutých členov
Duchovného transformačného centra.
V tom procese budú aj oni samotní v hlbokom tranze, z ktorého budú spolupracovať
a potvrdzovať alebo žiadať Najvyššieho, aby vyriešil tú situáciu. Ak by sa všetci traja
členovia zhodli na tom, že je to podvodná situácia alebo pasca a zhodnú sa na tom
nezávisle, z hlbokej úrovne svojho vlastného tranzu a cez dôkladné overovanie a
pozorovanie klienta mimo tranzu, potom bude záverom, že Najvyšší prehovoril, a preto
by mal byť terapeut primerane varovaný a nemal by brať žiadne vyhlásenie, ktoré
prichádza cez klienta, vážne. Terapeut by sa mal naďalej podporným spôsobom starať o
klienta, no v tom čase by sa nemal za žiadnych okolností pokúšať o násilný exorcizmus
tej posesívnej entity, lebo taký pokus by mohol viesť k úplnému psychickému zrúteniu.
Terapeut v tom prípade jednoducho, podporne, objektívne zdôrazní pozitívne
vyhlásenie, dobro a lásku a pravdu a múdrosť, a zakončí terapiu sugesciou, že klient
bude schopný efektívne a úspešne vyriešiť svoje problémy a zvládnuť všetky druhy
životných situácií podľa svojich najlepších schopností a bude schopný pochopiť všetko,
čo sa deje a bude diať, v správnom čase, v náležitom čase, za správnych podmienok,
keď bude vhodná doba. V tomto bode nemožno v takýchto prípadoch nič viac urobiť.
Treba si tiež byť vedomý, že v takých prípadoch by klient mohol byť agentom
negatívneho stavu, ktorý dychtí po infiltrovaní sa do Duchovného transformačného
centra a po zničení alebo zabránení, alebo oklamaní a zvedení, alebo odstránení jeho
primárneho účelu a cieľa.
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O feminite, maskulinite a ľudskej sexualite.
Toto je veľmi citlivá téma a malo by sa k nej pristupovať s otvorenou mysľou a
poprosiť Najvyššieho, aby poskytol správne chápanie, vnímanie a aplikovanie toho, čo
bude zjavené.
Ako je známe, princípy feminity a maskulinity a ich vzájomné vnútorné a vonkajšie
vzťahy, ako aj pojmy manželstvo a sexualita sú ľudstvom na planéte Zem značne
nepochopené, nesprávne používané, zneužívané, prekrútené a zohavené. Vyhlásenia v
Svätej Biblii o týchto veciach, ako aj interpretácia cudzoložstva, sú brané doslovne,
akoby sa týkali vzťahu ženy a muža, namiesto feminity a maskulinity. Toto je
rozhodujúci rozdiel. Keď hovoríme o mužovi a žene, hovoríme o dvoch ľudských
bytostiach. Keď hovoríme o feminite a maskulinite, hovoríme o princípoch, ktoré sú
úplne základnými, životne dôležitými a rozhodujúcimi duchovnými princípmi,
obsiahnutými v každej jednej ľudskej bytosti. A teraz, keď Pán hovorí o spojení a
manželstve, vždy hovorí o vnútornom stave vecí, a nie o povrchnom, vonkajšom,
externom vzťahu a zväzku. Princípom je, že keď Boh stvoril človeka, stvoril v tom
jednom človeku feminitu i maskulinitu. Celú povahu, štruktúru, dynamiku, obsah
človeka možno odvodiť z princípov feminity a maskulinity, ktoré sú neodmysliteľne
obsiahnuté v mysli človeka. Teda, keď hovoríme o človeku, nehovoríme o mužovi, ale
hovoríme o spojení, jednote, jedinosti a harmónii feminínnych a maskulínnych
princípov, obsiahnutých v tej jedinosti, v tej jednej ľudskej bytosti.
Keď teda Pán povedal, že je nemožné rozviesť sa alebo rozvádzať sa bez spáchania
cudzoložstva, hovorí o separácii, izolácii, potlačení, obmedzení, rozdelení a podcenení
jedného princípu pred druhým, namiesto hovorenia o povrchnom, vonkajšom vzťahu
medzi mužom a ženou. Vzťah medzi mužom a ženou môže, ale aj nemusí byť
cudzoložný bez ohľadu na to, či je to vo vnútri alebo mimo vonkajších manželských
zväzkov, v závislosti od typu úmyslu, s akým kto pristupuje k takému vzťahu. Ak je
úmysel negatívny, zlý a egoistický, potom je to cudzoložný vzťah dokonca aj s vlastným
manželom alebo manželkou vo vonkajšom zmysle alebo v manželskom zväzku podľa
tradičného a konvenčného ponímania. Ak je však úmysel takého vzťahu pozitívny a
dobrý, ak je to vzájomný prospech, spoločné dobro a úžitok, väčšie poznanie
Najvyššieho, druhých, seba a ak je to služba Bohu a druhým, taký vzťah potom nie je
cudzoložný, ale správny, vhodný a zbožný.
Vráťme sa ale k princípom feminity a maskulinity. Pán hovorí, že čo Boh spojí,
človek nech nerozdeľuje. To znamená, že Boh stvoril človeka ako jednotu feminínnych
a maskulínnych princípov. No predvídajúc, čo s týmito princípmi urobia pseudotvorcovia, Boh varoval ľudstvo, pred „Pádom“, že také rozdelenie bude mať zničujúce
dôsledky pre ľudský život. To by bolo spáchanie cudzoložstva. To znamená, že ak by sa
čo i len pokúsili oddeliť tie princípy, takmer by to znesvätilo svätosť a posvätnosť
Stvorenia Pána. Čo oni, samozrejme, urobili. Dôvodom, prečo to urobili a prečo to
potrebovali urobiť, bolo, že pokiaľ boli princípy feminity a maskulinity jedným,
zjednotené v mysli jedinca, žiadny negatívny stav nemohol byť aktivovaný a uvedený
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do dominantného postavenia. Preto, aby bolo možné taký čin spáchať a aby sa mohol
negatívny stav stať aktívnym a dominantným (za účelom dozvedieť sa odpoveď na tú
pôvodnú otázku, ktorá bola zjavená v knihách „Základy ľudskej duchovnosti“ a
„Posolstvá z vnútra“), prvým nevyhnutným krokom bolo starostlivé oddelenie princípov
feminity a maskulinity, ich izolácia, rozdelenia a uprednostnenie jedného princípu pred
druhým, aby tak bola porušená rovnosť a aby už nikdy nemohlo dôjsť k žiadnemu
pravému zjednoteniu. Pri prístupe k tejto záležitosti pseudo-tvorcovia, poznajúc
genetickú manipuláciu a duchovné súvzťažnosti, dôkladne potlačili feminitu a izolovali
ju od maskulinity takým spôsobom, že keď fabrikovali muža a ženu, akých poznáme v
súčasnosti, veľmi výrazne a dôsledne znížili dôležitosť, potlačili a obmedzili feminínne
vnímanie, city a ponímanie v mužovi, a to isté urobili s maskulinitou v ženách.
Samozrejme, vyskytnú sa odchýlky, lebo tak to je, no väčšina prípadov bola úspešná,
ako živo ilustruje a demonštruje história ľudstva.
Samozrejme, za účelom aktivácie a dominancie negatívneho stavu bol namiesto
feminity daný dôraz na maskulinitu. Dôvodom je, že esencia života, ktorou je láska a
ktorá je reprezentovaná princípom feminity, musela byť daná do podriadeného,
menejcenného postavenia, podradného, neželaného postavenia, s ktorým by bolo
zaobchádzané s opovrhnutím, pretože v láske je samotná prítomnosť života, ktorá je
prítomnosťou Najvyššieho. Na Najvyššieho sa možno obracať len cez princíp lásky a,
samozrejme, z princípu múdrosti. Obracať sa na Najvyššieho z lásky je múdre. To je
múdrosť, no ak niekto odstráni ten princíp, ako sa potom obracia na Najvyššieho,
prostredníctvom čoho? Len skrz rozum, skrz racionálnosť; a tie nemajú žiaden obsah.
Takže namiesto nájdenia Boha človek nenachádza nič. Je to pekná cesta, ktorá vedie k
vývoju materializmu, ateizmu, agnosticizmu, empirizmu, pozitivizmu, panteizmu a
všetkých tých vecí, ktoré popierajú pravú prirodzenosť Najvyššieho, Ktorého/Ktorej
esenciou je Absolútna Láska, a tým popieraním popierajú Substanciu, čiže pravú
múdrosť. Stávajú sa z nich teda blázni a bláznovstvo je potom považované za najväčšiu
múdrosť a dôvtip. Samozrejme, to odvádza od Boha, od Najvyššieho, namiesto toho,
aby to viedlo k Nemu. Alebo to vedie k falošným bohom a falošnej duchovnosti. A toto
je duchovné cudzoložstvo. Toto znamená cudzoložstvo, a nie milovanie sa s niekým
iným než so svojím vlastným manželským partnerom, pokiaľ sa to robí s dobrým a
pozitívnym úmyslom. Toto treba neustále zdôrazňovať. Musí sa to robiť s pozitívnym
a dobrým úmyslom, v čistote svojho srdca.
Ďalším bodom ohľadne tejto separácie je, že pravé milovanie a pravé chápanie,
zmysel a pocity ohľadne významu sexuality a jej účelu možno úplne, kompletne a
výlučne koncipovať len z pozície totálneho zjednotenia princípov feminity a
maskulinity, zvnútra von. A nie zvonka do vonka, čiže od jednej osoby k druhej. Nuž,
ak máte situáciu, kde obom ľuďom chýba to zjednotenie (ktoré chýba všetkým v
negatívnom stave, pretože o tom negatívny stav je — nemať také zjednotenie) potom,
samozrejme, nie je možný žiadny pravý význam, chápanie, správne cítenie, správne
ponímanie a správne praktizovanie milovania sa. Aby uspeli pri totálnom
znehodnocovaní a ohavení sexuality, pseudo-tvorcovia vynašli veľmi sofistikované
prostriedky, vďaka ktorým nemôže dôjsť k žiadnemu správnemu chápaniu a
praktizovaniu sexuality.
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Najskôr nahradili biklonovanie — ako prostriedok privádzania ľudských bytostí na
tento svet, opísaný v knihe „Základy ľudskej duchovnosti“ — zvieracím spôsobom a
cestou, čiže počatím ľudského tela v matkinom lone, ktoré sa nachádza medzi močovým
a análnym traktom, alebo uprostred výkalov a moču či výlučkov, ako bolo uvedené
predtým v inom čase a na inom mieste.
Takýmto typom počatia sa dosiahlo niekoľko vecí. Bol zlikvidovaný priamy prístup
do duchovného sveta. Došlo k uzatvoreniu Vnútornej Mysle. Boli vymazané všetky
spomienky na svoju predošlú existenciu pred počatím vo forme ducha v onom
špeciálnom duchovnom svete. Bola umožnená voľba a vyzdvihnutie jedného princípu
nad druhý, buď maskulinity, alebo feminity, takže bolo možné dosiahnuť potlačenie
duchovných, duševných, emocionálnych, intelektuálnych a fyzických kvalít týchto
princípov. A, samozrejme, mohla byť zavedená neznalosť a nevedomé procesy. No
hlavné, čo sa dosiahlo týmto všetkým, veľmi prefíkaným, veľmi ľstivým,
sofistikovaným a zničujúcim spôsobom, je, že ľudský plod bol úplne a totálne izolovaný
a oddelený od všetkého ostatného a bol učinený kompletne a totálne závislým na jedinej
osobe, teda na matke. Preto akékoľvek informácie, ktoré má plod k dispozícii, má k
dispozícii len zvonka a len od jedinej osoby a len skrz ňu — matku. A, samozrejme,
informácie, ktoré prichádzajú cez matku, sú, že feminínny princíp nie je cenený; že
feminínny princíp nie je ničím; že feminínny princíp je sluha, otrok; že feminínny
princíp nie je vôbec rovnocenný, a že treba slúžiť, poslúchať a nasledovať len
maskulínny princíp a ak to budete robiť, všetko bude fajn. Takže, tieto informácie sú
vštepované, tlačené do hlavy celým matkiným bytím a existovaním. Sú prenesené do
plodu. Tak sa negatívny stav začína zmocňovať plodu a konať svoje dielo skazy.
Samozrejme, keďže všetko spojenie s duchovným svetom, s domovom, bolo pretrhnuté
procesom fyzického narodenia, plod, súc veľmi senzitívny a ovplyvniteľný a úplne
otvorený, nemá zdanlivo žiadnu inú možnosť, než sa totálne a kompletne stotožniť s
takými posolstvami, ktoré prichádzajú bez ohľadu na to, čo proti tomu hovorí matka.
Treba si pamätať, že matka vo svojich génoch odráža konvenčný, tradičný a bežný
prístup, chápanie a ponímanie feminity a maskulinity, ešte stále existujúci v súčasnosti
na planéte Zem. A na toto plod reaguje. Dokonca aj keď je matka feministka, ktorá
hovorí opak, no ten opak je v rozpore s tým, čo hovoria plodu na podprahovej úrovni jej
gény, jej celé nevedomé psyché, plod bude reagovať na podprahové podnety, lebo to je
to, čo sa predovšetkým a hlavne počíta v takejto situácii. Samozrejme, plod, nemajúc
žiadne iné informácie, žiadny prístup k Vnútornej Mysli v tej dobe, žiadny prístup k
svojej domovskej základni, nemá zdanlivo žiadnu inú možnosť, než prijať fakt, že je to
tak; že je to prirodzený, vhodný a správny jav; že je to zbožné; že je to vôľa Božia,
pretože žiadna iná cesta neexistuje. Niet žiadnych porovnaní, žiadnych spomienok na
žiadne iné možné cesty. A všimnite si, prosím, ako všetci zdôrazňujú, najmä v
kresťanstve, že Boh je muž. Nuž, ak je Boh muž, potom Boh uprednostňuje mužskú
formu a táto je nadradená a treba ju uctievať, obdivovať, nadväzovať s ňou vzťah. A
všetko ostatné, čo nie je mužské, preto nie je zbožné, je to podradné a je to na to, aby to
slúžilo rozmarom, želaniam a túžbam všemocného Boha — muža. Všetci muži sa
ochotne s touto ohavnosťou stotožňujú.
Ďalšia vec, ktorá sa dosiahla týmto zvieracím spôsobom privádzania ľudí na tento
svet a skreslením sexuality, je, že priame sexuálne pocity a styk boli zažívané len cez
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vonkajšok, cez úroveň lona alebo oblasť genitálií. Nuž, čo za posolstvo a zážitok prijíma
plod na základe spôsobu, akým je praktizovaný pohlavný styk? Penis prenikne do
vagíny, vylúči semeno a následne sa vytiahne z vagíny. Preto účelom takého styku nie je
nič iné než oplodnenie, s cieľom priviesť viac ľudí na tento svet. A všetka rozkoš, ktorá
pochádza z takého styku, je vnímaná na úplne fyzickej úrovni, s pocitom viny, skrytej či
zjavnej viny, zo strany rodičov za to, že zažívajú také pôžitok prinášajúce vedľajšie
účinky. Tieto sú okamžite nahradené averziou, ukojením, konečnosťou a mnohými
ďalšími škodlivými reakciami tak fyzickej, duševnej, ako aj intelektuálnej povahy.
Sexualita je teda od samého prvého momentu počatia vnímaná ako niečo vonkajšie, čo
prebieha zvonka do vonka, od jedného tela k druhému za účelom oplodnenia. Všetko
ostatné je zakázané, spôsobujúce len ťažkosti, vinu a trápenie. V tejto konotácii má
pohlavný styk len dočasnú hodnotu, lebo po tom, ako otec vylúči semeno do matkinho
lona, po ukojení prichádza pocit prázdnoty, averzie, nespokojnosti a, samozrejme,
skrytej viny za užívanie si toho zážitku v prípade, že si ho rodičia skutočne užívajú.
Avšak, k horšej situácii dôjde vtedy, keď si ho neužívajú, ale robia to len preto, lebo sú
viazaní dodržiavať to z pocitu povinnosti a za účelom rozmnožovania, ako to učí
konvenčný, tradičný prístup. Ešte raz, dokonca aj keď si rodičia, tí konkrétni rodičia,
užívajú svoj pohlavný styk bez pocitu viny a pristupujú k tomu pohlavnému styku z
iných dôvodov než kvôli oplodneniu, posolstvá, ktoré dostáva plod z génov, z nánosov
kolektívneho nevedomia ľudstva, ktoré sú na podprahovej úrovni, úplne, totálne a
kompletne oslabujú dopad dočasných slastných vonkajších, externých pocitov, ktoré títo
rodičia zažívajú v tom konkrétnom čase v rozpore s negatívnymi posolstvami, ktoré
prichádzajú z kolektívneho vedomia. Samozrejme, plod reaguje pohotovejšie na
podprahové správy, ktoré naň neustále kričia z kolektívneho nevedomia ľudstva. Všetky
tie doktríny, učenia, filozofie, informácie, všetko, čo je vštepené do génov, tomu plodu
hovoria, že jestvuje len jedna cesta, že jestvuje jediná správna cesta, a je to takto, toto je
tá správna cesta, toto je zbožná cesta, a všetko ostatné nie je zbožné, je to zlé, negatívne
a nepatričné. Takže keď nastane čas milovať sa, jediný spôsob vášho vzťahu k
milovaniu je ― preniknutie penisu do vagíny za jediným účelom, v podstate kvôli
rozmnožovaniu alebo oplodneniu, a všetko ostatné je vylúčené a ak je z toho nejaký
pôžitok, je to kvôli privedeniu niekoho na tento svet prostredníctvom pohlavného styku
a oplodnenia v matkinom lone. Všetko ostatné, akýkoľvek iný spôsob sexuality, je
nepredstaviteľný a dokonca nie je považovaný za možný, a ak nejaké sú možné, sú
považované za odporné, škaredé, bezbožné a pochádzajúce z pekiel.
Presne takto to chceli pseudo-tvorcovia, aktivátori negatívneho stavu, pretože
objavenie iných ciest a spôsobov a významov sexuality, než boli práve opísané, by im
znemožnilo aktivovať negatívny stav a uviesť ho do dominancie. Nechceli, aby ľudia
vedeli, že pravý pohlavný styk je totálne a kompletné bezpodmienečné zdieľanie a
výmena všetkého, čo kto má, čo ide z vnútra do vnútra skrz, pomocou a so zahrnutím
vonkajška, čo zahrnuje, ako jeden zo spôsobov, aj vniknutie penisu do vagíny. Ľudia sa
teda začali neprávom zaoberať a obmedzili sexualitu výlučne na oblasť genitálií a na
jediný spôsob, na veľmi dobre známu misionársku polohu. Samozrejme, mnohí ľudia
praktizujú iné spôsoby, no je tam množstvo skrytej viny a neuspokojenia, lebo, ešte raz,
je to zvonka do vonka, namiesto toho, aby to bolo zvnútra dovnútra cez vonkajšok.
Problém je, že u ľudstva nie je možný žiadny pohlavný styk zvnútra dovnútra, kým
existuje separácia, izolácia a rozkol medzi feminitou a maskulinitou a medzi

- 98 -

Kapitola 8
maskulinitou a feminitou v každom jednom jedincovi. Aby sa zažil pravý pohlavný styk
spôsobom, ako je to v duchovnom svete, je nevyhnutné vymaniť sa z cudzoložného
položenia, v ktorom je ľudstvo na planéte Zem.
Keď pseudo-tvorcovia oddelili a separovali maskulinitu od feminity, napriek
varovaniu Najvyššieho, že to povedie k hrozným dôsledkom, spáchali cudzoložstvo,
duchovné cudzoložstvo a založili cudzoložnú generáciu, ktorá teraz tvorí celú populáciu
ľudstva na planéte Zem. Samozrejme, stotožnenie sa s takými pojmami a ideami, najmä
z hľadiska faktu, že je to podporované cirkvami, v súčasnosti existujúcimi cirkvami, a
že je to vysvetľované vonkajšími príčinami, takmer znemožňuje, aby sa ľudia zmenili
alebo aby akceptovali, že nejestvuje žiadna iná cesta než táto, pretože nemajú žiadne
porovnanie, žiadnu analógiu a žiadne spomienky na to, aké to bývalo v duchovnom
svete. Ešte raz, stotožnenie sa s tým z nich činí cudzoložnú generáciu. A tak nás nazýval
Ježiš Kristus, cudzoložná generácia, pretože sme s tým súhlasili z určitých dôležitých
duchovných dôvodov a zámerov.
Z tohto hľadiska je jasné, ako sa sexualita stala vonkajšou či telesnou,
jednostrannou, rigidnou, nevhodnou, neadekvátnou, neuspokojujúcou a nemajúcou
fakticky vôbec žiadny význam. A ak aj má nejaký význam, je to zvyčajne na vonkajšej
úrovni ako rozkoš, ako túžba, alebo, na druhej strane, je zažívaná ako špinavá, nečistá,
smradľavá, nechutná, spojená s močom a výkalmi a s pachom semena a pachom
hormónov, takže človek ide do kúpeľne a umýva sa. Všimnite si tu zaujímavý koncept.
Po pohlavnom styku je tendencia umyť sa alebo sa vymočiť, vylúčiť faloš tej situácie.
Toto je duchovná súvzťažnosť. Ako vieme, moč súvzťaží so lžami; a voda, čistá voda,
ktorá tečie z kohútika, súvzťaží s pravdou. Takže človek chce všetku s tým spojenú
negativitu a lož zmyť pravdou, a prostredníctvom močenia vylúčiť tú lož zo svojho
ústrojenstva. Toto je skutočná konotácia sexuality existujúcej v súčasnosti na zemi.
Nuž, koľko duchovnosti môže byť pripísané sexualite pri takejto konotácii? Žiadna.
A toto je dôvod, prečo chceli pseudo-tvorcovia tak zúfalo vyfabrikovať ľudí zvieracím
spôsobom, lebo tým procesom izolácie a separácie v matkinom lone, ktorý im umožnil
zmanipulovať a potlačiť princípy feminity a maskulinity, mohli sexualitu zbaviť
duchovnosti a učiniť ju úplne vonkajšou a fyzickou, bez akéhokoľvek súvisu s Bohom,
Najvyšším. Je to zábavné, lebo, ak niekto poníma Boha ako muža, ako môže mať,
napríklad, ako muž pohlavný styk s Najvyšším, Ktorý/Ktorá je v tejto konotácii muž?
Nie je to homosexualita? Takým spôsobom jedinec dôkladne znemožňuje akékoľvek
sexuálne myšlienky, túžby a projekcie voči Najvyššiemu. Tak nikdy nenadväzuje vzťah
alebo nespája s Najvyšším žiadne sexuálne pocity, a tým pripravuje ľudstvo, pripravuje
seba, alebo pseudo-tvorcovia pripravili ľudstvo o jeden z najdôležitejších zdrojov na
získavanie poznania, pravého poznania o Najvyššom, o druhých a o sebe, čiže o
duchovných aspektoch sexuality.
V duchovnej konotácii je sexualita najduchovnejší a najhlbší spôsob vzťahu k Bohu,
Najvyššiemu, Ježišovi Kristovi a druhým a sebe. Avšak, nakoľko (pri násilnom
zohavení sexuality a jej obmedzení výlučne na vonkajšok, genitálie, z pozície
rozdelenia) v jednom jedincovi neexistuje žiadne zjednotenie feminity a maskulinity,
žiadny taký vzťah alebo poznanie, alebo spojenie s Najvyšším nemôže byť nadviazané,
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a preto nie je ľudstvu na planéte Zem a, samozrejme, celému negatívnemu stavu k
dispozícii žiadne pravé poznanie povahy Najvyššieho.
Napokon, ak by také poznanie pravej prirodzenosti Najvyššieho bolo k dispozícii
alebo bolo akceptované — a, samozrejme, pseudo-tvorcovia zabezpečili, že sa to
nestane, tou izoláciou v matkinom lone — potom by žiadny negatívny stav nemohol
existovať.
No je ďalší veľmi zničujúci, nebezpečný a sofistikovaný dôsledok takého spôsobu
privádzania ľudí na tento svet, ktorý pseudo-tvorcovia veľmi dôkladne zvážili a
zostrojili a aktivovali. Týka sa to princípu monogamie. Opäť, pod vplyvom
externalizácie sexuality bol pochopený doslovne, v zmysle vzťahu medzi jednou osobou
a ďalšou osobou, namiesto toho, aby bol chápaný ako vnútorný vzťah medzi
jedincovými princípmi feminity a maskulinity, čo je skutočná monogamia.
Skutočná monogamia v tomto ohľade znamená, že špecifické princípy feminity a
špecifické princípy maskulinity, ktoré sú v jednej osobe, sú v tej osobe spojené. Princíp
maskulinity môže byť spojený len s presne stanoveným princípom feminity, ktorý je v
tom jedincovi. Žiadna iná jedinečná manifestácia feminínneho alebo maskulínneho
princípu niekde inde nemôže byť spojená s nikým z vonka. To spojenie je len zvnútra, z
vnútrajška. Toto je monogamia. Nemá to nič spoločné so vzťahom s niekým iným. No
tu ide o to, že ak je niekto počatý v matkinom lone ako plod, je to v konečnom zmysle
akt lásky, lebo je to s dovolením Najvyššieho. Samozrejme, v tom procese tomu plodu
žiadne také vedomie nie je k dispozícii a jediné, čo tam v tom momente je, je onen
vágny pocit lásky. A pretože na fyzickej úrovni je možné lásku ponímať len skrz
skutočné sexuálne pocity, v tom čase má plod intenzívne sexuálne pocity ako odraz tej
lásky, na základe ktorej prežíva.
A teraz, odporúča sa všimnúť si prefíkanosť, nebezpečie a rafinovanosť tejto
situácie, aká existuje v matkinom lone medzi plodom a matkou v tomto ohľade. Plod,
pokiaľ ide o jeho lásku, o jeho prežitie, o jeho život, o jeho sexualitu, je úplne, totálne,
absolútne závislý len na jedinej osobe, na svojej matke. A akékoľvek odpojenie od
matky alebo odrezanie od tých prostriedkov znamená okamžitú smrť. Je to život
ohrozujúca situácia. Tak plod nadobudne intenzívne sexuálne pocity len k jedinej osobe
a kvôli tej závislosti je plod formovaný od počiatku tak, že môže cítiť sexuálne pocity a
túžby a mať pohlavný styk len s jedinou osobou opačných pohlavných charakteristík.
Ženské pohlavie reaguje na maskulínne charakteristiky matky a na hlas otca. Taký typ
situácie má v sebe nevyslovené smrteľné nebezpečenstvo pohlavného styku s niekým
iným než so svojím vlastným manželským partnerom, ktorý je reprezentovaný matkou,
alebo otcom, ktorý má pomer s matkou a ktorého pomer má v sebe vštepené a je
nakazený tými miliónmi rokov hromadenia konvencií, tradícií a zvykov ľudstva, bez
ohľadu na vonkajšie správanie otca a matky. Posolstvo z tých génov, z toho
kolektívneho nevedomia, ako ho volá Jung, je hlasité a jasné. (Používam Jungovu
terminológiu, lebo v tejto konotácii je vecnejšia. Kvôli informácii, kolektívne
nevedomie v našej terminológii znamená transpersonálnu mentalitu.)
Nuž, vďaka tej situácii človek získava jasnú predstavu, že je smrteľne nebezpečné,
že je život ohrozujúce byť sexuálne zapletený s viac než jednou osobou alebo pohlavne
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sa stýkať s niekým iným než so svojou vlastnou manželkou alebo manželom. Ak to
niekto urobí, zomrie alebo bude kruto potrestaný, alebo sa stane niečo strašné, hrozné.
Samozrejme, toto je posilňované zvonka, a tiež je to posilňované prvými mesiacmi a
rokmi detského života, kde je jedinec totálne a kompletne závislý na matke, na jednej
osobe, ktorá sa stará o dieťa, voči ktorej si dieťa buduje silné sexuálne pocity. Toto opäť
posilňuje myšlienku, že mať pohlavný styk s niekým iným je tabu a že je to smrteľne
nebezpečné, a preto je žiaduce a náležité a správne a zbožné mať ho len týmto
spôsobom, pretože nejestvuje žiadny iný spôsob alebo prostriedky, alebo porovnanie a
žiadna iná cesta, ako to robiť alebo cítiť. Ak to niekto cíti akokoľvek inak, je to
bezbožné, zlé, negatívne, špatné a odsúdeniahodné, trestané večným zatratením. Ak
človek nie je ženatý/vydatá, stáva sa cudzoložníkom a smilníkom; a ľuďom, ktorí
prejavujú také túžby, sa ujdú mnohé také prívlastky. Opäť, môžu byť cudzoložní a
smilní, ak sa to robí so zlým úmyslom. Znovu je nevyhnutné zdôrazniť, že sa počíta
úmysel a ten určuje vonkajšiu a vnútornú cudzoložnosť alebo necudzoložnosť tejto
situácie.
Ide tu o to, neustále si byť vedomý a chápať, že kým sa plod vyvinie v matkinom
lone za takého typu posolstiev a pocitov, nemá žiadne iné poznatky a spomienky. Je
úplne nevedomý; stratil spojenie s domovskou bázou a všetko, čo mu je prezentované
behom tej doby, je považované za normálne, prirodzené, zbožné a jediné možné. Preto
je na základe takej skúsenosti učinený nepriamy a nevedomý záver, že jediný normálny,
prirodzený a zbožný spôsob je skrz manželského partnera a že akýkoľvek
mimomanželský alebo nemanželský pohlavný styk sa trestá smrťou, to znamená
večným zatratením v peklách, lebo žiadne iné spôsoby neexistujú.
A takto je sexualita kompletne zničená a jej význam a účel kompletne prekrútený.
Samozrejme, keďže pohlavný styk je obmedzený len na vonkajšok a na genitálie,
jedinec sa starostlivo vyhýba, pod trestom vážneho duchovného a spoločenského
postihu, blízkemu či fyzickému zapleteniu sa s druhými ľuďmi. Drží si od nich odstup,
pripravujúc sa o akt zdieľania, bezpodmienečného zdieľania všetkého, čo má. Taký
postoj, samozrejme, napokon vedie k objaveniu sa žiarlivosti, závisti, majetníctva,
závislosti, krutosti, otroctva, vlastnej výnimočnosti, farizejstva, pseudo-oprávneného
vzájomného vlastníctva; a k obmedzeniam, reštrikciám, tabu a k mnohým iným
ohavnostiam a zverstvám, ktorými sú preplnené ľudské vzťahy všade na planéte Zem.
Problémom tu je, že kvôli tomuto usporiadaniu, opísanému v tomto posolstve, budú
mať ľudia ohromné, takmer neprekonateľné ťažkosti uveriť a prijať toto učenie o
sexualite, ktoré je uvedené v knihách „Základy ľudskej duchovnosti“ a “Posolstvá z
vnútra“ a v tejto knihe. Ide o to, že svoj spôsob považujú za jediný existujúci, za
správny, za zbožný, a že nejestvuje žiadny príklad, žiadne porovnanie, žiadne poznanie
a žiadne chápanie žiadneho iného spôsobu. Toto, v spojení so striktnými učeniami a
dogmami a doktrínami všetkých cirkví na planéte Zem, alebo s väčšinou cirkví na
planéte Zem, len geometricky znásobuje tento postoj, túto lož, toto skreslenie a toto
ohavenie sexuality.
Preto si treba byť vedomý ťažkostí, ktorým bude človek čeliť a na ktoré bude
narážať v tomto ohľade. Každý si má overiť pravdivosť obsahu tohto posolstva so
svojou Vnútornou Mysľou, so svojimi Duchovnými Radcami, a hlavne s naším
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milovaným Pánom Ježišom Kristom, Najvyšším, Ktorý/Ktorá vie správny spôsob a
Ktorý/Ktorá ma požiadal, aby som preniesol toto posolstvo, aby ho každý zvážil a
realizoval, ak si tak zvolí.
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O pôvode súčasného človeka.
Dňa 2. marca 1983, počas hlbokého meditačného stavu, v prítomnosti všetkých z
Novej nebeskej spoločnosti, bolo prijaté od Najvyššieho nasledujúce zjavenie vo forme
objasnenia týkajúceho sa pôvodu súčasného človeka.
Keď sa pôvodní pseudo-tvorcovia pokúšali vyfabrikovať človeka skrz proces
biklonovania, opísaný v knihe „Základy ľudskej duchovnosti“, zámerom nebolo
spôsobiť katastrofu ľudstvu a aktivovať negatívny stav. Bol to akýsi prvý krok toho
procesu ako príprava na aktiváciu negatívneho stavu a jeho uvedenie do dominancie. V
druhom kroku alebo v druhom kole, ktoré sa odohralo niekoľko miliónov rokov po
prvom kroku, keď vymysleli fabrikáciu novodobého človeka, ktorý by bol pod totálnou
kontrolou negatívneho stavu, pseudo-tvorcovia pridali cez magickú a súvzťažnú
genetickú manipuláciu k procesu biklonovania niečo, čo predtým v prvom kole
vyskúšané nebolo. Urobili to, že namiesto biklonovania prišli s triklonovaním. No
tentoraz vzali gén alebo gény, alebo istú bunku z opici podobného tvora, ktorý žil vtedy
na planéte Zem. Ten tvor bol ovládaný výlučne inštinktmi a primitívnym inštinktívnym,
reflexívnym typom správania, bez akejkoľvek racionality alebo rozumového procesu a s
malým alebo so žiadnym preniknutím do duchovných hodnôt. Dôvodom, prečo bolo
nutné pridať zvierací komponent, bolo, že skutočná dominancia negatívneho stavu na
planéte Zem, v prírodnom stupni, nemohla byť nastolená a vymyslená, ak by
pretrvávalo biklonovanie v jeho pôvodnej forme. Dôvodom tohto bolo, že v tom prvom
usporiadaní, keď máte dve bunky, mužskú a ženskú, od dvoch ľudí, nič zvieracie v
pravom zmysle, nič primitívne, podobné niečomu divokému, inštinktívne, akoby
reflexívne, v zmysle reakcie na podnety, nie je k dispozícii, pretože za takých
podmienok sú ľudia plne ovládaní duchovnými princípmi, riadení mysľou, svojou
vlastnou mysľou, kedy je kompletne, totálne a bezvýhradne aktivovaný princíp vlády
mysle nad hmotou. Taká situácia nemohla pokračovať, ak mala byť nastolená aktivácia
a dominancia negatívneho stavu. Bolo nutné postupným spôsobom a cestou odstrániť
ten princíp vlády mysle nad hmotou a odstrániť schopnosť ľudí komunikovať a riadiť
prírodu skrz rozumovú myseľ duchovným spôsobom a s použitím duchovných
princípov. Tak sa ľudia napokon stali závislými na vonkajších veciach, na vonkajších
zákonoch, ktoré vládnu im, namiesto toho, aby oni vládli tým zákonom.
Toto triklonovanie napokon viedlo k stavu, kedy plne prevládlo zvieracie,
primitívne, ignorantské, neduchovné, neracionálne, divoké správanie. Aby, keď sa
narodilo prvé ľudské dieťa, počaté v matkinom lone zvieracím spôsobom, s tými
zvieracími nadstavbami, génmi a vlastnosťami zdedenými po zvieratách, kompletne
potlačili alebo udusili akýkoľvek duchovný princíp, akékoľvek zvyšky duchovnosti a
zablokovali Vnútornú Myseľ a vymazali všetky spomienky na duchovnosť.
Dôsledky a následky tohto činu sú zničujúce. Keďže procesom fyzického narodenia
a vďaka tým vštepeným zvieracím génom jedinec úplne stráca akékoľvek vedomie
akejkoľvek duchovnosti a vedomé uvedomenie si toho, kto je a odkiaľ pochádza; a
keďže niet žiadnych spomienok vôbec na nič, najmä nie na možnosť iných spôsobov

- 103 -

Realita, myty
´ a ilúzie
prichádzania na tento svet, „prirodzene“ predpokladá, že toto je normálny, náležitý a
správny spôsob; a že zvierací spôsob rodenia sa a zvieracia, divá, inštinktívna,
primitívna časť v nás, tá agresívna, nepriateľská, prežívajúca časť je nevyhnutnou a
integrálnou súčasťou ľudského života a ľudských bytostí a že je Božská, pretože
pochádza od Najvyššieho. Táto situácia je podfukom v tom, že je vraj nesprávne
vypudzovať alebo odstraňovať také zvieracie tendencie, stavy a inštinkty, pretože sú
normálnym a nevyhnutným projektom a usporiadaním na planéte Zem, vo fyzickom,
prírodnom stupni. A že bez nich by ľudia nemohli byť dosť agresívni, nemohli by mať
dostatok podnetov a motivačných faktorov na bránenie sa alebo na konanie čohokoľvek
produktívneho a konštruktívneho. Preto namiesto eliminácie takých vecí je trendom
včleniť ich do seba a smerovať ich do niečoho tvorivého, produktívneho,
konštruktívneho, atď.
Nuž, táto myšlienka je natoľko rozšírená, že dokonca aj najduchovnejší ľudia toto
doposiaľ považovali za pravdivý stav. Mne je však povedané, že je čas napraviť túto lož,
tento názor a také stotožnenie sa ľudstva s nutnosťou včlenenia do seba zvieracích,
inštinktívnych, nižších, primitívnych, atavistických, divých, surových emócií,
myšlienok, reflexov, atď. Pravdou je, že človek bol pôvodne, pred „Pádom“, keď
prichádzal na túto zem ako nadelenie, priame nadelenie z Najvyššieho, podľa
Najvyššieho, skrz Najvyššieho a Najvyšším, totálne, kompletne a úplne duchovným
človekom, ktorý si vybral špecifické telo, veľmi odlišné od toho, ktoré poznáme v
súčasnosti, ktoré spolu s duchom a dušou neplodili alebo neobsahovali žiadne gény či
dedičné vlohy zo zvieracej, primitívnej, divej rodovej línie prírody a jej surového
položenia a stavu. Duchovný človek, prvý človek, úplne, kompletne a totálne prevzal
alebo dostal do vienka, či ako odkaz, alebo zdedil svoje vlastnosti od Najvyššieho. Toto
je dôvod, prečo Pán v Biblii hovorí, že človek bol stvorený na podobu a obraz Boží. V
prirodzenosti Najvyššieho sa nenachádza nič zvieracie, primitívne, divé či surové. Preto
nič, čo pochádza z Najvyššieho, podľa Najvyššieho, skrz Najvyššieho a s Najvyšším,
neobsahuje nič, čo by nebolo z Najvyššieho. Taký človek sa nemôže stať negatívnym.
Aby sa človek stal negatívny, bolo nutné odchýliť sa od toho stavu a cez magickú a
súvzťažnú genetickú manipuláciu, cez proces triklonovania vštepiť sklony, ktoré by
človeka odviedli preč od jeho odkazu a dedičstva, alebo od línie, ktorú nasledoval z
Najvyššieho.
Pôvodne existovala teda len jedna línia, ktorú človek nasledoval, línia čistej lásky a
múdrosti, čistého dobra a pravdy, dobročinnosti a viery; čistej produktívnosti,
konštruktívnosti a tvorivosti; čistej inteligencie, uvažovania, racionality, bez
akýchkoľvek inštinktívnych, surových, primitívnych faktorov, ktoré tak jasne vidíme v
živote zvierat. Vtedy neexistoval typ správania podnet-reakcia, pretože človek
kontroloval — cez duchovné princípy, zdedené od Najvyššieho v sebe — všetky
podnety a určoval tie podnety a to prostredie a všetky prírodné zákony, ktoré z takej
kontroly vyplývali. To znamená, že človek zavádzal tie zákony z Najvyššieho, alebo že
tie zákony boli zavedené kvôli človeku, aby ich riadil z duchovných princípov.
Samozrejme, za takej situácie boli fyzický zjav a fyzické telo človeka úplne iné a pre
nás ťažko predstaviteľné. To znamená, že to telo, že každá jedna bunka bola neustále vo
vedomí alebo totálne a kompletne kontrolovaná mysľou, duchom, Vnútornou Mysľou, a
zvlásť Najvyšším, z prítomnosti Najvyššieho vo Vnútornej Mysli. Každý pohyb a
správanie sa tela a reakcia tela boli ovplyvnené a boli výsledkom a súvzťažnosťou
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myšlienok, ideí, pojmov a duchovných stavov každého jedinečného jedinca. Nebola
potrebná alebo predstaviteľná žiadna automatizácia procesov a neexistovala žiadna
autonómna nervová sústava. Všetko bez výnimky či vylúčenia niečoho bolo pod
dobrovoľnou kontrolou mysle. Toto je zákonný spôsob, toto je zbožný spôsob, toto je
normálny spôsob, toto je prirodzený spôsob. Všetko ostatné, samovoľné systémy,
nedobrovoľné stavy, nie sú prirodzené, je to neprirodzený, nezbožný, nesprávny spôsob.
Boli navodené, vštepené prostredníctvom magickej a súvzťažnej genetickej
manipulácie, triklonovaním ľudí pôvodnými pseudo-tvorcami, ktoré zahrnovalo zvierací
model a sklony.
Dôvodom, prečo to bolo nutné urobiť, bolo to, že inak by nemohli byť zavedené
žiadne nevedomé procesy, a teda žiadna neznalosť, čo by zas znemožnilo uskutočnenie
sa negatívneho stavu. Toto nenormálne a neprirodzené usporiadanie, ktoré je
považované za normálne a prirodzené a zbožné, samozrejme, poskytuje ľuďom
všemožné výhovorky, odôvodnenia a ospravedlnenia toho, že sú zlí a negatívni, lebo z
tohto hľadiska človek nemôže byť braný na zodpovednosť za niečo, nad čím nemôže
mať kontrolu. Toto platí najmä v súvislosti s fyzickými chorobami, ktoré sú zdanlivo
úplne nezávislé od kohokoľvek kontroly a ktoré sa zdanlivo nijako netýkajú žiadnych
duchovných alebo duševných vecí. Platí to však aj o duševných chorobách a
duchovných úchylkách, pretože ak niekto považuje tento stav a položenie za normálne,
prirodzené a zbožné, nemôže byť potom zodpovedný za niečo, čo zdanlivo vôbec
neovláda svojou vôľou, lebo veci zvyčajne ľudí stretajú z ničoho nič. Človek z ničoho
nič ochorie, z ničoho nič prepadne depresii, z ničoho nič sa začne cítiť tak či onak a vo
väčšine prípadov si vôbec vedome neuvedomuje, že by chcel alebo že by sa snažil byť
taký či onaký. Preto v tejto konotácii nemôže byť braný na zodpovednosť za svoj život,
a preto sú jeho/jej skutky a činy a správanie prepáčiteľné, ospravedlniteľné a možno ich
odôvodniť.
Táto situácia je, samozrejme, falošná v tom, že ľudia veria, že musia byť takí alebo
že musia mať tie zvieracie sklony, lebo tie sú jediným, čo ich môže správne motivovať,
ako bolo spomenuté na začiatku. Neuvedomujú si však, že pozitívny stav je ako taký, zo
svojej prirodzenosti, čiže z prirodzenosti Najvyššieho, samozrejme, čistou, totálnou,
absolútnou hnacou silou a motiváciou všetkého pozitívneho a dobrého, všetkého
produktívneho, tvorivého, konštruktívneho a že takému stavu je vlastný trend neustáleho
duchovného pokroku, a preto nepotrebuje žiadne vonkajšie, surové, zvieracie, divé typy
emócií, sklonov alebo inštinktov, ktoré by fungovali ako motivačné a intenčné faktory v
živote jedinca. V skutočnosti je pravdou presný opak. No ľudia nevidia, že v
negatívnom stave mimovoľné systémy, či už duchovné, mentálne alebo fyzické, sú
stagnujúce, sú deštruktívne, sú rigidné, že sa nechcú zmeniť alebo ísť ďalej, ale že si za
každých okolností želajú zachovať status quo a obmedziť svoje aktivity len na zvierací
číry trend prežitia; svojho vlastného prežitia. Prežitia status quo. Preto nech existujú v
negatívnom stave alebo v takomto type situácie akékoľvek motivačné faktory, pramenia
fakticky zo zvyškov duchovných princípov, ktoré sú obsiahnuté v genetických kódoch
ľudských buniek z pôvodného usporiadania, aké existovalo pred takzvaným „Pádom“.
To pôvodné usporiadanie je opísané v Biblii slovami „zvyšky“, ktoré je tak veľmi
zdôrazňované všetkými prorokmi. Slovo „zvyšky“ znamená zvyšky istej duchovnosti v
ľudských bytostiach, ktoré sú využívané Najvyšším na duchovné znovuprebudenie a ich
vymanenie z nevoľníctva a otroctva zvieracieho spôsobu života. Z hľadiska tohto faktu
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je jasné, že súčasný životný štýl ľudí na Zemi a celá ich veda a celá ich filozofia a
duchovnosť je skrz-naskrz znečistená, otrávená, kontaminovaná týmto neduchovným,
zvieracím postojom, ktorý musí byť kompletne, úplne eliminovaný a odstránený, ak má
byť nastolený Nový Vek alebo nová duchovnosť.
Prvým krokom tejto eliminácie je, samozrejme, zjavenie a uvedomenie si, že je to
tak, že také veci existujú a že sa také veci udiali. A toto je dôvod, prečo Najvyšší v
súčasnosti zjavuje, čo sa udialo v procese fabrikácie „novodobého človeka“.
Ako viete, vedci z oblasti medicíny veria, že vegetatívna autonómna nervová
sústava je výhodou a že to tak má byť. Avšak, z hľadiska týchto nových faktov je jasné,
že je nie výhodou, ale v skutočnosti je príťažou, ktorá spôsobuje množstvo zničujúcich
problémov v životoch ľudí. Existencia vegetatívnych sústav alebo autonómnych
nervových sústav, ktoré sú zdanlivo mimo kontroly človeka, ho dostávajú do pozície
hľadania pomoci alebo pátrania po pochopení ich funkcie z vonkajška, z vonka. V tomto
prípade od ľudí z radov medicínskych odborníkov, ktorí tiež objavili fungovanie týchto
sústav vďaka vonkajšiemu pozorovaniu, vonkajšími nástrojmi, na základe symptómov a
na základe opisu ich funkcie. Okrem toho, totálna závislosť novorodenca a plodu, pred
jeho fyzickým narodením, na vonkajších vstupoch v matkinom prostredí, v matkinom
lone alebo pri matkinej starostlivosti oň, totálna bezmocnosť dieťaťa, vedie k
posilňovaniu potreby hľadať všetko vo vonkajšku. A keďže neexistujú žiadne
spomienky alebo vybavenie si žiadnej inej cesty, princípy duchovnosti a duchovný život
nie sú dokonca vôbec brané v úvahu, alebo sú považované za niečo abnormálne,
nezvyčajné, nevhodné, nedôležité, majúce malý význam pre ľudské prežitie, zvlášť vo
fyzickom zmysle. Takto sú všetky možnosti zistenia alebo získania, alebo znovu
oživenia kontroly mysle, princípu vlády mysle nad hmotou, udusené a človek má v
skutočnosti veľmi malú kontrolu nad svojimi telesnými funkciami, ako sú napríklad
pohyby čriev, močenie, dýchanie, funkcia rôznych orgánov, atď. Človek potrebuje
vylučovať zo svojho tela odpad vo forme výkalov a moču presne ako zvieratá. Taká
podobnosť so zvieracím životom a totálna neznalosť a závislosť novorodenca na
primitívnych inštinktoch, samozrejme, vedie vedcov k vyhláseniam, že človek je zviera
a že o tom to celé je. Toto mali pseudo-tvorcovia na mysli, dostať človeka do bodu,
kedy sa bude považovať za zviera.
Nuž, v počiatočnom usporiadaní, pred „Pádom“, pred zavedením genetickej
manipulácie a procesu triklonovania, existovala kompletná kontrola všetkých funkcií
prostredníctvom zákonov duchovnej mysle, ako bolo spomenuté vyššie, ktorá
umožňovala vyživovanie jedincovho tela, duše a ducha takým spôsobom, že nebol
produkovaný žiaden odpad. Ľudské telo teda neprodukovalo žiaden moč a výkaly, ale
všetko, čo sa skonzumovalo, sa premenilo na silu, vitalitu, energiu a vyžiarilo sa do
prostredia vo forme akéhosi tepla, svetla a aur, ktoré prispievali k údržbe prírodného
prostredia a k jeho regulácii. Nebolo teda potrebné hľadať pomoc alebo chápanie
procesov vo vonkajšku, pretože všetko poznanie bolo vedomé a bolo každému k
dispozícii na použitie z jeho/jej Vnútornej Mysle, z prítomnosti Najvyššieho v jeho/jej
Vnútornej Mysli. A toto je správna duchovná cesta, správny spôsob, normálny spôsob,
zdravý spôsob. Všetko, čo sa od tohto spôsobu odchyľuje, je nenormálne, je
neprirodzené; je to úchylné a nie je to od Boha. Je to teda bezbožné a pekelné.
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Pokiaľ ide o zvieratá, ich pôvodná funkcia bola totálne pozitívna, neškodná,
mierumilovná a priateľská, súc manifestáciou duchovných súvzťažností alebo reflexiou
životných procesov, ktoré sú úplne duchovné v najkrajnejšom stupni prírodného stupňa,
takpovediac v krajnom vonkajšku krajného vonkajška. Krajný vonkajšok krajného
vonkajška sa prejavuje totálnou závislosťou na inštinktívnych procesoch, ktoré si
nevyžadujú žiadnu racionalitu alebo logiku, pretože v takom usporiadaní alebo stupni sa
nemôže objaviť žiadne sebauvedomenie a sebapoňatie. Tak sú zvieratá závislé od
prírodných zákonov a sú riadené a vedené tými zákonmi, z vnútra i z vonka. Keďže sa v
maximálnej možnej miere nachádzajú v krajnom vonkajšku, sú riadené vonkajškom
podľa princípov, ktoré sú vštepené do vonkajška na základe duchovných zákonov z
Najvyššieho. Poznanie takých zákonov dostalo človeka do riadiaceho postavenia alebo
do priateľského postavenia voči zvieratám, a medzi človekom a zvieratami bola
dokonalá harmónia a človek ovplyvňoval zvieratá svojimi myšlienkovými procesmi a
mentálnymi projekciami. Zvieratá teda slúžili dobrému účelu. Zvierací život sa v
skutočnosti začal z ideí a pojmov vytvorených sentientou mysľou ako súvzťažnosť tých
ideí v najkrajnejšom vonkajšku vonkajšieho prírodného stupňa. Keďže vtedy
nejestvovali žiadne negatívne idey a žiadne negatívne myšlienky, neexistovali žiadne
negatívne zvieratá či negatívne rastlinstvo, alebo jedovaté či dravé zvieratá, žiadne divé,
agresívne zvieratá či rastliny. Len čo začali byť vytvárané negatívne myšlienky, potom
sa, samozrejme, vďaka tým negatívnym, zlým ideám, myšlienkam a pojmom postupne
začali v prírodnom stupni alebo v Zóne Vymiestnenia objavovať divé, agresívne,
negatívne, jedovaté, nebezpečné, dravé zvieratá a jedovaté rastliny, ako dôsledok a
súvzťažnosť takého negatívneho myslenia.
Ako vidno, štruktúra a dynamika zvieracieho života, aký existuje v súčasnosti, nie je
ničím iným než odrazom a súvzťažnosťou vnútorného stavu teraz existujúcich ľudských
bytostí na planéte Zem. Prešibanosť, nekonečná rozmanitosť zlého a lživého zmýšľania,
ideí a pojmov, v ich najmenších detailoch, vytvára všemožné vírusy, mikróby a baktérie
negatívnej povahy; jedovatý hmyz, mäsožravé vtáky, divé zvieratá, buriny, slimáky,
jedovaté rastliny a množstvo ďalších početných druhov zvláštnych, čudesných,
nebezpečných pseudo-životných foriem, ktoré existujú na tejto planéte tak v zvieracej,
ako aj rastlinnej ríši. Všetky sú výsledkom aktivácie a dominancie negatívneho stavu z
vôle človeka.
Účelom takej manipulácie pseudo-tvorcov a fabrikácie takého človeka, akého
poznáme teraz, bolo, samozrejme, dokázať, že ľudské bytosti sa nevyvinuli z
Najvyššieho, ale zo zvierat podľa prírodných zákonov, za použitia vonkajších síl, ktoré
sú mimo každého kontrolu, a že do toho procesu neboli zapojené žiadne duchovné
princípy alebo obdarenie Najvyšším.
Preto, kvôli návratu k pravej duchovnosti a k vskutku normálnemu zdravému životu,
aký bol na počiatku z Najvyššieho, podľa Najvyššieho, skrz Najvyššieho a s Najvyšším,
je veľmi dôležité a nutné odhaliť pravú tvár tohto mýtu a ilúzie, že človek je zviera a že
zvieracia časť výbavy ľudského tvora je nutnou podmienkou prežitia a že takýto typ
človeka, akého máme na planéte Zem práve teraz, bol stvorený Najvyšším. Ako vidno,
ľudské bytosti, aké sú teraz na planéte Zem, neboli stvorené priamo podľa Najvyššieho,
z Najvyššieho, skrz Najvyššieho a Najvyšším, ale, ako bolo spomenuté v knihe
„Základy ľudskej duchovnosti,“ boli vyfabrikované z ukradnutých princípov
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duchovnosti, ktoré boli prekrútené, zneužité a neprirodzene, nenormálne a násilne
skombinované s princípmi, ktoré riadili zvierací a rastlinný život. Taká násilná,
nenormálna, patologická, úchylná a deviantná kombinácia ukradnutých duchovných
princípov s externými, vonkajšími extrémnymi prírodnými zákonmi, ktoré riadia
zvierací a rastlinný život a ktoré boli s použitím magickej, súvzťažnej genetickej
manipulácie vštepené a zabudované do mentálnej a fyzickej štruktúry ľudských bytostí,
ktoré existujú na planéte Zem, vytvorila monštruózny stav a v ľudských bytostiach sa už
viac nenachádza nič z podoby a obrazu Najvyššieho v ich pôvodnej forme a zjave.
Existujú len skreslené zostatky tej podoby a obrazu, ktoré možno nájsť v schopnosti
myslieť, vytvoriť si sebapoňatie, sebapredstavu, byť racionálny a vykonávať slobodnú
voľbu. Tieto pozostatky pôvodnej podoby a obrazu Najvyššieho v ľuďoch umožňujú
každému ― kto túži zmeniť smerovanie histórie ľudstva ― stopnutie negatívneho stavu
a jeho procesov, návrat k pôvodnému stavu čistej duchovnosti a ovládania hmoty
mysľou a znovunadobudnutie pôvodnej podoby a obrazu Boha. Preto je životne
dôležité, aby sa ľudia prestali spoliehať na fyzické a vonkajšie prostriedky a spôsoby
riešenia problémov, či už zdravotných, alebo iných. Lebo, čo je príroda, čo je objektívna
realita, čo je hmota? Nie je to nič iné než objektivizovaná a konkretizovaná myšlienka,
idea alebo pojem, manifestujúce sa vo vonkajšku a udržiavané tam v takzvanej pevnej
forme pomocou mysle, predstavujúcej si takú formu. Ak niekto z mysle odstráni
predstavu tej formy alebo z prírody pevnosť, okamžite sa to dezintegruje. Negatívny
stav však chce, aby sa verilo, že príroda a hmota sú nezávislé od ľudskej mysle, že nie
ľudská myseľ, z Najvyššieho, podľa Najvyššieho, skrz Najvyššieho a s Najvyšším,
vytvorila, zaviedla a bola pôvodcom všetkých vonkajších pevných foriem hmoty, ale že
namiesto toho hmota vytvorila a bola pôvodcom ľudskej mysle. Samozrejme, aby to
pseudo-tvorcovia dokázali, bolo nutné, aby s použitím magickej a súvzťažnej genetickej
manipulácie zaviedli onen zvierací gén do ľudského tela, keď fabrikovali človeka
pomocou procesu triklonovania. Takým spôsobom bola zaistená totálna závislosť
ľudského tela na vonkajšej hmote, na prírode a na tuhosti dovtedy, kým v to človek verí.
A keďže neexistovalo žiadne iné poznanie, než ktoré sa stratilo procesom fyzického
narodenia sa (čo bol ďalší pseudo-vynález pseudo-tvorcov na dosiahnutie toho), človek
to považoval za normálny a prirodzený stav a je otrokom a je závislý na vonkajšku, na
hmote, na čomsi, čo bolo pôvodne výtvorom jeho vlastnej mysle. Aká krásna pasca, stať
sa otrokom svojich vlastných projekcií a ideí, ktoré sa formujú do pevnej hmoty.
Pseudo-tvorcovia však týmto typom manipulácie dosiahli aj ďalšiu životne dôležitú
a rozhodujúcu vec. Týka sa to sexuality. Genetickou manipuláciou, keďže do ľudí
začlenili cez triklonovanie zvieracie inštinkty, súčasne tiež potlačili alebo udusili
duchovný obsah sexuality, ktorý je vlastný pravej ľudskej bytosti. Do ľudí boli teda
implantované zvieracie inštinkty, túžby a chúťky točiace sa okolo sexuality a obsiahnuté
v sexualite. Tým sa dosiahli v podstate dve veci. Prvá, že sexualita bola umiestnená do
vonkajška — do vonkajšieho pohlavného styku cez pohlavné orgány, aké sa vyskytujú u
takzvaných vyšších zvieracích foriem druhu cicavcov, ktorých forma styku neposkytuje
žiadnu možnosť úplnej výmeny medzi tými dvoma princípmi, teda medzi feminitou a
maskulinitou a medzi maskulinitou a feminitou. Toto drží každého v izolácii, separácii a
v uzavretosti. V takom vzťahu nemožno dosiahnuť žiadne poznanie seba, druhých a
Najvyššieho.
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Druhá, že implantovaním zvieracích inštinktov bola sexualita zredukovaná na jediný
účel, a tým je rozmnožovanie a pokračovanie druhov v prírodnom stupni. Ešte raz, v
takomto postoji niet žiadnej duchovnosti, pretože pôvodným účelom takého
rozmnožovania je, vo svojich potomkoch a skrz nich, zotrvať do večnosti v prírodnom
stupni, aby sa, takpovediac, zanechal odtlačok svojho vlastného bytia a existovania na
tejto úrovni, ako keby neexistovala žiadna iná možnosť pokračovania alebo žiadna iná
forma života než fyzická a prírodná.
Pretože vo zvieracom živote nemá sexualita žiadny iný účel než rozmnožovanie a
nemá žiadny iný zmysel než to, tento zmysel a obsah sexuality bol prenesený na ľudí,
prijatý a považovaný za jediný pravý, zbožný a duchovný význam a účel sexuality v
ľuďoch. Nuž, externalizácia sexuality týmito prostriedkami a jej uvedenie na zvieraciu
inštinktívnu úroveň, a to za jediným účelom — rozmnožovať sa, zbavuje ľudskú
sexualitu akejkoľvek duchovnej konotácie. A keďže Boh nemá podľa ľudského
ponímania žiadne zvieracie sklony, je asexuálny; a keďže len Boh je dobrý a pravdivý,
nič, čo nie je z toho dobra a pravdy, nič, čo nie je obsiahnuté v Bohu, nie je dobré a
pravdivé, a preto je to špinavé, nečisté, nemorálne, prekrútené a tolerované len za
účelom rozmnožovania ľudského druhu, čo je ospravedlniteľné ako duchovný
prostriedok, pretože Boh chce, aby sa ľudia množili, ako to naznačuje doslovný zmysel
Biblie. Vidíte, aké prefíkané, rafinované a zničujúce je toto usporiadanie v ľuďoch,
zvlášť v súvislosti s prirodzenosťou Najvyššieho? Tento prístup totálne skreslil, zohavil
a prekrútil chápanie, prijímanie a vnímanie pravej prirodzenosti Najvyššieho, ktorý je
Absolútna Sexuálna Bytosť v Jeho/Jej večnom manželstve feminity a maskulinity a
všetkých ich dokonalých vlastností a odvodenín.
Týmto pseudo-tvorcovia dosiahli svoj cieľ u teraz existujúcich ľudí. Ľudia na Zemi
vôbec správne nechápu, aká je povaha Najvyššieho alebo kto je Pán Ježiš Kristus. Podľa
ich ponímania, ako bolo spomenuté vyššie, je Boh asexuálny, a preto účelom života
človeka, ak si želá byť Božou podobou a obrazom a nasledovníkom Boha, je úplne sa
vzdať sexuality, dištancovať sa od akýchkoľvek žiadostivých, pohlavných túžob, lebo
tie sú zvieracie, bezbožné a obmedzujú sexualitu len na rozmnožovanie a len na rámec
manželských zväzkov, pretože to je tolerované Najvyšším. Avšak, len čo opustíme toto
ľudské telo, podľa tradičného prístupu budeme bezpohlavné, bohu podobné osoby, bez
akýchkoľvek pohlavných pocitov či potrieb. Toto je veľmi bežné presvedčenie ľudí,
ktoré im bolo vštepené, natlačené do hláv a magicky, súvzťažnostne a geneticky u nich
zmanipulované prostredníctvom usporiadania opísaného v tomto posolstve.
Z pohľadu týchto faktov je rozumné rozhodne odmietať taký skreslený, zohavený,
negatívny a prekrútený názor na ľudskú prirodzenosť; získať správne chápanie pôvodu v
súčasnosti existujúcich ľudí na planéte Zem a opraviť si názor a filozofiu ohľadne
povahy ľudského života; znovu nastoliť správne chápanie a praktizovanie sexuality,
opätovne oživiť jej duchovnosť; a stať sa pravou podobou a obrazom Najvyššieho, ako
to malo byť od samého počiatku.
Buďte si vedomí a dajte pozor na to, že čím viac sa niekto stotožní s takzvanými
vedeckými myšlienkami, že človek je zviera, aj keď spoločenské, tým viac sa dotyčný
stáva zvieraťom a stotožňuje sa s divými, agresívnymi, násilnými, sebeckými, vskutku
zverskými pojmami, ktoré neobsahujú nič Božské, dobré, duchovné či správne, ani nič z
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podoby a obrazu Najvyššieho. A tak sa jedinec skutočne stáva diablom, satanom,
démonom a zlým duchom pekiel. A, samozrejme, pravdou je aj opak. Čím menej sa
niekto stotožní s takými pseudo-vedeckými pojmami a čím viac sa dištancuje od
zvieracích, zverských tendencií a inštinktívnych, surových emócií a pojmov, tým viac sa
stáva podobou a obrazom Najvyššieho.
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DESIATA KAPITOLA
O skutočnom zmysle ľudského života.
Je čas doplniť, zmeniť a prekonať chápanie skutočného zmyslu života, a zvlášť
ľudského života. Prvá definícia zmyslu života bola poskytnutá v knihe „Princípy
duchovnej hypnózy“ a znela nasledovne: Skutočným zmyslom života je milovať, byť
milovaný, dávať, prijímať, zdieľať, byť užitočný, prospešný, nápomocný, produktívny,
konštruktívny, tvorivý, uspokojený, spokojný, šťastný, tešiť sa zo života a baviť sa a
vedieť, že toto je skutočným zmyslom života, a tým byť múdry.
Avšak, jestvuje vyššie chápanie zmyslu života než toto. V skutočnosti, a na
prekvapenie všetkých, toto nie je skutočný zmysel života, ale dôsledok, následok,
výsledok skutočného zmyslu života. Vtedy, za daných podmienok, bolo veľmi
dôležitým, významným a nevyhnutným krokom uvedomenie si toho aspektu alebo toho
dôsledku skutočného zmyslu života, bez ktorého by sme nemohli hovoriť o zmysle
života spôsobom, akým hovoríme alebo budeme hovoriť práve teraz. Ako bolo
spomenuté predtým veľakrát, Pán zjavuje pravdu v krokoch, a tamten krok je teraz
vystriedaný ďalším.
Druhý krok, ktorý nasledoval po predošlom, sa odráža vo vyhlásení uvedenom v
knihe „Základy ľudskej duchovnosti“. Hovorí sa v ňom, že skutočným zmyslom života,
medzi mnohým iným, je milovať seba samého/samu, aby bol človek schopný milovať
Pána a milovať druhých. Toto je vyšší, hlbší, zmysluplnejší účel života, a dôsledkom
takej lásky k sebe, za účelom milovať Najvyššieho a druhých, je milovať a byť
milovaný, dávať a prijímať, zdieľať, atď., atď., ako sa to odrážalo v prvom kroku
chápania skutočného zmyslu života. Avšak, ani tento krok nie je skutočným zmyslom
života, ale opäť len výsledkom, dôsledkom a následkom vyššieho zmyslu života, ktorý
bude teraz zjavený. Než to však urobíme, je nutné stručne analyzovať obsah predošlých
dvoch krokov.
Oba kroky ešte stále obsahujú prvky egoizmu alebo samoľúbosti, ktoré je nutné
vypudiť, aby sme správne pochopili tretie, vyššie chápanie skutočného zmyslu života. V
prvom prípade sú prvky egoizmu obsiahnuté vo veľmi slabo postrehnuteľnom, veľmi
podprahovom význame, že človek to robí pre seba, preto, aby bol skutočne šťastný a
viedol dobrý, príjemný život. V takom vyhlásení nie je ani náznak, že to človek robí
kvôli samotnému princípu, bez akejkoľvek inej motivácie či úmyslu. Také stanovisko a
postoj anuluje skutočné duchovné chápanie zmyslu života, a zmysel života nie je v tom.
Na druhej strane, v druhom vyhlásení alebo kroku, keď človek miluje seba kvôli
Najvyššiemu a kvôli druhým, opäť to robí, a toto je dokonca ešte nepostrehnuteľnejšia,
ešte viac podprahová situácia, kvôli príležitosti milovať, čo znamená kvôli sebe. Ani
túto situáciu nemožno považovať za skutočný zmysel života. Namiesto toho sú to, ako
bolo poukázané predtým, výsledky a dôsledky skutočného zmyslu života.
Vzhľadom na tento fakt, aký je potom skutočný zmysel života? Na prekvapenie,
skutočným zmyslom života nie je nič z horeuvedeného, ale skutočným zmyslom života
je namiesto toho konanie vôle Pána Ježiša Krista, Najvyššieho, totálne, kompletné a
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bezpodmienečné odovzdanie a zrieknutie sa všetkého v prospech Najvyššieho, Pána
Ježiša Krista, vrátane svojich darov a schopností vykonávať voľby; vrátane všetkých
svojich prianí, želaní, požiadaviek a paradoxne i svojej slobody a nezávislosti, aby ste
mohli povedať, „Vyberám si všetko, čo pre mňa vyberá Pán Ježiš Kristus, Najvyšší.
Želám si, túžim, chcem všetko, čo si pre mňa želá, túži, chce Pán Ježiš Kristus,
Najvyšší, a nerobím to zo žiadnych iných dôvodov než kvôli princípu, lebo takto to má
byť; takáto je štruktúra, dynamika, poriadok Stvorenia Pána.“ Súčasťou takej voľby
nemôže byť žiadna iná motivácia, žiadny iný úmysel, či už skrytý alebo otvorený,
podprahový alebo zjavný. „Nerobím to preto, že chcem byť šťastný/á, nerobím to preto,
že chcem mať príležitosť milovať a byť milovaný/á, nerobím to pre nikoho iného či pre
nič iné, robím to jednoducho preto, lebo je to princíp, lebo takto to má byť.“
Nuž, takýto záver a takéto chápanie zmyslu života — toto je zmysel života — robiť
toto — obsahuje v sebe prvý i druhý krok. A prvý i druhý krok sú skutočné dôsledky a
následky, sú výsledkom takého zmyslu života a voľby riadiť sa takým zmyslom života.
Otázkou je, prečo je nevyhnutné vzdať sa a podvoliť všetku svoju túžbu po šťastí a
láske a po všetkom ostatnom, vrátane svojej vlastnej slobody a nezávislosti a volieb,
Najvyššiemu, Pánovi Ježišovi Kristovi. Prečo je také dôležité a bezpodmienečne
potrebné urobiť to? Odpoveď na túto otázku znie: každý, kto je stvorený, je stvorený z
Absolútneho Zdroja, a pretože sme stvorení, všetci sme relatívni a nemáme absolútne
poznanie a chápanie seba a života. Preto nevieme v absolútnom zmysle, čo je pre nás
najlepšie, čo je pravé šťastie, čo je pravá láska, pravá múdrosť, čo je skutočná sloboda,
nezávislosť a voľba. Len Ten/Tá, Kto je Absolútny/a, má také poznanie. Preto len
Ten/Tá, Kto je Absolútny/a, Najvyšší, Pán Ježiš Kristus, vie presne, čo je pre vás
najlepšia voľba. Aká práca je pre vás najlepšia, čo si máte želať, po čom túžiť a čo
chcieť; aké sú vaše potenciály a schopnosti, akým tempom máte postupovať, a všetko
ostatné, čo je nevyhnutné pre naplnenie zmyslu vášho života.
Ak si zvolíte podľa vášho obmedzeného uvedomenia si celého nekonečného počtu a
rozmanitosti volieb a dôsledkov, vaša voľba, nakoľko bude z vašej vlastnej slobody a
nezávislosti, čiže z vás samotných, povedie napokon k relativistickým podmienkam a
stavom, ktoré skončia nejakou katastrofou, negativitou, neúplnosťou, nenaplnením a
zármutkom. Nemôžete byť šťastní sami zo seba, sami od seba, sami so sebou, sami skrz
seba. V skutočnosti nemôžete byť nič sami zo seba, sami od seba, sami skrz seba, sami
so sebou. O to ide. Nemôžete byť slobodní a nezávislí sami zo seba, sami od seba, sami
so sebou, sami skrz seba. Dôvodom je, že nevlastníte a nemáte všetko poznanie
všetkých dostupných volieb, nekonečnú rozmanitosť a počet volieb s ich nekonečnou
rozmanitosťou a počtom dôsledkov, aby ste tak dokázali byť šťastní alebo milovať,
alebo robiť čokoľvek v tejto veci sami zo seba, sami od seba, sami skrz seba, sami so
sebou, a boli tak skutočne slobodní a nezávislí. Sloboda a nezávislosť, ktoré máte v
relativistických podmienkach sami zo seba, ktoré vám dáva Najvyšší, sú vo
všeobecnejšom význame ilúziou. Tá sloboda a nezávislosť je o slobode a nezávislosti
prenechať všetko, čo máte, vaše voľby a vašu slobodu a nezávislosť Najvyššiemu,
Pánovi Ježišovi Kristovi, Ktorý/Ktorá zas môže pre vás vybrať, môže pre vás urobiť z
Absolútneho stavu, čo je pre vás najlepšie, čo je najslobodnejšie, čo je pre vás
najnezávislejšie v Absolútnom zmysle. Nie je teda možné byť šťastný bez Najvyššieho.
Nie je možné byť slobodný a nezávislý bez Najvyššieho. Nie je možné milovať a byť
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milovaný, atď., bez Najvyššieho. Nie je možné milovať seba kvôli Pánovi a druhým bez
Najvyššieho. Ak si myslíte, že je to možné, len sa pozrite na históriu ľudstva a na
históriu pekiel. Neuvidíte nič iné než biedu, utrpenie, nešťastie, dočasnosť stavov,
relativistické podmienky, neustále kolapsy a všetky ostatné zverstvá a ohavnosti, v
ktorých skutočne niet žiadnej prítomnosti Najvyššieho, Pána Ježiša Krista. Tak je to,
keď sa veci robia bez Pána Ježiša Krista, Najvyššieho. Nuž, to je dôvod, prečo, ak
chcete byť slobodní a nezávislí, ak chcete byť milovaní a milovať a byť šťastní, a všetky
tie ostatné dobroty, je nevyhnutné, aby ste odovzdali akékoľvek svoje túžby, želania a
požiadavky byť šťastný, byť milovaný a milovať, byť slobodný a nezávislý,
Najvyššiemu a aby ste to urobili bezpodmienečne.
Ide tu o to neodovzdávať ich kvôli tomu, aby ste boli šťastní, aby ste boli milovaní a
schopní milovať, atď., atď., ale výlučne kvôli princípu, bez očakávania čohosi na
oplátku, lebo taký je rád Stvorenia. Takéto je Stvorenie Pána, jeho pozitívny stav. V
ňom neexistuje nič egoistické, nič sebecké, nič egocentrické. Keď to urobíte, keď sa
zrieknete takýchto vecí, znamená to, že sa skutočne milujete. Toto je láska k sebe
samému/samej.
Samozrejme, to potom tiež znamená, že skutočne milujete Najvyššieho a každého v
Stvorení Najvyššieho. Ak to robíte, toto vzdanie sa a odovzdanie, kvôli tomu, aby ste
boli šťastní a aby ste milovali druhých, Boha a seba, potom to, samozrejme, v konečnom
zmysle robíte z egoistických, sebeckých podnetov, pretože to robíte kvôli niečomu
inému, namiesto toho, aby ste to robili kvôli princípu, preto, lebo takto je vesmír,
Stvorenie štruktúrované, na tom je založené, postavené a takto funguje. A toto je
skutočný význam vyhlásenia Pána Ježiša Krista, Najvyššieho, v Novej Zmluve, že
každý, kto stratí svoju dušu kvôli Pánovi, napokon ju nájde. Znamená to, že pokiaľ sa
zúfalo držíte svojej duše, stratíte ju pre negatívny stav, pretože nechcete, aby tam bol
ktokoľvek iný. Najmä nechcete, aby mal vašu dušu Najvyšší. Ak nechcete, aby mal vašu
dušu Najvyšší, môžem vás ubezpečiť a môžete si byť istí, že bude mať vašu dušu
negatívny stav, peklá. Toto je negatívna strata. Avšak, ak stratíte svoju dušu pre Pána
Ježiša Krista, Najvyššieho, potom ju nájdete, potom budete slobodní, potom budete
nezávislí, potom budete milujúci a milovaní, potom budete šťastní, potom budete
uspokojení, spokojní, najmä a výlučne vtedy, ak tú dušu stratíte kvôli princípu, lebo
takto to má byť: Stratiť svoju dušu pre Najvyššieho, bez akýchkoľvek dodatkov,
podmienok, manipulácií, osobných ziskov, osobných sklonov či akýchkoľvek
postranných motivácií a negatívnych úmyslov. Aby ste nič nerobili kvôli dôsledkom,
následkom a výsledkom takých volieb ― volieb vzdať sa a stratiť svoju dušu pre
Najvyššieho, odovzdať bezpodmienečne všetko, čo máte a čím ste Najvyššiemu ― lebo
to je sebecké, to je egoistické, lebo to robíte kvôli tým dôsledkom. Namiesto toho to
robte kvôli princípu, lebo to tak má byť. Lebo je to zákon, pravidlo, princíp, koncepcia,
kategória, idea, ustanovenie Stvorenia Najvyššieho. Takýto je Najvyšší, takáto je pravá
prirodzenosť Najvyššieho. Najvyšší, Pán Ježiš Kristus to robí kvôli princípu. Najvyšší
vás miluje a chce pre vás to najlepšie kvôli princípu, lebo to tak má byť. Žiadne
dodatky, žiadne „ak“, žiadne podmienky, jednoducho bezpodmienečne. A ak vezmete
do úvahy, že len Najvyšší vie v Absolútnom zmysle, čo je pre vás najlepšie, čo je pre
vás najšťastnejšie, potom iba v odovzdaní sa Najvyššiemu možno skutočne nájsť pravý
zmysel života, pravé šťastie, pravú lásku. Zvlášť, ak to nerobíte za tým účelom, ale
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robíte to kvôli princípu a (opakujem zas a znova) preto, lebo toto je najdôležitejšie
zjavenie od Najvyššieho pre vás, pre nás, ktoré sme doposiaľ dostali.
Peknú ilustráciu tejto situácie poskytuje veľmi zaujímavé stretnutie, ku ktorému
došlo medzi apoštolom Petrom a Pánom Ježišom Kristom po Jeho zmŕtvychvstaní
predtým, ako Sa vrátil späť do neba. Táto udalosť je opísaná v poslednej kapitole
Evanjelia podľa Jána. Najvyšší mi hovorí, že v preklade tej udalosti sú obsiahnuté
nejaké skreslenia, ktoré budú teraz napravené a bude poskytnuté správne chápanie tej
situácie.
Ako si pamätáte, Pán sa zjaví svojim učeníkom, Petrovi, keď rybárčia. A ako jedia
ryby, obedujúc alebo večerajúc, či čo, Pán sa obráti na Petra a trikrát sa ho opýta, teraz
si, prosím, všimnite to „trikrát“: „Šimon, miluješ ma viac než oni?“ A Peter odpovedá,
„Áno, Pane, milujem, a ty to vieš.“ Pán mu potom hovorí, „Nakŕm moje ovečky.“ Pán
sa ho potom opäť opýta, po druhýkrát, či Ho miluje a Peter hovorí, „Áno, Pane, milujem
Ťa.“ A Pán mu hovorí, „Postaraj sa o moje jahňatá, ak ma miluješ.“ Potom Petrovi po
tretíkrát položí tú istú otázku, a tu sa dostávame k tomu skresleniu v preklade. Peter
odpovedá, „Áno, Pane, milujem Ťa,“ smutným hlasom, lebo bol v rozpakoch a zmätený,
prečo mu Pán kladie tú istú otázku. A keď povie Pánovi, áno, môj Pane, Pán mu
odpovedá: — Teraz Biblia prekladá odpoveď opakovane „nakŕm moje ovečky“, no
Najvyšší mi hovorí, že správny preklad by mal byť — „daj môjmu stádu napiť“. Takže,
v prvom vyhlásení máme, „nakŕm moje ovečky“, v druhom vyhlásení, „postaraj sa o
moje jahňatá“ a v treťom vyhlásení, „daj môjmu stádu napiť“.
Pri tomto stretnutí Pán Ježiš Kristus opisuje vo vnútornom zmysle správny vzťah
človeka, ľudí, k Bohu, Pánovi Ježišovi Kristovi, Najvyššiemu, k druhým a k sebe
samým. V tomto opise je obsiahnutý trojaký význam. Musíte si pamätať, že apoštol
Peter reprezentuje vieru cirkvi, základ cirkvi, a preto v tejto situácii Pán opisuje, na
akých základoch by mala byť budovaná pravá duchovnosť, pravá cirkev, pravé
náboženstvo.
A teraz, prvá otázka, „Peter, miluješ ma?“ a odpoveď „áno“, potom žiadosť, „V tom
prípade nakŕm moje ovečky“, znamená, že nestačí milovať Najvyššieho na základe
vonkajšieho priznania, vonkajšími prostriedkami, ale že jediný spôsob, ako môžete
milovať Najvyššieho, je, že niečo v tom smere robíte. A otázka, či Ho miluje viac než
druhí, znamená, že človek sa potrebuje kompletne, totálne zriecť, vzdať sa a odovzdať
Najvyššiemu, aby bol schopný náležite prinášať ovocie tej lásky. A čo je ovocie tej
lásky? Nakŕmenie ovečiek. Kŕmenie však naznačuje, že niečo musíte mať. Musíte mať
potravu, aby ste nakŕmili ovečky. To znamená, že Najvyšší dáva človeku schopnosti,
nástroje a všetko, čo človek vlastní, aby to bol schopný urobiť. Znamená to preto, že
všetko, čo kto má od Najvyššieho, musí byť vrátené späť, aby mohlo dôjsť k
skutočnému kŕmeniu; k zdieľaniu so všetkými, toto je princíp zdieľania. Zdieľate so
všetkými, s „ovečkami“, všetko, čo máte. No nemôžete to urobiť, kým nemilujete Pána
viac než ktokoľvek iný, v miere opísanej v prvom a druhom kroku, načrtnutých vyššie.
Čiže, nemôžete milovať Pána, kým skutočne neodovzdáte všetko Pánovi. A nevzdáte sa
toho kvôli tomu, aby ste boli milovaní, ale jednoducho preto, lebo milujete Pána, bodka.
Toto je princíp. Robím to, lebo milujem Pána, podrobujem sa, bezpodmienečne sa
odovzdávam Najvyššiemu, Pánovi Ježišovi Kristovi prosto preto, lebo je to princíp, lebo
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Ho milujem. Nič viac, nič menej. Milujem Ho pre Neho, každého milujem pre neho/ňu,
no každého milujem najmä pre prítomnosť Pána v ňom/nej a seba milujem kvôli tej
prítomnosti Pána v sebe, kvôli tým veciam, ktoré mám od Pána za účelom byť
schopný/á nakŕmiť ovečky. Kŕmenie znamená dávanie lásky, zdieľanie z lásky. Preto
hlavným princípom každého náboženstva, každej cirkvi, každej duchovnosti je zdieľanie
z lásky, čiže z Najvyššieho, skrz Najvyššieho, podľa Najvyššieho, s Najvyšším, kvôli
Najvyššiemu a preto, lebo Najvyšší je Absolútny Princíp všetkého, takže kvôli
samotnému princípu.
A teraz druhý bod, kedy Pán hovorí „postaraj sa o moje jahňatá“. Toto možno
ponímať ako individualizovaný pluralizmus. Každý je iný. Preto, čo znamená
„postaranie sa“? Postaranie sa znamená dobročinnosť, princíp dobročinnosti. Dávate,
staráte sa, dávate pozor na každého, a na seba — pretože aj vy ste jahňatá — do tej
miery a v takom rozsahu, aký zaručuje každá situácia. Čiže, nekŕmite viac, než je
nevyhnutné, než je zdravé, a nedávate piť viac, než je nevyhnutné a zdravé. Len dajte
správne, patričné množstvo; a vy máte v sebe múdrosť, aby ste to urobili, aby ste to
rozlíšili, aby ste to rozoznali, aby ste dokázali stanoviť množstvo lásky a múdrosti, aké
môžete zdieľať so stupňom vnímania, citlivosti a schopnosti poznania, aké môže byť
využité v každom danom momente každým, kto sa účastní Stvorenia Najvyššieho. To
znamená, že jestvuje nekonečný počet a rozmanitosť stupňov, krokov a úrovní, ktoré sú
rovnako dôležité, rovnako špeciálne, rovnako potrebné, rovnako jedinečné, no rozdielne,
a preto si v každej situácii, v každom kroku, na každej úrovni, na každom stupni
vyžadujú úplne odlišný prístup, „starostlivosť“. V takom postoji je pravá múdrosť. Nič
nie je uniformné, nič nie je štandardné, nič nie je finalistické, nič nie je rigidné, nič nie
je jednostranné. A toto je druhý princíp, na ktorom je postavená pravá cirkev, pravá
duchovnosť a pravé náboženstvo.
A tretí princíp, ktorý Pán dáva Petrovi, „napoj moje stádo“, znamená zdieľanie iba
pravdy. Poskytni každému pravdu, keď sa o neho/ňu staráš, v miere, rozsahu a na
úrovni jeho/jej schopnosti prijať, vnímať a obsiahnuť pravdu po krokoch. Nedáte mu/jej
piť viac, než môže pojať, lebo by ho/ju to zabilo. Dobro alebo láska je teda základný
princíp, pravda a múdrosť je substanciálny princíp a dobročinnosť alebo viera je z nich
vyplývajúci princíp pravej cirkvi, náboženstva a duchovnosti, a pretože toto je posolstvo
dané každej prípadnej duchovnej organizácii a všetkým, čo toto čítajú, môžeme
povedať, že tieto princípy by mali byť základom, na ktorom je postavená každá prípadná
duchovná organizácia a na ktorom by mala byť postavená duchovnosť každého.
Všimnite si, prosím, že počas tohto vyhlásenia alebo stretnutia medzi Pánom
Ježišom Kristom a Petrom neboli Petrovi dané žiadne sľuby, že ak bude milovať Pána,
bude šťastný, spokojný, uspokojený, atď., atď. Nič také sa tam nenachádza. Pravdou je
presný opak. Pán Petrovi hovorí, „keď si bol mladý, robil si, čo si chcel, slobodne si
prichádzal a odchádzal, ale keď zostarneš, nebudeš to môcť robiť, niekto iný ťa povedie
tam, kam nebudeš chcieť,“ atď. Nuž, toto vyhlásenie, aj keď má osobnú súvislosť,
(avšak, ako viete, Pán Ježiš Kristus nikdy nehovoril len v osobných súvislostiach,
pretože všetko, čo hovoril, nech to vyzeralo akokoľvek osobne, malo vždy univerzálne
dôsledky) má univerzálny dôsledok.

- 115 -

Realita, myty
´ a ilúzie
Týka sa to záležitosti poddania sa, súc vedený Pánom a nemajúc žiadne túžby,
želania, potreby byť vedený sebou samým/samou. Znamená to preto nevyhnutnosť
vzdať sa svojej vlastnej slobody a nezávislosti a dať ju Najvyššiemu, aby vás viedol
Najvyšší. Lebo len Najvyšší vie v absolútnom zmysle, čo je pre vás najlepšie. A toto je
skutočná sloboda.
Nuž, v pravom zmysle, podľa toho, čo vychádza najavo pri tomto stretnutí medzi
Pánom Ježišom Kristom, Najvyšším, a apoštolom Petrom, jasne vidíme, že všetko, čo
človek robí, ako sa cíti, čo si myslí, čo si želá, robí, cíti, to všetko chce kvôli princípu,
kvôli vzájomnému osohu, spoločnému dobru a zdieľaniu, bez akýchkoľvek postranných
motivácií. V takom postoji je skutočná prítomnosť Najvyššieho, Pána Ježiša Krista,
ktorá zaisťuje večnú lásku a múdrosť progresívnym spôsobom, ktorú možno neustále
zdieľať so všetkými ostatnými kvôli všetkým ostatným, kvôli Najvyššiemu a,
samozrejme, kvôli sebe samému/samej, do tej miery, do akej človek miluje seba kvôli
prítomnosti Najvyššieho v sebe a do akej miluje druhých kvôli prítomnosti Najvyššieho
v nich. Toto je pravá láska, vyššia forma lásky nado všetkých a nadovšetko. Toto
vskutku znamená milovať Pána s múdrosťou a milovať druhých s múdrosťou a milovať
seba s múdrosťou.

- 116 -

JEDENÁSTA KAPITOLA
Deväť okruhov/cyklov Stvorenia.
Všetko, čo nasleduje, treba brať len ako priblíženie. Opis, ktorý nasleduje, je jeden
možný aspekt štruktúry Stvorenia, videný z určitej perspektívy, a je správny vtedy, ak sa
naň pozerá z tej perspektívy. Majte však na pamäti, že jestvujú nekonečné možnosti a
perspektívy takej štruktúry, ktoré nie sú v tomto opise vzaté do úvahy. Tento opis stačí
len pre túto jednotlivú dobu a možno ho považovať za počiatočný bod v chápaní obsahu
a štruktúry Pánovho Stvorenia. Na tomto bude môcť každý stavať počas svojho
duchovného rozvoja a napredovania. V priebehu toho rozvoja a napredovania budú
zjavené nové aspekty a pridané k tomu, čo je zjavované v súčasnosti.
Pán Ježiš Kristus, Najvyšší, mi zjavil, že jestvuje v podstate deväť cyklov či
okruhov, alebo kôl Stvorenia. Každý cyklus má veľmi špecifickú, a súčasne veľmi
všeobecnú úlohu, účel a cieľ. V tomto zjavení môžeme hovoriť len o niektorých veľmi
obmedzených všeobecných pojmoch, ktoré umožnia neskôr, keď bude správny čas,
zjavenie špecifickejších pojmov a chápania.
Teraz bude tých deväť cyklov či okruhov Stvorenia opísaných prostredníctvom
určitých všeobecných funkcií tých, ktorí tieto cykly obývajú. Podľa tej funkcie možno
logicky usúdiť, aká je všeobecná funkcia celého cyklu.
Prvý okruh alebo prvé duchovné entity, ktoré stvoril Najvyšší v prvom cykle,
možno nazvať sprostredkovateľmi, zmierňovateľmi a zavádzateľmi Absolútnych
Princípov Najvyššieho. To znamená, že prvý okruh Stvorenia obsahuje a ukazuje
Absolútne princípy Najvyššieho alebo je založený na Absolútnych Princípoch
Najvyššieho, s najväčším možným priblížením sa Najvyššiemu alebo Absolútnemu
stavu a kondícii prirodzenosti Najvyššieho.
Druhý okruh alebo entity, ktoré boli stvorené v druhom kole, sú považované za
stelesňovateľov, integrovateľov a reprezentantov Absolútnych Princípov Najvyššieho.
Takže tento okruh vo všeobecnosti napodobuje alebo reprezentuje začlenenie,
stelesnenie a jasné stvárnenia toho, aké sú Absolútne Princípy Najvyššieho.
Tretí okruh alebo sentientné entity, ktoré boli stvorené v treťom kole, možno
považovať za manifestátorov, vyžarovateľov a vysielateľov Absolútnych Princípov
Najvyššieho všetkými smermi, do všetkých sfér, na všetky úrovne, do všetkých
dimenzií. Preto bude štruktúra tohto okruhu vo všeobecnosti kontajnerom dvoch
predošlých cyklov, s cieľom vyžarovať, vysielať a manifestovať Absolútne princípy
Najvyššieho zvyšku Stvorenia.
Tieto tri okruhy Stvorenia tvoria to, čo sa nazýva Duchovná Dimenzia duchovného
sveta, s jej nekonečným počtom a rozmanitosťou vesmírov, galaxií, slnečných sústav,
planét, stavov, miest, kondícií, časov a paračasov. Vo všeobecnom zmysle toto je
objavenie sa Stvorenia, a v ešte všeobecnejšom zmysle tieto tri okruhy Stvorenia možno
považovať za Vnútornú Myseľ Stvorenia.
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Štvrtý okruh alebo duchovné entity, ktoré boli stvorené v štvrtom cykle, sú
bádatelia, výskumníci a vykladači Absolútnych Princípov Najvyššieho. Preto je
štruktúra tohto cyklu navrhnutá tak, aby umožňovala taký výskum, bádanie a vykladanie
tých princípov Najvyššieho v prospech všetkých.
Piaty okruh alebo sentientné entity, ktoré boli stvorené v piatom kole, sú
prijímatelia, detekovatelia a rozpoznávači Absolútnych Princípov Najvyššieho. Preto je
štruktúra tohto okruhu prispôsobená a obsahuje všetky nevyhnutné nástroje a
prostriedky na také vnímanie, detekovanie a rozpoznávanie.
Šiesty okruh alebo sentientné entity, ktoré boli stvorené v šiestom kole, sú
vyhľadávači, distribútori a rozmiestňovači Absolútnych Princípov Najvyššieho vo
zvyšku Stvorenia. Preto je tento okruh stvorenia vybavený všetkými nevyhnutnými
nástrojmi, prostriedkami, možnosťami a schopnosťami na čo najvhodnejšie
vyhľadávanie, nachádzanie, distribuovanie a rozmiestňovanie Absolútnych Princípov
Najvyššieho.
Teda, štvrtý, piaty a šiesty okruh tvoria to, čo je známe ako Intermediárna Dimenzia,
alebo ako postúpenie objavení sa, s jej nekonečným počtom a rozmanitosťou
intermediárnych vesmírov, galaxií, slnečných sústav, planét, časov, paračasov, kondícií,
miest, stavov a ich príslušných obyvateľov. Vo všeobecnom zmysle možno tieto tri
okruhy považovať za Prostrednú Myseľ Stvorenia.
Siedmy okruh alebo sentientné entity, ktoré boli stvorené v siedmom kole, sú tí,
ktorých funkciou je pochopiť, potvrdzovať a odôvodňovať Absolútne Princípy
Najvyššieho. Tento okruh je preto vybavený náležitými schopnosťami a nástrojmi na
správne chápanie, porozumenie, potvrdenie a odôvodnenie a diskutovanie o týchto
princípoch so zvyškom Stvorenia.
Ôsmy okruh alebo sentientné entity, ktoré boli stvorené v ôsmom kole, sú formy,
rysy a prejavy Absolútnych Princípov Najvyššieho. Štruktúra tohto okruhu je preto taká,
aby tvorila orgány, ktoré sú schopné objaviť sa navonok a niesť rysy, prejaviť a vryť
tieto Absolútne Princípy Najvyššieho do zvyšku Stvorenia.
A napokon, deviaty okruh alebo entity, ktoré boli stvorené v deviatom kole, sú
prijímatelia, obsahovatelia a „poskytovatelia spätnej väzby“ ohľadne súhrnu a kompletu
Absolútnych Princípov Najvyššieho. Toto je pokožka celého Stvorenia v prírodnom
stupni.
Takže, tieto posledné tri okruhy, siedmy, ôsmy a deviaty, tvoria to, čo je známe ako
prírodná alebo fyzická dimenzia, s jej nekonečným počtom a rozmanitosťou vesmírov,
galaxií, slnečných sústav, planét, časov, paračasov, miest, stavov, kondícií a ich
príslušných obyvateľov. Toto je „nastatie“ Stvorenia a vo všeobecnom zmysle možno
tieto okruhy považovať za vonkajšiu myseľ celého Stvorenia.
Posledné štyri okruhy, šiesty, siedmy, ôsmy a deviaty, si — aj na základe ich
povahy — vyžadujú spočiatku vonkajšie nástroje, formálne zavedenie a vonkajšiu
manifestáciu princípov Najvyššieho vo forme súvzťažností. To znamená, že sa objavia
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vo vonkajšku vnútrajška. Fakticky sú von z vnútrajška. O „vnútre“ nemožno bez jeho
„vonkajška“ uvažovať alebo si ho predstaviť, čiže nemôže nastať. Avšak „vonkajšok“
bez jeho „vnútra“ nie je ničím a neexistuje. Pokiaľ ide o prvých päť okruhov, ony
nepotrebujú žiadne vonkajšie nástroje, manifestácie a zavádzania, pretože všetko tam
pramení z vnútra do vnútra, z ich Vnútornej Mysle, z povahy ich stavu bytia a
existovania, na základe okamžitého poznania, či to tak je, alebo nie je. Nie je nutný
žiaden dôkaz, žiadne systémy viery, žiadne filozofie, žiadne vonkajšie typy
presvedčivých dôkazov a nástrojov, pretože im je okamžite zrejmé, čo je a čo nie je
pravda, bez akéhokoľvek vonkajšieho dôkazu. Ostatné okruhy, na základe ich
prirodzenosti v počiatočnom stave potrebujú dôkaz. Len čo majú ten dôkaz, sú vedené
dovnútra, kde objavia Absolútny Zdroj, čiže prítomnosť Najvyššieho, Pána Ježiša Krista
v sebe, a potom sa začínajú plne spoliehať na ten Zdroj, čo vedie k postupnému
zrieknutiu sa vonkajších nástrojov.
Všetky tieto okruhy, úrovne a stupne a ich príslušné sentientné entity ako celok
tvoria jedno dokonalé stvorenie Najvyššieho.
Samozrejme, v Zóne Vymiestnenia je situácia úplne iná. Ako viete, tam je všetko
naopak, a preto je to karikatúra, mizerná napodobenina pravého Stvorenia. Oni majú
svoje vlastné vyfabrikované pseudo-okruhy a tie sú v presnom protiklade k deviatim
okruhom či cyklom pravého Stvorenia Najvyššieho.
Vďaka tomuto možno ponímať štruktúru negatívnych stavov a procesov alebo Zónu
Vymiestnenia nasledovným spôsobom. Ako protiklad k Najvyššiemu, Ktorý/Ktorá je
Absolútnym Stvoriteľom pozitívneho stavu vesmíru, celého Stvorenia a tých deviatich
pravých okruhov a kôl, jestvujú pseudo-tvorcovia, opísaní v knihe „Základy ľudskej
duchovnosti“, ktorí vyfabrikovali deväť pseudo-okruhov pseudo-stvorenia alebo Zóny
Vymiestnenia negatívneho stavu.
Prvým pseudo-okruhom je, samozrejme, najnižšie, najhlbšie peklo zo všetkých,
obývané sprostredkovateľmi, zmierňovateľmi a zavádzateľmi totálnych ziel a lží
pseudo-tvorcov.
Druhý pseudo-okruh obsahuje tých, ktorí sú stelesňovateľmi, integrovateľmi a
reprezentantmi totálnych ziel a lží pseudo-tvorcov.
Tretí pseudo-okruh je obývaný entitami, ktoré sú manifestátormi, vyžarovateľmi a
vysielateľmi totálnych ziel a lží pseudo-tvorcov k zvyšku pseudo-stvorenia alebo Zóny
Vymiestnenia.
Tieto prvé najhlbšie, najnižšie, najničomnejšie okruhy predstavujú ich pseudoduchovný svet, pseudo-objavenie sa všetkých ziel a lží, a táto úroveň môže byť
ponímaná ako pseudo-vnútorná myseľ, falošná vnútorná myseľ Zóny Vymiestnenia.
Vo štvrtom okruhu sú, samozrejme, bádatelia, výskumníci a vykladači totálnych ziel
a lží pseudo-tvorcov.
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V piatom okruhu alebo pseudo-okruhu sú prijímatelia, detekovatelia a rozpoznávači
týchto totálnych ziel a lží pseudo-tvorcov.
V šiestom okruhu alebo pseudo-okruhu sú vyhľadávači,
rozmiestňovači všetkých týchto ziel a lží pseudo-tvorcov.

distribútori

a

Štvrtý, piaty a šiesty okruh alebo pseudo-okruh predstavujú to, čo možno ponímať
alebo nazvať pseudo-intermediárna dimenzia či svet negatívneho stavu, alebo Zóny
Vymiestnenia. Je to postúpením všetkého zlého a negatívneho z objavenia sa toho a vo
všeobecnom zmysle to možno ponímať ako pseudo-prostrednú myseľ Zóny
Vymiestnenia pseudo-stvorenia.
Siedmy okruh alebo pseudo-okruh obsahuje tých, ktorých funkciou je pochopiť,
potvrdzovať a odôvodňovať súhrn všetkých ziel a lží pseudo-tvorcov, ktorí menia
všetko pozitívne a dobré na všetko negatívne a zlé, odôvodňovaním a ospravedlňovaním
takých prekrútení.
Ôsmy pseudo-okruh obsahuje entity, ktoré sú formami, rysmi a prejavmi totálnych
ziel a lží pseudo-tvorcov, dodávajúc im tým reálnosť, akoby skutočne existovali, meniac
ilúziu na jedinú skutočnosť a existenciu.
A deviaty pseudo-okruh je obývaný tými, ktorých možno považovať za
prijímateľov, obsahovateľov a „poskytovateľov spätnej väzby“ súhrnu a úplnosti ziel a
lží pseudo-tvorcov.
Takže, siedmy, ôsmy a deviaty pseudo-okruh možno považovať za fyzickú,
prírodnú, pseudo-prírodnú, pseudo-fyzickú dimenziu pseudo-stvorenia či negatívneho
stavu, alebo Zóny Vymiestnenia a toto je „nastávanie“ všetkých ziel a lží a vo
všeobecnosti to možno ponímať ako pseudo-vonkajšiu myseľ negatívneho stavu či
pseudo-stvorenia pseudo-tvorcov.
Opäť, šiesty, siedmy, ôsmy a deviaty okruh pseudo-stvorenia si spočiatku takisto
vyžadujú vonkajšie nástroje, formálne zavedenie a vonkajšiu manifestáciu vo forme
pseudo-súvzťažností všetkých ziel a lží, ktoré sú im prezentované ako dobré a pozitívne
a ako pravda a ktoré sa javia ako pravé vnútro. V tejto konotácii je tu teda „vonkajšok“
považovaný za „vnútro“ a „vnútro“ je považované za „vonkajšok“.
Vďaka tomuto usporiadaniu možno vidieť, že negatívny stav nemá nič originálne,
pôvodné či tvorivé, alebo produktívne. Všetko je ukradnuté, okopírované, skreslené,
zohyzdené, prekrútené naopak zo skutočného a pravého Stvorenia. To je dôvod, prečo
všetci agenti a tí, čo sa stotožnili s negatívnym stavom, sú zlodeji a lupiči a prečo
neustále kradnú a lúpia alebo sa pokúšajú okradnúť a olúpiť a napádať a mrzačiť pravé
Stvorenie.
V oboch situáciách, najprv v pozitívnom stave Stvorenia deviatich okruhov, a potom
v pseudo-stvorení deviatich pseudo-okruhov, možno vidieť určitý súvzťažný faktor
každej dimenzie. Takže, prvý okruh Stvorenia a prvý okruh pseudo-stvorenia by presne
súvzťažil so štvrtým a cez štvrtý so siedmym okruhom Stvorenia. Druhý by presne
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súvzťažil s piatym a cez piaty s ôsmym okruhom Stvorenia; a tretí by presne súvzťažil
so šiestym a s deviatym okruhom Stvorenia a pseudo-stvorenia.
Dobrým príkladom by bolo, že v prvom okruhu si sprostredkovanie, zmierňovanie a
zavádzanie Absolútnych Princípov Najvyššieho vyžaduje dôkladné prebádanie,
preskúmanie a popis, čo si zas vyžaduje náležité pochopenie, potvrdenie a odôvodnenie
takého stavu. Stelesnenie, včlenenie a reprezentácia princípov si vyžaduje ich náležité
vnímanie, cítenie a rozpoznávanie, aby tak mali patričnú formu a patrične pôsobili a
prejavovali sa. A nakoniec, tretí, šiesty a deviaty okruh: manifestácia, vyžarovanie a
sálanie princípov si vyžadujú ich vyhľadanie, distribúciu a ich správne umiestnenie, aby
boli prijaté, inkorporované a aby bola poskytnutá spätná väzba ohľadne súhrnu a
úplnosti všetkých princípov, keď prechádzajú k všetkým okruhom a sú čo
najproduktívnejším, najkonštruktívnejším, najtvorivejším spôsobom aplikované,
zažívané, budované, obohacované, zlepšované a vracané späť prvému okruhu, kde sú
opäť uchopené vylepšené, obohatené, znovu zažité, a sú potom s novými ideami,
vychádzajúc z tých ideí, poslané späť k všetkým ostatným okruhom.
Každý okruh, bez ohľadu na jeho postavenie a miesto, je teda z hľadiska tohto faktu,
náčrtu a súvzťažnosti rovnako dôležitý, rovnako špeciálny, rovnako jedinečný, rovnako
potrebný, rovnako hodnotný, rovnako vážený ako ktorýkoľvek iný, bez výnimky či
výhrady. Preto je potešením a pôžitkom byť súčasťou ktoréhokoľvek okruhu; a
jedinečnosť a špeciálnosť a inakosť je taká istá ako u všetkých ostatných vo všetkých
okruhoch.
Žiadny okruh nemá bez druhého žiadny zmysel, žiadnu hodnotu či žiadny význam.
Všetci sme súčasťou toho istého celku, na rozdielnych úrovniach, v rozdielnych
okruhoch, rovnakí čo do dôležitosti, zvláštnosti, jedinečnosti, užitočnosti a potreby
nášho bytia a existencie v celku Stvorenia Najvyššieho. Toto je dôvod, prečo Najvyšší
miluje každého bezpodmienečne, rovnako. A toto je dôvod, prečo v pravom Stvorení
Najvyššieho nejestvuje, že by bol niekto milovanejší alebo že by bol niekto
uprednostňovanejší, alebo že by bol niekto zvláštnejší než ktokoľvek iný.
Vždy, keď narazíte na takú situáciu, môžete si byť istí, že to nepochádza z
Najvyššieho, Pána Ježiša Krista, ale že uprednostňovanie, diskriminácia, podmieňovanie
pochádzajú len z negatívneho stavu pseudo-stvorenia.
Samozrejme, v negatívnom stave pseudo-stvorenia je všetko naopak. Nie je tam
žiadna bezpodmienečná láska, každý je zvlášť výnimočný, každý je dôležitejší než
druhý, každý je jedinečnejší než ktokoľvek iný, nikto si nie je s nikým rovný a každý je
tam sám pre seba a každý robí všetko pre seba, bez akéhokoľvek ohľadu na druhých.
Toto možno považovať za dobrý nástroj či nápad na rozlíšenie medzi pozitívnym a
negatívnym stavom, najmä ak niekto pracuje s rôznymi entitami v hlbokých tranzoch.
Toto možno použiť ako kritérium na určenie, či je dotyčná entita podvodník, luhár, či je
z negatívneho stavu, alebo je od Najvyššieho, Pána Ježiša Krista; najmä z hľadiska
predchádzajúceho posolstva o vyššom chápaní zmyslu života, v kombinácii s touto
štruktúrou Stvorenia.
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Analýza podvodných techník negatívnych
a zlých entít, ktoré infikovali
proces duchovnej transformácie „H“.
Mnohí z vás vedia, že ľudská éra alebo špecifická ľudská éra bola zrušená a
skončila v duchovnom svete, zvlášť v tom, ktorý Swedenborg nazýval svet duchov a čo
sa v súčasnosti volá intermediárny svet. V dôsledku tohto zrušenia sa všetky neľútostné
duchovné vojny, ktoré vedie negatívny stav proti pozitívnemu stavu, preniesli z
duchovného sveta, najmä z intermediárneho sveta, do prírodného stupňa Zóny
Vymiestnenia, konkrétne na planétu Zem.
Planéta Zem je teda teraz konečným bojovým poľom finálnej a rozhodujúcej
konfrontácie medzi všetkými negatívnymi silami a medzi pozitívnymi silami
Najvyššieho.
Je dôležité uvedomiť si, ako je vedená táto vojna. Najdôležitejšie je, že táto vojna je
vedená v srdciach ľudí na planéte Zem. Ľudia sú teda — všetky ich vzťahy, ich postoje,
ich myšlienky, ich pocity, ich vôľa, ich motivácie, ich úmysly, ich túžby, ich želania, ich
snahy, ich životný štýl, spôsob ich vzájomného jednania, jednania s Bohom a druhými
— využívaní ako prostriedky na vedenie tohto kľúčovo dôležitého duchovného boja.
Ako viete, Najvyšší zaviedol nové metódy a navrhol nové postupy a spôsoby boja s
negatívnym stavom. Je rozhodujúce a životne dôležité uvedomiť si, že aby sa taký boj
mohol odohrať na planéte Zem alebo v Zóne Vymiestnenia planéty Zem, bolo nutné
najskôr vybudovať veľmi dôležitý, špecifický most, ktorý by spojil prírodný stupeň
Zóny Vymiestnenia s duchovným svetom. Prvým stavebným blokom a štruktúrou, ktorá
zahájila budovanie toho mosta, bolo zjavenie, ktoré poskytol Najvyšší skrz Emanuela
Swedenborga, spolu so zjavením a metodológiou duchovnej hypnózy, uvedenými v
prvej knihe Petra Francucha, nazvanej „Princípy duchovnej hypnózy“. Ďalším krokom
pri budovaní toho mosta, krokom, ktorý bol jedným z najrozhodujúcejších a
najdôležitejších zo všetkých, bolo nové zjavenie odrážajúce sa v knihách „Základy
ľudskej duchovnosti“, „Posolstvá z vnútra“, „Štyri pojmy duchovnej štruktúry
Stvorenia“, v posolstvách, ktoré sú prezentované v tejto knihe, a konečnou,
rozhodujúcou fázou zavŕšenia budovania toho mosta bolo vyvinutie Intenzívnej
duchovnej hypnoterapie a duchovný transformačný proces Artura Jonesa, opísaný v
knihe „Intenzívna duchovná hypnoterapia“. Skompletizovanie intenzívnej duchovnej
hypnoterapie možno preto považovať za zavŕšenie budovania mosta medzi prírodným
stupňom Zóny Vymiestnenia a medzi pravým Stvorením Najvyššieho, v tomto
konkrétnom prípade do duchovného sveta.
Teraz, keď bolo budovanie toho mosta zavŕšené, všetky metodológie a postupy,
ktoré sa používali pred dokončením toho mosta, museli byť modifikované a zmenené.
Takže, napríklad, už nie je viac vhodné vyzývať Vnútornú Myseľ, aby postupovala
akýmkoľvek spôsobom, akým chce. Ale je nutné dodržiavať určité metódy, postupy a
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pravidlá, starostlivo navrhnuté Najvyšším, aby sa vyhlo kontaminácii, vlúdeniu sa a
skresleniu negatívnym stavom. Musíte si zapamätať, že pred dokončením toho mosta a
pred skončením ľudskej éry v duchovnom svete sa všetok boj a bitky odohrávali v
duchovnom svete. Keďže vonkajšia myseľ nevie nič o duchovnom svete, bolo nutné,
vhodné a správne vyzvať Vnútornú Myseľ, aby postupovala akýmkoľvek spôsobom,
akým chce, lebo len Vnútorná Myseľ, z pozície Najvyššieho, Pána Ježiša Krista v tej
Vnútornej Mysli, vedela, ako postupovať. Avšak, od prenesenia bojiska na planétu Zem,
ktorá je prírodným stupňom Zóny Vymiestnenia, sa boj presúva do prostrednej mysle, a
zvlášť do vonkajšej mysle, čo si vyžaduje určité kroky a pravidlá, ktoré sa musia
dodržiavať z vonkajška, definované a načrtnuté Najvyšším, Pánom Ježišom Kristom vo
Vnútornej Mysli, vo vnútrajšku.
Ako bolo v novom zjavení zdôraznené veľakrát, pred niekoľkými rokmi Najvyšší
založil a vybudoval Novú Nebeskú Spoločnosť a nedávno Novú Školu pre duchovné
znovuprebudenie, znovupoučenie a reštrukturalizáciu, aby postupne eliminoval
negatívny stav a tiež aby dal každému v negatívnom stave príležitosť, kto si to slobodne
zvolí, skrz proces pokánia a vyznania hriechov a poprosenia o milosrdenstvo a
odpustenie, prihlásiť sa do tej novej školy za účelom podstúpenia totálnej transformácie
z negatívneho ducha na pozitívneho ducha, z negatívneho stavu do pozitívneho stavu.
Všetky peklá, aby potlačili a podkopali tieto i všetky ostatné snahy a prácu tejto Novej
Nebeskej Spoločnosti a Novej Školy pre duchovné znovuprebudenie, znovupoučenie a
reštrukturalizáciu, sa zišli a založili pseudo-novú pekelnú spoločnosť, skladajúcu sa z
najprefíkanejších, najprešibanejších, pseudo-najinteligentnejších a najnebezpečnejších
duchov, ktorí pochádzajú z najnižších, najhlbších pekiel a spomedzi ostatných členov
negatívneho stavu, aby zorganizovali a viedli neľútostnú duchovnú vojnu proti
všetkému dobrému a pozitívnemu v Zóne Vymiestnenia, zvlášť na planéte Zem. Je
úplne logické a pochopiteľné, že títo členovia pseudo-novej pekelnej spoločnosti sa
pokúšali urputne útočiť na most, ktorý Najvyšší vybudoval za pomoci mnohých a za
pomoci Petra Francucha a Artura Jonesa i ďalších. Dôvodom je, že ten most sa stáva
jednou z hlavných zbraní pozitívneho stavu na postupnú elimináciu aktivácie a
dominancie negatívneho stavu na planéte Zem, a neskôr, keď príde čas, aj v duchovnom
svete, v podobe pekiel. Teda, keď bolo budovanie mosta dokončené a most bol
zabezpečený, nebolo prekvapením, že došlo k prvému zúrivému útoku pseudo-novej
pekelnej spoločnosti, aby ten most zničila. Nie je tiež prekvapením, že sa členovia
pseudo-novej pekelnej spoločnosti snažili zničiť ten most alebo že sa ho pokúsili zničiť
prostredníctvom človeka, ktorý sa podieľal na jeho budovaní. Toto je spôsob, ako radi
fungujú.
Útok, ktorý je tu spomenutý, sa udial pri duchovnom transformačnom procese,
ktorému asistoval jeden z budovateľov toho mosta so svojimi pomocníkmi a pri ktorom
bol adresátom H., ktorý je poslom Najvyššieho a ktorý sa tiež dobrovoľne podujal, že sa
stane prvým významnejším bojiskom, na ktorom by sa mohol odohrať taký boj a útok
na ten most.
Kvôli tejto situácii Najvyšší, ktorým je Pán Ježiš Kristus, dovolil, aby sa udiali
určité veci v procese tej duchovnej transformácie, ktoré by naučili všetkých
zúčastnených účelnejšie rozoznávať metódy a taktiky, pomocou ktorých sa táto pseudonová pekelná spoločnosť pokúša nielen zničiť ten most, ale aj viesť neustálu, zúrivú
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duchovnú vojnu proti Novej Nebeskej Spoločnosti, Novej Škole a proti celému
pozitívnemu stavu; čiže v konečnom zmysle proti Samotnému/Samotnej Najvyššiemu.
Kvôli tomuto významu je dôležité stručne si analyzovať, k čomu došlo v procese tejto
duchovnej transformácie, ktorý sa uskutočnil čiastočne v San Diegu, no najmä v Los
Angeles, na tretí a čiastočne na štvrtý deň.
Jedna páska z toho procesu, ktorú si vypočul Peter Francuch, bola k dispozícii z
tretieho dňa a jedna páska zo štvrtého dňa, čo mu stačilo na to, aby videl, čo sa udialo a
aby pochopil, čo sa udialo. Tu je vhodné povedať, že Najvyšší kvôli poučeniu dovolil,
aby sa urobili mnohé chyby a omyly, v dobrej viere a s dobrým úmyslom. Inak by k
poučeniu nikdy nedošlo. Preto je nevyhnutné pristupovať k tejto veci s pochopením,
ocenením a rešpektom, s vďačnosťou a poďakovaním tým, ktorí súhlasili s účasťou na
tom procese a s urobením tých rozhodujúcich chýb a omylov.
Je tu tiež vhodné uviesť, že asistenti, tak starší, ako aj mladší, sa cítili nesvoji počas
toho procesu a vnútorne, intuitívne vedeli, že je niečo v strašnom neporiadku, bez toho,
aby vedeli v tom bode presne určiť, čo je v neporiadku, nakoľko boli blokovaní alebo
Najvyšší dovolil, aby im bolo bránené v správnom pochopení toho, čo sa skutočne dialo.
V skutočnosti sa dialo to, že to nebol osobný duchovný transformačný proces H., aj
keď v istom obmedzenom zmysle to slúžilo aj tomu účelu, ale namiesto toho H.
fungoval zo svojej vlastnej slobodnej vôle ako jedno z prvých bojísk duchovného boja
pri pokuse negatívneho stavu alebo pseudo-novej pekelnej spoločnosti zničiť ten most.
Výsledok tohto boja má všestranné dôsledky.
Stručne si ten proces zanalyzujme. Od samého začiatku sa ten proces vymkol z rúk a
v istom zmysle išiel pospiatky, naopak. Ja to vidím tak, že na začiatku bolo naznačené,
že H. má nejaké osobné problémy, aj keď nedôležité, napriek tomu však má osobné
problémy, ktoré bolo treba najskôr vyriešiť. Tá rada nebola dodržaná a bola oznámením
kohosi, kto sa identifikoval ako Najvyšší, nahradená, aby sa tým zabránilo nastoleniu
správneho postupu v procese duchovnej transformácie.
Od začiatku bolo jasné, že asistenti boli oklamaní, aby nesprávne uverili, že osobné
problémy H. sú málo dôležité a že najdôležitejšou vecou sú všestranné dôsledky toho
procesu, ktorý sa udeje. A preto, že vraj majú dočinenia s niečím, čo je nesmierne
zvláštne a nezvyčajné, čo má prednosť pred všetkými a pred všetkým, nemusí sa vôbec
naplniť potreba vyriešiť najprv osobné problémy.
Lživosť toho tvrdenia je úplne zjavná. Ako sa eliminuje negatívny stav?
Podstúpením osobnej duchovnej transformácie. Odstránenie negatívneho stavu z
osobného života skrz odstránenie osobných problémov vedie následne k odstráneniu
negatívneho stavu v celej Zóne Vymiestnenia. Preto je nevyhnutné uvedomiť si, že
každý jeden intenzívny či neintenzívny proces duchovnej transformácie nemá len
osobné dôsledky, ale vo všetkých ohľadoch má úplné univerzálne dôsledky pre celé
Stvorenie a Zónu Vymiestnenia. Preto, aj keď je každý jeden proces duchovnej
transformácie iný a jedinečný, napriek tomu nie je nikdy, za žiadnych okolností
jedinečnejší, zvláštnejší, univerzálnejší než ktorýkoľvek iný. Ak počas práce s
príjemcami narazíte na vyhlásenia takej povahy, na aké sme narazili my v procese H.,
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okamžite sa majte na pozore a dajte si povedať, že máte dočinenia nie so skutočnosťou,
s pravou realitou tejto situácie; a že je niečo vo veľkom neporiadku, že negatívny stav sa
vás pokúša oklamať a zviesť a nakaziť ten proces.
Ďalšou chybou, ktorú bolo dovolené spáchať a ktorá je za daných okolností
pochopiteľná, bolo to, že starší asistent v tom bode vyzval Vnútornú Myseľ H. a Zdroj v
tej Vnútornej Mysli, aby pokračovala, ako chce, opomenúc tým zistenie, že budovanie
toho mosta bolo dokončené, a preto bolo nutné dodržiavať určité postupy a pravidlá
načrtnuté vo všetkých piatich knihách, v tejto knihe, a obzvlášť postup, ktorý pre to
vytvoril precedens v procese opísanom v knihe „Intenzívna duchovná hypnoterapia“.
Navyše to bol pokus negatívneho stavu oklamať a presvedčiť asistentov, že tieň H. bol
skonvertovaný, čo bola zámerná lož a pokus zničiť vierohodnosť celého procesu.
Počas toho procesu také slová ako „môj príkaz“ a použitie slova „vodcovia“,
namiesto Duchovní Radcovia, ktoré stále asistenti používali vhodne a správne, no ktoré
úplne ignoroval ten, kto sa nazýval Najvyšším v procese H., mali slúžiť ako varovanie,
že je niečo vo veľkom neporiadku. Keďže Najvyšší je nekonečná Božská Láska,
nekonečná Božská Múdrosť a Absolútna Slobodná Vôľa, On/Ona v žiadnom prípade
nikdy nič neprikazuje, ale jednoducho radí, ako postupovať. Okrem toho, Najvyšší
nikdy nespôsobuje bolesť ani neilustruje či nedemonštruje stavy podobné prísnemu
trestu, aké sa objavili v tomto procese, keď H. lapal po vzduchu s bolestivo stuhnutým
telom, čo vraj demonštrovalo a dokazovalo, že Najvyšší sa vyjadruje v príkazoch. Celá
tá situácia bola v tom momente jasná a naznačovala, že ten, kto pôsobil v tom procese,
nebol pravý Najvyšší.
No najničivejší a najrozhodujúcejší útok pseudo-novej pekelnej spoločnosti proti
Novej Nebeskej Spoločnosti a Novej Škole mal formu pokusu zničiť a podkopať celú
duchovnú ideológiu a koncepciu definovanú v Novom Zjavení, odrážajúcu sa v tých
vyššie zmienených piatich knihách a v posolstvách tejto knihy, ako aj v novej knihe
„Kto si a prečo si tu?“
V tejto situácii bol útok vedený proti správnemu chápaniu prirodzenosti
Najvyššieho, Ježiša Krista a Ducha Svätého. Než to budeme komentovať, je dôležité
uviesť do pozornosti všetkých zainteresovaných, že počas práce vykonávanej s H., keď
staršiemu asistentovi takzvaný Najvyšší povedal, že Vnútorná Myseľ H. sa vzbúrila
proti Najvyššiemu, starší asistent vedel, že je niečo vo veľkom neporiadku a múdro
zavolal Petra Francucha, aby s ním tú situáciu prekonzultoval. Peter Francuch mu
povedal, že než bude pokračovať, najprv je nevyhnutné vyvolať tieň, skonvertovať ten
tieň, potom vyvolať ženského a mužského duchovného radcu a potom vo vhodnom čase
uzavrieť ich manželstvo. Keď sa to starší asistent pokúsil urobiť, bola mu odobratá
iniciatíva a ten, kto sa nazýval Najvyšším, pokračoval takým spôsobom, aby narušil celý
postup, spôsob, ako by mal byť vykonávaný a ako už bol načrtnutý v knihe „Princípy
duchovnej hypnózy“.
Namiesto toho, aby najskôr pracoval na konverzii tieňa, ten, kto zaujal rolu
Najvyššieho, chvatne pokračoval vyvolávaním mužského a ženského duchovného radcu,
takzvaného mužského a ženského duchovného radcu, a uzatváraním pseudo-manželstva.
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Tu je ten bod, kde došlo k tvrdému útoku na prirodzenosť Najvyššieho, Ježiša Krista,
Ducha Svätého ako jediného Boha.
Pochopiteľnou chybou asistentov tohto procesu bolo, že dovolili, aby sa to stalo a
aby sa porušil postup a pravidlá. Ten, kto sa sám nazýval Najvyšším, povedal, „Nuž,
musíme sa riadiť tak trochu sebavedomou radou Petra, lebo Peter sa vyzná, takže
pokračujme uzavretím manželstva.“ Nuž, ten, čo to povedal, vedel, že pre negatívny
stav je všetko v poriadku, pokiaľ uzatvárajú to pseudo-manželstvo pred vyriešením
osobných problémov a pred konverziou tieňa, čo je prevrátené, opačné postavenie,
pretože žiadne manželstvo medzi princípmi Lásky a Múdrosti a princípmi feminity a
maskulinity nemožno uzavrieť pred vyriešením osobných problémov a pred konverziou
tieňa. Takýto postup otvára doširoka dvere útokom a prevzatiu vedenia negatívnym
stavom v mysli každého. A to sa tu stalo.
Nuž, sústreďme sa na filozofiu toho útoku proti prirodzenosti Najvyššieho. Keď ten,
čo sa sám nazýval Najvyšším, vyvolal takzvaného mužského a ženského duchovného
radcu, neodohralo sa to na vrchole duchovnej hory, čo bolo ťažkou, no pochopiteľnou
chybou zo strany asistentov procesu, za tým účelom, aby sa všetci zúčastnení naučili
dôležitú duchovnú lekciu. Celá tá situácia sa odohrala chvatne, bez akéhokoľvek ohľadu
na dodržanie správneho postupu. V tomto bode sa ukázalo, že ten, kto sa sám nazýval
Najvyšším, povedal, že Ježiš Kristus je mužským duchovným radcom H. a Mária
Magdaléna je ženským duchovným radcom a že Najvyšší je jedna osoba, a Ježiš Kristus
je úplne iná osoba, ktorá je len milovaným Synom Najvyššieho, a že Najvyšší dáva
svojho Syna Ježiša Krista za manžela Márii Magdaléne, aby pripomenul ľudstvu, že
Jeho syn, ktorého poslal do Zóny Vymiestnenia v prírodnom stupni, bol fyzicky ženatý,
alebo čosi také, s Máriou Magdalénou a že mali spolu pohlavný styk a žili spolu, kým
bol Ježiš Kristus na planéte Zem. A že neskôr cirkev zničila doklad o tom, aby vytvorila
dojem, že počas života Ježiša Krista na Zemi sa nemanifestovala žiadna sexualita alebo
fyzické manželstvo. Nuž, v tomto vyhlásení sú zrnká pravdy, všimnite si však, prosím,
zničujúce rozdelenie Boha na niekoľko osôb, či zdegradovanie Ježiša Krista z pozície
pravého Boha a Najvyššieho na obyčajného syna, no nie na jediného syna, lebo ďalej je
zrejmé, že Lucifer, alebo ten, kto sa nazýva Luciferom, kto prichádza ako tieň, sa tiež
nazýva Synom Božím a bratom Ježiša Krista.
Nuž, negatívny stav nič nechce viac, než prinútiť ľudí, aby uverili, že negatívny stav
je výtvorom Najvyššieho a že má rovnocenné postavenie voči Ježišovi Kristovi, ktorý je
pozitívnym stavom. Je však zaujímavé uvedomiť si, že keď takzvaný Najvyšší
vyvolával Ježiša Krista ako mužského duchovného radcu pre H., povedal slovo „Ježiš“,
no slovo „Kristus“ len zamrmlal. Po tom, keď bolo uzatvárané ono pseudo-manželstvo,
dotyčný sobášil Ježiša, nie Ježiša Krista, ale Ježiša, s Máriou Magdalénou. Tu je to
miesto, kde došlo k tej ohromnej chybe.
Predovšetkým, Ježiš Kristus ako jediný Najvyšší alebo ako aspekt Najvyššieho v
súhrne pojmu Božské Ľudské a Ľudské Božské, čo reprezentoval Ježiš Kristus, je večne
ženatý. On je samotným manželstvom Absolútnej Lásky a Absolútnej Múdrosti, čo
zahŕňa aj ľudskosť v Jeho Ľudskom aspekte, čo tvorí plnosť Najvyššieho tak v
duchovnej láske, ako aj v sexuálnej, zmyselnej a fyzickej láske. Takže Ježiša Krista
nemožno ženiť, pretože On/Ona už je ženatý so všetkými princípmi feminity z pozície
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Jeho maskulinity a so všetkými princípmi maskulinity z pozície Jeho/Jej princípu
feminity. Všimnite si tu tiež, prosím, dôležité pravidlo, že slovo Ježiš súvzťaží s
Božskou Láskou a Božským Dobrom aj v jeho fyzickom, sexuálnom, zmyselnom
prejave a telesných funkciách, tak ako slovo Kristus súvzťaží s Božskou Múdrosťou a
Božskou Pravdou a so svojím fyzickým prejavom Najvyššieho.
Keďže slovo Ježiš je Božská Láska a Božské Dobro a Božská Dobročinnosť a
keďže tá časť je dávaná za manžela Márii Magdaléne, ktorá tiež reprezentuje lásku,
dobro a dobročinnosť, nemožno uzavrieť žiadne manželstvo, pretože by to bol pokus
zosobášiť jeden aspekt lásky s iným aspektom lásky. Toto nie je manželstvo.
Manželstvo môže byť uzavreté len medzi Láskou a Múdrosťou a Múdrosťou a Láskou.
Toto falošné manželstvo umožnilo objavenie sa ďalšej rozhodujúcej lži a skreslenia a
útoku, ktorý bol vedený proti pozitívnemu stavu.
Ďalším krokom, ku ktorému došlo po uzavretí tohto pseudo-manželstva, bola
takzvaná konverzia Tieňa. Teň Tieň sa objavil ako takzvaný Lucifer. Bolo naznačené, že
Luciferovi bolo dovolené kontaminovať a stať sa súčasťou Vnútornej Mysle H. Kvôli
dobrému menu asistentov tohto procesu musíme opäť zdôrazniť, že okamžite vedeli a
cítili, že niečo nie je v poriadku. Napriek tomu im však s takou domnienkou bolo
dovolené pokračovať a bolo dovolené, aby došlo k ďalším chybám.
Než budeme pokračovať v analýze toho, čo sa stalo, je nevyhnutné zdôrazniť, že tu
došlo k vážnemu nedostatku správneho poznania štruktúry ľudskej mysle, obzvlášť z
hľadiska duchovnej teórie ľudskej mysle. Každému sa preto naliehavo radí, aby si
dôkladne naštudoval duchovnú teóriu ľudskej mysle v jej doplnenej podobe, v knihe
„Základy ľudskej duchovnosti“. Vnútorná Myseľ je sídlom Najvyššieho, Pána Ježiša
Krista, Jediného Nedielneho Boha, kto má, samozrejme, mnoho ďalších mien. Preto z
tej pozície nemôže byť Vnútorná Myseľ za žiadnych okolností kontaminovaná či
obsahovať nejakého negatívneho ducha alebo nejakého Lucifera. Taká kontaminácia by
mala okamžite za následok zničenie celého Stvorenia. Znamenalo by to tiež, že Najvyšší
v Sebe obsahuje zlá a lži a negativitu. Nuž, to je to, o čom nás chcú presvedčiť negatívni
duchovia, Luciferi, diabli a satani pseudo-novej pekelnej spoločnosti. Nikdy by sa
nemohli skontaktovať s Vnútornou Mysľou priamo, alebo byť súčasťou Vnútornej
Mysle, pretože v momente, ako by to dokázali, prestali by existovať. Sú však schopní
ovplyvňovať a kontaminovať a udomácniť sa v prostrednej mysli, ak im je to dovolené.
Prostredná myseľ sa skladá, medziiným, z transpersonálnej duševnosti a fenomenálnej
duševnosti, ktorá obsahuje všetky zážitky ľudstva. A pretože zážitky ľudstva za
posledných asi tridsať miliónov rokov sú negatívne, odtiaľ môžu získať a kŕmiť sa
všetkými lžami a zlami, ktoré sa tam nachádzajú, a z toho môžu vybudovať špeciálnu
oblasť medzi Vnútornou Mysľou a prostrednou mysľou, ktorá obaľuje Vnútornú Myseľ
a bráni jej v tom, aby sa prejavila, a ktorá je považovaná za Vnútornú Myseľ. Takže to,
čo tu máme, je pseudo-vnútorná myseľ, ktorá ovplyvňuje prostrednú myseľ a vonkajšiu
myseľ tak, aby zachytila všetko, čo prichádza, všetku rýdzu pravdu, čo prichádza z
Vnútornej Mysle, z prítomnosti Najvyššieho vo Vnútornej Mysli. Je to zachytené alebo
opätovne polapené negatívnymi duchmi v tej umelo vybudovanej oblasti, ktorá je
považovaná za Vnútornú Myseľ. Táto oblasť využíva všetky poznatky o skresleniach,
zlách a lžiach obsiahnutých v transpersonálnej duševnosti a fenomenálnej duševnosti
prostrednej mysle, na skreslenie, pomýlenie, zneužitie, nesprávne použitie a
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prezentovanie vecí takým spôsobom, akoby boli skutočnosťou a faktom, zatiaľ čo sú to
fakticky skreslenia, prekrútenia, prevrátenia, ilúzie, klamy a šialenstvá. Takže v tomto
konkrétnom prípade ten, kto sa nazval Lucifer, v žiadnom prípade nekontaminoval
pravú Vnútornú Myseľ H., ale v skutočnosti kontaminoval a obsadil tú oblasť, ktorú my
všetci v Zóne Vymiestnenia máme medzi Vnútornou Mysľou a prostrednou mysľou,
ktorá je vybudovaná z prvkov pekelných materiálov. No kto to bol, čo sa nazval
Luciferom, bratom Ježiša Krista a Synom Božím?
Než odpovieme na túto otázku, varujem vás, že tie typy negatívnych duchov,
predstierajúce, že sú Ježiš alebo Kristus, či Set, alebo Michael, alebo ktokoľvek, koho
meno si vyberú, s radosťou zavádzajú ľudí lživými príbehmi o ich reinkarnácii a o
reinkarnácii iných ľudí, o doslovnej reinkarnácii na planétu Zem. Toto je ďalšie varovné
znamenie, že je niečo vo veľkom neporiadku. Prosím vás, prečítajte si pozorne 4.
kapitolu knihy „Štyri pojmy duchovnej štruktúry Stvorenia“.
Ten, kto sa nazval Luciferom a kto nás chcel presvedčiť, že bol stvorený Najvyšším
pred časom a priestorom ako rovný Ježišovi Kristovi a potom následne padol a vzbúril
sa proti Najvyššiemu a založil negatívny stav, nie je nikto iný než jeden z vodcov
pseudo-novej pekelnej spoločnosti, ktorý bol vyslaný vyvolať boj a pokúsiť sa podkopať
proces H., a tak zničiť most, ktorý bol vybudovaný medzi prírodným stupňom Zóny
Vymiestnenia a duchovným svetom. Pre vonkajšiu myseľ Petra Francucha bolo
alarmujúcou situáciou, že starší asistent a pomocný asistent toho procesu nedokázali
zistiť, že žiadna taká vec nemôže existovať. Napríklad, že Lucifer je rovný Ježišovi
Kristovi a že je tiež Synom Božím, pôvodne stvoreným ako duchovná bytosť vysokej
úrovne, ktorá „padla“. Aj keď vám všetkým bolo odporučené, aby ste si dôkladne
preštudovali „Štyri pojmy duchovnej štruktúry Stvorenia“, čo vám bolo odporučené 1.
mája 1983 na prvej konferencii Duchovného Transformačného Centra, napriek tomu to
posolstvo o Luciferovi alebo o padnutom anjelovi, ktoré bolo vysvetlené na stranách 17
a 18, bolo totálne ignorované, a namiesto toho bolo prijaté v bežnom zmysle slova, aj
keď s veľkými pochybnosťami a s rezervou, takpovediac. Cum grano salis (s dávkou
skepsy – pozn. prekl.), povedané po latinsky, čo je veľmi výstižné. Takže pri rozhovore,
konverzácii a intelektuálnom súboji s týmto takzvaným Luciferom, ktorý nie je
Luciferom, no nesie meno Lucifer, a ktorý je fakticky jedným z vodcov pseudo-novej
pekelnej spoločnosti; (Mimochodom, radi si dávajú rôzne mená, ako je napríklad tamto,
aby zvádzali, zavádzali a klamali) v tej konverzácii bol učinený pokus skonvertovať
toho, kto sa nazval Luciferom. Počas tohto pokusu došlo k sérii vážnych chýb.
Po prvé, celý proces sa neodohral na vrchole duchovnej hory. Po druhé, keď sa
Lucifer zúfalo pýta, „Ako sa môžem zmeniť?“, obaja asistenti, alebo všetci traja
asistenti toho procesu v tom momente zabudli citovať, prečítať Luciferovi Práva a
Výsady, ktoré Najvyšší nadiktoval Petrovi Francuchovi vo forme memoranda 9.
februára 1983, ktoré bolo na páske dané členom Duchovného Transformačného Centra a
ktoré je obsiahnuté v druhej časti tretej kapitoly tejto knihy.
Namiesto toho mali plné ústa slov, ktoré nemali význam. Namiesto toho, aby uviedli
Lucifera na vrchol hory, zaplavili ho bielym svetlom, súc tvárou obrátený na východ, a
vyzvali ho, aby vyznal svoje hriechy a kajal sa a poprosil o milosrdenstvo a odpustenie
(mimochodom, tieto slová neboli ani raz použité počas pokusu skonvertovať tieň),
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hovorili o bezpodmienečnej láske a múdrosti. V skutočnosti hovorili len o
bezpodmienečnej láske bez múdrosti a hovorili Luciferovi, že poznanie pravdy a návrat
domov by znamenal zmenu. Nuž, Lucifer či takzvaný Lucifer pozná pravdu. Ide o to, že
on je prekrúcač pravdy, preto pravdu pozná. A návrat domov nie je možný bez vyznania
hriechov, pokánia z hĺbky svojho srdca a poprosenia o milosrdenstvo a odpustenie. To je
múdrosť bezpodmienečnej lásky, ktorá tam chýbala. Takže, namiesto toho, aby prečítali
Luciferovi jeho Práva a Výsady, načrtnuté slovo za slovom v tom memorande, dovolili,
aby si ten, kto sa nazýval Luciferom, vybral okolnosti, za akých bude skonvertovaný.
On si teda vybral farmársky dom na prérii, obrátený k hore, a nie vrchol hory, a vojde do
toho farmárskeho domu, kde je na hornom poschodí mlieko a jablká. Všimnite si
symbolizmus slov „mlieko“ a „jablká“, ktoré tvoria nižšiu duchovnú realitu.
Samozrejme, všetko sa to odohráva na prérii, vo farmárskom dome, nie na vrchole hory,
v pravom Stvorení; nie na základe Božskej Lásky, ktorá je znázornená vrcholom hory;
nie v pravde, so skalou — skala znamená pravdu a múdrosť, ale na akomsi obskúrnom
mieste, ako je farmársky dom na prérii, čo je v skutočnosti na úrovni pekiel.
Aká pravá konverzia sa môže odohrať na báze niečoho, čo nemá žiadny základ? A
aj keď je možné, že Lucifer napokon bol skonvertovaný na Lutera a poslaný do Novej
Školy pre duchovné znovuprebudenie, znovupoučenie a reštrukturalizáciu, napriek tomu
Lucifer nebol pravý tieň, ale vysoká dôstojnícka šarža, vodca pseudo-novej pekelnej
spoločnosti, ktorý sa votrel do pseudo-vnútornej mysle H. za účelom zničiť onen most a
viesť boj proti Novej Nebeskej Spoločnosti a celému pozitívnemu stavu. Aj aby
otestoval a pokiaľ možno zničil najmä Nové Zjavenie, zjavené a odrážajúce sa v piatich
knihách a v posolstvách tejto knihy, ktoré boli v tom čase na audiokazetách. Aj aby
otestoval a pripravil H. na jeho špeciálnu misiu posla Najvyššieho a aby otestoval
vernosť a oddanosť členov Duchovného Transformačného Centra Najvyššiemu a
Novému Zjaveniu a ich ochotu dodržiavať tie postupy, správne postupy.
To, či došlo k skutočnej konverzii Lucifera na Lutera, sa uvidí, keď bude proces H.
dokončený, niekedy koncom júla alebo začiatkom augusta 1983, ak sa H. rozhodne
urobiť to a následne prijať svoje pravé poslanie pôsobiť ako špecifický posol
Najvyššieho, dôležitý posol Najvyššieho, nemajúc o tom pôsobení ešte stále vedome ani
potuchy či žiadny poznatok. No včas bude mať, ak sa tak rozhodne. (Ohľadne
dokončenia procesu H. si pozrite kapitolu 14 tejto knihy. Tá kapitola obsahuje doslovný
prepis tohto procesu, ako ho viedol autor tejto knihy.)
Ďalší dôležitý a rozhodujúci bod sa objavil na štvrtý deň, presne na konci
duchovného transformačného procesu H., keď došlo k tvrdému útoku negatívneho stavu
na H. Nastal ohromný zmätok. A H. hovorí, „Moja Vnútorná Myseľ je zmätená“, čo
naznačuje, že H. nefungoval z pozície Vnútornej Mysle, pretože Vnútorná Myseľ
nemôže byť zmätená. Nie je možné, aby Vnútorná Myseľ prepadla zmätku, pretože ona
v sebe obsahuje Najvyššieho a Najvyšší nie je zmätený. H. hovoril z pozície svojej
prostrednej mysle, ktorá falošne verila, že je Vnútorná Myseľ, alebo z pozície toho
umelého telesa, navŕšeného okolo Vnútornej Mysle, zapuzdrujúceho Vnútornú Myseľ,
aby sa zabránilo prejaveniu pravdy. Po tomto H. povedal, „Vonkajšia myseľ je
Najvyšší“, čo znamená, že ak vonkajšia myseľ je Najvyšší, potom Vnútorná Myseľ je
Lucifer, negatívny stav. Vidíte prevrátené postavenie v tejto konkrétnej situácii? Hoci
myseľ H. zúfalo volala o pomoc, keď došlo k tvrdému útoku negatívneho stavu, obaja
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asistenti zabudli urobiť, čo bolo nevyhnutné v tomto konkrétnom prípade a len ho
utešovali a rázne sa pokúšali dozvedieť dátumy rôznych udalostí a finálne termíny, ktoré
načrtol ten, kto sa sám nazýval Najvyšším.
Je veľmi dôležité uvedomiť si, že pravý Najvyšší nikdy nehovorí vo finalistických
termínoch. Preto, keď boli takzvaná Vnútorná Myseľ a takzvaný Najvyšší v tej pseudovnútornej mysli požiadaní, aby bližšie rozviedli niektoré špecifické termíny v živote H.
a ľudstva na planéte Zem a vhodnosť publikovať novú knihu alebo prepis procesu H.,
urobili chybu v tom, že verili finalistickému termínu, ako je napríklad presný dátum,
napríklad rok 1992, počas ktorého sa čosi stane, že H. bude zavraždený. To ich malo
varovať, že to nie je Najvyšší, Kto hovorí, pretože On/Ona nikdy nehovorí vo
finalistických termínoch. Najvyšší nikdy nerobí také predpovede, pretože by to bolo
nebezpečné. Kvôli ľuďom to nerobí, pretože tým by sa tajné plány, dôležité plány a ich
obsah dostali do rúk nepriateľa. To by podkopalo výsledok konečnej duchovnej bitky.
Najvyšší sa vyjadruje len v možnostiach, čo by sa mohlo stať, a zjavuje alternatívy,
ktoré by sa mohli udiať, ak by sa uskutočnili niektoré voľby, pretože z pozície
Absolútnej Slobodnej Vôle Najvyšší umožňuje, aby boli všetky alternatívy rovnako
prítomné a mali rovnakú príležitosť manifestovať sa. Preto akýkoľvek pevný termín
alebo finalistický postoj s určitými dátumami eliminuje voľby a alternatívy a dáva
príležitosť k uskutočneniu sa len jednej alternatívy. Taká situácia by viedla k záveru, že
Najvyšší nevie, čo robí a že ochudobňuje Svoje Stvorenie o výber zo všetkých
alternatív.
Toto by malo byť v budúcnosti varovaním pre každého prípadného asistenta
transformačného procesu, že ak niekto dostane v tranze presne stanovené, finalistické
dátumy a predpovede, a nie všeobecný náčrt, potom to nie je Najvyšší, ale negatívny
stav, ktorý sa infiltruje a kontaminuje ten proces. Prosím vás, prestaňte byť fascinovaní
takými predpoveďami a byť v úžase, keď niekto hovorí a nazýva sa Najvyšším a
porušuje správne postupy a pravidlá, ktoré boli načrtnuté v tých piatich knihách a v
posolstvách tejto knihy, a zvlášť v knihe „Intenzívna duchovná hypnoterapia“. Najvyšší,
súc Sám/Sama Osebe Zákon a Poriadok, nikdy neporušuje Svoje vlastné postupy a
pravidlá. To by znamenalo porušenie Samého/Samej Seba.
Avšak, kvôli otestovaniu a poučeniu Najvyšší niekedy dovolí, aby vedenie dočasne
prevzal tieň alebo negatívny duch a aby hral rolu Najvyššieho za účelom otestovať ľudí,
aby videl, či skutočne dodržiavajú pravidlá a vedú boj za správneho dodržiavania
pravidiel, smerníc a metodológií, ktoré definoval Najvyšší a ktoré skutočne definuje pre
každú jednotlivú dobu. Takže namiesto toho, aby dbali na to, že niečo je vo veľkom
neporiadku, a aby vyriešili problém a zmätok ohľadne Vnútornej Mysle, prostrednej
mysle a vonkajšej mysle a ohľadne pravej prirodzenosti Najvyššieho, Ježiša Krista a
Ducha Svätého a všetkých ostatných vecí, asistenti sa v tomto prípade, z pochopiteľných
dôvodov, zaoberali touto situáciou len povrchne a namiesto jej vyriešenia sa, možno zo
zvedavosti, dožadovali dátumov a vedenia ohľadne toho, čo robiť s týmito audiopáskami. Samozrejme, negatívny stav by nič nechcel radšej, než aby boli tieto audiopásky z procesu H. prepísané a kniha vytlačená, aby tieto mohli podkopať a zničiť most
a celú filozofiu a ideológiu Nového Zjavenia, ktoré je v súčasnosti, v tomto jednotlivom
kroku, hlavnou zbraňou na odstránenie alebo na zahájenie odstránenia negatívneho
stavu z bytia a existencie tak na planéte Zem, ako aj v duchovnom svete — v peklách a
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v celej Zóne Vymiestnenia. Áno, tieto pásky by mali byť prepísané a mali by byť
starostlivo študované všetkými zainteresovanými, s komentármi a vysvetleniami, presne
určujúc, ako sa negatívny stav pokúšal o kontamináciu, znečistenie, skreslenie, útok a
aký druh zbraní použil. No nie ako autentický duchovný transformačný proces osobnej
transformácie H., ktorý treba neskôr dokončiť. (Ohľadne tohto dokončenia si pozrite
kapitolu 14.)
Napriek určitým chybám a omylom, ktorých negatívne uskutočnenie sa bolo
umožnené a dovolené kvôli poučeniu, je nevyhnutné a náležité a správne pochváliť
všetkých zaangažovaných za ich intuíciu a tušenie, že niečo nebolo v poriadku a že bolo
nevyhnutné skontrolovať celý proces za pomoci Petra Francucha, ktorý je Pánom
Ježišom Kristom, pravým Najvyšším, vybavený špecifickými schopnosťami na zistenie
a rozoznanie, kto je kto a čo je čo, najmä vo veci duchovného boja. Od asistentov bolo
teda nesmierne múdre, že mu dali kópie z tretieho dňa a jednu pásku zo štvrtého dňa, čo
bolo rozhodujúce pri zistení, čo sa v tom procese odohrávalo.
Než prikročíme k náčrtu určitých postupov alebo k zhrnutiu taktík a metód, ktoré sa
musia dodržiavať, ak chcete byť na pozitívnej strane, treba spomenúť ešte jedno
varovanie ohľadne procesu H.
V jednom bode starší asistent hovoril na záznam čosi takéto: „Nech nahrávka
preukáže, že zatiaľ čo Najvyšší hovoril cez H., jeho ľavá ruka bola zdvihnutá nahor, s
vystretými prstami, a ukazovák jeho pravej ruky, čo je „áno“ prst, bol zdvihnutý.“ Toto
malo byť pre staršieho asistenta procesu varovaním, keď sa dvíhala ľavá ruka namiesto
pravej, ktorá je vo vystretej polohe rukou Najvyššieho. Obe ruky by sa mali dvihnúť
súčasne, s vystretými prstami a oba ukazováky by sa mali dvihnúť ako potvrdenie ―
„áno“.
Vždy, keď máte takú situáciu, kde je ľavá ruka hore, no pravá ruka nie je hore ako
potvrdenie, dajte si pozor, pretože sa tam deje niečo veľmi zlé. Najvyšší použije a
požehná pravou rukou, ako súvzťažnosť Jeho moci. Pravá ruka súvzťaží s mocou
Najvyššieho. Alebo budú zdvihnuté obe ruky, aby naznačili, že Najvyšší má kompletnú
a úplnú kontrolu a že je jediným Pánom tak pozitívneho stavu, ako aj pekiel. Ľavá ruka
znamená, že má kontrolu nad peklami; no bez zdvihnutej pravej ruky, keď sa ľavá ruka
zdvihne sama, to znamená, že negatívny stav prevláda a kontaminuje ten proces.
Nuž, kvôli poučeniu si zhrňme niektoré správne postupy, metódy a taktiky, ktoré sa
vám radí dodržiavať, ak podnikáte duchovný transformačný proces, alebo ak ste
asistentom či už pri jeho intenzívnej forme, alebo pri tradičnejšej forme.
Po prvé, od tohto okamihu je rozhodujúce a životne dôležité uvedomiť si, že je len
jeden Boh. Ten Boh je známy ako Pán Ježiš Kristus, Ktorý/Ktorá má mnoho mien, no
Ježiš Kristus je Najvyšší.
Ak by sa počas duchovného transformačného procesu vyskytla situácia, kde by bol
niekto, kto by rozprával a nazýval sa Najvyšším, a kde by bol ďalší, oddelený, ktorý by
rozprával a nazýval sa Ježišom Kristom, a potom by tam bol tretí oddelený, kto by sa
nazýval Duchom Svätým, potom bude niečo vo veľkom neporiadku. Keď testujete
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duchov, a duchov musíte testovať, je nevyhnutné povedať, „povedz slová, Najvyšší, Pán
Ježiš Kristus, Duch Svätý, Ktorý/Ktorá je Jeden Nedielny Boh, Stvoriteľ celého
Stvorenia“, a Ktorý/Ktorá je preto nie tromi či viacerými oddelenými entitami (ako to
bolo zjavné v procese H.), ale Ktorý/Ktorá je Jeden, tak ako ty si jeden/jedna. Je len
jedna myseľ, je len jedna Absolútna Myseľ, obsahujúca Vnútornú Myseľ, čo je v tomto
prípade Absolútna Vnútorná Myseľ, nazývaná Najvyšší. Je jedna Absolútna Prostredná
Myseľ, ktorá sa v tejto konotácii volá Ježiš Kristus alebo Syn, a, samozrejme, Absolútna
Vnútorná Myseľ sa volá Otec; a je len jedna Absolútna Vonkajšia Myseľ, ktorá sa v
tejto situácii volá Duch Svätý; no je to Jedna Myseľ. Tak ako vy ste jeden/jedna
nedielny/a, čo sa týka vašej Vnútornej Mysle, prostrednej mysle a vonkajšej mysle,
tvoriac jednu ľudskú bytosť, takisto aj Najvyšší je Jedna Absolútna Bytosť, skladajúca
sa z Otca — Absolútnej Vnútornej Mysle, Syna — Absolútnej Prostrednej Mysle,
nazývanej niekedy aj Ježiš Kristus, a Ducha Svätého — Absolútnej Vonkajšej Mysle.
Akákoľvek odchýlka od tohto ponímania predstavuje pre negatívny stav príležitosť na
kontamináciu toho procesu. Samozrejme, pri iných kultúrach, kde má Najvyšší, Pán
Ježiš Kristus, iné mená, sa musí v konečnom zmysle zdôrazniť, že existuje len jeden
Boh, Nedielny Boh, známy pod rôznymi menami, a že niektoré z tých mien sú, Alah,
Brahma alebo Višnu, alebo Veľký Duch, alebo Ježiš Kristus, alebo ktokoľvek, koho
meno sa použije, no vždy to musí byť Pán, Najvyšší, Jeden.
Po druhé, je životne dôležité neustále si uvedomovať, ako bolo zaznamenané na 17.
a 18. strane [str. 13 a 14 sl. prekladu – pozn. prekl.] knihy „Štyri pojmy duchovnej
štruktúry Stvorenia“, že neexistuje nič také ako padlý anjel, Lucifer, ktorý bol na
vysokej duchovnej úrovni a ktorý sa vzbúril proti Najvyššiemu. Vzdorovitosť je možná
len u niekoho, kto obýva najväčší vonkajšok z najväčšieho vonkajška, alebo najzovňajší
stupeň prírodného stupňa Stvorenia, z ktorého vypadne do Zóny Vymiestnenia, kde sa
rozhodne vzbúriť proti Najvyššiemu. Ak by bolo niečo také povedané, ako sa to stalo v
procese H., týmto ste varovaní, že sa jedná o kontamináciu negatívnym stavom a že
nedodržiavate správne postupy, alebo že ste testovaní, či ovládate správne postupy.
Správne postupy sú načrtnuté v procese s Arturom Jonesom v knihe „Intenzívna
duchovná hypnoterapia“, čo je kniha Najvyššieho, v ktorej Najvyšší vyvinul novú
metodológiu a postup na boj s negatívnym stavom skrz transformačný proces, a ktorá je
spolu so všetkými ostatnými knihami a s posolstvami tejto knihy, najmä kapitoly 15,
oným mostom. Prvým krokom je teda, tak pre asistentov, ako aj pre prípadných
príjemcov, dôkladné študovanie týchto piatich kníh a posolstiev tejto knihy, vrátane
tohto posolstva.
Dôvodom, prečo sa od tohto momentu prípadnému príjemcovi intenzívneho
duchovného transformačného procesu radí študovať ich, je, že to umožňuje takej osobe
spoznať a pochopiť duchovnú teóriu ľudskej mysle, s vysvetlením, že transpersonálna
mentalita a fenomenálna mentalita prostrednej mysle je oblasťou kontaminácie, kde sa v
každej ľudskej bytosti nachádza sídlo negatívneho stavu a všetkých ziel a lží; kde sa
odohráva bitka a odkiaľ je ovplyvňovaná a riadená vonkajšia myseľ.
Z tej oblasti je vybudovaná ďalšia umelá oblasť nad prostrednou mysľou, aby
zapuzdrila pravú Vnútornú Myseľ a skreslila, prekrútila a postavila na hlavu všetky
pravdy, idey, správne myšlienky a koncepcie, ktoré neustále prýštia, zostupujúc z
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Najvyššieho, Pána Ježiša Krista, jediného Boha a Jeho/Jej Ducha Svätého, dolu na
zvyšok mysle. Čítanie a študovanie tých kníh a Svätej Biblie pomáha likvidovať
zasahovanie tých lživých ideí, ziel, klamstiev a mylných názorov, ktoré sú v prostrednej
mysli.
Než budete pokračovať čímkoľvek ďalším, je nevyhnutné vyriešiť všetky takzvané
psychologické problémy a problémy, ktoré boli získané počas pozemského života
prípadného príjemcu od momentu počatia až po súčasnosť. Toto možno urobiť s
vyzvaním Duchovných Radcov a Tieňa, alebo bez nich, v závislosti od toho, čo navrhne
Vnútorná Myseľ príjemcu. Avšak, za žiadnych okolností by nemalo dôjsť k pokusu
spojiť v manželstve mužské a ženské princípy a radcov, kým nie sú vyriešené osobné
problémy a kým nie je skonvertovaný Tieň a vyslobodený z negatívneho stavu.
Nedodržiavanie tohto postupu bude mať zničujúce dôsledky nie len pre príjemcu, ale aj
pre celé Stvorenie. Všetky procesy pri práci s Duchovnými Radcami a s Vnútornou
Mysľou sa musia udiať na vrchole duchovnej hory, ktorý súvzťaží a symbolizuje
Božskú Lásku Najvyššieho; za prítomnosti skaly na pravej strane, ktorá symbolizuje
Božskú Múdrosť a Pravdu Najvyššieho; a s chápaním významu pravej strany, ľavej
strany, prednej strany, východu, atď., atď.
Po vyriešení osobných alebo takzvaných psychologických problémov je dôležité,
aby došlo k vyznaniu hriechov, pokániu, odpusteniu a milosrdenstvu, k prosbe o
milosrdenstvo a odpustenie, k odpusteniu všetkým zo stavu a pozície bezpodmienečnej
lásky a múdrosti. Príjemca je teraz schopný odpustiť všetky strasti a všetkým tým, ktorí
sa podieľali na jeho/jej utrpení, a je ochotný odpustiť sebe a prijať bezpodmienečné
milosrdenstvo a odpustenie Najvyššieho. Príjemca poprosí, aby ho naučili milovať
bezpodmienečne s múdrosťou a odpúšťať a preukazovať všetkým bezpodmienečné
milosrdenstvo. Ďalším krokom, po správnom skonvertovaní tieňa, je prikročiť k
spojeniu v manželstve feminínnych a maskulínnych princípov Lásky a Múdrosti,
reprezentovaných mužským a ženským radcom.
Upozornenie: Vezmite na vedomie, že Tieň, neskonvertovaný Tieň, pretože je
integrálnou súčasťou mysle každej ľudskej bytosti, je schopný z tej pozície povedať
slová „Ježiš Kristus, Duch Svätý, Najvyšší, ako Jeden Nedielny Boh, Pán Stvoriteľ
vesmíru“. Nedajte sa oklamať touto situáciou, aby ste, kým nebude skonvertovaný tieň,
neboli vystavení kontaminácii a znečisteniu a zasahovaniu negatívneho stavu, navzdory
faktu, že Tieň, ktorý by mohol hrať rolu Najvyššieho alebo ktorejkoľvek inej pozitívnej
entity, je schopný povedať tie slová. Jediná skutočná kontrola je, kedy Tieň súhlasí so
skonvertovaním a pridá sa k tímu alebo k duchovnej rodine na vrchole hory. Z toho
dôvodu Tieň nejde do Novej Školy, pretože Tieň už je súčasťou Novej Školy na základe
toho, že je osobným Tieňom príjemcu. Tento proces, oslobodenie a skonvertovanie
Tieňa, je proces, ktorý sa odohráva v tej škole, v Novej Škole.
Ďalším krokom po skonvertovaní Tieňa a uzavretí manželstva a po vyriešení
všetkých takzvaných psychologických problémov, ak sa Najvyšší Duchovný Radca ešte
do toho nezapojil, je vyzvanie Najvyššieho a poprosenie Najvyššieho, aby prevzal
vedenie a viedol ten proces tak, že oboznámi príjemcu s jeho/jej domovom.
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No tu buďte pozorní a obozretní, pretože počas toho oboznamovania sa a príchodu
domov môžu zasiahnuť posesívni, vtierajúci sa alebo lepiaci sa negatívni duchovia, a
toto je moment, kedy musí prebehnúť exorcizmus, pokiaľ už neprebehol predtým, nie
však pred konverziou Tieňa. Opäť veľmi naliehavo zdôrazňujem, že než môže
prebehnúť akýkoľvek exorcizmus, najprv musí byť skonvertovaný Tieň. Ak ste prešli
exorcizmom negatívneho ducha pred konverziou Tieňa, varujem vás, že niečo je zle.
Každý duch, negatívna entita alebo negatívny duch, ktorý túži po konverzii, musí čakať,
kým nie je skonvertovaný Tieň, a vy potom využijete skonvertovaný Tieň, ktorý sa
stane strážcom zákona Najvyššieho, aby prečítal Práva a Privilégiá všetkým ostatným
negatívnym duchom a entitám a aby asistoval pri exorcizme.
Keď negatívny duch, ktorý sa votrie alebo posadne, alebo ktorý je nalepený na
príjemcu, súhlasí s pripojením sa k pozitívnemu stavu a odvrátením sa od ziel a lží, musí
vyznať svoje hriechy, musí sa kajať z hĺbky svojho srdca a musí poprosiť o
milosrdenstvo a odpustenie Najvyššieho a musí byť postavený na východnú stranu
vrcholu duchovnej hory, pohltený bielym svetlom a musí mu/jej byť dané nové meno, a
potom sa musia objaviť dvaja špeciálni anjeli, ktorí vezmú premeneného (nie
transformovaného) bieleho ducha (bývalú negatívnu entitu) do Špeciálneho Oddelenia
Novej Školy pre duchovné znovuprebudenie, znovupoučenie a reštrukturalizáciu, kde
ten, teraz už premenený biely duch podstúpi proces totálnej a kompletnej duchovnej
transformácie a následného umiestnenia do pozitívneho stavu. Proces tejto transformácie
je zložitý a môže byť veľmi zdĺhavý. Nie je ľahká úloha — čomu by mnohí radi uverili
— pretransformovať bývalého démona, satana, diabla či kohokoľvek, koho máte, na
dobrého ducha alebo anjela nebies. Tento proces si vyžaduje ohromné množstvo práce,
čo zahrnuje, medzi mnohým iným, rozsiahle genetické zmeny pomocou duchovných
prostriedkov a preusporiadanie veľmi špecifických súvzťažností, týkajúcich sa tohto
procesu. Typ práce, ktorá sa vykonáva počas tohto procesu, je takého charakteru a
rozsahu, že ľudia na Zemi nemajú vôbec žiadnu koncepciu či predstavu, alebo slová,
alebo poňatie, ktoré by im ju čo i len vzdialene pomohli pochopiť či pojať.
Ak a keď sa toto udeje, nasledovným krokom je odhaliť účel, poslanie, plán
príjemcovho života a úlohy, získanie novej úlohy a návrat do obdobia pred narodením a
zistenie dôvodu, prečo sa príjemca rozhodol a prečo dobrovoľne súhlasil s inkarnáciou
do negatívneho stavu na planétu Zem. Po tomto nasleduje opätovné predstavenie
príjemcu jeho/jej pravým členom duchovnej rodiny v duchovnom svete; nadviazanie
trvalého prístupu do duchovného sveta, k duchovnej rodine; a hlavne nadviazanie
trvalého a priameho prístupu k Pánovi Ježišovi Kristovi, Ktorý/Ktorá je jediný Najvyšší,
v príjemcovej Vnútornej Mysli. Tento priamy prístup umožňuje, aby sa príjemca spojil
so svojím Zdrojom, so svojou duchovnou rodinou a aby odteraz do večnosti fungoval z
tej pozície, prosperujúcim, napredujúcim a zlepšujúcim sa spôsobom. Toto všetko sa
deje s pochopením, že toto je len začiatok a že proces transformácie a pokroku potom
pokračuje a že príjemca je teraz zodpovedný za prevzatie svojho transformačného
procesu a procesu večného, neustáleho duchovného pokroku pod záštitou, vedením a
vodcovstvom Najvyššieho, Pána Ježiša Krista a v spojení, jednote, zhode, harmónii so
všetkými duchovnými radcami príjemcu, príjemcovou duchovnou spoločníčkou/spoločníkom a členmi celej jeho/jej duchovnej rodiny.
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Nuž, toto sú nové metódy a zákony a postupy, ktoré majú dodržiavať všetci, ktorých
sa to týka. Opomenutie dodržiavania týchto postupov, opäť opakujem, môže mať
zničujúce dôsledky, lebo to otvára dvere pre útok a votrenie sa negatívnych duchov.
Musíte si zapamätať, že sme v Zóne Vymiestnenia na planéte Zem, čo je územie
nepriateľa. Sme na území nepriateľa ako špeciálni agenti Najvyššieho, niekedy
zamaskovaní, niekedy tajní agenti Najvyššieho, ktorí sú neustále napádaní. A pretože
bojisko bolo prenesené z Intermediárneho sveta alebo zo sveta duchov na planétu Zem,
do vonkajšej, poslednej pevnosti a stanovišťa pekiel v prírodnom stupni, preto je teraz
nevyhnutné úzkostlivo dodržiavať tieto nové pravidlá a postupy, ktoré sú tu stručne
načrtnuté a ktoré budú načrtnuté v 15. kapitole tejto knihy. Samozrejme, z vašej vlastnej
slobodnej vôle sa rozhodnete buď ich dodržiavať, alebo nie, no pamätajte si, že musíte
niesť následky každej voľby. Lebo každá slobodná voľba má svoje dôsledky a následky.
Pár slov o zážitku, ktorý mal jeden z pomocných asistentov procesu. Jej zážitok je
platný, pretože získala ponaučenie, že nemožno oddeľovať duchovnú lásku od duševnej,
emocionálnej, intelektuálnej, zmyselnej, sexuálnej a fyzickej a že Najvyšší môže byť v
nás prítomný v úplnosti a celistvosti Jeho/Jej Bytia a Existencie len v zjednotení tých
lások a že oddelenie duchovnej lásky od sexuálnej lásky a fyzickej lásky a zmyselnej
lásky a ostatných lások je to, čo je skutočne cudzoložstvo. Je cudzoložné a smilné
oddeľovať Najvyššieho od sexuality, a preto milovať Najvyššieho znamená milovať Ho
duchovne, duševne, emocionálne, intelektuálne, sexuálne, zmyselne a fyzicky. Koniec
koncov, sexuálna láska má byť predĺžením a procesom duchovnej lásky, a duchovná
láska spočíva v sexuálnej láske ako svoje konečné vyjadrenie a vnímanie prítomnosti
Najvyššieho. Preto, keď sa duchovný muž fyzicky, pohlavne miluje s duchovnou ženou
a duchovná žena sa fyzicky, pohlavne miluje s duchovným mužom, milujú sa, v
celistvosti tej lásky, s Najvyšším a Najvyšší je večne prítomný v takom akte a je s ním
spojený.
Na záver tejto kapitoly je tu VAROVANIE pre prípadného čitateľa tejto knihy a
knihy „Intenzívna duchovná hypnoterapia“, vydanej predtým.
V tejto knihe a v knihe „Intenzívna duchovná hypnoterapia“ (3. kapitola druhej časti
a 2. kapitola tretej časti) je niekoľko odkazov na cirkvi podobnú organizáciu zvanú
Duchovné Transformačné Centrum.
Vzhľadom k analýze procesu H., zobrazenom v predošlej kapitole, a vzhľadom k
ďalšiemu vývoju Centra sa autorovi tejto knihy zdá (a toto je jeho osobný, súkromný a
subjektívny názor, potvrdený jeho Vnútornou Mysľou a jeho Duchovnými Radcami),
že od samého začiatku svojho založenia bolo Duchovné Transformačné Centrum značne
kontaminované negatívnym stavom. Kvôli určitým dôležitým duchovným lekciám a
poučeniu bolo dovolené, aby bol vývoj Centra ovplyvnený rôznymi skresleniami pravej
reality duchovného stavu vecí.
Z duchovného hľadiska je jasné, že akýkoľvek pokus založiť nejakú organizáciu,
ktorá by sa riadila podľa vzoru a štruktúry starých, prežitých, zašlých, zastaraných,
spiatočníckych, konvenčných a tradičných typov ustanovizní, nech by boli akékoľvek a
nech by motivácia a zámer pre ich založenie boli akékoľvek, by bol v podstate a
obsahovo negatívny, a preto by tá organizácia bola neustále atakovaná, kontaminovaná,
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znečisťovaná a zamorovaná negatívnymi silami. Táto situácia je nevyhnutným
dôsledkom a výsledkom pokusu organizovať čokoľvek vôbec s použitím starých
nástrojov, prostriedkov a spôsobov Starej Éry, ktoré boli tak veľakrát zdiskreditované
počas histórie ľudstva na tejto planéte.
Samotný duch Nového Zjavenia Najvyššieho, odrážajúci sa v tejto a vo všetkých
ostatných autorových knihách, je znásilnený akýmikoľvek takými ustanovizňami
a/alebo organizáciami. Napokon, jednou z mnohých životne dôležitých zásad Nového
Zjavenia je, že všetky také ustanovizne a organizácie Starej Éry musia byť
bezpodmienečne zrušené predtým, než sa môžu patrične ujať pravdivé idey Nového
Zjavenia v mysliach väčšiny ľudí.
Z toho dôvodu bolo nevyhnutné, aby sa autor tejto knihy dištancoval od
akéhokoľvek angažovania sa v akýchkoľvek konvenčných a tradičných ustanovizniach,
cirkvách a organizáciách, vrátane Duchovného Transformačného Centra.
Autor je toho názoru, že každý, kto prejaví akúkoľvek túžbu založiť akékoľvek také,
cirkvi podobné organizácie a ustanovizne, postavené na manieroch Starej Éry, je
automaticky predmetom vplyvu a pod kontrolou negatívneho stavu.
Keď sa jedinec ponorí dovnútra, do svojej Vnútornej Mysle a položí otázku, „Mal/a
by som založiť nejaké Duchovné Transformačné Centrum za účelom pomáhať druhým
ľuďom uskutočniť túto transformáciu?“ (strana 447 [anglického originálu – pozn. prekl.]
knihy „Intenzívna duchovná hypnoterapia“), dostane nevyhnutne jedinú možnú
odpoveď : „Ak si tak zvolíš, potom môžeš.“ (Strana 447). Problémom takých otázok je,
že už vopred predpokladajú, že toto je to, čo chce dotyčný/á urobiť. Také otázky
nedávajú Vnútornej Mysli žiadnu inú možnosť. Toto sú nesprávne otázky adresované
nesprávnemu zdroju. Namiesto priameho požiadania Najvyššieho vo svojej Vnútornej
Mysli, aby sa konala a prejavila vôľa Božia v živote dotyčného a aby Najvyšší načrtol
jeho/jej osud a úlohu, ten/tá prichádza s predstavami túžobných prianí, ktoré svoju vôľu
nanucujú vôli Božej. Za takých podmienok sa dotyčný sám/sama manipuluje tak, aby
dostal/a odpovede zo svojej pseudo-vnútornej mysle spôsobom, akým ich očakáva
vďaka svojim túžobným želaniam, veriac, že tie odpovede prišli z jeho/jej pravej
Vnútornej Mysle a od pravého Najvyššieho v jeho/jej Vnútornej Mysli. Nanešťastie,
toto vedie k širokému otvoreniu dverí pre pozvanie negatívneho stavu do svojho života
pod maskou pozitívnych služieb ľudstvu a v mene lásky a múdrosti.
Toto platí najmä v prípade príjemcu intenzívnej duchovnej hypnoterapie, zobrazenej
v knihe „Intenzívna duchovná hypnoterapia“. Príjemca toho procesu na konci toho
procesu, za dodržania správnych postupov, už vtedy dostal okamžitú úlohu od pravého
Najvyššieho (viď strany 413 – 416 [angl. originálu – pozn. prekl.] tej knihy). No pri
jeho postgraduálnom sedení príjemca z akéhosi dôvodu zrušil úlohu Najvyššieho svojím
osobným želaním zahájiť okamžite podobné procesy s druhými ľuďmi a založiť za tým
účelom Duchovné Transformačné Centrum. To zjavne nebolo, aspoň vtedy nie, jeho
pravou úlohou. Tu máme veľmi dobrý príklad toho, ilustrovaný, medzi mnohým iným,
analýzou procesu H. v tejto kapitole, čo sa môže stať, ak niekto zruší svojím zbožným
želaním a túžbou pôvodnú radu Najvyššieho vo svojej Vnútornej Mysli.
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Z hľadiska tohto faktu má autor oficiálny osobný a subjektívny názor (ktorý môže,
ale aj nemusí byť objektívne pravdivý), že určité tvrdenia a závery v 3. kapitole druhej
časti knihy „Intenzívna duchovná hypnoterapia“ (s nadpisom „Postgraduálne sedenie“,
strana 430 [angl. originálu – pozn. prekl.] a ďalej) a určité časti 2. kapitoly, tretej časti (s
nadpisom „Klientovo zhodnotenie procesu“), zvlášť „Klientova následná správa po
roku“, sú pod vplyvom dobrovoľne vyvolaného vlúdenia sa negatívneho stavu.
Dobrovoľným položení nesprávnej otázky z nesprávneho zdroja jedinec nevyhnutne
privoláva nesprávne odpovede z nesprávneho zdroja — z negatívneho stavu.
Dobrovoľným skúmaním takých odpovedí vo svojom živote, uvedením obsahu tých
odpovedí do praxe, je pozývaný negatívny stav do života jedinca a ten/tá potom končí v
ilúzii, že robí všetko podľa pozitívneho stavu, podľa pravej Vnútornej Mysle a podľa
pravého Najvyššieho. Toto je zvyčajným nebezpečenstvom, kedy jedinec zabudne
nasledovať radu Najvyššieho, a tak sa jednoducho zabudne odovzdať, zriecť a podriadiť
bezpodmienečne seba a svoju vôľu Najvyššiemu, a namiesto toho vnucuje otázky, ktoré
pramenia z túžobných prianí jeho/jej vonkajšej mysle, aby tak mohli dospieť k
naplneniu jeho/jej osobné sklony.
Za účelom vážneho duchovného poučenia a varovania bolo umožnené, aby boli tieto
prípadné kontaminácie a skreslenia zahrnuté do vyššie spomenutých častí knihy
„Intenzívna duchovná hypnoterapia“. Každému prípadnému čitateľovi tej knihy sa preto
radí, aby tie časti čítal opatrne a s otvorenou mysľou, poprosiac svoju Vnútornú Myseľ a
Najvyššieho v tej Vnútornej Mysli o uvedenie do jeho/jej pozornosti častí, ktoré sú snáď
kontaminované, aby pre dobro čitateľa mohlo nastať patričné poučenie a čerpanie úžitku
v záujme jeho/jej duchovného pokroku.
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TRINÁSTA KAPITOLA
Viac o štruktúre Zóny Vymiestnenia.
Je čas prebrať si niektoré špecifiká štruktúry Zóny Vymiestnenia a to, čo sa volá
hierarchia ich pseudo-duchovnej organizácie. Ako už bolo zjavené predtým, organizácia
Zóny Vymiestnenia je štruktúrovaná podľa ukradnutých princípov hierarchie pravej
duchovnej organizácie a umiestnenia pravého Stvorenia Najvyššieho. Takže všetko, čo
sa prihodí, objaví a udeje v pravom Stvorení Najvyššieho, je po zachytení využité
obyvateľmi Zóny Vymiestnenia a najprv prekrútené, prevrátené naopak a potom
skreslene aplikované na štruktúru hierarchie pseudo-duchovnej organizácie všetkých
Zón Vymiestnenia.
Ako už viete, v podstate, vo všeobecnosti, môžeme rozlíšiť tri obývané Zóny
Vymiestnenia, ktoré sú obrovské a obsahujú to, čo možno nazvať mnohými vesmírmi,
galaxiami, svetmi a slnečnými sústavami vymiestnených zón. Zóna Vymiestnenia
duchovného sveta alebo, aby sme boli konkrétnejší, nebies alebo pozitívneho stavu
nebies, je sprevádzaná tým, čo ľudia na Zemi volajú peklá. Takže peklá, so všetkými ich
oblasťami, svetmi, vesmírmi, galaxiami, miestami a ľuďmi, tvoria pseudo-vnútornú
myseľ Zóny Vymiestnenia a v tej oblasti je zahajované všetko, čo je prenášané či šírené
až do Zóny Vymiestnenia fyzického alebo prírodného sveta.
Druhá oblasť s jej vesmírmi, galaxiami, svetmi a ľuďmi, ktorá sa volá Intermediárny
svet a je považovaná za intermediárnu myseľ vesmíru, je sprevádzaná jej vlastnou
Zónou Vymiestnenia a jej vesmírmi, galaxiami, svetmi a vymiestnenými miestami, kde
sú všetky idey, pojmy, javy a počiatky, ktoré sa udejú v peklách, šírené do tretej oblasti,
aby sa mohli uskutočniť, aktualizovať a realizovať v tretej Zóne Vymiestnenia alebo v
tretej oblasti Zóny Vymiestnenia, čo je v tomto konkrétnom prípade vymiestnená zóna
planéty Zem.
Nuž, keďže pravé usporiadanie Stvorenia Najvyššieho, čiže duchovný svet nebies,
intermediárny svet či svet duchov a prírodný svet ľudských i nie-ľudských bytostí, má
takú štruktúru a vzor, že všetko je tam riadené zvnútra von a všetko pramení z Jediného
Absolútneho Stvoriteľa, Ktorý/Ktorá je nazývaný mnohými menami a ktorý je Najvyšší,
Pán Ježiš Kristus, Jeden Nedielny Boh a Stvoriteľ, v hierarchii duchovnej organizácie; a
keďže Najvyšší využíva Svojich ľudí, ktorých stvoril v určitých pozíciách a ktorí sú
nazývaní napríklad archanjeli, anjeli, vyslanci, radcovia a mnohí iní; a keďže Zóna
Umiestnenia obsahuje také slová ako Ježiš Kristus, Otec, Syn, Syn Človeka, Syn Boží,
Duch Svätý a podobne, je jasné, že vládcovia a obyvatelia celej Zóny Vymiestnenia by
svojej štruktúre a svojej hierarchii pseudo-duchovnej organizácie dali presne rovnaký
vzor.
Takže nad všetkými a nad všetkým ustanovujú toho, koho nazývajú Najvyšší, v
skutočnosti toho, kto je najnižší, no oni ho volajú Najvyšší, kto je potom uctievaný ako
pravý stvoriteľ všetkého a ako pravý vládca celej Zóny Vymiestnenia. Nuž, tento
pseudo-Najvyšší menuje svoju suitu a menuje svojho syna, ktorého volá Ježiš Kristus,
samozrejme, pseudo-Ježiš Kristus, a Ducha Svätého a menuje všetkých svojich
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archanjelov, anjelov a všetky ostatné takzvané mocnosti, ktoré presne kopírujú a
napodobňujú pravé Stvorenie Najvyššieho s použitím ukradnutých princípov, ako je to
opísané v knihách „Základy ľudskej duchovnosti“ a „Posolstvá z vnútra“ a v ďalších
knihách.
No pretože Zóna Vymiestnenia je presným opakom Zóny Umiestnenia pravého
Stvorenia a pretože všetko je tam naopak, nikto v Zóne Vymiestnenia si nič neželá viac,
než byť menovaný Najvyšším a mať svoju vlastnú suitu, takú, aká bola opísaná vyššie.
Z toho dôvodu je celá Zóna Vymiestnenia v stave neustálych konfliktov, nepretržitých
vojen, komplotov, revolúcií, zvrhávania jej vlád a zvrhávania takzvaného Najvyššieho
a celej jeho suity. Majú teda svoje strany a frakcie a trakcie a štiepenia a skupiny, ktoré
neustále bojujú o moc, čo možno krásne vidieť v Zóne Vymiestnenia planéty Zem.
Napokon, všetko, čo sa deje na planéte Zem, má pôvod v tom, čo sa deje v Zóne
Vymiestnenia v duchovnom svete a v intermediárnom svete. Toto je správny sled či
poriadok a proces — zvnútra von. Zopakujem to ešte raz, pseudo-vnútro Zóny
Vymiestnenia sú peklá; a intermediárny alebo prostredný stav je Zóna Vymiestnenia
intermediárneho sveta; a vonkajší alebo externý stav je Zóna Vymiestnenia planéty Zem
a fyzického sveta.
A, samozrejme, počas ich bojov o moc napokon jedna frakcia alebo jedna skupina,
či jedna strana zvrhne súčasného takzvaného Najvyššieho, ktorý je v skutočnosti
najnižší, a jeho/jej celú suitu, a určí si svojho vlastného Najvyššieho, takzvaného
Najvyššieho, ktorý si zas sformuje svoj vlastný personál a suitu a menuje svojho
vlastného Ježiša Krista a Ducha Svätého a všetkých cherubínov, archanjelov, anjelov a
podobne, uväzniac predošlého vládcu a jeho/jej suitu, až kým, samozrejme, súčasný
pseudo-Najvyšší a jeho suita nie sú zvrhnutí nejakou ďalšou skupinou. Nuž, toto
neustále pokračuje a bude pokračovať dovtedy, kým bude Zóna Vymiestnenia obývaná
a kým bude negatívny stav v stave aktivácie a dominancie v Zóne Vymiestnenia.
Hierarchia pseudo-duchovnej organizácie Zóny Vymiestnenia, samozrejme, siaha
úplne od vnútra až po vonkajšok, alebo od pseudo-vnútra až po pseudo-vonkajšok, a
teda všetko v tej zóne je vzájomne prepojené takým spôsobom, že pseudo-anjelom a
pseudo-archanjelom pekiel je určené mať na starosti všetky udalosti, diania, systémy a
ľudí po celej Zóne Vymiestnenia. Z toho dôvodu majú určené, vo všeobecnom zmysle,
kontrolovať rôzne krajiny Zóny Vymiestnenia na Zemi, rôzne organizácie, banky,
systémy, školy, univerzity, vládne organizácie, cirkvi, súkromný priemysel, súkromné
organizácie, finančníctvo, reality, všetky skupiny i každú jednu ľudskú bytosť. Takto
môžeme povedať, že neexistuje jediná osoba, jediná organizácia, nech je akokoľvek
veľká či malá, dôležitá či nedôležitá, ktorá by nemala prideleného určitého negatívneho
ducha či toho, koho nazývajú anjel, ktorý je fakticky pseudo-anjelom, ktorý dohliada,
zasahuje, blokuje a robí všetko, čo je v jeho/jej moci, aby zachoval status quo v Zóne
Vymiestnenia a aby držal ľudí vo vonkajšku, vonku a zvádzal, klamal ich a kŕmil ich
všemožnými skresleniami a lžami, predstierajúc, že sú pozitívne a dobré. Hovoria k nim
slovami lásky a slovami múdrosti a slovami Božími a slovami Ježiša Krista a Ducha
Svätého, zatiaľ čo sa súčasne usilujú za každú cenu o aktiváciu a dominanciu
negatívneho stavu po celej Zóne Vymiestnenia.
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´ a ilúzie
Nebezpečenstvo tejto situácie tkvie vo fakte, že svoju prácu veľmi dobre ovládajú,
veľmi dobre poznajú túžby, želania, osobné sklony a túžobné priania ľudí. Využívajú
ich, spätne nimi kŕmia ľudí a zariaďujú veci a udalosti takým spôsobom, že sa stávajú
samonapĺňajúcimi sa proroctvami v tom zmysle, že veci predpovedia, a potom zariadia,
aby sa splnili, aby sa ľudia chytili do siete, do pasce negativity, veriac, že to prichádza
od Najvyššieho a z pozitívneho stavu. Koniec koncov, majú Zónu Vymiestnenia na
starosti. Oni sú tí, kto stanovuje pravidlá a predpisy a postupy a kto ovplyvňuje udalosti
a dianie v Zóne Vymiestnenia a kto môže do určitej miery veci predpovedať. Nuž, toto
je dovolené Najvyšším kvôli poučeniu a z dôvodov, ktoré boli opísané v knihách
„Základy ľudskej duchovnosti“, „Posolstvá z vnútra“, „Štyri pojmy duchovnej štruktúry
Stvorenia“ a v posolstvách tejto knihy. Preto to tu nebudeme opakovať.
Avšak, vládcovia, alebo súčasní vládcovia Zóny Vymiestnenia, s menom Najvyšší,
Ježiš Kristus, Duch Svätý a s menami všetkých archanjelov, anjelov a podobných entít,
si uvedomujú fakt, že najnebezpečnejšou situáciou pre ich nepretržitú vládu a
zachovanie ich nadvlády v Zóne Vymiestnenia je mať správne pojmy, idey, myšlienky a
chápanie prirodzenosti pravého Najvyššieho a štruktúry hierarchie pravej duchovnej
organizácie a ako funguje. Preto primárnym cieľom je skresliť a vniesť zmätok do
ľudských myslí o pravej prirodzenosti Najvyššieho a o všetkých ostatných veciach,
týkajúcich sa pravej Zóny Umiestnenia Stvorenia Najvyššieho. Hlavným zmätkom je,
samozrejme, zmätok ohľadne roly a osoby Ježiša Krista, Syna Človeka, Syna Božieho,
Otca, Ducha Svätého a vzťahu medzi nimi.
Je nevyhnutné sústrediť sa na fakt, že každý súčasný vládca Zóny Vymiestnenia
alebo súčasný pseudo-Najvyšší, pseudo-Ježiš Kristus, pseudo-Duch Svätý, pseudoarchanjeli, atď., zaisťujú a zabezpečujú, aby každý pojem, chápanie a idea ohľadne
Najvyššieho, Ježiša Krista, Ducha Svätého či Otca, Syna a Ducha Svätého boli naďalej
skreslené, rozpoltené a aby neexistovalo žiadne správne chápanie tejto situácie a vzťahu
a ich súvzťažných faktorov v mysliach ľudí. Primárnym cieľom ich útoku je teda
koncept Ježiša Krista. Kto je Ježiš Kristus?
Sú v podstate dve základné filozofie, ktoré vyvinuli v Zóne Vymiestnenia a na
ktorých zúfalo lipnú a držia sa ich. Jednu vyznáva a verí v ňu väčšina kresťanov, ktorá
tvrdí, že Ježiš Kristus je jednorodený Syn Boží, pravý Boh, a hoci Ježiš Kristus je pravý
Boh, napriek tomu je Boží Syn, v tom zmysle, že je niekto ďalší okrem Neho, kto je
Jeho Otec, a hoci niektorí kresťania majú predstavu, že Ježiš Kristus je jedno s Bohom,
napriek tomu podľa ich ponímania Ježiš Kristus je iná osoba. Rovnakým spôsobom
väčšina z nich verí, alebo si myslí, že verí, že Duch Svätý je jedno s Bohom, že je Boh,
aj keď odlišný od Otca a Syna. Takže, Najvyšší, Ježiš Kristus a Duch Svätý sú jeden
Boh, napriek tomu sú to však tri rôzne osoby.
Také pseudo-kresťanské ponímanie Najvyššieho, Ježiša Krista a Ducha Svätého
umožňuje negatívnemu stavu, aby sa presadil a skreslil všetky doktríny, koncepcie a
idey kresťanských náboženstiev a aby podkopal pravý význam inkarnácie Najvyššieho
vo forme Ježiša Krista. Môžeme teda s istotou povedať, že všetky v súčasnosti
existujúce kresťanské doktríny sú presiaknuté skresleniami, mylnými názormi,
nepochopeniami a že slúžia, nanešťastie, na zachovanie a udržanie aktivácie a
dominancie negatívneho stavu na planéte Zem. Výnimku možno nájsť v Swedenborgo-
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vých učeniach. On bol prvý, cez koho Najvyšší zjavil pravú prirodzenosť Najvyššieho.
K tejto záležitosti sa vrátime neskôr.
Druhý spôsob, ako vládcovia Zóny Vymiestnenia bránia ľuďom, aby správne
pochopili prirodzenosť Najvyššieho, Ježiša Krista a Ducha Svätého, sú vyhlásenia,
systémy viery a zakladanie rôznych kultových organizácií a bratstiev, ktoré tvrdia, že
Ježiš Kristus je fakticky len jedným z mnohých synov Božích, archanjel alebo vysoko
vyvinutá bytosť, ktorú si Boh, Najvyšší, vybral a poslal na planétu Zem, aby sa stala
spasiteľom. A teda, v tejto konotácii každý z hierarchie duchovnej organizácie môže byť
poslaný Bohom, aby sa stal spasiteľom, lebo oni všetci sú deti či synovia a dcéry Božie.
A nielen to, no od Svojej prvej inkarnácie sa Ježiš Kristus neustále opätovne vteľuje do
rôznych ľudí, fyzicky povedané, do tela, a je stále niekde vo svete na planéte Zem pod
nejakým iným menom.
Nuž, toto lživé evanjelium je šírené mnohými organizáciami, takzvanými pseudospiritualistickými/kultovými organizáciami a bratstvami, aby držalo ľudí v slepote
ohľadne pravej prirodzenosti Najvyššieho. V tomto bode sa pojem reinkarnácia stáva
jednou z hlavných zbraní v rukách vládcov negatívneho stavu a Zóny Vymiestnenia na
držanie ľudí vo viere, že sa neustále reinkarnujú, vracajúc sa späť na planétu Zem a do
rôznych ďalších oblastí Zóny Vymiestnenia, pretože si riešia svoje karmické osudy.
Táto doktrína znamená, že Najvyšší nemá dostatočnú moc na uskutočnenie posledného
súdu, očistenia a vyupratovania každej ľudskej bytosti v nejakej inej dimenzii, sfére či
úrovni pravého Stvorenia v procese postupného duchovného pokroku každého.
Takže, celá filozofia negatívneho stavu a Zóny Vymiestnenia je postavená a
založená na neustálom duchovnom úpadku, čo je, samozrejme, na hlavu postavená
pozícia a opak pravého Stvorenia Najvyššieho.
V súčasnosti ste varovaní, že je niekoľko pseudo-spiritualistických organizácií,
ktoré tvrdia, že Ježiš Kristus je na planéte Zem vo fyzickej forme ako reinkarnácia pod
rôznymi menami ako napríklad Sananda, niekde na hore Mount Shasta. Niektorí ďalší
tvrdia, že je v Európe, niektorí iní zas, že sa narodil v arabských národoch, a ešte ďalší,
že sa narodil v Indii alebo v Ázii, atď., atď. Nuž, toto je komická situácia, pretože toto je
presne to, čo pravý Ježiš Kristus, Najvyšší — ktorý je Najvyšší, Nedielny Boh, Stvoriteľ
— predpovedal v evanjeliách Biblie. Preto ste tu naliehavo nabádaní a radí sa vám, aby
ste si preštudovali Evanjeliá, slová pravého Ježiša Krista, ktorý nás všetkých varoval v
Matúšovom Evanjeliu, kapitola 24, a v Markovom Evanjeliu a v Lukášovom Evanjeliu,
hovoriac, citujem, „Lebo mnohí prídu v mojom Mene, hovoriac, ja som Kristus, a
oklamú mnohých. Potom povstane veľa falošných prorokov a oklamú mnohých.“ A aby
podviedli, pokiaľ možno, aj vyvolených — ľudí, ktorí skutočne poznajú pravdu, lebo tí
zaváhajú, zapochybujú, povedia si, možno je to skutočný Ježiš Kristus. Z nejakého
dôvodu ľudia zabudli, čo povedal Ježiš Kristus, pravý Ježiš Kristus o tejto situácii, a pri
svojom zúfalstve a hľadaní pravdy majú sklon veriť falošnému Kristovi a falošným
prorokom a ísť za takzvaným reinkarnovaným pseudo-Ježišom Kristom, namiesto toho,
aby sa obrátili dovnútra, k pravému Pánovi Ježišovi Kristovi, Najvyššiemu, jedinému
Stvoriteľovi a k Jeho slovám, ktoré sú zaznamenané v Evanjeliách a v Starej a Novej
Zmluve, kde je Najvyšší prítomný vo vnútornom zmysle. Avšak, keďže vládcovia Zóny
Vymiestnenia poznajú nebezpečenstvo Biblie, a najmä štyroch Evanjelií, robia všetko,
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čo je v ich moci, aby podkopali vierohodnosť Evanjelií. Uvedomujú si fakt, že Biblia je
napísaná v súvzťažnostiach a okrem doslovného významu obsahuje aj
prostredný/duševný význam a vnútorný/duchovný význam, a preto, aby zdiskreditovali
skutočný význam Biblie, Božieho Slova, zdôrazňujú buď len doslovný význam, ktorý je
veľmi často nesprávne pochopený a zavádzajúci, alebo Epištoly, najmä Pavlove, a svoje
doktríny zakladajú na doslovnom zmysle Pavlových Epištol a popierajú existenciu
prostredného/duševného a vnútorného/duchovného zmyslu, alebo vyhlasujú, že všetko,
čo je zaznamenané v Biblii, sú rozprávky, ktoré síce obsahujú zrnká pravdy, no sú vraj
skreslením skutočnej reality.
Samozrejme, pravdou je presný opak. Na základe čítania Biblie, zvlášť Evanjelií,
Žalmov, Prorokov a Mojžiša, pravých slov pravého Ježiša Krista, dokonca aj keď je
jedinec len vo vonkajšku alebo v doslovnom zmysle toho aspektu, s dobrým úmyslom a
pozitívnou motiváciou, na základe faktu toho činu je zo Zóny Vymiestnenia spojený s
pravým Stvorením Najvyššieho. Toto je dôvod, prečo bola Biblia napísaná Najvyšším
cez Jeho ľudí, prorokov a svätých, aby sa udržiavalo nestále spojenie medzi Zónou
Vymiestnenia a duchovným svetom a pravým Stvorením, aby tak mali ľudia šancu a
príležitosť kajať sa a odvrátiť sa od svojich ziel a lží a navrátiť sa do Zóny Umiestnenia
v pravom Stvorení Najvyššieho.
Takže v súčasnosti, od presunutia bojiska zo sveta duchov do Zóny Vymiestnenia na
planétu Zem pri zúrivej duchovnej vojne medzi silami Pekiel a silami Nebies a
pozitívneho stavu, je týmto každý varovaný, aby bol krajne opatrný a pozorný, aby
neveril veciam, ktoré prichádzajú v tranzoch, ktoré by obsahovali taký systém viery o
Ježišovi Kristovi, Duchu Svätom, Najvyššom, anjeloch, archanjeloch, aký sa nachádza v
tých dvoch vyššie uvedených systémoch viery. Vždy, keď niekto natrafí na ducha, ktorý
hovorí o fyzickej reinkarnácii, o Synovi Božom, ktorý je odlišný a oddelený od
Najvyššieho a ktorý nie je Jedným Nedielnym Bohom, Pánom Ježišom Kristom, môže
si byť istý, že s ním/ňou hovorí nejaký zlý, negatívny duch zo Zóny Vymiestnenia
pekla. Toto platí najmä o automatickom písaní, no aj o iných prostriedkoch.
Automatické písanie je mimo kontroly a odohráva sa náhodne, a nie na vrchole
duchovnej hory, s tvárou obrátenou na východ, na základe bezpodmienečnej lásky a
múdrosti Najvyššieho. Automatické písanie je predmetom vplyvu miliárd duchov, ktorí
sa potulujú po Zóne Vymiestnenia; ktorí hovoria peknou rečou; ktorí sú plní slov o láske
a slov o múdrosti, ktorí však zavádzajú, sľubujúc veci — ale aj skutočne dávajúc
jedincovi šancu v 50-ich percentách situácií — a všetko, čo povedia, sa veľmi často
minimálne v 50-ich percentách aj splní. Nanešťastie, ľudia majú tendenciu veriť tým 50im percentám, zabúdajúc na zvyšné veci, ktoré sa nesplnili.
Samozrejme, aby sa odlíšili od takzvaného negatívneho stavu, títo vládcovia Zóny
Vymiestnenia si tiež medzi sebou prideľujú rôzne posty, ktorým sú dávané mená ako
napríklad Lucifer, Satan, Diabol, Belzebub, Asmodeus a mená ich negatívnych anjelov,
aby ľudí oklamali a tí uverili, že oni sú dobrí, že sú tí, čo sa volajú Najvyšší, Ježiš
Kristus, Duch Svätý, anjeli (a radi si dávajú mená ako Gabriel, Michael, Set a mnohé
iné) a že sú proti Luciferovi, Diablovi, Satanovi, Asmodeusovi, Belzebubovi a všetkým
ostatným entitám pekiel. No v skutočnosti sú to tí istí, presne tí istí ľudia, hrajúci tú istú
rolu alebo dvojitú rolu, či dvojitú hru.
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V poslednom čase, odkedy bola otvorená brána do duchovného sveta, na konci
Starého Veku a na počiatku Nového Veku, prišli mnohé posolstvá z duchovného sveta,
najmä od Seta, Michaela a iných. Toto vás má varovať, aby ste sa nedali oklamať tými
vyhláseniami, tými pseudo-filozofiami, zvlášť tým, kto si dáva meno Set a Michael.
Dajte si poradiť od Najvyššieho, že Set je veľmi pseudo-sofistikovaný démon, ktorý
zaujal rolu archanjela, aby zničil a podkopal pravú filozofiu, koncepty a idey
Najvyššieho, Jeho prirodzenosť a kto je skutočne Ježiš Kristus a čo je vlastne Jeho Duch
Svätý.
Všetci títo negatívni a zlí duchovia radi poskytujú rôzne predpovede, proroctvá,
hovoria o alternatívnej existencii, reinkarnácii, získavajúc poznanie rôznych pojmov z
transpersonálnej mentality a fenomenálnej mentality ľudskej mysle a vnášajúc zmätok
do záležitosti, že každá ľudská bytosť je multidimenzionálnou bytosťou, pretože našou
Vnútornou Mysľou sme v duchovnom svete, prostrednou mysľou sme v intermediárnom
svete a našou vonkajšou alebo externou mysľou sme v prírodnom svete; a budujúc okolo
týchto troch myslí, jednej mysle v troch aspektoch, pseudo-vnútornú myseľ Zóny
Vymiestnenia, ktorá sa volá peklo, pseudo-prostrednú myseľ Zóny Vymiestnenia
medzisveta či prostredného sveta a pseudo-vonkajšiu myseľ alebo externú myseľ Zóny
Vymiestnenia prírodného sveta na planéte Zem. Nútia ľudí veriť, že toto je všetko, čo
majú: pseudo-vnútornú myseľ, pseudo-prostrednú myseľ a pseudo-vonkajšiu alebo
externú myseľ, a že žiadna ďalšia Vnútorná Myseľ, prostredná myseľ alebo vonkajšia
myseľ neexistuje. (Viac si ohľadne tejto záležitosti pozrite v sedemnástej kapitole.)
Teraz si stručne pohovorme o koncepte Syn Človeka, Syn Boží, Najvyšší, Ježiš
Kristus, Jehova, Duch Svätý, Otec, atď. Tieto pojmy a pravá prirodzenosť Najvyššieho
boli asi pred 200 rokmi do hĺbky zjavené Najvyšším, Pánom Ježišom Kristom, jediným
Nedielnym Bohom a Stvoriteľom Jeho/Jej služobníkovi Emanuelovi Swedenborgovi.
Preto sa vám naliehavo odporúča oboznámiť sa a preštudovať si hlbokomyseľnú knihu
Emanuela Swedenborga nazvanú „Pravé kresťanské náboženstvo“, ktorá sa zaoberá
týmito vecami. Toto je dôvod, prečo Najvyšší nezjavil až tak veľa o prirodzenosti
Najvyššieho cez Petra Francucha, pretože Nové Zjavenie, ktoré prišlo cez Petra
Francucha, bolo založené na Swedenborgovom zjavení a pravá prirodzenosť
Najvyššieho bola vyčerpávajúco zjavená cez Emanuela Swedenborga a je správna a má
večnú platnosť a jedinou vecou je, že na tom základe, na tej báze sú duchovne
progresívnym spôsobom pridávané a na nej sú stavané a pokračujú nové aspekty a nové
chápanie.
Nuž, ako viete, Biblia, najmä Evanjeliá, hovoria veľmi často o Synovi Človeka,
Synovi Božom, Otcovi, Synovi a Duchu Svätom, Ježišovi Kristovi, atď. Stručne, veľmi
stručne si zopakujme, čo tieto pojmy znamenajú a s čím súvzťažia, ako to zjavil
Emanuel Swedenborg a ako to tu potvrdil Najvyšší cez Petra Francucha.
Syn Človeka znamená Ľudskú Esenciu Najvyššieho, ktorá bola zjednotená s Jeho
Božskou Esenciou.
Syn Boží znamená Ľudské Najvyššieho od večnosti, no zrodené do času a na
miesto, a zvlášť do Zóny Vymiestnenia. Syn Boží je teda Božské Ľudské Najvyššieho.
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Syna Človeka môžeme tiež ponímať ako Božské pokračovanie Najvyššieho, ktoré
postupuje z Najvyššieho.
Inými slovami, Synom Človeka Najvyšší označuje samotnú pravdu a Synom Božím
samotné dobro, ktoré patria tej Ľudskej Esencii, ktorá bola učinená Božskou procesom
zmŕtvychvstania Ježiša Krista, v Ježišovom Kristovom záverečnom akte Jeho poslania.
Ježiš Kristus reprezentuje Božské Dobro a Božskú Pravdu. Pričom Ježiš je úplne to
isté ako Jehova, alebo Pán, alebo Najvyšší a Kristus je úplne to isté ako Boh. Kristus
znamená Pravdu Božiu.
Pánov Kristus znamená Božskú Pravdu Božského Dobra a Božské Ľudské, pokiaľ
ide o pravdu.
Duch Svätý znamená všetko, čo vyžaruje z Najvyššieho a z Pána a inšpiráciu z
Pána.
Ako teda vidieť, Syn Človeka, Syn Boží, Syn, Otec, Duch Svätý, Ježiš Kristus nie
sú rôzne osoby, rôzne entity, ale sú to rôzne aspekty toho istého Najvyššieho, Boha,
Pána Ježiša Krista.
„Otec“ znamená Božskú Lásku z Pána alebo z Jehovu, z ktorého a v ktorom bol
Ježiš Kristus a ktorý bol v Ňom. Otec tiež znamená Božské v Najvyššom, Pánovi
Ježišovi Kristovi od počatia, čo bolo Esenciou Jeho života a s čím zjednotil Svoje
Ľudské, keď bol na planéte Zem.
Zmŕtvychvstaním učinil to telo, to ľudské telo, Božským a stal sa Božským
Ľudským a Ľudským Božským. Všimnite si, prosím, že negatívny stav robí všetko, čo je
v jeho silách, aby podkopal pravdivosť zmŕtvychvstania Pána, a za tým účelom
vyfabrikoval v časoch raného kresťanstva niekoľko zvitkov alebo pseudo-evanjelií, v
ktorých sa spochybňuje zmŕtvychvstanie Ježiša Krista, pretože to by mu pomohlo
prehlásiť, že Ježiš Kristus je iba ako ktorýkoľvek iný človek a že je jeden z mnohých
synov Božích, a nie pravý Boh.
A predsa, v mystickom, filozofickom a duchovnom zmysle zmŕtvychvstanie Ježiša
Krista bolo najdôležitejším aktom poslania Ježiša Krista, pretože zavŕšilo zjednotenie
celého Stvorenia do jedného Najvyššieho, Pána Ježiša Krista, Boha Nedielneho, od
večnosti do večnosti dávajúc všetku moc v Nebi, na Zemi a v celej Zóne Vymiestnenia
Jedinému Bohu, Ktorým je Ježiš Kristus.
Nuž, vyššie chápanie tohto konceptu možno nájsť v Duchovnej Štruktúre Ľudskej
Mysle, ako bolo spomenuté predtým. Stručne zopakované, Otca môžeme ponímať ako
Absolútneho Ducha alebo Absolútnu Vnútornú Myseľ, Ktorý tvorí a koná všetko, čo je,
skrz Syna, Ježiša Krista, Ktorý je Absolútnou Prostrednou Mysľou Najvyššieho, z
Ktorého pokračuje neustála emanácia a vychádza inšpirácia k všetkým v jeho Stvorení,
čo sa nazýva Duch Svätý, Ktorý tvorí Absolútnu Vonkajšiu Myseľ Najvyššieho. Takže
ešte raz, jasne vidieť, že to nie sú tri rôzne osoby, ale Jedna Absolútna Bytosť, ktorá má
Absolútnu Vnútornú Myseľ, Otca, Najvyššieho; Absolútnu Prostrednú Myseľ, Syna,
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Ježiša Krista; a Absolútnu Vonkajšiu Myseľ, Ducha Svätého, emanáciu, inšpiráciu,
uskutočňovanie a činnosť všetkých objavení sa Absolútnych Ideí v Absolútnom
Myšlienkovom Procese Najvyššieho.
A teraz, Absolútna Vnútorná Myseľ, ktorá je Absolútnym Duchom, sa nemôže stať
telom. Preto tá časť Najvyššieho, ktorá sa volá Absolútna Prostredná Myseľ alebo Syn,
pretože pochádza z Absolútneho Objavenia sa Absolútnej Vnútornej Mysle
Najvyššieho, sa mohla stať a skutočne sa stala telom, v ktorom mohol byť Najvyšší
prítomný v Jeho/Jej úplnosti a celistvosti a cez ktoré sa Najvyšší mohol stať Spasiteľom
celého Stvorenia a podrobiť si celú Zónu Vymiestnenia, všetky peklá a všetko v
negatívnom stave pod Svoju sféru pôsobnosti, zrušiac vládu, ktorú mali do toho
momentu pseudo-tvorcovia nad Zónou Vymiestnenia a v ďalších oblastiach Stvorenia,
rozšíriac sa dokonca do nebies.
V skutočnosti hriech proti Duchu Svätému, ktorý spomínajú Evanjeliá, je to, keď
nejaký kresťan vyslovene popiera, že Pán Ježiš Kristus je jediný Boh, Stvoriteľ
Vesmíru, a popiera Jeho Božskosť, že On/Ona je jediný Najvyšší, a súčasne to znamená
popierať svätosť Jeho Slova a činiť tak do konca života na Zemi. Našťastie, pravý
Najvyšší, Pán Ježiš Kristus, Jeden Nedielny Boh tomu bráni a zabezpečuje, aby k
takému znesväteniu nedošlo, tým, že dovoľuje ľuďom, aby verili vo svojej vonkajšej
mysli, no nie vo svojej Vnútornej Mysli, buď že jestvujú traja Bohovia, alebo že Ježiš
Kristus je len človek, no nie Samotné Božské Ľudské a Ľudské Božské.
Ďalšia poznámka ohľadne štruktúry pekiel. Ako už bolo zjavené skrz Swedenborga,
týmto sa potvrdzuje, že neexistuje niečo také ako jedna osoba menom Satan, jedna
osoba menom Diabol, jedna osoba menom Lucifer, jedna osoba menom Belzebub, atď.,
atď. Tieto mená znamenajú, že v Peklách sú určité oblasti, ktoré sumárne nesú tie mená
a ktoré obsahujú bytosti a entity a ľudí, ktorí, keď sa objavia, keďže reprezentujú svoje
vlastné peklo, sa sami nazývajú tými menami. Takže, napríklad, Belzebub je z pekla
alebo z oblasti pekla, ktorá obsahuje všetky lži zmyselného človeka. Démoni sú v tých
peklách, alebo sú tie peklá, ktoré pozostávajú z démonov, sú to tí, ktorí milujú
dominanciu zo samoľúbosti či sebalásky a znesväcovanie nebies pravdami z
predstieranej horlivosti tej lásky. A znamenajú tiež rozkoš z milovania sveta alebo
vonkajška, lásku k vonkajšku. Spoliehanie sa na vonkajšok pochádza z tých pekiel,
ktoré sa volajú Démoni a každý, kto sa s tým stotožní, stáva sa démonom. Peklá, ktoré
sa volajú Diabol, znamenajú tých, ktorí sú v zlách žiadostivosti. Preto Diabol znamená
všetky zlá v ich súhrne a tie sú zvyčajne na najhlbšej úrovni pekiel. Lucifer obsahuje
všetkých tých, ktorí si uzurpujú moc Najvyššieho. V počiatočnom zmysle Lucifer
znamená cirkev — najprv v jej zanietení pre Pána, z dobra lásky a z pravdy viery, no
vnútorne z ohňa dominancie, z lásky k sebe prostredníctvom svätých vecí cirkvi — čo
boli všetci, ktorých mohli zviesť, aby si ich podrobili. Satani sú všetci tí, ktorí sú pyšní
na svoju inteligenciu a vedení lžami a zlami. Satan tiež znamená doktrínu všetkých lží a
peklá, z ktorých vzišli. Znamená tiež život v nepreniknuteľnej temnote. Satan znamená
tiež lásku k privlastňovaniu si majetku druhých akýmkoľvek podlým trikom.
Nuž, tento hrubý náčrt nám poskytuje akúsi predstavu o tom, koľko skreslení a lží
existuje ohľadne ponímania štruktúry Zóny Vymiestnenia vesmíru, Najvyššieho a
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vzájomnej spojitosti, ktorá jestvuje medzi rôznymi úrovňami, stupňami a sférami Zóny
Vymiestnenia a pravého Stvorenia Najvyššieho.
Z hľadiska všetkých týchto dôležitých faktov a potvrdení, ktoré prišli a ktoré boli
zjavené v Swedenborgových spisoch a tu potvrdené v Novom Zjavení danom cez tieto
posolstvá, je veľmi dôležité uvedomovať si zas a znova, že jediný spôsob, ako možno
byť v bezpečí pri zaoberaní sa rôznymi duchmi a entitami, je neustála identifikácia a
testovanie duchov, ich systémov viery a čo hovoria, zvlášť vo vzťahu k prirodzenosti
Najvyššieho, ako chápu vzťah medzi Otcom, Synom a Duchom Svätým, Synom
Človeka, Synom Božím; či zdôrazňujú doslovnú reinkarnáciu; ako chápu doslovnú
reinkarnáciu a Zónu Vymiestnenia a či dychtia po predpovedaní budúcnosti a navádzaní
na vieru v paranormálne javy, ako sú najmä finalistické predpovede určitých dátumov a
udalostí, ktoré sa udejú v budúcnosti.
Navyše, aký typ jazyka a pojmov používajú, hoci v súčasnosti sa už naučili hovoriť
z pozície zdôrazňovania slobodnej vôle a voľby. Vedia, že máte slobodnú vôľu a voľbu,
a že preto začína byť pre nich ťažšie a ťažšie nariaďovať vám, dávať vám príkazy, no
skutočne radi vám hovoria, že vás chcú „viesť“, namiesto radenia vám. Ale
sofistikovanejší negatívni duchovia vedia dokonca aj toto a povedia vám, že vám len
radia, že vy si musíte vybrať. Takže jediný bezpečný spôsob je rozhovor o pojme
Najvyšší a čo si myslia o Ježišovi Kristovi a Duchu Svätom a o Svätej Biblii a o
koncepcii neustáleho duchovného pokroku. Vidíte, že koncepcia reinkarnácie nie je
progresívna, ale regresívna. Dobrým príkladom takého skreslenia je jedno posolstvo,
ktoré bolo prijaté od kohosi, kto sa sám nazýva Ježiš, Ježiš – Kristus, v jednej z
brožúrok vydaných Veľkým Bielym Bratstvom. Ten pseudo-Ježiš Kristus tvrdil v tom
posolstve, že je smutný a unavený z toho, že je považovaný za Boha, a že je len ako
každý iný človek, alebo rovný všetkým ostatným anjelom a archanjelom a že nie je
Božské Ľudské a Ľudské Božské, ale len posol Najvyššieho, ktorý ukázal na príklade,
aký by človek mal byť a že toto je rámec jeho poslania ako spasiteľa človeka.
Samozrejme, ako bolo spomenuté vyššie, tento takzvaný Ježiš Kristus sa teraz
reinkarnoval ako Sananda niekde na hore Mount Shasta či na nejaké iné miesto v USA a
ľudia chodia za ním a myslia si, že on je ultimatívna láska a múdrosť. Zatiaľ čo v
skutočnosti on je ultimatívny podvod, zlá a lži, zamaskované slovami lásky a slovami
múdrosti. Ako povedal o takých ľuďoch prorok Ezechiel, „ich ústa sú plné lásky, no ich
srdce baží po zisku“. Prosím vás, nedajte sa obalamutiť takými falošnými prorokmi a
falošnými Kristami a pamätajte si, že pravý Ježiš Kristus predpovedal, že sa to bude diať
na konci Starého Veku a na počiatku Nového Veku.
Môžeme teda ďakovať a byť vďační za tieto znamenia a tieto javy, ktoré nám
hovoria, že sme teraz v závere Starého Veku neduchovnosti a na počiatku postupnej
eliminácie negatívneho stavu zo Stvorenia Najvyššieho, alebo fakticky zo Zóny
Vymiestnenia.
Jedným zo znamení prichádzajúceho Nového Veku a konečnej konfrontácie medzi
silami pozitívneho stavu a silami negatívneho stavu je zaistenie Božskou
Prozreteľnosťou Najvyššieho, Pána Ježiša Krista, Jedného Nedielneho Boha a
Stvoriteľa, že vyjdú na povrch všetky skreslenia, prekrútenia a skomoleniny, najmä
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duchovného typu, a zvlášť o prirodzenosti Najvyššieho. Ako súčasť tohto vyplavovania
na povrch bolo zaistené, že budú počas dvadsiateho storočia znovuobjavené rôzne
zvitky zo starých čias, pseudo-evanjeliá ― čo bolo starostlivo naplánované negatívnym
stavom, vládcami Zóny Vymiestnenia ― ako posledné zbrane v záverečnej bitke proti
pozitívnemu stavu. Tieto zvitky obsahujú najohavnejšie a najotrasnejšie lži o Ježišovi
Kristovi a o zmŕtvychvstaní Ježiša Krista. Božská prozreteľnosť Najvyššieho dovolila,
aby sa dostali do pozornosti ľudí, aby mohlo dôjsť alebo aby sa mohlo uskutočniť
oddelenie tých, ktorí si zvolia nasledovanie negatívneho stavu, od tých, ktorí si zvolia
nasledovanie pozitívneho stavu, na základe toho, aký postoj, stanovisko alebo koncepciu
si kto praje prijať o pravej prirodzenosti Najvyššieho, Pána Ježiša Krista a Jeho/Jej
Ducha Svätého ako Jedného Nedielneho Boha a Stvoriteľa Stvorenia. Treba chápať, že
vždy, keď príde pozitívny stav s nejakým novým zjavením alebo keď je napísaná Biblia,
alebo sú napísané Evanjeliá, alebo sú napísané knihy, ktoré obsahujú pravdu o
prirodzenosti Najvyššieho, paralelne s nimi vládcovia Zóny Vymiestnenia súčasne
pseudo-zjavia a napíšu svoje vlastné pseudo-biblie, svoje vlastné zjavenia, svoje vlastné
Evanjeliá, svoje vlastné knihy, ktoré by skresľovali, prekrúcali, spochybňovali a
zneužívali, využívali a komolili všetko, čo je od Najvyššieho a všetko, čo pravdivo
zjavuje Najvyšší.
Jediné zrnká pravdy v tých zvitkoch, ktoré sú v nich obsiahnuté a ktoré Najvyšší
dovolil, aby boli pre kresťanov stratené, sú tie pasáže, ktoré sa týkajú cesty Ježiša Krista
do Indie a Ježišovho Kristovho raného života zhruba medzi 12. až 28. rokom. Dôvodom,
prečo bolo dovolené, aby boli vymazané z Evanjelií v pravej Biblii, bolo, že sa
predvídalo, že kresťania budú dezinterpretovať pojem kresťanstva takým spôsobom, aby
stratilo homogenitu duchovnosti a stalo sa farizejským a orientovaným na vlastnú
výnimočnosť. Tieto princípy duchovnej homogenity boli vysvetlené, zjavené a
zaznamenané v knihe „Posolstvá z vnútra“, na ktorú sa čitatelia odkazujú.
A ďalším zrnkom pravdy, ktoré bolo zaznamenané a ktoré bolo z pravých Evanjelií
vymazané a ktorému Najvyšší dovolil, aby sa stratilo, je udalosť, ktorá sa odohrala s
Ježišom Kristom medzi Jeho ukrižovaním a zmŕtvychvstaním, keď vstúpil do pekiel a
zhromaždil pseudo-tvorcov z celého Stvorenia a Zóny Vymiestnenia, našiel im miesto,
dal ich pod zámku a úplne ich izoloval od zvyšku Stvorenia a dostal celé peklá pod
Svoju porobu. Potom vstal v tele z mŕtvych a zavŕšil Svoj akt spasenia celého Stvorenia
a ľudstva.
A znovu, dôvodom, prečo bola táto časť pre kresťanov stratená, je, aby na základe
ich budúcej sebavýnimočnosti, farizejstva, neboli schopní znesvätiť a spáchať
neodpustiteľný hriech tvrdením, že len kresťania môžu byť spasení; zatiaľ čo, ak by
vedeli tieto fakty a držali sa týchto faktov, a súčasne by hlásali, že len kresťania budú
spasení a že len ľudia na planéte Zem budú spasení, mali by tendenciu spáchať túto
ohavnosť a neodpustiteľný hriech a zahynuli by. Takže v ich vlastný prospech Božská
Prozreteľnosť Najvyššieho zariadila, aby sa tie zvitky, ktoré obsahujú tieto príbehy,
stratili. No teraz, ako prichádza a začína sa uskutočňovať Nový Vek, je nevyhnutné, aby
boli niektoré z týchto záznamov objavené a prístupné ľuďom, aby títo mohli vykonať
konečné voľby a rozhodnutia o svojej lojálnosti a svojej skutočnej duchovnosti a či
skutočne chcú slúžiť a stať sa cestou Jedného Boha, Najvyššieho, Pána Ježiša Krista,
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Ktorý/Ktorá je Nedielny a Jediný; lebo žiadny iný Boh neexistuje, neexistoval ani
nebude existovať, od večnosti do večnosti.
Najvyšší tu opäť každému radí, aby sa nedal oklamať žiadnym z tých výmyslov
obsiahnutých v tých zvitkoch a aby pochopil, že jediný plodný zmysel a obsah
niektorých tých zvitkov sa týka života Ježiša Krista v Indii a v Ázii medzi 12. až 28.
rokom a určitých udalostí, ktoré opisujú, čo sa s Ním dialo medzi ukrižovaním a
zmŕtvychvstaním. Všetko ostatné treba zvažovať s veľkou opatrnosťou a vidieť z
hľadiska chápania prirodzenosti Najvyššieho, ako bola Najvyšším, Pánom Ježišom
Kristom, Jedným Nedielnym Bohom a Stvoriteľom zjavená cez Swedenborga a
opätovne potvrdená v týchto posolstvách.
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Dokončenie procesu
intenzívnej duchovnej hypnoterapie „H“.
(Empirická ilustrácia správnych postupov
v procese intenzívnej duchovnej hypnoterapie.)
Ako bolo opísané v dvanástej kapitole tejto knihy, H. podstúpil s ďalšími asistentmi
tohto procesu intenzívnu duchovnú hypnoterapiu. Z rôznych dôležitých duchovných a
technických dôvodov nebol tento proces v tom čase dokončený a k jeho dokončeniu
chýbalo asi 9,5 hodiny.
Počas toho procesu vznikol u všetkých zaangažovaných veľmi silný pocit, že by ten
proces mal dokončiť autor tejto knihy.
Kvôli dôležitosti týchto deväť a pol hodiny dokončovania procesu s H. sa pre
ilustráciu a demonštráciu správnych postupov v procese intenzívnej duchovnej
hypnoterapie týchto 9,5 hodiny čitateľovi poskytuje doslovne, vo forme prepisu audio
pások.
Než bude poskytnutý prepis tohto procesu, najprv veľmi stručná poznámka o H.
samotnom:
H. je 52-ročný rýdzo americký beloch, ktorý je šťastne ženatý a ktorého rodinu tvorí
on a jeho manželka, dve dospelé deti a jedno nedospelé dieťa. Je podnikateľom v oblasti
financií a investícií, ktorý prekonal rôzne úspešné i menej úspešné roky podnikateľskej
činnosti, ako väčšina podnikateľov. Počas jeho vývoja a formatívnych rokov neboli
prítomné žiadne zjavné či skryté problémy alebo anomálie nezvyčajných či
výnimočných rozmerov.
Pred takmer dvoma rokmi H. spontánne získal dar automatického písania. Počas
posledných dvoch rokov sa cez jeho automatické písanie objavilo veľké množstvo
posolstiev z duchovného sveta, ktoré boli vo väčšine prípadov zavádzajúce a z
negatívneho stavu. Na svoje šťastie mal H. dostatočne silné správne intuitívne cítenie,
aby zistil, že je ohľadne tých posolstiev čosi vo veľkom neporiadku. Avšak, toto jeho
dobrodružstvo s automatickým písaním malo v sebe istú pozitívnu stránku. Prebudilo
jeho intenzívny záujem o duchovné veci, ktorý bol nečinný a pochovaný pod horou
starostlivosti o peniaze a investičné záležitosti. Keď teda H. po prvýkrát stretol jedného
z členov tímu duchovnej hypnoterapie, bol prístupný a pripravený zažiť duchovnú
hypnózu. Tento zážitok ho priviedol k túžbe podstúpiť proces intenzívnej duchovnej
hypnoterapie. Výsledok toho procesu bol analyzovaný v dvanástej kapitole tejto knihy.
A teraz nasleduje prepis dokončenia procesu H.:
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T:

(Navodenie duchovného tranzu):
Ako pomaly, hlboko a pravidelne dýchaš, všetko sa v tebe uvoľňuje. Teraz začína
byť celé tvoje telo kompletne a úplne uvoľnené. Každý jeden sval v tvojom tele
začína byť kompletne a úplne uvoľnený. Každá jedna bunka v tvojom tele začína
byť kompletne a úplne uvoľnená. Jednoducho na nič nemysli. Od prstov na nohách,
cez celé telo až po vrch hlavy sa ti do mozgu začína šíriť veľmi pekný, veľmi
príjemný, veľmi upokojujúci, veľmi utišujúci, veľmi radostný, veľmi krásny pocit,
prinášajúci ti veľmi hlbokú, veľmi silnú pohodu, tíš, ticho a pokoj; hlbokú,
intenzívnu pohodu, tíš, ticho a pokoj. Na nič nemysli. Nič nie je dôležité. Všetko
púšťaš z hlavy. Všetko, čo počuješ zvonka, prechádzajúce autá, švitorenie vtákov,
ich spev, Glóriu pracujúcu v kuchyni; môj hlas... môj hlas, slová, všetko je teraz
zahrnuté do toho, aby si bol uvoľnenejší a aby si sa dostal do hlbšieho a hlbšieho
stavu vnútra, obrátiac sa, presunúc sa z vonkajška dovnútra. Vzdávajúc sa kontroly
vonkajšej mysle, ktorá nemá žiadnu kontrolu, a obrátiac sa do svojho vnútra k
tvojej pravej Vnútornej Mysli. H., a môžeš si pripomenúť najhlbší možný tranz
alebo meditáciu, aké si kedy vo svojom živote zažil. Aký je to pocit, čo to je.
Každý vnem, každý pocit toho tranzu. A ako sa rozpomínaš na tú úroveň tranzu,
presne teraz si navodzuješ tú úroveň tranzu. A, samozrejme, chcel by som ti
navrhnúť, aby si od tohto momentu išiel ešte hlbšie dovnútra, uvedomujúc si fakt,
že tvoja Vnútorná Myseľ nemá žiadne hranice v tom, ako hlboko môžeš zájsť.
Tvoja pravá Vnútorná Myseľ, ktorá je v tebe, nemá žiadne hranice v tom, ako
hlboko ťa môže dostať do stavu vnútra. A tvoja Vnútorná Myseľ, tvoja pravá
Vnútorná Myseľ vie, čo je pre teba najlepšie. Je to tá pravá Vnútorná Myseľ v tebe.
Možno si si v minulosti vedome neuvedomoval, alebo až doposiaľ si si
neuvedomoval, že jestvuje v tebe tvoja pravá Vnútorná Myseľ, Duchovná Myseľ,
nad-ja tvojho bytia a existencie, ktorá je v pravom duchovnom svete, ktorá vie o
tebe všetko; ktorú nemožno zmiasť alebo obísť, či zviesť, pretože obsahuje
prítomnosť jediného pravého Najvyššieho, Pána, Boha, Ježiša Krista, Jedného
Nedielneho Boha, jediného Stvoriteľa celého Stvorenia, ktorý sa manifestuje v tebe
pre H. jedinečným aspektom Jeho/Jej Absolútnej Prirodzenosti. A Ten/Tá je jedno
s tvojou pravou Vnútornou Mysľou, a preto je tá Vnútorná Myseľ tu a počúva, čo
hovorím a môže reagovať na to, čo hovorím, najlepším možným spôsobom a
cestou, spôsobom, aký potrebuješ. A teraz, tvoja Vnútorná Myseľ, s ktorou
hovorím, vie, akú úroveň, stupeň a hĺbku zvnútornenia alebo plenárneho stavu
duchovnej hypnózy potrebuješ zažiť, aby si uskutočnil, čo potrebuješ uskutočniť,
aby si sa naučil, čo sa potrebuješ naučiť, aby si získal, čo potrebuješ získať, aby si
sa zbavil toho, čoho sa potrebuješ zbaviť — všetkých problémov, trápení, utrpení,
viny, napätia, podráždenosti, obáv, komplexov menejcennosti, nedostatkov,
slabostí, fyzických problémov; nech sú tie problémy akékoľvek, tvoja Vnútorná
Myseľ pozná ich obsah, ich dôvod, ich spojenia, prepojenosť, ako vznikli, kde
vznikli, kedy, a nielen to, no vie aj to, ako sa ich zbaviť a nahradiť ich
pozitívnosťou, dobrotou, bezpodmienečnou láskou a múdrosťou, odhodlaním a
slobodou, nezávislosťou, produktívnosťou, konštruktívnosťou, tvorivosťou a
radosťou, potešením a pôžitkom. A z toho dôvodu, lebo si jedinečná ľudská bytosť,
predĺženie, proces a stvorenie pravého Najvyššieho, Pána Ježiša Krista, Jedného
Boha Nedielneho, si zaslúžiš, na základe faktu, H., že si jedinečná ľudská bytosť,
zaslúžiš si, aby si bol oslobodený od všetkých tých problémov, trápení a od
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akéhokoľvek vplyvu, kontaminácie, pošpinenia, otrávenia negatívnymi, zlými
silami. Zaslúžiš si byť slobodný.
Teda, ako s tebou hovorím, stále platí sugescia, aby tvoja Vnútorná Myseľ po celý
čas využívala moje slová na prehĺbenie tvojho stavu zvnútornenia. Po celý čas, s
každým novým slovom, sa môžeš dostať desaťkrát hlbšie. Pomocou všetkého, čo
počuješ, cítiš, sa môžeš dostať desaťkrát hlbšie. Máš tú schopnosť. Tá schopnosť sa
teraz spúšťa, umožňuje sa jej kladné využitie, idúc hlbšie. Prosím tvoju pravú
Vnútornú Myseľ a prítomnosť Najvyššieho, Pána Ježiša Krista, Jediného Boha
Nedielneho, Nedielneho v tej Vnútornej Mysli, aby teraz navodil priaznivé
podmienky, stav a proces pre vyriešenie všetkého, čo treba vyriešiť, čo sa treba
naučiť, získať, odstrániť, zbaviť sa... všetkého; choď teraz hlbšie.
A moja pokorná prosba znie... teraz ideme odstrániť, H., všetky falošné očakávania,
všetky falošné predtuchy, všetky osobné sklony, túžobné priania, predpojatosť,
samonapĺňajúce sa proroctvá a ideme tu odstrániť akékoľvek skreslenia,
kontaminácie, znečistenie, jedy a nedorozumenia, dezinterpretácie, zavádzanie,
zvádzanie, prekrútenia, chyby, omyly akéhokoľvek typu; a teraz ťa obklopí,
prenikne žiarivo-biele svetlo zo slnka na východnej strane. Teraz môžeš ísť na
vrchol svojej hory, predstavujúc si sám seba, vizualizujúc, vyobrazujúc si sám seba
na vrchole hory, tvárou k východu; vychádza slnko a napravo je obrovský balvan, a
ty si môžeš sadnúť. Je tam krásne miesto na sedenie a pozorovanie slnka a na
vnímanie toho tepla a svetla toho slnka, ktoré je reprezentáciou Najvyššieho,
Jedného Nedielneho Boha, Pána Ježiša Krista, jediného Stvoriteľa Stvorenia, ktoré
ťa preniká a pohlcuje a chráni pred akýmikoľvek interferenciami, blokmi, múrmi,
zábranami, prekážkami negatívnych síl, alebo zlých, negatívnych síl, ktorým
nemôže byť dovolené zasahovať. A teraz z tej pozície navrhujem tvojej pravej
Vnútornej Mysli, aby prevzala vedenie, pravej Vnútornej Mysli, a aby ťa odpojila
od akejkoľvek falošnej, pseudo-vnútornej mysle a falošnej nanútenej osobnosti, od
čohokoľvek, čo nie je pravá Vnútorná Myseľ, aby ovládla tvoje myslenie, tvoje
pocity, tvoje ústa, tvoju schopnosť hovoriť, tvoje telo, tvoje ruky, tvoje ramená,
tvoje prsty. Dokonca si môžeš predstaviť, vyobraziť, vizualizovať a cítiť, že tvoje
ruky, tvoje prsty sa odpájajú do tvojho uvedomelého vedomia. Odpojíme ich tu od
tvojho vedomia, tvoje zápästia, aby si nič necítil, nemal žiadny pocit, budú
znecitlivené až do konca tohto sedenia alebo až do prestávky. Potom, keď sa vrátiš
späť k sedeniu, budú opäť odpojené. A, samozrejme, tvoja Vnútorná Myseľ, pravá
Vnútorná Myseľ, tá Vnútorná Myseľ, ktorá vie o tebe všetko a ktorú nemožno
zmiasť alebo oklamať, alebo ktorá sa nemôže búriť, obsahuje prítomnosť Jedného
Nedielneho Boha. Tej Vnútornej Mysli je tu teraz odovzdaný dohľad alebo
kontrola. Pozeráš sa dolu a jediné, čo tu vidíš, je prázdny priestor. Nebuď
vydesený, pretože tvoje ruky budú pod kontrolou tvojho pravého vyššieho ja, nadja, a tvoje ruky sa budú potom cítiť oveľa lepšie. No nateraz sú odpojené a ty
nebudeš mať v nich žiaden cit, žiadne pocity, postupne sa stratia, ako budeme
pokračovať, bude tam len pocit znecitlivenia, možno jemný tlak, no to je asi tak
všetko. No aj to sa stratí, všetko sa stratí a kontrolu bude mať tvoja Vnútorná
Myseľ, Pravá Vnútorná Myseľ.
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Od tohto momentu navrhujem tvojej pravej Vnútornej Mysli, H., aby bol čas,
fyzický čas, teraz odstránený a skreslený. A od tohto momentu sa bude každá
hodina objektívneho času rovnať jednému roku subjektívneho času, takže jednu
hodinu objektívneho času budeš pociťovať ako jeden rok svojho subjektívneho
času. Aby si mal dostatok času na vyriešenie toho, čo treba vyriešiť. Dosť času na
prispôsobenie sa a uskutočnenie všetkého, čo treba uskutočniť. A dnes ráno to budú
tri roky, možno tri a pol roka pred obednou prestávkou, pre teba to bude ako tri a
pol roka. A počas toho tri a pol roka budeš schopný vyriešiť všetko, na čo si
pripravený z hľadiska tvojej Vnútornej Mysle, všetky problémy... a uskutočniť, čo
potrebuješ. A dávam ti tiež sugesciu, aby si zostal v hlbokom, intenzívnom,
plenárnom stave tranzu po celú dobu tvojho tunajšieho pobytu, až do konca
posledného sedenia, ktoré budeme mať zajtra ráno. Neustále budeš v hlbokom
plenárnom stave a budeš zažívať dva druhy stavov. Jedným je ten, ktorý zažívaš
práve teraz, súc v kresle, pohodlne opretý so zatvorenými očami, alebo s
otvorenými očami, ak to bude nutné, uvoľnený ako teraz. Toto je jeden aspekt
hlbokého, intenzívneho plenárneho stavu. A druhou časťou alebo druhým aspektom
plenárneho stavu bude takzvaný bdelý stav, kedy budeš môcť otvoriť oči, vstať z
kresla, chodiť, ísť na toaletu; a, samozrejme, keď budeš potrebovať ísť na toaletu,
dáš mi to pokojne vedieť, pretože tvoja Vnútorná Myseľ to tu má pod kontrolou,
bude mať pod kontrolou tvoje hlasivky, tvoje ústa, tvoju schopnosť hovoriť, všetko,
a keď pôjdeš na toaletu, ak to bude nutné, ponoríš sa do hlbšieho tranzu. Tvoj tranz
nebude rušený, zostaneš v hlbokom plenárnom stave a budeš môcť hovoriť, smiať
sa a správať sa tak normálne, ako keď nie si v plenárnom stave, a nielen to, no
budeš schopný fungovať oveľa lepšie. Oveľa lepšie, s ľahkosťou, pohodlne, s
úsmevom; akokoľvek je potrebné a správne. Tak budeš schopný jesť, pochutnávať
si na jedle, v takej miere, v akej je to vhodné a správne, a budeš sa baviť. A
zároveň, ako budeš robiť tie činnosti alebo keď pôjdeš do postele spať, pôjdeš tam
v hlbokom tranze a zobudíš sa v hlbokom tranze. Kým to tu nedokončíme, budeš v
hlbokom, intenzívnom plenárnom stave tranzu. Toto je sugescia. Toto sa nezmení a
navrhujem a prosím Vnútornú Myseľ, aby to prijala správnym spôsobom a štýlom,
aby sme tak uskutočnili, čo potrebujeme. A po tejto sugescii teraz prosím Vnútornú
Myseľ, aby to tu všetko prevzala. A, samozrejme, prvé, čo tu budeme musieť
zariadiť, bude poprosiť tvoju Vnútornú Myseľ, použijúc tvoje hlasivky, tvoje ústa,
tvoju schopnosť hovoriť, no predovšetkým tvoje ideomotorické reakcie, tvoje prsty,
aby ukázala úroveň tranzu, ktorý zažívaš. Než to však urobíme, na rade sú nejaké
otázky na tvoju Vnútornú Myseľ. No dokonca ešte pred tým — aby bol navodený a
ďalej prehĺbený tvoj tranz — idem teraz dať sugesciu, aby si šiel hlbšie dovnútra,
prostredníctvom pocitu, že jedna tvoja ruka a rameno alebo predlaktie, môže to byť
ľavá, alebo pravá, alebo obe súčasne, začína byť ľahká ako pierko a že sa sama
začne dvíhať, aby sa ti vzniesla k tvári. A dokážeš si predstaviť, že ide o situáciu
ako s pierkom a že tvoje ruky, tvoje ramená sú ľahké ako pierko a že ti od oceánu
fúka príjemný vánok, vietor a dvíha to pierko a jemne ti ho fúka do tváre? A teraz
môžeš zažívať pocit ľahkosti, kedy tvoje ruky, tvoje ramená skutočne začínajú byť
ľahké ako pierko a začnú sa pohybovať, ak je to nutné, dvíhať, vznášať sa ti k tvári.
Začínajúc sa príjemne, pokojne pohybovať, dvíhať, vznášať k tvojej tvári. Teda,
môže to byť tvoja pravá ruka, alebo ľavá ruka, alebo to môžu byť obe ruky,
neviem, ktorá. Nech tvoja Vnútorná Myseľ, pravá Vnútorná Myseľ rozhodne, ktoré
rameno, ktorú ruku chce nadvihnúť, pohnúť prvú, alebo či chce obe súčasne. A ako
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sa tvoje ramená budú dvíhať, začínajúc sa pohybovať, pošklbávať, bude to pre teba
vodítkom, signálom, aby si šiel hlbšie dovnútra, úplne dovnútra, na horu, dovnútra,
aby, keď sa ti ruky dotknú líca, keď sa ti prsty dotknú líca, tváre, to v tom momente
bolo pre teba vodítkom, signálom, že si vo veľmi hlbokom, veľmi intenzívnom,
plenárnom stave, tak hlbokom, aký podľa tvojej Vnútornej Mysle potrebuješ zažiť
za účelom uskutočnenia toho, čo potrebujeme uskutočniť.
Teraz, ako sa tvoja pravá ruka pohybuje, začínajúc sa pokojne dvíhať, vchádzaš
hlbšie a hlbšie dovnútra; s každým centimetrom, s každým zášklbom toho ramena,
tej ruky, toho predlaktia sa ocitneš hlbšie a hlbšie, pamätajúc si, že nejestvujú
hranice, ako hlboko môžeš zájsť. Si v bezpečí, si chránený, si strážený, si tu, aby si
bol sám sebou, aby si bol slobodný. Nebude ti vsugerované nič, čo by bolo proti
tvojej vôli. Tvoja slobodná vôľa, tvoja slobodná voľba sa rešpektuje, cení a je sem
totálne zahrnutá. A ako sa tá ruka bude pohybovať, budeš vchádzať stále hlbšie a
hlbšie, vediac a pamätajúc si, že čím hlbšie pôjdeš, tým lepšie sa budeš cítiť. Čím
hlbšie pôjdeš, tým viac budeš sám sebou. Vediac a pamätajúc si, že čím hlbšie
pôjdeš, tým budeš slobodnejší, tým budeš nezávislejší, tým väčšie poznanie získaš,
tým väčšie schopnosti získaš a tým viac budeš schopný dosiahnuť s trvalými
výsledkami.
Nech sa tá ruka teraz pohybuje rýchlejšie; teraz sa pekne, rýchlejšie blíži k tvojmu
lícu, a ako sa pohybuje, budeš sa ponárať hlbšie a hlbšie do plenárneho stavu
tranzu. S každým myknutím a s každým pohybom tvojej ruky. Teraz je veľmi
hlboký, veľmi intenzívny, tvoje ruky, tvoje prsty sú pri tvojom líci. A teraz sa tvoja
ruka vráti späť, padne dolu na tvoje stehno, čo bude znamenať, že sa ponoríš ešte
hlbšie do tranzu — môže zostať na tvojom líci, alebo sa môže vrátiť späť.
Čokoľvek, čo je považované za správne a náležité a adekvátne. A môžeme ju
položiť presne sem, takto dolu. A dovoľ, nech skontrolujem, ako krásne si
uvoľnený. Dovoľ, nech sa pozriem, či si uvoľnený. A ak si skutočne uvoľnený,
uvoľníš sa ešte viac, ponoríš sa do hlbšieho tranzu, keď pustím túto ruku, proste
spadne na tvoje stehno. V momente, ako udrie o tvoje stehno, bude to pre teba
vodítko, signál, aby si šiel 100-násobne hlbšie, 100-násobne hlbšie — TERAZ —
stonásobne hlbšie. Veľmi dobre, veľmi dobre, veľmi dobre. A, samozrejme,
môžeme použiť ešte hlbší tranz než to, lebo čím hlbšie ideš, tým lepšie pre teba,
takže to isté urobíme s tvojou pravou rukou, pozri, aká je tvoja pravá ruka
uvoľnená. Keď ju pustím, jednoducho ju pustím na tvoje pravé stehno a ty pôjdeš
možno 1000-násobne hlbšie — TERAZ! Tak je to správne, stále hlbšie.
Od tohto momentu, nezáleží na tom, čo zažiješ, čo začuješ, čo pocítiš, čo urobíš, čo
budeš počuť, čo povieš, čo bude povedané cez teba, čo bude povedané tebe, všetko,
ale všetko bude zahrnuté do prehlbovania tvojho tranzu, nie do oslabovania, ale do
prehlbovania, aby sa tento tranz udržal a aby bol pohodlný. Toto je pohodlný stav
bez akýchkoľvek problémov, bez akejkoľvek bolesti či interferencií, s otvorenou
mysľou, cítiac sa stále vo všetkých ohľadoch pohodlne.
Teraz komunikujem priamo s tvojou Vnútornou Mysľou, pretože ona je tu a počúva
ma. A keď položím nejakú otázku a odpoveďou bude „áno“, potom Vnútorná
Myseľ dvihne tento prst, tu, buď na jednej, alebo na oboch rukách. To sú „áno“
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prsty. Ak bude odpoveďou „nie“, potom sa dvihne „nie“ prst. Toto je „nie“ prst. Ak
bude odpoveďou „neviem“, potom sa dvihne tento prst. Samozrejme, tvoja
Vnútorná Myseľ vie o tebe všetko, o tvojich problémoch a o tom, čo potrebuješ, a
preto tvoja Vnútorná Myseľ tento prst nikdy nepoužíva, pretože ak sa dvihne tento
prst, znamená to, že to nekomunikuje pravá Vnútorná Myseľ, pretože tvoja pravá
Vnútorná Myseľ vie o tebe všetko. Možno nevie o druhých ľuďoch, no vie všetko o
tebe, pretože je to, napokon, tvoja pravá esencia a podstata.
A, samozrejme, tvoja Vnútorná Myseľ má slobodu voľby odmietnuť odpoveď na
moje otázky. V tom prípade to bude malíček. Palec bude na to, keď tvoja Vnútorná
Myseľ nepochopí, čo poviem a bude chcieť, aby som preformuloval otázku, potom
dvihne palec. Takže v tomto momente sa pýtam tvojej pravej Vnútornej Mysle, či
je ochotná so mnou komunikovať. Ak je tvoja Vnútorná Myseľ ochotná so mnou
komunikovať, potom dvihne „áno“ prst. Ak nie, potom dvihne „nie“ prst.
T:

Vnútorná Myseľ, si ochotná so mnou komunikovať? Áno, či nie? (dvíha sa „áno“
prst). Ďakujem ti veľmi pekne, Vnútorná Myseľ, za tvoju „áno“ odpoveď. Môžeš
„áno“ prst uvoľniť. Cením si tvoju zdvorilosť a ochotu komunikovať so mnou. A
teraz, ďalšie, čo od teba chcem, je, aby si určila úroveň a stupeň zvnútornenia,
ktorý teraz zažíva H., zdvihnutím toho prsta alebo ruky, alebo oboch rúk, ktoré
odpovedajú stupňu a úrovni hypnotického tranzu, duchovnému stupňu
hypnotického tranzu, ktorý pravé teraz zažíva, ako je hlboko. Dvihni ten prst,
začnúc odtiaľto, celkom... alebo obe ruky, ak je „na obe ruky“ v plenárnom stave,
aby si ukázala, ako je momentálne hlboko. Preskúmaj to a zisti. OK, len dvihni.
Uvoľníš si všetky prsty a otázka bude, „je H. podľa teba dostatočne hlboko, aby
sme prikročili k práci, ktorú máme pripravenú?“ Ak je, potom dvihneš „áno“ prst,
ak nie je, potom dvihneš „nie“ prst. Ďakujem. Je teraz v... OK (dvíha sa „áno“ prst),
môžeš uvoľniť tvoje „áno“ prsty. Je teraz v skutočnom plenárnom stave tranzu?
Ďakujem ti veľmi pekne, je. Máme potvrdenie a ako hovorím, „od tohto momentu
pôjdeš stále hlbšie, nech budeš robiť čokoľvek, aj keď otvoríš oči, aj keď budeš
hovoriť a keď vstaneš a pôjdeš jesť, pôjdeš na toaletu, spať, zachováš si túto
úroveň, ktorá sa nikdy neoslabí, ale sa bude prehlbovať, až kým tvoja Vnútorná
Myseľ nenaznačí niečo iné. A, samozrejme, bude sa to diať v skreslenom časovom
rámci. Vždy, keď sa dotknem rukou tvojho čela, ako to robím práve teraz, vždy
pôjdeš stonásobne hlbšie, za každých okolností a podmienok, za účelom pracovať v
hlbokom tranze.“
Teraz by som sa chcel opýtať Vnútornej Mysle, či sa H. vidí, vyobrazuje,
vizualizuje, ako sedí na vrchole hory oproti slnku, zažívajúc teplo a svetlo,
pohltenie v bielom svetle, chránený, zabezpečený pred všetkými nebezpečenstvami, zasahovaním, blokmi, múrmi, odporom. Je tam? (dvíha sa „áno“ prst) Ďakujem
ti veľmi pekne. V tomto bode by som navrhoval, aby si tam zostal po celý čas a
robil všetku prácu z pozície vrcholu hory, to znamená z pozície bezpodmienečnej
lásky, s balvanom a s bezpodmienečnou múdrosťou z Najvyššieho, Pána Ježiša
Krista, Jediného Nedielneho Boha, podľa Neho/Nej, skrz Neho/Ňu, s Ním/Ňou, v
spojení, v jednote, v súlade so všetkými tvojimi Duchovnými Radcami, ktorí sú
prítomní, aj keď ich ešte nevidíš, a príde čas, keď ich uvidíš, ak to bude nutné,
vhodné a správne... Tá prítomnosť Najvyššieho je v tom Slnku, z toho Slnka a v
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tebe, a súčasne i to teplo. Teplo súvzťaží s Božskou Láskou Najvyššieho a svetlo
súvzťaží s Božskou Múdrosťou Najvyššieho, ktoré ťa chránia pred všetkým
škodlivým, zlým, negatívnym, lživým, prekážajúcim. Nič zlé... žiadnym
negatívnym entitám nebude dovolené prísť sem, pokiaľ ich nezavoláme. A
dôležitou sugesciou je, že od tohto momentu nebude nikomu a ničomu dovolené,
ani nebude schopný zasahovať alebo použiť ideomotorické signály alebo hlasivky,
alebo ústa, alebo schopnosť H. hovoriť, ani nič, jedine pravá Vnútorná Myseľ,
pravý Najvyšší, Jeden Nedielny Boh, Ktorý/Ktorá je Pán Ježiš Kristus, jediný
Stvoriteľ, a praví Duchovní Radcovia, keď budú o to požiadaní. A ak sa chce
niekto objaviť, musí požiadať o dovolenie jedného z Duchovných Radcov, alebo
priamo Vnútornú Myseľ, pravú Vnútornú Myseľ, a dostatočne vopred nám ohlásiť,
že niekto alebo niečo by chcelo prehovoriť alebo použiť ideomotorickú
signalizáciu, aby sme o tom vedeli. Je pre Vnútornú Myseľ takáto dohoda
prijateľná? (dvíha sa „áno“ prst) Ďakujem veľmi pekne. Ty máš tú moc a z moci
Najvyššieho v tebe, Jedného Nedielneho Boha, Pána Ježiša Krista, budeš tú moc
uplatňovať, totálnu Absolútnu Moc, bez toho, aby si dovolila čomukoľvek či
komukoľvek použiť hlasivky, ústa, reč či čokoľvek iné a ideomotorické signály
alebo automatické písanie, hoci, to nebudeme používať, kým to nebude naznačené,
no budeme používať automatickú reč a pohyb prstov. Nikto to nebude používať,
jedine pravá Vnútorná Myseľ. A teraz by som chcel, aby všetko prevzala Vnútorná
Myseľ, z pozície, z moci, z právomoci pravého Najvyššieho, Jedného Nedielneho
Boha, Pána Ježiša Krista, jediného Stvoriteľa Stvorenia, v jednote, jedinosti a
harmónii, v spojení s pravými Duchovnými Radcami, aby mali na starosti túto
situáciu z pozície Vnútornej Mysle, lebo to je jediná pozícia, z ktorej môže
fungovať Najvyšší. Z pozície pravej Vnútornej Mysle. A chápem, že je žiadúce...
prvým krokom v tomto procese je odstránenie všetkých problémov, osobných
problémov v živote H., ktoré mu stoja v ceste pri kontakte a vzťahu s jeho pravým
Bohom, Pánom Ježišom Kristom, Jedným Nedielnym Bohom v jeho Vnútornej
Mysli, a s jeho Vnútornou Mysľou. Je správne predpokladať, že toto by mala byť
najvyššia priorita, Vnútorná Myseľ? Ak je, potom sa dvihne „áno“ prst, ak nie je,
potom sa dvihne „nie“ prst... Veľmi dobre, ďakujem ti, Vnútorná Myseľ. „Áno“
prstom máme potvrdené, že toto je najvyššia priorita a, samozrejme, je to
pochopiteľné. Dovoľte, aby som kvôli poučeniu a kvôli záznamu uviedol, že ak by
pristúpil k Najvyššiemu, Duchovným Radcom, k akýmkoľvek záležitostiam pred
elimináciou, odstránením všetkých problémov, ktoré pochádzajú z negatívneho
stavu, keďže všetky problémy sú z negatívneho stavu, od negatívnych síl, potom
by, samozrejme, bez odstránenia problémov došlo k otvoreniu sa pre vniknutie,
kontamináciu, znečistenie, otrávenie a skreslenie či čokoľvek, čo by sa objavilo v
dôsledku tých problémov. Vnútorná Myseľ, mám pravdu vo svojom predpoklade?
Ak mám pravdu, dvihni „áno“ prst, ak nie, dvihni „nie“ prst. (Dvíha sa „áno“ prst.)
A Vnútorná Myseľ, pravá Vnútorná Myseľ súhlasí, že mám pravdu, a preto ideme
požiadať, aby sa začalo pracovať na problémoch. A najprv by som chcel poprosiť
Vnútornú Myseľ, aby stanovila, koľko hlavných problémov... Hovorím o hlavných
problémoch, o súboroch, nie o rôznych prejavoch či čiastkových problémoch
jedného hlavného problému. Koľko takých hlavných problémov a ich čiastkových
problémov, ktoré sú zahrnuté v tom jednom hlavnom probléme, treba eliminovať a
odstrániť zo života H., než prejdeme k stanoveniu, aké je poslanie a skontaktujeme
sa s Duchovnými Radcami, než sa skontaktujeme s Najvyšším, skonvertujeme
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Tieň, vykonáme exorcizmus, ak to bude nutné a vhodné, uzavrieme manželstvo
feminínnych a maskulínnych princípov lásky a múdrosti, reprezentovaných
mužskými a ženskými Duchovnými Radcami; vezmúc H. späť v čase do doby,
kedy prichádzal na túto Zem, aby sa tak dozvedel, aké je jeho poslanie a prečo si
zvolil typ života, ktorý si zvolil, a podobne. Takže, znovu ideme použiť prsty. Palec
znamená jeden taký hlavný problém, „áno“ prst znamená dva, „nie“ prst znamená
tri, „neviem“ prst znamená štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať. A,
samozrejme, ak je viac než 10 hlavných problémov, dvihne sa celá ľavá ruka.
Vnútorná Myseľ, preskúmaj to a dvihni ten prst, ktorý odpovedá hlavným
problémom, na ktorých potrebujeme pracovať podľa tvojho zistenia. Čo zisťuješ?
(Dvíha sa štvrtý prst.) Ďakujem ti, môžeš svoj prst uvoľniť. Mám pravdu, ak
predpokladám, že máme štyri hlavné problémy a ich čiastkové problémy a súbory?
(dvihol sa „áno“ prst) Ďakujem. Môžeš svoj prst uvoľniť. Sme teraz pripravení
začať s problémom číslo jedna? (dvihol sa „áno“ prst) Ďakujem ti, Vnútorná
Myseľ, môžeš svoj prst uvoľniť. A teraz chcem, aby si prevzala hlasivky, ústa H.,
Vnútorná Myseľ, pravá Vnútorná Myseľ, prevezmi jeho hlasivky. Teraz to tu má na
starosti Vnútorná Myseľ a pôvodca schopnosti hovoriť, z Najvyššieho, Jedného
Boha Nedielneho, Pána Ježiša Krista, preto je také jednoduché a ľahšie hovoriť z
pozície Vnútornej Mysle, než keby si nebol v plenárnom stave. Vnútorná Myseľ,
prevezmi a komunikuj so mnou prostredníctvom hlasiviek a povedz mi: aký je prvý
problém, ktorý si zistila, na ktorom potrebujeme pracovať? Hlasno a zreteľne. A
ako budeš hovoriť, nech H., prosím ťa, vojde do hlbšieho tranzu. Začni.
C: Peter?
T:

Áno. Kto hovorí?

C: Tu je pravá Vnútorná Myseľ.
T:

Vítam ťa tu a som šťastný, že sa objavuješ. Mám potvrdenie, že toto je pravá
Vnútorná Myseľ. Koho uctievaš, Vnútorná Myseľ?

C: Pána Ježiša Krista, Najvyššieho, Jedného Nedielneho Pána, Stvoriteľa všetkého, čo
jest.
T:

Ďakujem. Toto potvrdzuje... Chápeš nevyhnutnosť tohto druhu identifikácie, že?

C: Áno.
T:

Postaraj sa, keď sa niekto objaví, aby si sa ho/jej okamžite opýtala, koho uctieva a
ak odpovie ako ty, je pravý/á a je od Najvyššieho, inak je negatívny/a. OK?

C: Áno.
T:

Ďakujem, pane. Teraz mi povedz: aký je prvý problém, na ktorom ideme pracovať?

C: Vina.
T:

To som si myslel. Ten je najvážnejší, však?
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C: Áno.
T:

Ako vieš, vina pochádza z pekiel.

C: Áno.
T:

Vráťme sa k situácii v živote H., do doby, na miesto, do podmienok, kde tá vina
vznikla, ako začala... Nazrime do jeho pamäťovej banky. Kedy, kde a ako to
začalo?

C: Cmúľa si palec.
T:

V akom veku? V akom asi veku?

C: Jeden...
T:

Má jeden rok, alebo jeden mesiac?

C: Mesiac.
T:

Pokračuj, čo sa stalo?

C: Jeho otec ho zastrašil, keď mu často dával na zadok v jeho postieľke. Veľakrát pred
viacerými ďalšími ľuďmi, čo zosilnilo jeho vinu, narušilo jeho bezpečnosť.
Zľutovanie bolo v nedohľadne. Považovalo sa to za strašnú slabosť.
T:

Cmúľať si palec?

C: Áno.
T:

A posolstvom bolo, že keďže je to slabosť, je to zlé a mal by si zato cítiť vinu?

C: Áno.
T:

A toto je vznik problému, vtedy sa začal?

C: Áno.
T:

Nuž, došlo z toho k poučeniu? Je čas odstrániť to, tú časť?

C: Áno.
T:

OK. Veľmi dobre vieš, Vnútorná Myseľ, a chcem, aby si mu to povedala... Nuž,
sugesciou je... Samozrejme, súhlasíš, že by si mal kvôli poučeniu zapamätať
všetko, čo sa deje? Mal by si všetko zapamätať?

C: Áno.
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T:

OK, sugesciou je, že si zapamätá všetko a že bude pozorne počúvať ako
komunikujeme s tebou a neskôr s Duchovnými Radcami a s Najvyšším, s pravým
Najvyšším, Jedným Pánom Bohom, Ježišom Kristom, Jedným Bohom Nedielnym,
Stvoriteľom všetkého v Stvorení. Sugesciou je, že H. si bude pamätať všetko, lebo
pre neho je absolútne dôležité pamätať si to kvôli poučeniu. Nuž, Vnútorná Myseľ,
ty vieš, aj ja viem, a chcem, aby aj H. vedel, čo sa stalo, že došlo k skresleniu tej
situácie, lebo ak sa pozrieš na fyziológiu dieťaťa, v takom veku je cmúľanie palca
reflexom, automatickým reflexom, ktorý je súčasťou výbavy každého dieťaťa a
robiť to je najprirodzenejšia vec za daných podmienok, vzhľadom k tomu, že sme v
Zóne Vymiestnenia. Chápeš ma?

C: Áno.
T:

A na tej činnosti nebolo nič zlé, niet sa za čo hanbiť alebo cítiť vinu a jeho otec
očividne... To jeho otec ho potrestal?

C: Áno.
T:

A čo jeho matka, urobila s tým niečo?

C: Áno.
T:

Čo urobila?

C: Natrela mu palec jódom.
T:

Vo veku jedného mesiaca?

C: Neskôr.
T:

To bolo kruté, natrieť ho jódom. Že?

C: Áno.
T:

Nuž, problém je, že problém nebol vtedy v H., ale problém mali rodičia. Rodičia v
ich nevedomosti, nepoznajúc nič lepšie, chápu, že ich neobviňujeme, len hovoríme,
že ich nevedomosť... mysleli si, že cmúľať si palec je zlé, negatívne, bez toho, aby
zistili, že cmúľanie palca v takom veku, obzvlášť vo veku jedného mesiaca, je
nepodmienený reflex dieťaťa, bábätka, skrz ktorý sa dieťa učí uspokojiť si svoje
potreby. Čo navrhuješ, aby sme urobili s týmto problémom?

C: Odpustiť rodičom.
T:

Lebo nevedeli, čo robia.

C: Áno.
T:

Je ochotný odpustiť?
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C: Áno.
T:

Nuž, zavolaj Vnútornú Myseľ jeho rodičov na vrchol hory, nech sa objavia a kvôli
poučeniu sa ich opýtaj, oboch, prečo také niečo urobili. Nech H. vysvetlia, čo bolo
motiváciou, dôvodom, prečo to urobili. Daj mi vedieť, keď sa tam objavia, ich
Vnútorná Myseľ, ich duchovia.

C: Sú tu.
T:

Začnime otcom, opýtaj sa otca, prečo to urobil, čo bolo jeho motiváciou, aké je
jeho vysvetlenie, jeho dôvod, a povedz mi, čo povie.

C: Trápnosť, pocit trápnosti, krivé zuby, stálo by to peniaze.
T:

Napraviť krivé zuby?

C: Áno.
T:

A čo matka, čo na to hovorí matka? Prečo dala jód na tvoj prst, na tvoj palec?

C: Aby zabránila otcovi, aby bil H.
T:

Takže, ak analyzuješ tú situáciu, úmysel bol dobrý, no metóda bola nesprávna. Z
nevedomosti a z nepochopenia situácie, s dobrým úmyslom urobili čosi, čo
naštartovalo vinu. Správne?

C: Áno.
T:

Chápu svoju chybu a omyl? Opýtaj sa ich. Z pozície ich Vnútornej Mysle.

C: Matka áno. Otec nie.
T:

Nuž, on má právo mať svoj názor a svoj pohľad. Akceptuješ to?

C: Áno.
T:

A môžeme teraz H. oslobodiť od závislosti na tých názoroch, postojoch a
očakávaniach rodičov?

C: Áno.
T:

Koniec koncov, H. neprišiel na tento svet, aby žil podľa očakávaní svojich rodičov,
ale prišiel na tento svet, aby bol sám sebou. Mám pravdu?

C: Áno.
T:

Nech sa preto objaví biele svetlo a teplo zo Slnka, z Najvyššieho, pravého
Najvyššieho, a odstráni vinu, nepochopenie, zatrpknutosť či čokoľvek, čo sa vtedy
naštartovalo. Vrátiac sa späť k tej situácii s pochopením, že úmysel bol dobrý, ale
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metodológia bola zlá a že každý má právo mať svoj názor, ale že odteraz H. už viac
nemusí byť v prekliatí, pod vplyvom tej situácie a niesť bremeno a strácať vzácny
čas, energiu, silu, vitalitu a príjemný život pocitom viny za niečo, za čo by nikto
nemal cítiť vinu, pretože v podmienkach Zóny Vymiestnenia, do ktorej sa jedinec
inkarnuje do toho tela, je ten reflex prirodzeným, normálnym stavom za daných
podmienok. H., Vnútorná Myseľ, a Vnútorná Myseľ, prostredná myseľ a vonkajšia
myseľ H., obráť sa na svojich rodičov so Slnkom a odpusť im, preukáž im
milosrdenstvo a odpustenie a bezpodmienečnú lásku za to, čo ti urobili.
C: Áno, urobím tak.
T:

A odpusti aj sebe, za to, že si dovolil, aby si bol pošpinený, otrávený a ovplyvnený
vo svojom správaní, postoji a pocitoch tým odporným pocitom viny po toľké roky.
Si ochotný odpustiť aj sebe?

C: Áno.
T:

Nech teda spočinie na tebe biele svetlo Pána, založené na tomto milosrdenstve a
odpustení a vzájomnom rešpekte a akceptovaní a láske, bezpodmienečnej láske, a
nech odníme tú čiernu, temnú, sršiacu vinu z tvojej sústavy. Viď ju vychádzať z
tvojich chodidiel a odchádzať naľavo, do údolia, miznúc tam... všetku tú čiernotu,
temnotu, vinu, ako vychádza z tvojej sústavy, z tvojho ducha, tvojej duše, tvojej
mysle, tvojho tela, tvojich buniek, tvojho správania, postoja, myslenia, vôle,
pocitov, zo všetkého. Tá temnota, tá strašná vina vychádza von a to bremeno padá a
je odstránené. Ubezpeč sa, že je všetko vonku, takže keď začne prichádzať k tvojim
chodidlám biele svetlo namiesto temnoty, znamená to, že všetko je vonku. Daj mi
vedieť, keď to bude hotové. (Dlhá pauza.)

C: Všetko je preč.
T:

Je všetko vonku?

C: Uhhmmm.
T:

OK. Teraz vidíme... teraz môžeme rodičom povedať, aby sa vrátili späť. A,
samozrejme, ak ich budeme potrebovať, zavoláme ich späť. A poďakuj im s
rešpektom a vďačnosťou a ocenením a s úctivosťou za ich ochotu zúčastniť sa, a že
ich zavoláš späť, ak ich budeme potrebovať. Možno budeme.

C: Urobila som.
T:

Ďakujem. Teraz zistime, či sú nejaké ďalšie situácie, podmienky po tom období,
ktoré prispeli, posilnili tú vinu. Skontroluj a zisti, čo je ďalšie pokiaľ ide o vinu,
aby neprekážali žiadne ďalšie prispievajúce, čiastkové problémy tohto hlavného
problému. Takže, čo je ďalšie, ak vôbec niečo? Ďalšia situácia.

C: Ummm... matka našla H. a sestru vyzlečených.
T:

Vek?
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C: Štyri roky.
T:

OK. A čo si navzájom robia?

C: Pozerajú.
T:

Jeden druhého?

C: Áno.
T:

A čo sa deje, čo hovorí matka, keď vchádza a zisťuje to?

C: Je veľmi nahnevaná.
T:

Počúvaj slová, aké slová hovorí, používa?

C: Špatné, hnusné, nemala by to robiť, naštvané.
T:

Toto sa, samozrejme, týka aj viny ohľadne sexuality?

C: Áno.
T:

Ako to nadávanie v tej situácii, ten zážitok, ovplyvnil život H.?

C: Vždy, keď sa H. ocitol v nejakom sexuálnom vzťahu, cítil vinu, no táto jednotlivá
oblasť viny bola posilnená mnohými ďalšími okrem jeho rodičov: cirkvou,
učiteľmi, priateľmi.
T:

Očakávaniami spoločnosti všeobecne.

C: Áno.
T:

Aha. Posilňujúc lživosť tej situácie. Človek potom začne veriť, že je to pravda.

C: Áno.
T:

Z vonkajška. Aká je skutočná situácia ohľadne sexu z tvojej pozície, z pozície
pravej Vnútornej Mysle a Najvyššieho, pravého Najvyššieho, Pána Ježiša Krista,
Jedného Boha Nedielneho a Vnútornej Mysle? Povedz mu, aká je pravda?

C: Sexuálna povaha jedinca v tele je odrazom esencie Stvoriteľa a je to jediná cesta,
ako zažiť lásku Pána Ježiša Krista, Najvyššieho, Nedielneho a Stvoriteľa všetkého,
čo jest.
T:

No, samozrejme, negatívny stav to prevrátil a prekrútil a cez cirkev a rodičov a
spoločnosť a priateľov a učiteľov a školu šíril, že to všetko je nesprávne a zlé.

C: Áno.
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T:

Popierajúc tak životne dôležitý tvorivý princíp pravého Boha, Najvyššieho, a
potešujúc diabla.

C: Áno.
T:

OK. Samozrejme, mám pravdu, ak predpokladám, že keďže H. pristupoval k
sexualite a ostatným veciam s pocitom viny, že následne kvôli pocitu viny jeho
aktivity neprinášali žiaden pôžitok a potešenie a rozkoš?

C: Áno.
T:

Pretože nedovoľoval Najvyššiemu, aby bol v ňom plne funkčný, lebo Najvyšší je
vždy prítomný v radosti a potešení a pôžitku a v dobrých, pozitívnych pocitoch.
Správne?

C: Áno.
T:

OK. Čo myslíš, čo by sme s tým teraz mali urobiť? Je OK odstrániť to?

C: Áno.
T:

Nuž, sme pripravení pokračovať?

C: Áno.
T:

Obráťme sa k Slnku, k Najvyššiemu, vo vnútri a na vrchole hory. Popros o
milosrdenstvo, odpusť rodičom a cirkvám a školám a priateľom a spoločnosti za
ich nevedomosť, bláznovstvo, hlúposť, odmietnutie Božieho daru, pravého Božieho
daru, a popros Najvyššieho, aby opäť vyslal lúč bieleho svetla a odstránil tú vinu,
tú mylnú predstavu, tú lož, skreslenie ohľadne sexuality a ohľadne čohokoľvek
ďalšieho v tej veci a aby namiesto toho naplnil H., po tom, ako to zmizne,
pozitívnymi, dobrými pocitmi lásky a radosti a potešenia a rozkoše a ľahkosti a
slobody a nezávislosti a schopnosťou oceniť tvorivú Moc Najvyššieho, Pána Ježiša
Krista, Jedného Boha Nedielneho v ňom, skrz všetky aspekty, úrovne, stupne jeho
ducha, duše, tela, mysle, sexuality, správania, postoja a skrz všetko ostatné. Čo ty
na to, dohodnuté?

C: Áno.
T:

A znovu nechaj čiernotu, temnotu, ten mylný názor vyjsť von. A nech vstúpi
odpustenie a milosrdenstvo s bezpodmienečnou láskou. Nech je všetko to zlo
vylúčené pri jeho chodidlách a poslané naľavo, aby tam naveky, nadobro zmizlo,
aby sa nikdy nevrátilo späť, a keď to bude vykonané a keď bude vychádzať von
biele svetlo, daj mi opäť vedieť. Keď to bude vykonané, táto časť toho. (Dlhá
pauza.) Všetko zmizlo?

C: Áno.
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T:

Ďakujem. OK. Ubezpeč sa, že sa to nikdy nevráti. A sugesciou je, samozrejme, (z
tvojej pozície pre všetky úrovne H.), že odteraz si bude užívať bez pocitu viny, bez
nepokoja, bez napätia, bez obáv, s poďakovaním, vďačnosťou a ocenením
Najvyššieho, pravého Pána Ježiša Krista, Jedného Nedielneho Boha a bude šťastný
a bude sa baviť a tešiť a mať radosť vo všetkých aspektoch svojho života, vrátane
sexuality, akceptujúc ju ako vzácny dar tvorivého úsilia Najvyššieho. Dohodnuté?

C: Áno. (kašeľ)
T:

Prečo je ten kašeľ? Dochádza k nejakej interferencii alebo k pokusu o zasahovanie?
Skontroluj to, všade. Je tam niečo?

C: Nie.
T:

Je všetko v poriadku?

C: Áno.
T:

Ide všetko tak, ako má?

C: Áno.
T:

Nuž, sú nejaké ďalšie veci týkajúce sa tohto hlavného problému viny? Nejaké
ďalšie udalosti, aspekty, ktoré treba uviesť do našej pozornosti, aby sme ich mohli
odstrániť? Je dbané o to, aby nič nezostalo, kým sa pustíme do druhého veľkého
problému? Dôkladne skontroluj, aby tam nič nebolo.

C: Peniaze.
T:

Áno, čo s peniazmi?

C: Rodičia boli chudobní. H. pracoval od ôsmych rokov, šetril peniaze. Dával si ich na
sporiteľný účet. Otec všetko zobral, keď mal H. 13, aby to dal ako preddavok za
dom. Otec stratil zamestnanie, nemal žiadne peniaze, aby ich dal H. H. kradol, aby
mal peniaze na míňanie, lebo ani on nemohol nájsť prácu a príležitostne kradol od
otca.
T:

Peniaze?

C: Peniaze.
T:

Otcovi z vrecka?

C: Nie.
T:

Odkiaľ?

C: Z podnikania.
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T:

Pokračuj.

C: Ospravedlňoval to tým, že otec premárnil jeho úspory. Toto zas spôsobilo dva
problémy. Prvý, obavy hromadiť peniaze, pretože niekto s vyššou právomocou, s
mocou, ich bezdôvodne vezme; a druhý problém, vzatie peňazí, ktoré si nezarobil,
aj keď si ich nárokoval ako svoje; pristupuje k tomu racionálne a odpúšťa otcov
čin, pretože otec použil peniaze na kúpu domu; teraz je to ľahké pochopiť, no
zanechalo to v ňom pocit viny za to, že bral peniaze otcovi a iným.
T:

Ako by si chcela pristupovať k tejto situácii? Čo by sme s tým mali urobiť z tvojho
hľadiska, Vnútorná Myseľ?

C: H. a jeho otec by si mali navzájom odpustiť za ich skutky.
T:

OK, zavolaj ho späť.

C: Je tu.
T:

OK, daj sa do toho. Hovor s ním a požiadaj o odpustenie a požiadaj jeho Vnútornú
Myseľ, aby ti odpustila. Napravte tú situáciu a milujte sa navzájom s rešpektom a
nezávislosťou.

C: Hotovo.
T:

Obaja odpustili?

C: Áno.
T:

Dobre. Tak nech sa objímu.

C: Objali sa.
T:

Dobre, ďakujem. Počínaš si bezo mňa dobre. OK, pokračujme pokornou prosbou
na Najvyššieho, nášho Pána Ježiša Krista, Jedného Nedielneho Boha, Stvoriteľa
všetkého, čo jest, aby opäť vyslal biele svetlo Božskej Lásky a Múdrosti do ducha,
duše, mysle, tela H. a do jeho všetkého a aby odstránil tú vinu týkajúcu sa tohto
problému, aby sa H. zbavil toho problému, vylúčil ho zo svojej sústavy a nechal ho
nadobro, navždy zmiznúť, nikdy sa nevrátiac. Pokračuj a urob to a keď budeš
hotová, daj mi vedieť, že je to hotové. (Dlhá pauza.) Je to hotové?

C: Áno.
T:

Ďakujem. Nech to zmizne nadobro, navždy a nedovoľ, aby ten problém, tá vina
akýmkoľvek spôsobom či cestou prekážala každodennému fungovaniu, životu,
radosti, práci H. a jeho narábaniu s peniazmi. OK?

C: Áno.
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T:

OK, Vnútorná Myseľ, chcem, aby si skúmala ďalej, aby si zistila, či sú tam nejaké
ďalšie veci týkajúce sa tohto hlavného problému, nejaký čiastkový problém tohto
hlavného problému viny, ktorý treba uviesť do našej pozornosti. Skúmaj dôkladne,
aby z neho nič nezostalo. (Veľmi dlhá pauza.)

C: Štedrosť.
T:

V akom zmysle? Rozveď to, prosím.

C: H. má pocit, že nie je dosť štedrý, že nedáva dosť, nikdy nemá pocit, že dáva dosť
svojho času, peňazí, lásky; berie si toho priveľa na plecia, chce, aby mali všetci
ľudia všetko, má privysoké očakávania. Chce naplniť všetky ideálne predstavy ľudí
o ňom. Dobrým príkladom je, že už sa cíti vinný kvôli možnosti, že by nemohol
navštíviť tento seminár, pretože jeho manželka a rodina by boli ďalší víkend
zanedbávaní. Nenavštívil by rodičov, neurobil by si svoju prácu. Musí sa naučiť
robiť rozhodnutia ohľadne toho, čo chce vykonať pre to, aby sa cítil dobre, a potom
to urobiť bez pocitu viny. Tento problém pochádza z detstva. Je hlboko
zakorenený. Nikdy ho nepochválili za jeho úspechy, ale vždy ho karhali za to, čo
neurobil, a on veril každému slovu z karhajúcich, no ignoroval všetky zriedkavé
potľapkania po chrbte.
T:

Toto je vážny problém, no nič nie je tak vážne, aby to nebolo možné eliminovať,
odstrániť.

C: Áno.
T:

Správne?

C: Áno.
T:

Nuž, ako chceš pri tomto postupovať?

C: Musí sa naučiť ceniť si svoj čas a byť svojím vlastným rozhodcom v tom, ako má
alebo ako by mal byť využitý jeho čas a snahy, a mal by začať využívať svoj čas
tak, ako mu vyhovuje, bez pocitu viny.
T:

A čo keby každodenne vchádzal dovnútra k Tebe a opýtal sa, aký je najvhodnejší
spôsob, čo je pre neho správne, a urobil to?

C: Áno.
T:

Nuž, Vnútorná Myseľ, potrebujeme odstrániť... toto je veľmi dôležité...
potrebujeme odstrániť všetko to vymývanie mozgu, vtĺkanie do hlavy, negatívne
sugescie, trestanie, posilňovanie tých negatívnych postojov a viny, ktoré mu boli
nanucované od detstva po súčasnosť, a odpustiť všetkým tým ľuďom, rodičom a
tým, ktorí sa na tom podieľali, ktorí prispeli k tomu posilňovaniu, dávajúc mu také
negatívne sugescie, nepochopiac jeho hodnotu, jeho jedinečnosť, ale trestajúc ho
namiesto toho za niečo, čo nevykonal; a prestať žiť pre druhých a zavďačovať sa
druhým a ich očakávaniam, a namiesto toho začať žiť pre svoju pravú esenciu a
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substanciu, pre svoju Vnútornú Myseľ, pre Najvyššieho. Čiže pre seba samého.
Mimochodom, dobre vieš, že (hovorím to kvôli vonkajšej mysli H., kvôli záznamu)
keď konáš veci z pocitu viny a podľa očakávaní druhých, nepomáhaš druhým,
nemiluješ druhých, len posilňuješ ich lži, ich skreslenia a ich zlé maniere. Keď sa
naučíš robiť veci zo svojej esencie a substancie, zo seba, čo je správne pre teba bez
akéhokoľvek ohľadu na očakávania alebo na vonkajšok, potom takým konaním
nielenže pomáhaš sebe, milujúc seba, no stávaš sa aj príkladom pre druhých, a
nielen to, no si schopný mať k nim vzťah z tejto slobodnej pozície, z tejto esencie a
substancie, mať vzťah k druhým oveľa lepším, milujúcejším spôsobom a štýlom,
takže sa cítia požehnaní. Nie je tak?
C: Áno.
T:

Navrhoval by som teda, ak súhlasíš, Vnútorná Myseľ, aby sme opäť zavolali na
vrchol hory všetkých ľudí, ktorí H. niečo nejako nanucovali a o ktorých si H.
myslel, že ho trestali, káravými slovami, ktorých slovám H. veril a prijal ich ako
fakty, ktoré neboli faktami, ale klamstvami, aby im odpustil, aby sme mohli
poprosiť o odpustenie a poprosiť o odpustenie seba samého za žitie v súlade s
takými očakávaniami a za zapieranie sa sebe samému, toho najcennejšieho čo máš
— seba. Zapieral si sa sebe samému. Odpusť si. A poprosíš Najvyššieho, jediného
Boha, Pána Ježiša Krista, Jedného Nedielneho Boha, o očistenie, vymytie,
odstránenie, vymazanie, vyhubenie tých negatívnych, zlých, špatných sugescií,
trestov, slov, očakávaní druhých, a nahradenie ich namiesto toho tými pozitívnymi,
dobrými sugesciami, tľapkaním po chrbte, ktorých sa ti ušlo, pamätajúc si tie časy,
kedy ťa chválili, že ťa chvália za to, že si sám sebou, že ťa uznávajú ako
jedinečného jedinca a že ty si ty, a že si tu preto, aby si bol sám sebou, a nie preto,
aby si bol niekým či niečím, čo chcú druhí ľudia. Si to ochotný urobiť?

C: Áno.
T:

Daj sa do toho, pokračuj opäť tým procesom, bielym svetlo odstraňovania,
vymazávania, vyhubenia všetkých tých negatívnych sugescií, ktoré boli dávané, a
odpustením a milosrdenstvom, úplne, kompletne ich odstraňujúc z tvojej sústavy, z
tvojho tela so všetkými pocitmi viny, a potom ich nahradiac slobodou,
nezávislosťou a pravým pocitom toho, kto je, čo je a aké je dôležité zavďačovať sa
sebe samému, aby bol skutočne schopný milovať druhých. A keď skončíš, uisti sa,
že je všetko vonku, že to zmizlo z jeho života, tá negativita, a že je nahradená
pozitívnosťou a dobrými pocitmi a správnym smerovaním, a potom mi daj vedieť.
Daj sa do toho. (Veľmi dlhá pauza.)

C: OK.
T:

Je to hotové?

C: Áno.
T:

Teraz pár komentárov o štedrosti. Je nevyhnutné naučiť H. z Tvojej pozície, pravá
Vnútorná Myseľ, a z prítomnosti Najvyššieho, Pána Ježiša Krista, Jedného
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Nedielneho Boha, Stvoriteľa všetkého, čo jest, že štedrosť je... že musí byť s
múdrosťou, a nie z pocitu viny a že Ty rozhodneš, keď on vojde dovnútra k Tebe,
aby sa pozhováral s Tebou a s Najvyšším a s pravými Duchovnými Radcami, kde,
čo, prečo, ako, do akej miery by mala byť taká štedrosť preukázaná a daná najavo a
čo je správne a vhodné. Chápajúc, ako vieš, a hovorím to kvôli vonkajšej mysli, že
ľudí môžeš štedrosťou zabiť. Že štedrosť na nesprávnom mieste k nesprávnym
ľuďom posilňuje a podporuje zlé, negatívne sily. Mám pravdu?
C: Áno.
T:

Takže, je to vecou prosby o vedenie z pravej Vnútornej Mysle, z teba a,
samozrejme, hlavne z Najvyššieho, a o múdrosť poznať a chápať tento fakt a
vedieť, kedy a komu a ako a do akej miery byť štedrý nie kvôli pocitu viny, nie
kvôli očakávaniam, nie preto, že sa chce cítiť dobre preto, lebo niečo dáva, aby sa
vyhol vine, ale preto, lebo konať tak je správne. Jednoducho ako princíp. Je OK
byť štedrý k správnym ľuďom, v správnej situácii, v správnej miere, s múdrosťou.
Bol by som rád, keby si ho to naučila, aby odteraz, ak to tak môžem povedať a ak
súhlasíš, bol štedrý len v miere a v situácii, k ľuďom, k organizáciám a k rodičom,
ku komukoľvek, koho mu ukážeš a povieš Ty, z pozície vnútra, z pozície pravého
Najvyššieho, Pána Ježiša Krista, Ty mu povedz, či je to OK a koľko a čo a akým
spôsobom. A aby sa necítil vinný, ak neplní očakávania druhých ľudí v tomto či v
čomkoľvek inom, pretože ak napĺňa ich očakávania, zapiera múdrosť danej situácie
a to potom aj tak nie je dobré. Si to ochotná urobiť?

C: Áno.
T:

Je ochotný poradiť sa s Tebou? Spýtaš sa ho? Každý deň?

C: Áno.
T:

OK, toto je veľmi dôležité. Toto je sugescia, toto platí. Nech je tak, nech je stále
tak. A to život veľmi uľahčí a učiní ho oveľa naplňujúcejším, uspokojivejším a
naplneným pravou láskou a múdrosťou. OK, je to plne akceptované?

C: Áno.
T:

Ďakujem. Vnútorná Myseľ, preskúmaj, prosím, a zisti, či má tento hlavný problém
viny nejaký ďalší aspekt, pod-problém, ktorý potrebujeme odhaliť?

C: Fyzické zneužívanie jeho tela.
T:

OK, v akom zmysle? Môžeš to rozviesť?

C: Zabúdanie na duchovné telo, fyzické telo.
T:

Ako to robí? Ako zneužíva svoje fyzické telo?

C: Nedostatok cvičenia, príliš veľa alkoholu, piluliek, príliš veľa kofeínu, šablónovité
raňajšie požívanie množstva diétnej Pepsi s kofeínom, aby sa prebral, a potom
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nočné uvoľnenie sa radšej pomocou kombinácie piluliek, alkoholu a televízie, než
pomocou meditácie spojenej s fyzickým cvičením. Vinu, cíti vinu v noci, čo
vyvoláva pseudo-falošnú napodobeninu „opice“; a táto šablóna sa opakuje s
jedinou výnimkou, keď je mimo domu, kde si vystačí s veľmi malým množstvom
spánku a dobrým jedlom a pitím, aké chce. Takže vie, že je to možné, avšak veľmi
rýchlo skĺzne späť do tej šablóny.
T:

Prečo? Prečo sa potrebuje trestať? Týka sa to opäť tej viny, áno?

C: Áno.
T:

Vina chce, aby sme sa trestali, však?

C: Áno.
T:

A, samozrejme, to kŕmi negatívny stav a zlé sily.

C: Áno.
T:

OK. Ešte niečo?

C: Tým, že je uviaznutý v každodennej šablóne ranného chodenia do práce, že dostáva
do činnosti kotol bežiaci na kofeín, že zostáva hyperaktívny po celý deň a že toto
opakuje deň čo deň. Pracujúc 7 dní v týždni, súc potom neochotný narušiť tú
šablónu, urobiť si vychádzku, ktorá počas prílišného plánovania ešte stále tvorí
osviežujúcu pauzu v tomto trestajúcom cykle, ktorý si doma vytvoril.
T:

Toľké zneužívanie a nesprávne využívanie a sebadeštrukcia jeho tela a duše
a ducha. Prečo?

C: Cíti vinu kvôli bankrotu, neplateniu účtov, smrti partnera, partnerovej chorobe,
ktorá tomu predchádzala.
T:

Bol dovedený k tomu bankrotu všetkými tými negatívnymi, zlými entitami, ktoré
predstierali, že sú čosi, akýsi Boh či podobne? Hrajúc tú rolu?

C: H. berie na seba plnú zodpovednosť za všetko, čo sa stalo.
T:

Za to, že dovolil, aby sa to stalo?

C: Za to, že dovolil, aby sa to stalo.
T:

Aký je Tvoj názor na to, čo sa stalo?

C: Som potešená, že neviní druhých, no skutočnou situáciou je, že negatívne sily
dosiahli veľmi rozhodujúce víťazstvo a H. ešte stále nedokáže presne pochopiť, čo
sa stalo, takže kým nebude schopný presne intelektuálne zistiť, čo sa stalo, na
úrovni vedomej mysle, bude cítiť záväzok k prílišnej kompenzácii, k prepracovaniu
sa.
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T:

Čo by znovu robilo radosť negatívnemu stavu.

C: Áno.
T:

Nuž, čo navrhuješ, aby sa urobilo s týmto vážnym problémom?

C: Mal by si odpustiť všetky skutočné či imaginárne hriechy, ktoré spáchal; svoje
priambiciózne, zrejme priambiciózne budovanie si svojej ríše, zatiaľ čo by súčasne
odpustil všetkým tým, ktorí sa na tom podieľali...
T:

Kŕmiac ho tým nezmyslom, áno?

C: Áno. Nuž, väčšina z tých, ktorí sa podieľali na jeho finančnej alebo jasnej finančnej
katastrofe, nemá ani potuchy, že sú zamestnancami negatívneho stavu...
T:

Vedome.

C: ... na vedomej úrovni. Aby nemal pocit, že sa mýlili, a mal by im odpustiť.
T:

Súhlasíš, že by sa tiež mal ospravedlniť svojmu telu za jeho zneužívanie, nesprávne
používanie a uvaľovanie naň takého veľkého stresu?

C: Áno.
T:

Zavaľujúc ho všetkým tým odpadom, jedom, chemikáliami, pilulkami a tými Pepsi
či čím, kofeínom. A, samozrejme, odpustenie a ospravedlnenie môže byť efektívne
len ak s tým jedinec prestane. Mám pravdu?

C: Áno.
T:

OK. A, samozrejme, tým môžeš eliminovať potrebu brať tie pilulky a eliminovať
všetko to napätie v tele a kŕče či akékoľvek jestvujúce fyzické problémy a nastoliť
nový model a štýl života, odpovedajúci duchovnej bytosti, ktorá sa rovnakou
mierou, patrične, správne, dobre, milujúco, zdravo, múdro stará o všetky aspekty
svojho bytia a esencie, svojho ducha, svojej duše a svojho tela. Koniec koncov, telo
je súčasťou celku, že?

C: Áno.
T:

Takže, starostlivosť o telo a... v zdravom tele zdravý duch. Takže, čo by si teraz
chcela... aby prešiel, ak súhlasíš, tým procesom odpúšťania všetkým, a nie iba tým
na fyzickej, vonkajšej úrovni, ale aj tým na negatívnej strane v duchovnom svete,
ktorí ho kŕmili všetkými tými skresleniami a nezmyslami a jedom; a po odpustení
potom procesom odstránenia akýchkoľvek fyzických problémov, ktoré má, a
akejkoľvek potreby alkoholu, nadmerného požívania alkoholu, alebo užívania
piluliek (človek nepotrebuje žiadne pilulky); ale aby sa namiesto toho spoľahol na
liečivé schopnosti pravej Vnútornej Mysle, Teba. Ty máš liečivé schopnosti. Nuž,
prečo teraz nepoužiješ tie liečivé schopnosti, aby si ho vyliečila zo všetkého, z čoho
sa jeho telo potrebuje vyliečiť, po tom, ako sa ospravedlní, poprosí o odpustenie a
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začne skutočne rešpektovať a milovať, úprimne, bezpodmienečne a s múdrosťou
rovnako, rovnakou mierou tak svojho ducha, ako aj svoju dušu a svoje telo? Toto je
správny duchovný spôsob. Vnútorná Myseľ, mám pravdu, že toto je správny
duchovný spôsob?
C: Áno.
T:

OK. Zdvihnuté sú oba „áno“ prsty, veľmi dôrazne to potvrdzujúc. Daj sa teda,
prosím Ťa, do toho, vykonaj ten proces odpustenia a ospravedlnenia a potom
očistenia a zbavenia sa všetkých tých problémov a viny a trestania a zneužívania a
nesprávneho používania tela, a potom ho nakoniec vylieč bielym svetlo Božskej
Lásky a Božskej Múdrosti Najvyššieho, odstrániac všetky tie problémy v duchu a
duši a tele a tú vinu a fyzické prejavy tej viny a uvoľniac ho, oslobodiac ho, a
potom, keď skončíš, daj mi vedieť, a po tom pôjdeme a stanovíme správny životný
štýl, aký by mal mať potom. Potom dáme sugescie. Daj sa do toho a daj mi vedieť,
keď skončíš s očisťovaním a odpúšťaním a so všetkým, čo som navrhol. (Dlhá
pauza.)

C: OK.
T:

Všetko vykonané?

C: Áno.
T:

Teraz určime správny životný štýl, život bezpodmienečnej lásky a múdrosti a
rovnakej starostlivosti o ducha, dušu a telo ako o jedno, o Vnútornú Myseľ,
prostrednú myseľ, vonkajšiu myseľ ako o jednu bytosť, ktorou je H. na Zemi. Na
planéte Zem funguje pod menom H. Nuž, čo navrhuješ, čo by mal robiť? A ochota
zmeniť sa? Aký životný štýl navrhuješ, Vnútorná Myseľ? Čo je pre H. najlepšie,
najvhodnejšie?

C: Vyvážený život. Hlavným problémom, ktorý musí prekonať, je nebyť taký horlivý,
keď chce, aby sa niečo urobilo. Mať pôžitok z činnosti. Napríklad, počas
posledných troch týždňov, vieš, dokonca v duchovných veciach začal byť taký
horlivý, že z toho skutočne nemal pôžitok. Pravdepodobne vstrebal, pokúsil sa
vstrebať príliš veľa v príliš krátkom čase, a tak začal byť podráždený a popudlivý
voči ľuďom, ktorí ho vyrušovali, a mal by si vyčleniť toľko a toľko hodín denne, a
ak sa to nevykoná, tak sa to nevykoná. Potom stráviť toľko a toľko hodín denne
plodnou prácou, toľko a toľko hodín denne s rodinou...
T:

A toľko a toľko hodín denne zábavou.

C: ... zábavou, správne. Nuž, toto je jedna oblasť, ktorú trvale zanedbáva.
T:

Dobre, dajme mu sugesciu, že odteraz, z Tvojej pozície, tak ako určíš ty, že si
zorganizuje dni tak, vieš... neviem, koľko hodín treba na duchovné veci, koľko
hodín na plodnú prácu na fyzickej rovine, koľko na rodinu a na zábavu. O toto
všetko sa treba postarať v rovnakej miere, s rovnakou dôležitosťou. A nech sa
necíti previnilo, ak niečo nedokončí dnes, lebo existuje aj zajtrajšok, vieš.
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C: Áno.
T:

Takže, urči z tvojej pozície množstvo a rozsah času, ktorý by mal venovať svojej
duchovnej pohode, svojej duševnej pohode, svojej práci na fyzickej rovine, svojej
rodine, druhým ľuďom a zábave. A, samozrejme, nielen to, chcem, aby si zašla do
detailov, vieš; chceš, aby robil všetko s mierou? Myslím, že úspechom tejto situácie
je robiť všetko s mierou, uvoľnene, striedmo. Nepiť priveľa, nejesť priveľa,
nepozerať priveľa televíziu, nič nepreháňať, ale všetko robiť s mierou. Je to
smiešne, pretože ľudia si myslia, že ak niečo robia napätí, že toho urobia viac, vieš.
Ak to robia s mierou, urobia miliónkrát viac, než keď to robia náhlivo, mlčky,
napätí, prepínajúc sa a bez akejkoľvek umiernenosti. Dohliadni na to, aby si H.
uvedomil, že keď začne robiť veci s mierou, dosiahne oveľa viac, než bol kedy
schopný dosiahnuť predtým. Mám pravdu, Vnútorná Myseľ?

C: Áno.
T:

OK. Vztýčené sú oba „áno “ prsty, potvrdzujúc, že ide o správnu situáciu. Takže,
chceš, aby úplne prestal piť alkohol?

C: Nie.
T:

Nie. Takže, koľko by mal normálne, priemerne piť, čo je pre neho najzdravšie, ako
príklad, čo myslíš, čo navrhuješ?

C: Víno.
T:

Koľko? Pri jedle?

C: Pri jeho večernom jedle si dá fľašku vína so svojou manželkou, bieleho vína.
T:

Fľašku bieleho vína?

C: Nejakého dobrého, dobrého...
T:

Kvalitného vína?

C: ... kvalitného vína.
T:

Áno. Zaslúži si len kvalitné víno, a nie nejaké stolové víno, ktoré ničí mozgové
bunky, vieš. Dobre teda, to je pol fľašky na osobu, to sú v priemere asi dva
poháriky.

C: Áno.
T:

OK. A čo čaj?

C: Nie, s čajom to nepreháňa.
T:

No s Pepsi to preháňa?
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C: Áno.
T:

Koľko Pepsi, ak vôbec nejakú? Nemal by prejsť na Pepsi bez kofeínu?

C: Alebo na vodu.
T:

Na vodu, OK. Takže, odstráň Tvojou mocou, odstráň túžbu alebo potrebu piť to a
nech začne piť vodu alebo minerálku.

C: Minerálku.
T:

Áno, alebo napríklad vytlačený pomarančový džús, alebo grepový, vytlačený,
čerstvý, niečo také. Je toľko krásneho ovocia v trópoch, ktoré možno vytlačiť a
vypiť, ovocného džúsu. Čo tak také niečo? Vytlačený, nie v konzervách, vieš, ale
pekne vytlačený, vieš, čerstvý. A vodu, samozrejme. Majú tam v trópoch dobrú
vodu?

C: Áno.
T:

OK, takže to nie je žiadny problém. Odstráň túžbu a potrebu piť taký odpad.
Cvičenie, teraz fyzické cvičenie a, samozrejme, duševné a duchovné cvičenie,
vchádzanie do tranzu, k Vnútornej Mysli, k Duchovným Radcom, k Najvyššiemu, a
každodenné sedenia s nimi. A koľkokrát denne by mal mať s Tebou konzultácie,
Vnútorná Myseľ, s vami všetkými?

C: Mal by byť v kontakte po celý čas, no myslím...
T:

Ja myslím, formálne.

C: ... formálne, najmenej dvakrát.
T:

Nuž, to hovorím aj ja, dvakrát denne. A, samozrejme, robiac po celý čas všetko z
vnútornej pozície, všetko čerpať zvnútra. Stále si byť vedomý tvojej prítomnosti,
robiac všetko zvnútra, no formálne, tak ako teraz, minimálne dvakrát denne. A ak
je čas, potom trikrát, vieš. Tak nejako.

C: Áno.
T:

Takže, dajme mu sugesciu. Nech je to teraz pravidlom, novým životným štýlom, a
veci sa nesmierne zmenia. Dosiahne oveľa viac a rodina bude tiež šťastnejšia, keď
bude takto postupovať.

C: Áno.
T:

Robí to teda pre všetkých, pre seba, a súčasne pre všetkých. Lebo keď to robíš
poriadne pre seba, tým, že to poriadne robíš pre seba, robíš to poriadne pre
všetkých. Toto je pravidlo, duchovné pravidlo. Výborne, čo by ešte mal urobiť?
Prichádza ti niečo na um? Aký druh cvičenia by mal robiť?
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C: On skutočne pravidelne cvičí, čo je, čo by sa malo rozšíriť o častejšiu chôdzu.
Pravdepodobne by mal večer viac chodiť.
T:

No až potom, po meditácii, nie pred meditáciou.

C: Áno.
T:

Samozrejme, meditovať môžeš aj počas chôdze.

C: Áno.
T:

Je to krásny spôsob, ako byť v kontakte s Vnútorným Zdrojom a s Najvyšším a so
svojou Vnútornou Mysľou. Takže to možno tiež spojiť.

C: Áno.
T:

OK, takže navrhnime mu to, nech to robí, OK?

C: Áno.
T:

Toto je sugescia, štandardná sugescia — je tam túžba a potreba robiť to, nájduc si
na všetko čas.

C: Áno.
T:

Jeho produktivita v práci sa po tom mnohonásobne zvýši.

C: Áno.
T:

Chápeš, ľudia si to neuvedomujú, vieš. Myslia si: ak strávim menej času v práci,
stratím. Namiesto toho sa ale produktivita mnohonásobne zvýši, takže jej nemusia
venovať toľko hodín. Lebo, keď použiješ umiernenosť pri robení všetkého toho, čo
ti navrhuje Vnútorná Myseľ, vieš, za dve hodiny urobíš toľko, čo urobíš normálne
za osem hodín. Nech si to teda uvedomí. Už si to uvedomuje?

C: Áno.
T:

Počúva pozorne?

C: Áno.
T:

OK, chcem, aby si to zapamätal. Každé jedno slovo. A teraz, aká je podľa
Vnútornej Mysle jeho normálna telesná váha? Aká je jeho normálna, najzdravšia,
najvhodnejšia váha?

C: 175.
T:

Ako to uviedol tu na tomto papieri?
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C: Do 180. 180 by malo byť jeho maximum.
T:

Maximum 180 a minimum 175.

C: 175.
T:

Daj mu teda rozpätie tých 5 libier (1 libra = 0.45 kg).

C: Dobre.
T:

Takže má nadváhu. Koľko má nadváhu?

C: 4 libry.
T:

Oh, to je ľahké zhodiť, prečo to nezhodíš Ty?

C: On to zhodí.
T:

Žiadny problém. S láskou k jeho telu ako k súčasti jeho celku by to nemal byť
problém. Teraz chcem, Vnútorná Myseľ, aby si použila svoje liečivé schopnosti a
vyliečila ho z toho všetkého, vieš, aby nikdy nenachladol, nedostal chrípku a žiadne
trápenie; netrpel žiadnym kožným problémom či úzkosťou. Nuž, toto sa možno
týka ďalšieho, nasledujúceho problému, hovorím to len v súvislosti s odstránením
viny a potreby trestať svoje telo. Potom, samozrejme, nepotrebuješ žiadny z tých
symptómov, pretože telo sa búri proti trestu objavením sa všetkých tých
symptómov. Takže ak odstrániš vinu, to sa primárne, v ohromnej miere postará aj o
tie fyzické symptómy a eliminuje ich. Mám pravdu?

C: Áno. Myslím, že tvoja sugescia, aby vošiel dovnútra a poprosil o Vnútornú pomoc,
o každodenné liečenie, sa o to postará.
T:

A, samozrejme, odstránenie potreby a túžby brať tabletky, pretože tie sú pre
organizmus len jedom.

C: Áno.
T:

Pokiaľ, samozrejme, nie je nejaký dôvod... ktorý potom treba skontrolovať s
Tebou, a potom, samozrejme, len prechodne, a potom, samozrejme, požiadať, ak je
nevyhnutné, aby tá tabletka, a ak je nevyhnutné, antibiotiká, okamžite zaúčinkovali
a pomohli. Ak je to nevyhnutné, vieš. No musí to byť skontrolované s Tebou.
Správne?

C: Áno.
T:

OK. Aká ďalšia... skontroluj, prosím ťa, a zisti, či je nejaká ďalšia vec, týkajúca sa
tohto problému viny, nejaké ďalšie situácie v jeho živote?

C: Myslím, že H. sa učí alebo sa doposiaľ naučil, že ak pôjde dovnútra a požiada o
Vnútorné Vedenie, kým niečo urobí, väčšina z jeho takzvaných problémov bude
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odstránená. Myslím, že len čo bude presvedčený, že sa teraz zhovára s pravou
Vnútornou Mysľou a s pravým Zdrojom vo Vnútornej Mysli, bude to vedenie
nasledovať na 100 %.
T:

A teraz sme v kontakte s pravou Vnútornou Mysľou.

C: Áno. Vieš, dostával buď zlé rady, alebo kontaminované rady, a tak prestal.
T:

A ja dúfam, že sa dozvieme, potom, keď tu vyriešime tie problémy, niekedy behom
tohto procesu, dozvieme sa, prečo to bolo dovolené.

C: Áno.
T:

To je dôležité, aby sme sa to dozvedeli, lebo pre všetkých je prospešné poučiť sa z
tej situácie. OK, pokračuj. Takže, je niečo ďalšie v súvislosti s týmto problémom
viny, alebo sme sa o tento aspekt celkom dobre postarali? Dôkladne to skontroluj,
pretože nechceme na niečo zabudnúť.

C: Vina je... alebo vina bola jeho hlavným zdrojom znepokojivých osobných
problémov. Odstránením viny dostane v budúcnosti vedenie, predtým, než bude
konať, a po dôkladnom skontrolovaní skrz rôzne jeho prístupy ku mne, k jeho
Vnútornej Mysli a k Zdroju v jeho Vnútornej Mysli, k Najvyššiemu, odstráni
všetky svoje osobné problémy.
T:

Nuž, všetko, čo tu môžeme odstrániť, vieš, odstráňme. Všetko, čo je okamžite
potrebné odstrániť, aby nás nekontaminoval, neznečistil a nerušil negatívny stav,
keď sa pustíme do toho Tieňa, Duchovných Radcov a do všetkých ostatných vecí.
Takže, čo je ďalšie? Čo navrhuješ ako ďalší krok? Alebo ďalší problém? Zdá sa, že
sme sa dosť obšírne venovali všetkým štyrom problémom, lebo všetky vzájomne
súvisia. Je to správny predpoklad?

C: Áno.
T:

No predsa len chcem, aby si dôkladne skontrolovala a zistila, či nemáme niečo
ďalšie, čo by si chcela uviesť do našej pozornosti, uistiac sa, že v H. nezostalo nič,
čo by bolo použité ako otvor, kontaminácia, znečistenie, keď sa pustíme do ďalších
krokov tohto procesu. Skontroluj to teda a zisti a uveď to do mojej pozornosti a do
jeho pozornosti, aby sme na tom mohli pracovať.

C: Mali by sme preskúmať tie dve oblasti, ktoré negatívny stav použije proti nemu,
alebo sa pokúsi použiť proti nemu.
T:

Aké sú to oblasti?

C: Jednou by boli sexuálne aktivity.
T:

A druhou?
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C: Možná kontrola alebo potenciálna kontrola veľkého množstva peňazí. Bude si
musieť so Mnou stanoviť pevné zásady.
T:

Dobre. OK, takže posúďme to. Pusť sa do toho, ešte raz obe posúď. Samozrejme,
ako vieš, v tomto ohľade môže dostať radu o sexualite aj od svojho pravého
ženského Radcu. Správne?

C: Áno.
T:

A vo finančnom podnikaní od svojho pravého Tieňa, po tom, ako bude skonvertovaný na pravého Duchovného Radcu. Správne?

C: Áno.
T:

Takže, zrejme toto bude cesta, ktorou sa vydáme, keď budeme pripravení urobiť
ten krok. Poďme ale z pozície Vnútornej Mysle. Ešte raz chcem, aby si mu
povedala o sexe a ako sex negatívny stav využíva na napádanie ľudí a vlúdenie sa
do nich na základe viny ohľadne sexuality a, samozrejme, ohľadne podnikania vo
financiách, ktoré je doménou negatívneho stavu. A ako využiť, ako zmeniť
podnikanie vo financiách na službu pravej duchovnosti a pravému Najvyššiemu,
Pánovi Ježišovi Kristovi, Jednému Bohu Nedielnemu. Ak chceš prispieť
čímkoľvek, daj sa do toho a urob to hneď, aby sme to mohli dôkladne posúdiť.
Vytvor ochrannú sféru proti vlúdeniu sa a zasahovaniu negatívneho stavu.

C: Myslím, že tvoj návrh posúdiť tieto oblasti s Duchovnými Radcami by stačil.
T:

Sú do tohto zapojení?

C: Správne.
T:

Sme už teraz na to pripravení?

C: Áno.
T:

Nie sú tentoraz žiadne ďalšie problémy?

C: Nie.
T:

Postarali sme sa dosť dôkladne, o čo sa bolo treba postarať?

C: Áno.
T:

Pri tomto konkrétnom sedení?

C: Áno.
T:

OK. Veľmi dobre, takže, mali by sme pokračovať?

C: Áno.
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T:

OK. Koho chceš priviesť prvého, Tieň, alebo ženského Radcu?

C: Tieň.
T:

Najprv Tieň. OK. Nech sa H. pozerá naľavo. Je na vrchole hory?

C: Áno.
T:

On sa bude pozerať naľavo a Tieň príde z údolia nahor po cestičke, nahor na horu.
Vnútorná Myseľ, opíšeš všetko, čo sa bude diať a čo sa objaví. Voláme pravý Tieň.
Keď príde pravý Tieň, kvôli kontrole, či je to pravý Tieň alebo nie, alebo nejaký
podvodný duch, postav ho dopredu, na východ a zaplav ho bielym svetlom a ak tam
v bielom svetle prežije bezo zmeny, potom je to pravý Tieň. Ak to bude podvodný,
negatívny duch, potom nebude schopný prežiť a utečie, vrhne sa strmhlav späť do
pekiel. Takže, voláme pravý Tieň. Je čas ukázať sa. Ukáž sa. Prichádza niekto?

C: Je tam nejaký pohyb v hmle.
T:

Pozývame pravý Tieň H., aby vyšiel z hmly a pridal sa k nám na vrchole
Duchovnej hory, za účelom nadviazania vzťahu, správneho a milujúceho vzťahu a
spriatelenia sa a konverzie. Dávame mu príležitosť zmeniť sa v jeho vlastnom
záujme z nepriateľa na priateľa. Ukáž sa.

C: Prichádza.
T:

Ako vyzerá?

C: Ako obor, vyzerá ako džin.
T:

OK, nech príde na horu.

C: Prichádza.
T:

Keď príde, privítajte ho tam.

C: Je tu.
T:

Ďakujem, že si prišiel. Opýtaj sa ho, ako sa teraz volá.

C: Abdul.
T:

Abdul? OK. Len ho postav do bieleho svetla a zisti, či je to pravý Tieň. Nech povie,
„Jediný Boh, Pán Ježiš Kristus, Najvyšší, Jeden Boh Nedielny.“ Pretože pravý Tieň
to dokáže povedať, negatívny, zlý duch nie.

C: Jediný Boh...
T:

Pokračuj, povedz to. Ty to dokážeš. Zaplav ho bielym svetlom.
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C: Začína byť priehľadný.
T:

Je to podvodník?

C: Áno.
T:

Je to podvodník.

C: Dobre.
T:

Nedokázal povedať Jeden Boh Nedielny.

C: Dobre.
T:

Nuž, pošli ho späť. Na to mu nenaletíme. Prejav mu lásku a povedz mu, že ak sa
chce zmeniť, možnože sa chce zmeniť, povedz mu, že ak sa chce zmeniť, opýtaj sa
ho, či sa chce zmeniť. Prečítaj mu jeho práva a výsady. On nie je naveky uväznený
v jednom stave. Môže sa z hĺbky svojho srdca kajať, poprosiť o odpustenie a
oľutovať a vyznať svoje hriechy Najvyššiemu, a potom bude premenený a poslaný
do školy, ak chce. Ak chce, je to jeho voľba. Čo si vyberá?

C: Zmizol.
T:

OK, vybral si návrat späť. Teraz im povedz, aby skončili s tým nezmyslom a
prepustili pravý Tieň. Z Moci a z Poverenia Najvyššieho, Pána Ježiša Krista,
Jedného Boha Nedielneho oslobodzujeme pravý Tieň z otroctva negatívnych
duchov a dovoľujeme mu/jej prísť na vrchol hory. OK, pozrime sa, kto prichádza
teraz. Už žiadnych podvodníkov, prosím, na tento nezmysel nenaletíme.

C: Vyzerá ako veľká, obrovská zelená stonožka.
T:

OK. Nech príde hore. Už je na vrchole hory?

C: Nie, prichádza nahor, no myslím, že je asi niekto na ňom.
T:

Daj sa do toho, jednoducho ho skontroluj a zisti, kto to je a čo to je. Postaráme sa o
nich, žiadne obavy.

C: Vyzerá to absurdne, no je to nejaká osoba, ktorá vyzerá ako Mickey Mouse.
T:

Nuž, to je fajn. On je na nej, hore?

C: Uhhmmm.
T:

Na tom obrovi?

C: Na tej obrovskej zelenej stonožke.
T:

OK. Už sú na vrchole?
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C: Uhhmmm.
T:

Nuž, uvítaj ich a postav ich na východnú stranu a uveď ich do bieleho svetla a keď
budú v tom bielom svetle, nechaj ich zopakovať tú formulu. Zisti, či ju dokážu
povedať. A čo sa stane, keď budú v bielom svetle.

C: Zmenšujú sa.
T:

Nuž, to je OK, ak dokážu povedať...

C: Jediný Boh, Pán Ježiš Kristus, Nedielny...
T:

Sú to schopní povedať?

C: Menia formu.
T:

Áno. Je to pravý Tieň? Akú formu naberajú?

C: Teraz to vyzerá ako diabol.
T:

Jeden či dvaja?

C: Jeden.
T:

Ako sa volá? Opýtaj sa ho na meno.

C: Začínam vidieť čiernotu, akúsi čiernu siluetu, čierne vnútro a okolo celého červené
končeky... nevidno nič, iba červený obrys. Skoro akoby sa to tak trochu mihotalo
plameňom.
T:

Obklop ho znovu bielym svetlom z východu a podrž ho v tej polohe, prosím.

C: OK. Uhhh.
T:

Áno, čo sa deje?

C: Vítam ho...
T:

Nuž, pozdrav ho.

C: Nezdá sa, že by mal ústa alebo čosi.
T:

Dobre, daj mu ústa. Najvyšší mu dá ústa. Môže hovoriť. Ako sa volá?

C: Belzebub?
T:

Belzebub.

C: Znie to ako Belzebub...
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T:

Áno, je také peklo... nazývané Belzebub.

C: Správne.
T:

Popros Najvyššieho v Slnku, aby ti dal pocítiť, či je to tvoj pravý Tieň alebo nie. Je
to pravý Tieň, forma pravého Tieňa? Alebo tu máme ďalšieho podvodníka? Držíš
ho v bielom svetle?

C: Áno. Je to ako akási čierna diera, je to, zasahuje ho to do chrbta, ale...
T:

Znáša to?

C: Zatiaľ to znáša, ale od Najvyššieho dostávam „nie“.
T:

Nuž, v tom prípade mu prezentuj voľbu. Či si zvolí odvrátiť sa od ziel a lží, vyznať
svoje hriechy, oľutovať a poprosiť o milosrdenstvo a odpustenie z hĺbky svojho
srdca a postaviť sa dopredu a nechať sa preniknúť a premeniť a poslať do Novej
Školy, alebo bude poslaný späť a uväznený.

C: Skláňa sa pred bielym svetlom, krížiac si ruky na hrudi s hlavou dolu.
T:

OK. Prosí o odpustenie?

C: Neviem povedať.
T:

Popros Najvyššieho, aby ti zjastril sluch, aby si počula, čo sa deje, čo hovoria.

C: Hovorí, prosím Ťa, odpusť mi Ježiš Kristus, Najvyšší.
T:

Vyznáva Jedného Boha Nedielneho?

C: Jediný Bože Nedielny, Vládca neba a pekla, prosím Ťa, odpusť mi moje strašné
hriechy.
T:

Ak tá prosba vychádza z hĺbky jeho srdca, potom ho biele svetlo Najvyššieho
premení na žiarivo-bieleho ducha a keď sa stane žiarivo-bielym duchom, potom
prídu dvaja anjeli a odprevadia ho do školy, do Novej Školy.

C: Stráca sa v čomsi bielom a objavujú sa tam dve postavy.
T:

Berú ho do Školy?

C: Áno.
T:

OK. Odišiel?

C: Áno.
T:

OK, takže teraz...
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C: Skúsme to znova.
T:

Dobre. Teraz poprosme Najvyššieho o pomoc, aby priviedol skutočný Tieň, pokiaľ,
samozrejme, nie je nejaký dôvod, prečo sa objavujú tieto veci. Pozrime sa však
opäť naľavo a zistime, či ho môžeme prinútiť vyjsť, skutočný Tieň, ten, ktorý je
tvojou súčasťou, ktorý sem po konverzii patrí ako jeden z tvojich Duchovných
Radcov.

C: Teraz nám sem prilieta veľký vták.
T:

Oh, dobre. Nech ti sadne na rameno.

C: Myslím, že na to je trochu veľký.
T:

Dobre, OK, tak potom vedľa teba.

C: Vyzerá ako... nie ako skutočný vták, je akýsi umelý. Vyzerá ako mechanický vták.
Veľký zobák, čierny, mechanicky vyzerajúce oči. „H., som tvoj pravý Tieň.“
T:

Hovorí pravý Tieň?

C: Som z hĺbky pekla.
T:

Identifikuj sa pomocou formuly. Si zaplavovaný bielym svetlom. Ak si pravý
Tieň...

C: Vyžarujúc z neho.
T:

Opýtaj sa Najvyššieho, či je to pravý Tieň. Áno, či nie.

C: Áno.
T:

Je?

C: Áno.
T:

Dovoľ, nech sa porozprávam s pravým Tieňom skrz tvoj hlas. Umožni, aby pravý
tieň použil tvoj hlas a hovoril so mnou.

C: Som pravý Tieň H.
T:

Vítam ťa tu, pane. Ako sa voláš? Ako ťa volali v pekle?

C: Spektor.
T:

Spektor. Čo reprezentuješ v živote H., čo si reprezentoval do tohto momentu?

C: Reprezentujem všetko, čo je negatívne, zlé, čierne, temné, odporné, strašné,
hnusné, skazené.
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T:

Chápeš, že veci, ktoré si vymenoval, nemajú žiadnu budúcnosť, že sú deštruktívne
a že v konečnom zmysle vedú k ukončeniu života, aj tvojho vlastného?

C: Dobrota je zlá a nepohodlná.
T:

Zažil si niekedy dobrotu? Zažil?

C: Nie.
T:

Nuž, potom ako vieš?

C: Povedali mi.
T:

Veríš lžiam? Veríš takým veciam bez ich vyskúšania? Prečo neuzavrieme dohodu?
Prečo neokúsiš dobrotu, a ak sa ti nebude páčiť a bude nepohodlná, vždy sa môžeš
vrátiť späť. No daj sám sebe šancu a príležitosť skúsiť niečo iné. Čo ty na to? Kto ti
povedal tie klamstvá?

C: Entity, s ktorými som.
T:

Bol si s nimi.

C: Áno.
T:

Dúfam, že si ich opustil.

C: Áno.
T:

OK. Nuž, chcel by si skúsiť niečo iné a zistiť, či majú pravdu, či ti hovoria pravdu,
alebo klamú?

C: Nie.
T:

Čo nie?

C: Nechcel by som to skúsiť.
T:

Prečo? Ako by si mohol vedieť? Chceš zotrvať v tom trápení a v tom utrpení a v tej
temnote, zle a lžiach a v ohavnosti a ničení? Čo je na tom také úžasné? Akú máš z
toho zábavu?

C: Viem, že neviem, čo hovoríš.
T:

Nuž, to je dôvod, prečo na teba nalieham, aby si to na minútku skúsil, na sekundu,
a ak sa ti to nebude páčiť, vždy sa môžeš vrátiť späť, nebesia! Daj sám sebe šancu a
príležitosť. Toto je tvoja večná príležitosť. Premeškal by si túto príležitosť? My ťa
máme radi, dbáme o teba, ceníme si ťa, chceme, aby si bol skutočne šťastný a aby
si sa cítil mocný, nezávislý, slobodný...
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C: Skutočne?
T:

Áno, to chceme my všetci. Nič iné. No musíš to skúsiť.

C: Boh ma miluje?
T:

Áno. Opýtaj sa Ho. Je pred tebou, v Slnku. Jediné, čo musíš urobiť, je kajať sa,
poprosiť o odpustenie a On ťa premení a staneš sa tým, čím máš byť: mocným
bojovníkom Mierového Zboru Najvyššieho, pravého Najvyššieho, Pána Ježiša
Krista, Mierového Zboru Jedného Nedielneho Boha, ktorý bude bojovať so zlami
a lžami, pevne, s chuťou, energicky, múdro, s láskou, v slobode a nezávislosti. To
je to.

C: Bojovať s mojimi priateľmi?
T:

To sú tvoji priatelia? Myslíš si, že sú tvoji priatelia, držiac ťa v negativite a v zle a
v klamstvách, v deštrukcii, privádzajúc celé Stvorenie k zničeniu? Všetko znič, znič
seba — to sú tvoji priatelia? To sú tvoji nepriatelia.

C: Kto je skutočný?
T:

Najvyšší, Pán, pozitívny stav. Oni sú tvoji skutoční priatelia, pretože chcú, aby si
bol slobodný. Chcú, aby si bol nezávislý a chcú, aby si prijal ich lásku. No nič
nevnucujú, vieš, chcú, aby si si zvolil slobodne, pretože my nič nevnucujeme, ako ti
vnucujú tvoji takzvaní priatelia v peklách.

C: Je tu teplo.
T:

Nie je tu lepšie než tam dolu?

C: Áno.
T:

Nuž, tak potom prečo to neskúsiš, vyskúšaj si pozitívny stav. Zisti, aké to je.
Popros Najvyššieho, aby ťa zahalil... vykroč na východ... zahalil do bieleho svetla a
premenil, transformoval a zmenil. Čím by si chcel byť, mužom či ženou?

C: On tu rinčí koldokola.
T:

Na východ.

C: Uhhmmm.
T:

Opýtaj sa ho, čím by chcel byť. Dobre, nech sa postaví do svetla a bude premenený.

C: Začína byť veľmi biely na vrchu hlavy a akosi sa mu to ťahá dolu chrbtom.
Mmmm...
T:

Čo tam máš?
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C: Veľmi peknú mladú dámu.
T:

Oh, chce byť žena. OK, nechaj, nech si s ňou pohovorím.

C: Veľmi milé, veľmi...
T:

Nechaj, nech si s ňou pohovorím.

C: Príjemný vývoj udalostí. Áno?
T:

OK, ako sa cítiš?

C: Slušne.
T:

A vnútorne, je to pozitívne, je to pohodlné?

C: Áno.
T:

Nie je to oveľa lepšie než... chcela by si... chcela by si sa vrátiť späť do tej temnoty
a čiernoty?

C: Nie, nie.
T: Takže, podviedol som ťa?
C: Nie.
T:

Popros teda Najvyššieho, aby ti dal nové meno. Aké si chceš teraz vybrať meno?
Už viac nie si Spektor. Musíme ti dať nové meno. Vyber si meno.

C: Jenifer.
T:

Jenifer?

C: Áno.
T:

Tak sa chceš volať?

C: Áno.
T:

OK, Jenifer, čo budeš odteraz predstavovať v živote H., po tom, ako si bola
zmenená zo všetkej tej škaredosti, hnusu a zla a lží a nechutnosti a temnoty?

C: Budem ho chrániť. Poznám všetky formy negatívnych síl. Som silná.
T:

Teraz dostaneš... Pokľakni pred Najvyšším, prosím, a Najvyšší ti dá meč pravdy a
múdrosti z lásky, ktorý budeš stále nosiť, dvojsečný.

C: Mám ho.
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T:

Dobre. Budeš mocným bojovníkom Mierového Zboru pravého Najvyššieho. Teraz
chcem, aby si z tej pozície zopakovala formulu, že odteraz budeš uctievať... Koho
budeš odteraz uctievať a milovať?

C: Pána, Ježiša Krista, Najvyššieho, Jedného Nedielneho Stvoriteľa celého vesmíru,
všetkého, čo jest, i pekiel.
T:

Tou identifikáciou si sa preukázala ako trvalý člen Duchovnej Rodiny a jeden z
Duchovných Radcov H. Teraz si pre neho aj zdrojom energie, sily, vitality z
Najvyššieho, dobre sa starajúc oňho, o jeho telo, dušu, ducha a o všetko z pozície
ochrany proti útokom, rôznym formám negativity a entít, OK?

C: Áno.
T:

A, samozrejme, pohovorme si teraz o tej finančnej situácii. Ako vieš, toto je veľmi
citlivý bod, lebo peniaze sú vynálezom pekiel. Takže, máš nejaký komentár k tomu,
ako môžeš pomôcť H. pri jeho transakciách, aby nebol zavádzaný, podvedený zlom
a lžami a negativitou pekiel?

C: Peniaze milujú entity, ktoré sa o ne patrične starajú a nezneužívajú ich. Napokon,
boli stvorené z Božieho materiálu, no častejšie sú zneužívané než správne
používané. Budem H. viesť pri ich správnom používaní.
T:

Nuž, myslím, že vhodnejšie je použiť slovo „radiť“ než „viesť“.

C: Áno.
T:

Povedz to.

C: Budem mu radiť pri ich používaní. Budem mu radiť pri ich správnom používaní.
Pomôžem mu niesť jeho bremeno, ktorým sa môžu peniaze v tele ľahko stať. Naučí
sa zabávať sa ich používaním, nájsť potešenie v dávaní a prijímaní, lebo, koniec
koncov, všetko, čo nám dáva Pán Ježiš Kristus, je dobré.
T:

Správne.

C: Nájde potešenie v mojej rade.
T:

A, samozrejme, radou a návrhom tu je, že keď bude meditovať, praktizovať
autohypnotický tranz na vrchole svojej hory, budeš tam vždy prítomná so zvyškom
Radcov.

C: Áno.
T:

Že bude s tebou komunikovať, že budete zdieľať veci zoči-voči, žiadne
automatické písanie, pokiaľ len, vieš, to nebudeš považovať za užitočné. No buď v
tomto zmysle krajne opatrná a pozorná. Nie je lepšie komunikovať zoči-voči?

C: Áno.
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T:

A vedieť, kto je kto?

C: Áno.
T:

Žiadna slepota. Povedz mi, podieľala si sa nejakým spôsobom či cestou na tých
strašných lžiach a kontamináciách a podvodoch, ktoré sa objavili počas tých troch
dní alebo štyroch dní duchovného transformačného procesu, alebo to nebola tvoja
práca?

C: Nie.
T:

Vieš, kto to urobil?

C: Áno.
T:

Kto?

C: Najvyšší dovolil Princovi Pekla, aby zasahoval do procesu H., aby mohlo dôjsť k
boju a naučeniu sa lekcií všetkými, ktorí sa podieľali na tom sedení, zvlášť H.,
zvlášť H., lebo on potreboval viac ponaučenia, z dôvodov známych len
Najvyššiemu.
T:

Nuž, s Najvyšším budeme hovoriť o tomto všetkom, keď príde čas, ak bude
niekedy Najvyšší chcieť hovoriť. A som si úplne istý, že bude, lebo On sa rád s
nami zhovára a pomáha nám. OK. Ďakujem ti, Jenifer. Chcela by si teraz ešte niečo
dodať?

C: Cítim sa šťastne a dobre.
T:

Objím H. Objímte sa navzájom a vitaj v pozitívnom stave. Urobila si múdre
rozhodnutie.

C: Objímem H. a budem tu ako jeho Radca.
T:

Pravý Duchovný Radca?

C: Pravý Duchovný Radca.
T:

OK. Ďakujem.

C: Pravý Duchovný Radca.
T:

Teraz budeš mať ohromnú moc lásky a múdrosti z Najvyššieho, pomáhajúc tiež H.
zistiť, kto je kto a okamžite demaskovať všetkých podvodníkov, falošných Radcov
či kohokoľvek, kto príde pod maskou pozitívnosti, no vo vnútri bude plný hnusu a
negativity. Prostým položením toho meča, ktorý máš, na nich, budú okamžite
demaskovaní, odhalení a zmenení na to, čo skutočne sú. Toto je úloha, jedna z
úloh, ktoré ti dáva Najvyšší. Prijímaš to?
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C: Áno.
T:

Ty ich dobre poznáš. Vďaka tvojej skúsenosti budeš okamžite schopná zacítiť
potkana a zabrániť a ochrániť H. pred vecami, ktoré sa diali predtým. Uznávame,
že to bolo kvôli poučeniu a skúsenosti a vzdelávaniu a som si úplne istý, že lekcie
sú naučené, úžitok sa získal a my už viac nedovolíme žiadnym negatívnym silám,
aby zasahovali do života H. Dohodnuté?

C: Áno.
T:

Ďakujem ti. Je ešte niečo, Jenifer, čo chceš dodať alebo povedať v tomto momente?

C: Nie, ďakujem.
T:

Bolo nám potešením. Chcem, aby si sa nevzďaľovala, pretože teraz si už súčasťou
tejto Rodiny a budeš stále prítomná a ak sa ťa budem musieť niečo spýtať, buď tu,
OK?

C: Budem tu sedieť.
T:

Dostaneš krásny domov od Najvyššieho, kde budeš žiť a kde budeš stále prítomná
na vrchole hory, kedykoľvek tam H. pôjde.

C: Budem tu sedieť na slnku a vnímať jeho teplo.
T:

Je to krásne, však?

C: Áno.
T:

Nuž, Vnútorná Myseľ, sme pripravení vyvolať z pravej strany jedného z ďalších
Duchovných Radcov, pravých Duchovných Radcov?

C: Áno.
T:

Sme? OK. Potom sa pozri vpravo a ak si pripravená, spoza balvana, skaly, ktorú
vidíš na svojej pravej strane, z pravej strany niekto vyjde. Daj mi vedieť, keď
niekoho uvidíš. Jenifer, buď pripravená na testovanie.

C: Áno.
T:

OK, daj sa do toho. (Dlhá pauza.)

C: Indián, ktorého som videla vo svojich...
T:

Snoch? Vychádza?

C: Áno.
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T:

OK. Nech príde bližšie a ty choď a predstav sa mu. Povedz mu svoje meno. Aj keď
ho vie, je vecou zdvorilosti predstaviť sa mu a opýtať sa, ako sa volá a kto je. Čo
reprezentuje?

C: Volá sa Tonto.
T:

Ako to vyslovuješ?

C: T-o-n-t-o.
T:

Tonto.

C: A reprezentuje múdrosť.
T:

OK. A maskulínny princíp? Môžem s ním hovoriť priamo? Požiadaj ho, aby
prevzal tvoje hlasivky a nechaj ma hovoriť s ním.

C: Áno.
T:

Tonto?

C: Áno.
T:

Vítam ťa tu. Kvôli bezpečnosti a istote sa identifikuj, prosím, a povedz mi, koho
uctievaš?

C: Som Tonto. Uctievam Pána Ježiša Krista, Najvyššieho, Stvoriteľa celého vesmíru,
všetkého, čo je v nebi, v nebi a v pekle...
T:

A kto je... ?

C: Pán Ježiš Kristus, Najvyšší, Duch Svätý, Jeden „nidielny“. (slovo „nedielny“ je
nesprávne vyslovené a skomolené.)
T:

Zopakuj to.

C: Jeden nedielny. (slovo „nedielny“ je skomolené.)
T:

Ospravedlňujem sa za túto bezpečnostnú previerku, no vieš, čo sa deje.

C: Áno.
T:

A chápeš to?

C: Áno.
T:

OK. Si jeho pravý mužský Duchovný Radca?

C: Nie.
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T:

Nie si?

C: Nie.
T:

Kto si?

C: Predstavujem... Predstavujem veľmi...
T:

Aký je tvoj vzťah k nemu?

C: Kamarátstvo.
T:

Čo?

C: Kamarátstvo.
T:

Si pomocník?

C: Áno.
T:

Oh, ty si pomocník, priateľ?

C: Áno. Ochranca.
T:

Ako mu môžeš pomôcť?

C: Chránim jeho dom a jeho rodinu. Stále dávam pozor.
T:

Bude ti vadiť, ak príde Jenifer a dotkne sa ťa svojím mečom?

C: Nie.
T:

Daj sa do toho. Jenifer, daj sa do toho, dotkni sa ho. Nuž?

C: Je to nejasné.
T:

Čo?

C: Je to nejasné.
T:

Čo sa deje?

C: Najprv som mala jeho strácajúci sa obraz a potom ďalší obraz nej, ako sa dotýka
jeho pleca a ako zostáva. Teraz je hmotnejší. Ona dáva svoj meč späť do puzdra, či
čo to je.
T:

Jenifer, polož opäť meč na neho a zisti, či to vydrží. Jenifer, prevezmi to, otestuj ho
a povedz mi, čo sa deje. Má ťažkosti s vyslovením slova „nedielny“.
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C: Stále sa rozkladá a opäť spája späť.
T:

Dobre, Jenifer, otestuj ho a zisti, kto to je, opýtaj sa Najvyššieho, kto to je a aká je
tu jeho funkcia. Je to nejaký podvod, alebo nie? Niečo tu nie je v poriadku. Alebo
je to nejaké prestrojenie? Nech naberie svoju pravú formu. Dotkni sa ho sedemkrát
za sebou svojím mečom a pri siedmom dotyku, ak je skutočne tým, čo hovorí,
zostane Indiánom, silným a bezproblémovým. Ak nie je, potom nadobudne svoju
pravú formu, svoju skutočnú formu.

C: Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem.
T:

Takže.

C: Zmenil sa na prach.
T:

OK. Bol to podvodník?

C: Uhhmmm.
T:

Všimla si si, že sa neustále vyhýbal tomu, aby povedal slovo „nedielny“? A že
povedal nidielny, nikdy nepovedal nedielny. Všimla si si to?

C: Áno.
T:

OK. To sú odtieniky, na ktoré si musíme dávať pozor, H. Jenifer, dbaj na to, aby
bol vždy takýto test vykonaný na každom.

C: Áno.
T:

Takže bol podvodník?

C: Áno.
T:

Vidíš, teraz dokážu dokonca prísť sprava, vidíš. Odkedy bolo bitevné pole
prenesené na planétu Zem, dokážu to urobiť. OK. Skúsme to znovu. Žiadame, aby
sa objavil pravý Duchovný Radca. Jenifer, opäť buď pripravená na testovanie.
Vieš, čo robiť. Voláme jedného z pravých Duchovných Radcov H., nech vyjde
spoza skaly z pravej strany.

C: Peter, môžem si dať krátku prestávku?
T:

Oh, áno. Nuž, možno by sme si mali dať... dajme si prestávku na použitie toalety...

C: Dobre.
T:

... a choď na toaletu, OK. Potom si dáme obedňajšiu prestávku. (Prestávka na
použitie toalety.) OK. Len dovoľ, aby som posilnil... dotknem sa tvojho čela, čo ťa
dostane rovno späť na to isté miesto, rozpoloženie, stav, na vrchol tvojej duchovnej
hory, pred Slnko a Jenifer s jej mečom Pravdy z Dobra. Si tam?
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C: Uhhmmm.
T:

Je tam Jenifer?

C: Áno.
T:

OK. Má so sebou svoj meč?

C: Áno.
T:

OK. Teraz, Vnútorná Myseľ, to opäť prevezmi a povedz mi, či by sme sa mali
pokúsiť vyvolať pred obedom nejakého pravého Duchovného Radcu. Čo radíš?

C: Áno.
T:

Vyvolať ho, skúsiť to? OK, potom teda voláme v Mene Najvyššieho, Pána Boha,
Ježiša Krista, Jedného Boha Nedielneho, jediného Stvoriteľa všetkého, čo vždy je,
čo je, čo existuje, celého Stvorenia z Neho/Nej, v mene toho Jedného Nedielneho
Boha, mocného Boha, večného Otca, voláme pravého Duchovného Radcu,
hocikoho, kto je pripravený prísť z pravej strany, spoza skaly, na vrchol Duchovnej
hory. Daj mi vedieť, keď sa niekto objaví. Jenifer, buď pripravená na testovanie.
(Dlhá pauza.)

C: Objavuje sa nejaký muž.
T:

Ako vyzerá?

C: On je... povedal by som vysoký asi 1,9 m. Vyzerá to ako akési staroveké brnenie,
akési zlaté brnenie, akýsi náprsný pancier a helma, s akýmsi červeným chocholom
alebo červenou vecou dolu v strede, ako čosi mohawské, a na ramenách a nohách
má ochranné štíty, čosi ako trójsky bojovník. Má meč, nesie ho, no teraz ho dáva
do... ako to voláš?
T:

Pošva?

C: Áno.
T:

A choď k nemu a predstav sa a opýtaj sa ho, ako sa volá.

C: Adonis.
T:

Adonis? Nuž, Jenifer, otestuj ho, dotknúc sa ho sedemkrát svojím mečom a zisti, čo
sa stane. Toto je meč pravdy z Dobra, od Najvyššieho, Pána Ježiša Krista, Jedného
Boha Nedielneho.

C: Poklepkáva ho po ramenách. Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem.
T:

Čo sa stalo?
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C: Je skutočne priehľadný.
T:

Priveď biele svetlo z východu a zahaľ ho do neho. Zisti, či to dokáže prežiť.

C: Všetko je v poriadku.
T:

Stojí pevne?

C: Áno.
T:

Nechaj, nech si s ním pohovorím.

C: OK.
T:

Dovoľ, aby prevzal tvoje hlasivky a reč. Máš dovolené prevziať ich za účelom
konverzácie a testovania. Identifikuj sa.

C: Volám sa Adonis. Som ctiteľ Pána Ježiša Krista, Najvyššieho, Stvoriteľa neba a
zeme, Nedielneho Pána všetkých nebies a všetkých pekiel. Som lojálny k Pánovi
Ježišovi Kristovi, Najvyššiemu a som Duchovným Radcom H.
T:

Pravým Duchovným Radcom?

C: Áno.
T:

Dokážeš povedať, že uctievaš Jedného Nedielneho Boha, Pána Ježiša Krista?

C: Uctievam Jedného Nedielneho Boha, Pána Ježiša Krista.
T:

Chápeš nevyhnutnosť tohto testovania?

C: Áno.
T:

Vadí ti to?

C: Nie.
T:

Dobre. OK, čo reprezentuješ v živote H.?

C: Reprezentujem múdrosť. Som jeho mužský Radca. Milujem ho. Dlho som čakal,
aby som mohol prehovoriť.
T:

Toto je tvoja príležitosť, ďakujem ti, a vitaj v Rodine. Daj sa do toho.

C: Treba sa venovať rôznym aspektom esencie H.
T:

OK. Daj sa do toho.

C: Chceš sa pýtať?
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T:

Nuž, najprv mi povedz, kto bol Tonto?

C: Tonto bol z negatívneho stavu. Všetci sme testovaní z dôvodov známych len
Najvyššiemu. Nezvyčajná činnosť.
T:

Chápem to. Je toto dostatočný test, formula, meč Jenifer a formula „Jeden Boh
Nedielny, Pán Ježiš Kristus, jediný Najvyšší“, aby sme zistili, kto je kto?

C: Nemám tú znalosť. Je to znalosť, ktorú si necháva Najvyšší.
T:

Opýtam sa na to priamo Najvyššieho. Ako môžeš pomôcť v živote H.?

C: Potrebuje viac múdrosti pri jeho každodenných aktivitách. Na jednej strane je treba
jeho mužskosť zmierniť, no na iných posilniť.
T:

Si ochotný pracovať s ním na každodennej báze?

C: Samozrejme.
T:

So všetkými ostatnými Duchovnými Radcami?

C: Áno.
T:

OK. Vieš, koľko má dohromady Duchovných Radcov?

C: Áno.
T:

Koľko?

C: Osem.
T:

Budeme schopní predstaviť ich všetkých počas tohto procesu?

C: Áno.
T:

Dobre. OK. Prečo si prišiel, objavil sa s takýmto náprsným pancierom a s tamtými
vecami? Aký je význam a zmysel tamtoho a tvojho mena Adonis?

C: Tak sa volám.
T:

Hmmm?

C: Tak sa volám.
T:

Chápem. Aký je význam toho bojového výzoru?

C: Sú to charakteristické črty mojich počiatkov. Ja som v pohode.
T:

Odkiaľ pochádzaš?
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C: Pochádzam z môjho času a priestoru. Druhí ma vidia ako Radcu. Omylom som bol
považovaný za čosi viac než len za jednoduchého Duchovného Radcu.
T:

Čo to bolo? Za čo si bol považovaný?

C: Za nejakú bytosť hodnú uctievania, čo, samozrejme, nie je pravda.
T:

Správne. Lebo ty sám uctievaš Jediného.

C: Pána Ježiša Krista, Najvyššieho.
T:

A si pokorným služobníkom Jedného Nedielneho Boha?

C: Áno.
T:

Môžeš to povedať?

C: Áno. Som služobník Ježiša Krista, Pána Ježiša Krista, Najvyššieho, Jedného
Nedielneho Boha, Stvoriteľa všetkých.
T:

Ďakujem.

C: Povedal som to predtým, no H. to nezopakoval.
T:

Preto nemôžeš byť uctievaný, lebo si služobník Najvyššieho.

C: Áno.
T:

Nuž, sme radi, že ťa tu pri sebe máme a dúfame, že tu spolu vykonáme nejakú
príjemnú prácu, z tejto pozície múdrosti, ktorú reprezentuješ, a mužskosti,
maskulinity, ktorú reprezentuješ, a že budeš schopný pomôcť H. vyriešiť všetky
problémy týkajúce sa toho aspektu a pomôcť mu nadobudnúť múdrosť z
Najvyššieho. Si ochotný urobiť to?

C: Áno.
T:

OK. Spriatelil by si sa teda s Jenifer?

C: Rád.
T:

Dobre, choďte a objímte sa... pobozkajte sa navzájom a pobozkajte všetci traja H.
ako jedna Rodina, jedna Duchovná Rodina.

C: Jenifer chce vyjadriť svoju radosť, že je opäť v tomto stave.
T:

Dobre, máme z teba veľkú radosť. OK. Adonis, chceš dodať niečo ďalšie v tomto
momente, než si dáme obedňajšiu prestávku?

C: Nie, len to, že aj ja chcem povedať, že som šťastný, že môžem konečne hovoriť.
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T:

Konečne. Nikdy si sa nedokázal prejaviť cez automatické písanie a nikdy si
neprišiel počas tých štyroch dní?

C: Nie.
T:

Až tak bol blokovaný?

C: Áno.
T:

No to sa teraz pominulo, takže tu budeme mať realitu, skutočnú realitu z
Najvyššieho.

C: Áno.
T:

Ďakujem, pane, opäť ťa vítame a máme ťa radi a dbáme o teba a chceme využiť
všetko, čo môžeme a chceme ti aj poslúžiť, ak budeš potrebovať naše služby, našu
pomoc, stačí povedať. Lebo toto je vzájomné, vzájomný osoh so spoločným
dobrom a zdieľaním. Chápeš to?

C: Áno.
T:

Teda, pre H. je dôležité uvedomiť si, že Duchovní Radcovia nielen radia a sú
služobníkmi Najvyššieho vo funkcii Radcov, no našou povinnosťou a radosťou a
potešením je tiež ponúknuť naše služby, H., ponúkaš im svoje služby, vieš,
čokoľvek, čo môžeš pre nich urobiť ako služobník, služobník Najvyššieho, Pána
Ježiša Krista, Jedného Nedielneho Boha.

C: Áno.
T:

OK. Nuž, ďakujem vám všetkým a dáme si obedňajšiu prestávku. Chcem, aby ste
zostali s nami. Všetci ste pozvaní na obed. Participujte z vašej pozície a H. zotrvá v
plenárnom stave. Bude môcť hovoriť, lebo teraz nemôže, no pôjde hlbšie a hlbšie a
pokračovať budeme o 14:00. Pokračovať budeme predstavením Duchovných
Radcov a všetkým, čo navrhne Vnútorná Myseľ a Absolútny Zdroj, Najvyšší, Pán
Ježiš Kristus, Jeden Nedielny Boh a Vnútorná Myseľ. Všetci súhlasia?

C: Áno.
T:

Potom budeme hovoriť z tejto pozície, z tohto stavu, o 14:00, a teraz sa pôjdeme
naobedovať a po obede, H., môžeš ísť do svojej izby a trochu si oddýchnuť a
absorbovať a vstrebávať a byť so svojimi Duchovnými Radcami, s ktorými si sa
doposiaľ zoznámil, s Adonisom a Jenifer, pripravujúc sa na 14:00. OK. Môžeš
otvoriť oči a my pôjdeme. Ďakujem.
OBEDNÁ PRESTÁVKA
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T:

Nuž, ideme pokračovať po obedňajšej prestávke. Aký bol obed a aká bola tvoja
prestávka? Môžeš ísť do tranzu a informovať ma. Takže hovoríš, že si videl počas
prestávky modré svetlo.

C: Áno, proste som videl tie série svetiel.
T:

Potom...

C: To bola jedna z otázok, zapísal som si ich, aby som ich nezabudol.
T:

Potom, po tom modrom svetle...

C: Lámal som si hlavu nad tou knižničnou scénou spred šiestich či siedmych rokov,
alebo z roku 1977. Vracal som sa späť, nasadol som do lietadla v Chicagu a dostal
som horúčku 40°C asi 2 minúty po nasadnutí do lietadla a keď som sa vrátil späť,
doktor mi bez toho, aby ma prezrel, dal nejaký liek proti bolesti, ktorý sa volá, ako
sa volá...
T:

Demeral?

C: Demeral, myslím. A bral som ho asi deň a potom som zavrel oči a keď som ich
otvoril, videl som, že som v nejakej knižnici, v tejto starej knižnici a videl som von
a celé okolie. Bolo to úžasné. Tak som napokon zatelefonoval a povedal, „Som v
koncoch, už to viac nejdem brať“, vieš. Ja som mal zápal hrtana. On mi dal
penicilínovú injekciu. Prekonal som to, no už nikdy viac nebudem brať také čosi, to
ti poviem. Bolo to skutočne divné. Myslel som si, že by sme sa mohli niekedy na to
pozrieť, čo to bolo.
T:

Iste.

C: Ďalej, nejaké vysvetlenie sánok plných entít alebo ľudí, čo som videl. Rozmýšľal
som, čo to bolo. A chceme vedieť, čo sa stalo Luterovi.
T:

Oh, o tom som premýšľal.

C: A skôr či neskôr to chceme urobiť.
T:

Áno. OK, pripravený dať sa do toho?

C: Hummm?
T:

Pripravení dať sa do toho?

C: Dobre.
T:

OK. Môžeš si dať dolu okuliare, nepotrebuješ ich, a zavri oči. Musíš dodržiavať
postup. OK, pretože si stále v plenárnom stave tranzu, presne keď sa ťa dotýkam tu
a tu, môžeš teraz značne prehĺbiť plenárny stav a zahrnúť do toho všetko, čo sa deje
naokolo, v tvojom vnútri i vonku, neustále zažívajúc väčší stupeň zvnútornenia,
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vediac a pamätajúc si, že nejestvujú hranice toho, o koľko hlbšie dovnútra môžeš
ísť. A pôjdeš úplne až dovnútra, do centra. A necháš svoju Vnútornú Myseľ, nech
všetko prevezme. Chcem, aby teraz všetko prevzala tvoja Vnútorná Myseľ, tvoju
myseľ, tvoje telo, tvoje prsty, všetko, a aby išla na vrchol Duchovnej hory, zistila,
či je tam Jenifer a Adonis, a budeme ďalej robiť všetko, čo nám bude naznačené,
všetko, čo je nutné, s otvorenou mysľou, a napokon budú všetky tvoje otázky vo
vhodnom čase zodpovedané, v správnom čase, ako budeme prechádzať týmto
procesom. Takže teraz, keď je tvoja Vnútorná Myseľ pripravená prevziať vedenie,
nechaj tvoju Vnútornú Myseľ, nech jasne prevezme tvoje hlasivky, tvoju schopnosť
rozprávať a povedz mi, či je tu a či je pripravená a či my sme pripravení
pokračovať a urobiť všetko, čo je nutné. Vnútorná Myseľ, chcem, aby si to teraz
prevzala a navodila veľmi intenzívnu, hlbokú úroveň plenárneho stavu, hlbšiu než
ráno, stále hlbšiu, po celú dobu, s väčšou jasnosťou, chápaním, pohodou, pokojom,
tíšinou, kľudom a istotou, s elimináciou všetkých pochybností a váhaní, ktoré
prichádzajú z vonkajšej mysle a ktoré by chcel u teba vidieť negatívny stav, aby si
neveril tomu, čo sa deje. OK, pripravená?
C: Peter, som tu.
T:

Kto je to?

C: Tu je Vnútorná Myseľ H.
T:

Pravá Vnútorná Myseľ?

C: Áno.
T:

Identifikuj sa tak, že povieš, komu slúžiš a koho uctievaš.

C: Slúžim Pánovi Ježišovi Kristovi, Najvyššiemu, ktorý vládne všetkým oblastiam
pekiel a celému vesmíru, čo bol stvorený Ježišom Kristom, Najvyšším, ktorý je
Jeden Nedielny...
T:

Nedielny čo?

C: Boh. Jeden a Nedielny.
T:

OK. Sú tam Jenifer a Adonis?

C: Áno, Jenifer sedí na zemi so skríženými nohami a Adonis tam stojí so skríženými
rukami, pozorujúc nás.
T:

Pamätaj, že vždy, keď máme prestávku — toto robím kvôli... toto chcem kvôli
poučeniu — vždy, keď máme prestávku, počas tej prestávky sa môžu stať
všemožné veci. A je nevyhnutné, aby sme sa vždy, keď skončíme prestávku, vždy,
keď niekto prevezme vedenie, uistili, že to neprevzala žiadna negatívna entita,
ktorá by zasahovala, je nevyhnutné identifikovať sa slovami — „Uctievam a slúžim
Jednému Bohu, Pánovi Ježišovi Kristovi, ktorý je Jeden Nedielny Boh, jediný
Stvoriteľ celého Stvorenia“.
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C: Jeden Nedielny Boh celého Stvorenia.
T:

Je to jasné? Chápeš dôvod, prečo je to nevyhnutné?

C: Oh, áno. Jasné.
T:

A toto je správny postup. OK. Ďakujem. H. sa teraz sťažoval na prestávke, že mal
nejaké ťažkosti uveriť tomuto všetkému, že to nie je skutočné. Povedz mu, aké je to
skutočné. Čo je skutočné a čo nie je?

C: H., zažívaš teraz skutočnosť a je to, akoby si sa prebúdzal alebo akoby ťa
prebúdzali z nočnej mory. Nočná mora by vyzerala skutočne, zatiaľ čo svet, v
ktorom žiješ, by vyzeral na pár minút neskutočne. A ako budeš s nami interagovať
týmto spôsobom, budeš sa cítiť príjemnejšie a príjemnejšie. S H. je ten problém, že
automatické písanie sa stalo skutočným, lebo videl, ako sa to deje, zatiaľ čo táto
metóda je nová i tieto techniky sú nové, no on je trpezlivý a zvykne si na to.
Nemyslím, že si s tým treba teraz robiť veľké starosti, lebo toto je po prvýkrát, čo
hovoril alebo komunikoval so svojou Vnútornou Mysľou. Jeho experimenty s
automatickým písaním boli krátkodobé a kontaminované, pokiaľ ide o Vnútornú
Myseľ a pri jeho predchádzajúcej práci v tranze sa nikdy nestretol so svojimi
pravými Duchovnými Radcami a nemal žiadny zážitok na vrchole hory, na vrchole
Duchovnej hory.
T:

To je rozhodujúci rozdiel.

C: Keď zažil takzvaného Lucifera, Lucifer ho vlastne na tú dobu posadol a to bolo pre
neho nesmierne reálne.
T:

Čo sa stalo s takzvaným Luciferom, s tou posesívnou, zlou, negatívnou entitou, čo
sa nazývala Lucifer?

C: Lucifer je uväznený kdesi uprostred, do pozitívneho stavu ešte nebol plne
skonvertovaný a do negatívneho stavu sa už vrátiť nemôže.
T:

Čaká na úplnú konverziu?

C: Podľa mojich najlepších vedomostí áno.
T:

Nuž, skontrolujeme to neskôr, ak to bude nutné. Myslíš, že to bude vhodné?
Opýtame sa Najvyššieho, keď to prevezme On/Ona, OK?

C: Áno.
T:

Čo by sme mali teraz urobiť? Mali by sme najskôr vyriešiť nejaký problém alebo
niečo iné, alebo by sme mali pokračovať vo vyvolávaní ďalších Duchovných
Radcov?

C: Vyvolaj von viac Duchovných Radcov.
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T:

OK. Potom nech sa Adonis a Jenifer pripravia. Jenifer, so svojím mečom Pravdy z
Dobra, ktorý bojuje so zlami a lžami a pozná, kto je kto, buď pripravená! Jenifer, si
pripravená?

C: Áno.
T:

Adonis, pomôžeš nám?

C: Áno.
T:

Z múdrosti, zaplaviac tých ľudí, ktorí prídu, svetlom a skontrolujúc ich a zistiac, že
žiadnej negatívnej entite nie je dovolené infiltrovať sa z pravej pozície pravej
Vnútornej Mysle, Vnútornej Mysle v tebe, ktorá uctieva Pána Boha, Ježiša Krista,
Najvyššieho, Jedného Jediného Nedielneho Boha. Pripravení?

C: Áno.
T:

OK. Voláme ďalšieho Duchovného Radcu. Pozeraj napravo a niekto vyjde von, kto
je pripravený vyjsť sprava, spoza skaly. A keď sa tá osoba objaví, opíš, Vnútorná
Myseľ, čo vidíš.

C: Vidím nejakú dámu oblečenú v modrej róbe, v akomsi splývavom oblečení. Vyzerá
skutočne bledo.
T:

Bledo? Prečo? Dobre, uvidíme. Choď, predstav sa jej a opýtaj sa, ako sa volá a
nech Jenifer ide a vykoná bezpečnostnú kontrolu sedemkrát s mečom po jej
ramene.

C: Má obuté sandále. Tvár ešte nie je veľmi jasná.
T:

Prines svetlo, Adonis, zasvieť jej do tváre.

C: Má červenkasté vlasy. Jej pokožka sa teraz mení, akoby v tom bielom svetle
ozlatla. Ako vchádza doň, jej pokožka sa rozohrieva, akoby bola žiarivá, vyzerajúc
opálenejšia alebo zlatšia. Ona... má...
T:

Choď, predstav sa jej.

C: ... zelené oči.
T:

Opýtaj sa, ako sa volá.

C: Volá sa Diana. Jenifer jej poklepáva po ramene, po pravom ramene svojím mečom.
T:

Sedemkrát.

C: Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem.
T:

A ako vyzerá teraz?
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C: Je to čosi zvláštne. Zodvihla koniec meča a pobozkala ho.
T:

Váži si pravdu.

C: Jenifer odkladá svoj meč a odstupuje.
T:

Nechaj, nech si s ňou pohovorím. Diana, máš dovolené prevziať hlasivky H., jeho
ústa a reč, a identifikuj sa a kvôli bezpečnostnej kontrole mi povedz, komu slúžiš a
koho uctievaš.

C: Som Diana, princezná Diana, a slúžim... môj Pán je Ježiš Kristus, Najvyšší, Jeden
Nedielny, Ktorý/Ktorá stvoril a vládne stvoreniu, nebu a zemi a Ktorý/Ktorá je môj
Pán po celý čas, večne. Pozdravujem ťa.
T:

Ďakujem ti a aj ja ťa pozdravujem. Takže, ty uctievaš toho istého Jedného
Nedielneho Boha ako my?

C: Áno.
T:

Je dobré mať ťa tu. A si pravým ženským Duchovným Radcom H.?

C: Áno. Poznám ho ako Ht. Som jeho Duchovný Radca a som rada, že ma konečne
niekto spoznal.
T:

Toto je prvýkrát, čo si sa s niekým spoznala?

C: Áno.
T:

To sme veľmi radi. Čo predstavuješ v jeho živote?

C: Predstavujem lásku, dobrotu, čistotu, krásu, radosť, lásku k životu, lásku k duchu.
T:

A lásku k Bohu.

C: A lásku k Bohu.
T:

To sú nádherné reprezentácie, a si ochotná pomôcť ostatným Duchovným Radcom
H. získať také lásky?

C: Áno.
T:

Radosť a potešenie a pôžitok?

C: Áno.
T:

OK. Patríš k Adonisovi? Alebo je tam niekto iný pre teba? Len Najvyšší to vie.

C: Nebolo naznačené...
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T:

Zatiaľ.

C: ... že by som k niekomu patrila.
T:

Chápem. Myslím, pokiaľ ide o manželstvo Lásky a Múdrosti, to som mal na mysli.
Nie patrenie k niekomu, ale spojenie, Spojenie v tamtom zmysle.

C: Áno.
T:

Chápeš?

C: Áno.
T:

OK. Toto skontrolujeme neskôr s Najvyšším, OK?

C: Áno.
T:

Nuž, vitaj, a Jenifer ťa môže objať a Adonis ťa môže objať a H. ťa môže objať.

C: Mmmmm, ďakujem.
T:

Mám pravdu v mojej interpretácii, že keďže si pobozkala meč, to symbolizuje, že
Láska miluje Pravdu?

C: Áno. Milujem pravdu.
T:

A to je dôvod, prečo si pobozkala meč, ktorý reprezentuje, symbolizuje Božskú
Pravdu?

C: Áno.
T:

Veľmi dobre. Potom by si nemala mať vôbec žiadny problém vychádzať dobre s
Jenifer.

C: Nie. Budeme s Jenifer vychádzať veľmi dobre.
T:

A, samozrejme, ty miluješ múdrosť, a preto by si nemala mať žiadny problém
vychádzať dobre ani s Adonisom.

C: Nie, nebudem mať žiadny problém s Adonisom. Poznám ho už dlho.
T:

Dlho?

C: Áno.
T:

Prečo vám nebolo dovolené objaviť sa, keď na vás volali v procese v San Diegu a v
Los Angeles? Namiesto toho sa miesto vás, priatelia, objavili nejakí pseudoduchovní radcovia. Máš k tomu nejaký komentár?
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C: Áno.
T:

Daj sa do toho.

C: Proces H., jeho transformačný proces bol pod takmer totálnou kontrolou
negatívneho stavu. Nikto z nás nebol schopný či Najvyšší nám nedovolil
participovať, pretože Najvyšší cítil, že sa bolo treba naučiť lekcie, ktoré
nezahrnovali pravých Duchovných Radcov H.
T:

Veľmi dobre, no teraz je správny čas nadviazať trvalý vzťah s jeho Duchovnými
Radcami?

C: Áno.
T:

OK. Máš nejaké ďalšie posolstvo pre H., alebo niečo, čo by si mu navrhla v tomto
okamihu, ako sa trvale pripájaš k Duchovnej Rodine na vrchole hory?

C: Automatické písanie H. na tému sex a sexuálne vzťahy bolo extrémne zamorené a
ja sa pokúsim napraviť jeho dojmy, aby nebol tak znechutený, ako bol vďaka tým
konkrétnym textom, ktoré mu pripadali veľmi odporné a ktoré ho zmiatli ešte viac,
než už bol. Pokúsim sa naučiť ho prežívať skutočnú radosť z milovania a čo
znamená pravé manželstvo duchovných a sexuálnych vzťahov. Milovať bez viny či
strachu z následkov.
T:

Správne. Toto bude proces učenia sa v jeho súkromných tranzoch, keď pôjde na
vrchol hory.

C: Áno, bude na to dosť času.
T:

Áno. Mohla by si, jednoducho kvôli záznamu, vyjadriť nejaké predbežné pocity,
názory a postoje, ktoré mu môžeš teraz uviesť o sexe? Stručne mu niečo povedať,
vysvetliť?

C: Áno.
T:

Daj sa do toho.

C: Milenci by si mali užiť kompletné menu rozkoší, dostupných im tak v duchovnej,
ako aj v ľudskej rovine. Vzájomné milovanie si muž a žena nemôžu skutočne užiť
tak, ako si ho užívajú v duchovnej ríši, no možno ho učiniť 100-krát príjemnejším,
než zažil H. v minulosti. Odstránenie viny z H. bude alebo je veľmi pozitívnym
krokom vpred a on ocení aj znalosť toho, ako vojsť do hypnotického plenárneho
stavu a ako zapojiť do toho isté pozastavenie času a ďalšie techniky, ktoré zväčšia
jeho potešenie z milovania a z lásky a z oceňovania jeho sexuálneho partnera. Je
možnosť, že ho zasvätíme do nejakých mimotelových sexuálnych duchovných
spojení, ktoré mu takisto pomôžu odstrániť posledné stopy odporu, aby si užíval
tento osvietený stav skúsenosti. Budem však mať dostatok času na prácu s ním v
tejto oblasti.
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T:

Dobre. Budeš to mať na starosti a keď príde čas, k mimotelovému sexuálnemu
zážitku dôjde pravdepodobne s tebou, alebo čosi také.

C: Ja... nepočula som ťa.
T:

Je nejaká možnosť, aby bol prvý zážitok, mimotelový sexuálny zážitok, duchovný
sex, ktorý je pravým vyjadrením Duchovnej Lásky Najvyššieho, s tebou?

C: Priala by som si to, no to je voľbou H.
T:

Nuž, to je dobre, lebo my máme vždy možnosť voľby — prijať to, alebo to
odmietnuť. Je nevyhnutné odstrániť všetky stopy viny ohľadne svojich sexuálnych
pocitov, lebo tie pocity môžu byť sväté a Božské, ak pramenia zo vzájomného
prospechu, spoločného dobra, zdieľania a väčšieho poznania Najvyššieho, alebo
druhých a seba. Je to tak?

C: Áno.
T:

OK. Som rád, že ho budeš môcť naučiť správnemu spôsobu lásky, Duchovnej
Lásky a milovania sa a prispieť k jeho pohode v tom ohľade. Je ešte niečo ďalšie,
čo by si chcela teraz dodať či povedať?

C: Nie.
T:

Ďakujem ti, Diana, a pripoj sa k ostatným na vrchole hory, a my pokračujeme a
zoznámime sa s ostatnými. Vnútorná Myseľ?

C: Áno.
T:

OK. Pripravená? Tak sa pozri opäť. Voláme ďalšieho Duchovného Radcu a Jenifer,
Adonis a Diana sa potom postarajú o to, že čím viac budeme mať pravých
Duchovných Radcov, tým ťažšie bude pre negatívny stav poslať nejakého
podvodníka, pretože, Diana, ty z pozície intenzívnej lásky, Adonis z pozície
intenzívnej múdrosti, Jenifer z pozície Božskej Pravdy, bojujúc so všetkými zlami a
lžami svojím mečom, vy môžete skutočne zabezpečiť, aby neprišiel nikdy žiadny
podvodník z negatívneho stavu. Tak sa teraz pripravte. Zavolajme ďalšieho a
pozrime sa, kto to je. Voláme ďalšieho pravého Duchovného Radcu.

C: Áno. Vidím nejakého starovekého Číňana. Aj on má modrý odev, dvojdielny, má
bielu bradu, bielo-modrú čiapku s copom. Je veľmi zhrbený. Akoby žiaril, svietil.
T:

Dobre, choď, predstav sa mu.

C: Má nejakú palicu. Pomaly kráča popri nás von, aby bol tvárou k východu v plnom
slnečnom svetle. Trasie sa a zdá sa, že v slnečnom svetle silnie. Púšťa palicu a
obracia sa k nám, vyzerajúc oveľa mladší a zdravší.
T:

A volá sa... opýtaj sa ho, ako sa volá.
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C: Volá sa Konfucious, Konfucius.
T:

Konfucius. To je ten, čo bol učiteľom na planéte Zem, keď tu bol vtelený? Opýtaj
sa ho.

C: Áno.
T:

OK. Napriek tomu faktu, ešte stále ho potrebujeme skontrolovať a Jenifer, Adonis a
Diana, skontrolujte ho, prosím. Jenifer, sedemkrát.

C: Jenifer... aj on sa dotkol meča prstami, keď skončila, a pobozkal špičku meča.
T:

Dobre.

C: Diana mu položila ruku na čelo, vyzerala spokojne.
T:

A Adonis?

C: Položil mu ruku na plece, pozrel mu do očí a vyzeral spokojne.
T:

Nechaj, nech si s ním pohovorím cez teba. Dovoľ, aby prevzal tvoje hlasivky, tvoje
ústa, tvoju reč. Konfucius, prosím ťa, prevezmi ich. Toto tu je môj starý priateľ.

C: Áno, Peter.
T:

Ako sa máš?

C: Cítim sa oveľa silnejší, ďakujem.
T:

Niet za čo. Povieš nám, kvôli bezpečnosti, koho uctievaš?

C: Uctievam a slúžim Pánovi Ježišovi Kristovi, Najvyššiemu, Jednému Nedielnemu
Bohu, Ktorý/Ktorá stvoril celé stvorenie a peklá. Uctievam rovnakú Entitu, Peter,
ako ty, ako vieš.
T:

Áno. Nuž, On nestvoril peklá, však? On vládne peklám.

C: Vládne peklám. Peklá boli stvorené z Jeho materiálov.
T:

Správne. Ľudia tvorili z Jeho materiálov. Súhlasíš s tým?

C: Áno.
T:

Úplne. Takže, ty uctievaš toho istého Jedného Nedielneho Boha, Pána Ježiša Krista
ako my?

C: Áno.
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T:

Ďakujem. Ospravedlňujem sa za túto nutnosť, no vieš, akí prefíkaní sú negatívni
duchovia.

C: Áno.
T:

Nuž, môj starý priateľ, ako sa darí celkovo v Duchovnom svete?

C: Som ustarostený, že ma nevyužívajú, ako ma zvykli moje pozemské deti. Teraz
som šťastnejší, keď som s H. Chýbali mi rozhovory s tebou. Mám ťa rád, Peter.
T:

Oh, aj ja ťa mám rád. Je milé zhovárať sa s tebou skrz H. To je príjemný pocit.

C: Aj pre mňa.
T:

Ďakujem. Čo budeš predstavovať v jeho živote? Nejaké špecifiká, jednotlivosti?

C: Konkrétne, duchovné poznanie. Potrebuje sa veľa učiť, ako vieš.
T:

Správne. Som si toho vedomý. A ty mu to dokážeš poskytnúť?

C: Áno.
T:

A budeš vždy k dispozícii na vrchole hory, keď tam pôjde?

C: Áno.
T:

Veľmi dobre. Máš konkrétne vysvetlenie... (výmena pásky).

T:

OK, teraz môžeme pokračovať. Toto je kvôli poučeniu pre všetkých, to je teda
dôvod, prečo to zaznamenávame. Máš nejakú správu o tých veciach alebo o
niečom, o čom si myslíš, že by to bolo teraz pre nás osožné vedieť?

C: Pýtal si sa na... prečo...
T:

Z tvojho hľadiska...

C: ... zažil automatické písanie?
T:

Nuž, to tiež...

C: Poznáš dôvod, rovnako ako ja, prečo bol nútený čakať tak dlho na tento okamih.
Musel zostať v postavení, v ktorom bol udržiavaný jeho záujem, no v stave učenia
sa. Ak by sme nezvládli tú situáciu úplne správne, pravdepodobne by sa stal
nejakým trapistickým mníchom (trapisti — cirkevný rád; – pozn. prekl.) alebo
niečím horším a nemohol by získať nutné informácie o pôsobení negatívneho stavu,
čo ho činí takým cenným pre pozitívny stav. Takže, mojou úlohou bolo dohliadnuť,
aby dostal akurátne množstvo duchovných informácií na udržanie ho pri hľadaní,
aby sa však nevzdal svojich neduchovných, bezduchých aktivít. Automatické
písanie bola len ďalšia metóda na udržanie ho v pohybe vpred a na to, aby sa stal,
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aby sa naučil stať sa silným; zatiaľ čo súčasne sme mu neustále posielali intuitívne
správy, že to, čo sa deje, je zlé, aby sa teda nerozbehol a nezačal kázať nezmysly,
ktoré prijímal.
T:

Čo po ňom strašne chcel negatívny stav?

C: Áno.
T:

Nuž, vidíš, ty to vieš a aj ja to viem. Pýtal som sa len kvôli nemu a kvôli ostatným,
ktorí sa učia z tej skúsenosti.

C: Áno, chápem.
T:

Nejaký komentár k transformačnému procesu?

C: Zaujímavý experiment. Dosť nebezpečný, až na to, že bol pod veľmi prísnou
kontrolou Najvyššieho. Niekoľkokrát bol veľmi blízko katastrofe, ako však vieš,
niekedy musíme podstúpiť veľmi veľké riziko, aby sme dokončili nevyhnutné
prípravy na duchovné znovuprebudenie.
T:

Áno, chápem. No teraz je to pod kontrolou.

C: Áno. Stále sa však odporúča krajná opatrnosť.
T:

Oh, samozrejme. Máš nejaké ďalšie metódy, o ktorých nám snáď môžeš povedať z
tvojho hľadiska, keďže si učiteľ pravého Duchovného poznania z Najvyššieho, aké
ďalšie metódy, okrem tých, ktoré používam v súčasnosti, by bolo možné použiť na
okamžité zistenie podvodníkov? Pozri, ja zatiaľ používam, ako vieš, spojenú
rozlišovaciu schopnosť troch Duchovných Radcov: Jenifer a jej Meč, Adonisa a
jeho Múdrosť, Dianu a jej Lásku, a identifikáciu povedaním, že uctievame Jedného
Boha, Pána Ježiša Krista, Ktorý/Ktorá má mnoho mien okrem toho, Ktorý/Ktorá je
však Jedným Nedielnym Bohom, Stvoriteľom celého stvorenia a ktorý je tiež
vládcom pekiel. Máš mimo toho nejaké znaky, ktoré nám môžeš udať, aby sme tú
obozretnosť uplatnili špeciálne u H.?

C: Peter, tvoje intuitívne pocity o tom, čo sa deje, sú ešte stále tvojou najcennejšou
jednotlivou obranou. Vždy tam bude nebezpečenstvo, do tej miery, do akej tvojim
pomocníkom tohto procesu chýba ten intuitívny pocit. Negatívny stav je extrémne
prešibaný a bude využívať všetok svoj čas na pokus zničiť tvoj most a všetko, čo si
dosiahol. Intuícia je tvoja jediná skutočná obrana. Najvyšší dovolí len vtedy
kontamináciu, keď bude cítiť, že treba nejaké tvrdé lekcie. Kontaminácia
transformačného procesu H. bola dovolená z mnohých dôvodov. H. potreboval
predovšetkým tvrdú lekciu z pokory.
T:

A čo A., M. a G.?

C: G. má krásneho ducha, no je veľmi nezrelá, čo sa týka jej metód.
T:

Potrebuje viac skúseností?
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C: Oveľa viac skúseností. Toto neovplyvňuje jej duchovnosť, no ona nevie pochopiť,
prečo ostatní nie sú na jej úrovni, a má tendenciu jednať s každým, akoby bol taký,
aký by mal byť, a nie aký je. A. začal byť akýsi uvoľnený presne z opačných
dôvodov. Mal takú dobrú znalosť alebo takú pádnu znalosť správnych metód, že
mal pocit, že môže kľudne vybočiť bez ohrozenia toho procesu. Naučil sa
neoceniteľnú lekciu a som si istý, že tá epizóda sa nezopakuje. On je krásna entita.
M. tam bola zrejme z nejakých nesprávnych dôvodov, no my sme mali pocit, že je
nutné to použiť, aby H. mohol zažiť čistotu jej lásky k Stvoriteľovi v jej, v podstate
neobrúsenej forme. Aj ona sa naučila nejaké cenné lekcie z tej skúsenosti. V istom
zmysle sa naučila viac než všetci ostatní zvyšní účastníci dohromady.
T:

Vrátane H.?

C: Vrátane H.
T:

Kvôli záznamu, máš nejaký poznatok o tom, prečo bolo nevyhnutné, aby som ja
sám, myslím s Najvyšším a s tebou, dokončil tento proces bez prítomnosti
kohokoľvek, kto bol jeho účastníkom počas tých štyroch dní?

C: Peter, H. je ešte stále veľmi podozrievavý a na správne dokončenie svojej
transformácie si vyžadoval intenzívnosť, akú si dokázal poskytnúť len ty. Musí mať
absolútne poznanie, že jeho transformácia je... že jeho transformácia do pozitívneho
stavu je kompletná. To poznanie musí byť pre neho tak reálne ako čokoľvek iné, čo
kedy zažil, inak bude stratený, pre Hnutie bude stratený. Tvoje poslanie nebude
úplné, kým sa to nedosiahne. Ďakujem ti za ochotu dokončiť jeho proces.
T:

Nuž, je mi potešením, ako vieš. Je mi duchovným potešením zhovárať sa s tebou,
môj starý priateľu. A, samozrejme, aj s ostatnými. A budem, vieš, žiadať aj o tvoju
pomoc, aby H. získal pocit dokončenia a reality ohľadne toho, čo sa deje a že je
úplne transformovaný do pozitívneho stavu a stáva sa nositeľom a pokorným
služobníkom Najvyššieho a všetkého pozitívneho a dobrého, v jednote, v zhode a v
súlade so všetkými členmi Duchovnej Rodiny pozitívneho stavu. Pravej Duchovnej
Rodiny. Máš niečo ďalšie, čo by si v tejto dobe dodal?

C: Nie. Peter, rád by som si dal prestávku, ak je to možné.
T:

Iste, samozrejme. Daj sa do toho a keď sa vrátiš, vojdeš hlbšie do tranzu.
PRESTÁVKA

C: Dostal som sa aj s ním do oveľa hlbšieho tranzu, takže som začal byť trochu
nervózny.
T:

Prečo?

C: Bol som, bolo to, bolo to...
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T:

Teraz prestaň byť nervózny, si v dobrých rukách, všetko je pod absolútnou
kontrolou, pod totálnou kontrolou, celý proces je vedený Najvyšším, tými krásnymi
ľuďmi, na ktorých môžeš byť hrdý, a nechaj, nech zájdeš ešte hlbšie, ak je to nutné
a vhodné a zaži všetko, čo je vhodné a správne. Teraz sa vráť na vrchol hory a
pokračujme v tomto procese, pod záštitou, vedením, vodcovstvom a
predsedníctvom pravého Najvyššieho, nášho milovaného Pána Ježiša Krista,
Jedného Boha Nedielneho, jediného Stvoriteľa celého stvorenia a tiež vládcu
pekiel. Nuž, sú tu všetci? Jenifer? Vnútorná Myseľ, prevezmi to znovu.

C: Áno.
T:

Je tam Jenifer?

C: Áno.
T:

Adonis?

C: Áno.
T:

Diana?

C: Áno.
T:

A Konfucius, môj starý priateľ, je prítomný?

C: Áno.
T:

Opýtaj sa Konfucia, či je teraz ochotný byť stále prítomný na vrchole hory, keď
pôjdeš každodenne do svojho tranzu, najmenej dvakrát denne, aby si sa pozhováral
a aby ťa všetci učili, a on tiež.

C: Áno, hovorí: „povedz môjmu starému priateľovi, Petrovi, že mi bude potešením.“
T:

Som taký šťastný. Som preto nesmierne šťastný. Ďakujem. Takže, teraz zistime, či
by sme mali prikročiť k vyvolaniu ďalšieho Radcu. Čo je teraz na programe?

C: Áno.
T:

OK. Nech Jenifer, Adonis, Diana a Konfucius pomôžu pri identifikácii. Nikto
nedokáže podviesť tu môjho starého priateľa, on vie všetko do podrobností, takže
žiadam obzvlášť jeho o pomoc pri identifikácii toho, kto je kto. Voláme ďalšieho
pravého Duchovného Radcu, pod záštitou, v mene nášho Milovaného Pána Boha,
Ježiša Krista, Najvyššieho, Jedného Boha Nedielneho. Sprava...

C: Vidím veľkú čiernu slizovitú substanciu.
T:

Sprava? To je negatívny stav. Čo sa deje? Musíme sa zaoberať niekým, kto sa ťa
pokúša posadnúť, zasahovať tu?
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C: Myslím, že je to nejaké varovanie. Vyparuje sa to, horí, ako to vchádza do svetla.
T:

Varovanie ohľadne čoho, ohľadne ďalšieho?

C: Postupne sa to...
T:

OK. Všetci sa otočme na východ. Pripájam sa k vám teraz na vrchole hory, môj
duch sa k vám pripája. Daj mi vedieť, keď sa tam objavím.

C: Si tu.
T:

Zostanem tam s vami. Teraz sa všetci otočme na východ a poprosme Najvyššieho
zo Slnka, aby nám poskytol predstavu, pochopenie, čo to znamená. Čo to znamená?
Ty teraz získavaš osvietenie a povieš nám...

C: Ešte stále to vyhára.
T:

Áno, nech to vyhorí.

C: On/Ona, Pán Ježiš Kristus, Najvyšší hovorí: „Toto je príklad toho, ako hlboko
prenikol negatívny stav vašou obranou. Ďalších pseudo-radcov som premenil na
brečku, než sa mohli objaviť.“
T:

Ďakujeme ti za to. Vyčistime vrchol hory od akýchkoľvek zvyškov tej slizovitej
substancie.

C: Pripomína mi to tú čiernu látku, čo zvykli páliť, tú čiernu látku, čo pálili na 4. júla.
Všetkých tých hadov.
T:

Už to mizne?

C: Už je to odvievané preč.
T:

OK. Zabezpečte, aby bol vrchol hory uprataný, nepoškvrnený a čistý a aby bolo
všetko ožiarené teplom a svetlom Božskej Lásky a Božskej Múdrosti Najvyššieho,
pravého Stvoriteľa, Jedného Nedielneho Boha.

C: Všetci sa teraz držíme za ruky, hľadiac na východ. Vzduch začína byť opäť čistý,
zápach mizne.
T:

OK. Všetko je čisté?

C: Áno.
T:

Môžeme teraz pokračovať?

C: Áno.

- 209 -

Realita, myty
´ a ilúzie
T:

OK. Potom voláme ďalšieho Duchovného Radcu, pravého Duchovného Radcu.
(Dlhá pauza.)

C: Vidím nejakú indiánsku devu. Má dlhé čierne vlasy a dva vrkoče a má oblečené
jelenicové šaty, korálkami bohato zdobené mokasíny, čelenku.
T:

Nechaj, nech ide do Svetla, na východ. Nechaj, nech ju skontroluje Jenifer.

C: Vošla do slnka, dvihla ruky a pokorne sa sklonila k východu. Teraz sa obracia
tvárou k Jenifer, ktorá sa dotýka jej pravého ramena. Ešte stále je tam.
T:

Nech ju skontrolujú aj Adonis a Diana a Konfucius.

C: Niečo šepkajú Konfuciovi do ucha.
T:

Je môj priateľ spokojný?

C: Usmieva sa.
T:

Nech k nej ide Peter, skontrolovať ju.

C: Zdá sa, že ti niečo hovorí. Je to celkom veselé.
T:

OK, nech to prevezme a, v prvom rade, ako sa volá?

C: Volá sa Mayl.
T:

Ako to vyslovuješ?

C: M-a-y-l.
T:

M-a-y-l?

C: Mayl.
T:

Tak sa volá?

C: Áno.
T:

Mayl, teraz máš oprávnenie prevziať hlasivky H., jeho ústa, jeho schopnosť reči a
rozprávať sa priamo so mnou na tejto úrovni, s mojím fyzickým ja, ako sa zhováraš
s mojím Duchovným ja na vrchole hory.

C: Volám sa Maya.
T:

Ako sa to hláskuje?

C: M-a-y-a.
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T:

Maya.

C: Maya.
T:

Uhmmm. Komu slúžiš a koho uctievaš?

C: Uctievam Pána pokoja, Pána Ježiša Krista, Najvyššieho, Jedného Nedielneho Boha,
Stvoriteľa všetkého, čo jest, všetkých lesov, stromov a zvierat a vtákov.
T:

Si jednou z pravých ženských Duchovných Radcov H.?

C: Áno.
T:

A čo predstavuješ v jeho živote?

C: Predstavujem potenciálne poznanie H., znalosť i potenciálne poznanie prírody, ako
zachovať planétu v prírodnom stave a jej prirodzený stav. Naučím ho a poradím mu
spôsoby, ako chrániť zem, spoznajúc, že ak bude zničená, okamžite bude
Najvyšším nahradená. Stále je lepšie chrániť a žiť a zachovávať tento svet, než ho
zničiť a prechádzať tým procesom opäť. Príroda sa dokáže sama uzdraviť, ak je jej
daná príležitosť. H. má hlboký cit pre všetko, čo jestvuje, a kým je to hlboko v
ňom, malo by to byť prebudené a jeho poznanie by sa malo využívať. On miluje
zem, stromy. Preto žije v trópoch, preto mu Najvyšší pomohol nájsť si domov na
jednom z najkrajších miest na zemi v tejto dobe, zatiaľ čo mu ešte stále poskytuje
vymoženosť schopnosti zostať produktívny.
T:

Správne. Nuž, rád by som ťa privítal v rodine, v našej Duchovnej Rodine a poprosil
ťa, aby si prevzala aktívnu rolu pri pomoci H. v jeho poslaní. Skutočne navrhujem,
aby ste boli všetci rovnako zaangažovaný na 100 %.

C: Áno. Cítim to. Peter, hovorí Vnútorná Myseľ. Pozorujem, že zatiaľ máme veľmi
milujúcu a príjemnú skupinu Radcov.
T:

Nuž, tak to má byť, však?

C: Áno.
T:

V momente, ako príde niekto, kto nebude príjemný a priateľský, znamená to, že on
alebo ona nie je radcom a my to musíme napraviť. Takže zabezpeč, aby bola stále
prítomná tá sympatia a láska, a vzájomný rešpekt a láska, pretože v momente, ako
nebude, niečo bude vo veľkom neporiadku. Toto je ďalší spôsob, ako zistiť
infiltráciu negatívneho stavu. Si spokojná?

C: Áno.
T:

Je H. viac a viac presvedčený, že toto je skutočné?

C: Zážitok H. s tvojím starým priateľom Konfuciom, myslím...
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T:

Ho prinútil konvertovať?

C: Áno.
T:

Presvedčil ho? OK. Nuž, ešte sme nehovorili priamo s Najvyšším, s pravým
Najvyšším. Maya už dohovorila?

C: Áno.
T:

Ďakujem ti veľmi pekne. A teraz máme jedného, dvoch, troch, štyroch, piatich.
Ešte stále máme troch. Nuž, z tých ôsmych... je jeden z tých ôsmych Najvyšší,
alebo sa Najvyšší ráta zvlášť? Nie zvlášť, ale ako deviaty. Opýtaj sa Konfucia, on
vie presne, aké je skóre.

C: Peter, hovorí...
T:

Áno, priateľ môj?

C: ... Konfucius.
T:

Aké máme v tejto veci skóre?

C: Ty budeš jedným z Duchovných Radcov H.
T:

Šiesty, áno. To je dôvod, prečo som sa objavil presne včas.

C: Najvyšší bude ôsmy.
T:

Najvyšší Duchovný Radca.

C: Najvyšší Duchovný Radca.
T:

Takže máme už len jedného. Povedz mu, čo bude Peter predstavovať v jeho živote.

C: Peter bude predstavovať most medzi ohromným množstvom spiritualizmu,
duchovnej esencie, čo musí H. poznať. No príliš veľa poznania by mu sťažilo a
znepríjemnilo jeho pobyt v tele, takže Peter bude fungovať ako termostat.
T:

Áno. Zabezpečiac, že dostane len toľko poznania, na koľko je pripravený a koľko
je schopný absorbovať a zahrnúť krok za krokom do svojho života. Tak nejako?

C: Áno. Bude, alebo je naďalej v neustálom v nebezpečenstve, že stratí vládu nad
svojím telom.
T:

Prečo?

C: Naďalej sa cíti nesvoj v tom tele.
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T:

Nuž, aj ja. To je toho. Je drsné, vieš, žiadna spriaznenosť. Ak je niekto nesvoj,
snáď... keďže poznáš, priateľ môj, mieru mojej nepohody, snáď nikto sa s tým
nemôže ani len zrovnávať.

C: Správne. Je v tom tele 52 rokov či viac a bude tam naďalej, no poskytnúť mu
povzbudenie a podporu nebolí.
T:

Oh, vonkoncom nie.

C: Tak ako aj tebe poskytujú.
T:

Áno. A ja mu s tým môžem pomôcť.

C: To je v podstate tvoj...
T:

Premostiť ho s tým telom a s Duchovným svetom.

C: Áno.
T:

Nuž, v spoločnosti, v tak krásnej spoločnosti, ako ste vy, priatelia, viete, budem
viac než šťastný, keď urobím čo môžem na vrchole hory. Takže ma začlení na
vrchol hory, keď pôjde k Tebe meditovať.

C: Áno.
T:

Aj ja som mu k službám, pokiaľ budem v tomto tele a pokiaľ bude môcť doraziť ku
mne z jeho krásneho domova...

C: Áno.
T:

... do krásnej Santa Barbary, čo ty na to? A, samozrejme, je vždy vítaný,
kedykoľvek fyzicky príde k nám na návštevu a zostane u nás, kedykoľvek, za
každých okolností. Nuž, koniec koncov, ako vieš, priateľ môj, je jedným z nás. Je
čas, aby... nuž... pravdepodobne sa to dozvie večer počas posledných troch hodín,
do určitej miery — odkiaľ pochádza a kto je a aké je jeho pravé poslanie. Mám
pravdu vo svojom predpoklade?

C: Som si istý, že Najvyšší mu poskytne...
T:

Nutné informácie.

C: Správne.
T:

Ďakujem ti za to, že si ma uviedol, OK. Pochop, ja som sa nechcel uviesť sám.
Bolo lepšie, ak ma predstavil môj starý priateľ, ktorý ma tak dobre pozná.

C: Bolo mi potešením.
T:

OK. To je o mne všetko, o mojej funkcii? Sme pripravení vyvolať siedmeho?

- 213 -

Realita, myty
´ a ilúzie
C: Áno.
T:

OK. Takže, teraz nás je šesť. Môžeme skutočne skontrolovať čokoľvek, pod
záštitou, vodcovstvom, vedením Najvyššieho. Potrebuje sa tam môj duch
identifikovať v zmysle proklamácie, koho uctieva a komu slúži? Nech sa ma Jenifer
a vy všetci, priatelia, dotknete a necháte ma prehlásiť nahlas a jasne, koho
uctievam. Uistiac sa, že to nie nejaký Peter – podvodník, pseudo-Peter. Jenifer?

C: Jenifer ťa poklepe po ramene.
T:

A všetci ostatní. Postavte Petra dopredu na východ.

C: Aj on pobozkal meč.
T:

Láska k Božej Pravde.

C: Áno. Jenifer je spokojná, všetci ostatní vyzerajú spokojne. Každý ťa objíma.
T:

Nechajte ma povedať: „Uctievam Jedného Nedielneho Boha, ktorým je Pán Ježiš
Kristus, Najvyšší, jediný Stvoriteľ vesmíru a všetkého v Stvorení a ktorý je aj
konečným vládcom a pánom pekiel.“ Povedal som to?

C: Pokúšam sa myslieť na to, ako by si ty... či by si mohol hovoriť cezo mňa.
T:

Daj sa do toho, je to možné. Toto je multidimenzionálna situácia. Tento Peter, tu,
hovorí vo fyzickom tele, skrz teba môže môj duch hovoriť bez prízvuku, pretože
používa tvoju angličtinu, nie tú, čo je v tomto tele. Takže to nie je problém, daj sa
do toho. Požiadaj Petra, ducha Petra, aby prevzal tvoje hlasivky.

C: Uctievam Pána Ježiša Krista, Najvyššieho, Jedného Nedielneho Boha, Stvoriteľa
celého vesmíru, všetkého, čo jest a vládcu neba i pekla.
T:

Som spokojný. Ďakujem. Je to pravý Duchovný Radca. OK. Teraz môžeme
vyvolať siedmeho, OK?

C: Áno.
T:

Nuž, všetci sa pripravte a zistite, kto prichádza, aby sa pripojil k tejto krásnej
Rodine, plnej lásky a múdrosti a dobroty a sympatie a radosti.

C: Hovorí Vnútorná Myseľ...
T:

Áno?

C: Vidím muža odetého v mníšskom šate, pokorného, staršieho muža, krásnu tvár.
T:

Akú farbu má ten šat?

C: Hnedú.
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T:

Hnedú.

C: Kráča...
T:

Na východ?

C: ... na východ. Kľaká si a líha si tvárou k zemi smerom na východ. Slnko, to biele
svetlo tak trochu pulzuje, je to zaujímavé. On zostáva tam. Konečne sa vzpriamuje
a stále je na kolenách, robí veľmi pomalý znak kríža. Kráča k Jenifer. Ona ho
poklepkáva po pravom ramene. Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem. Aj on bozká
špičku meča. Zdá sa, že sa veľmi dobre pozná s Konfuciom, objímajú sa, zovierajú
v náručí. Zdá sa, že ho poznáš. Aj ty ho objímaš.
T:

Jeho meno, opýtaj sa ho, ako sa volá.

C: Volá sa Páter Pio.
T:

Ako to hláskuješ?

C: P-i-o.
T:

Pio?

C: Správne.
T:

Dovoľ, nech si s ním pohovorím cez tvoje hlasivky. Páter Pio, máš oprávnenie
prevziať hlasivky H. a identifikovať sa: komu slúžiš a koho uctievaš?

C: Uctievam, pokorne uctievam Pána, nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho, Jedného
Nedielneho Boha, Stvoriteľa celého Stvorenia, Vládcu nebies a pekiel.
T:

Rád by som ťa uvítal, priateľ môj, na vrchole hory. Je potešením mať ťa medzi
nami. Si jedným z jeho pravých Duchovných Radcov?

C: Áno.
T:

A čo predstavuješ v jeho živote?

C: Útechu. Som ktosi, kto trpel v tele oveľa viac, než H. kedy začne trpieť, a zatiaľ čo
ty budeš fungovať ako most, ja ho uteším počas mnohých útokov z negatívneho
stavu.
T:

Čo znamená, že preňho je dôležité, aby si uvedomil, že pokiaľ sme v tomto tele na
tej Zemi v Zóne Vymiestnenia, kde je negatívny stav dominantný, aktívny, kde
despoticky vládne a panuje, je nemožné vyhnúť sa napádaniu negatívnym stavom,
no keď pôjde k vám všetkým na vrchol hory a obráti sa vždy na Najvyššieho a
vnútri na svoju Vnútornú Myseľ na vrchole hory, vždy bude schopný zvíťaziť,
poraziť ho a zdolať ho.
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C: Áno.
T:

Nech sa stane. Vitaj v Rodine.

C: Je dobre byť s tebou, Peter.
T:

Je dobre byť s tebou a mám ťa rád.

C: Aj ja ťa mám rád.
T:

Máš niečo ďalšie, čo by si H. alebo nám povedal v tejto dobe?

C: Len to, že som veľmi rád, že som členom tejto Duchovnej skupiny a že pokorne
prijímam túto úlohu od Najvyššieho — byť Duchovným Radcom H., byť naďalej
Duchovným Radcom H.
T:

Ďakujeme ti za tvoju ochotu a ceníme si tvoju dobrovoľnosť pri tejto úlohe. Teraz
sme všetci pospolu a myslím, že je čas, Vnútorná Myseľ a všetci Duchovní
Radcovia, všetci siedmi... overme si to, obráťme sa na východ a pokorne sa
opýtajme, či je čas na predstavenie pravého Najvyššieho, Jedného Nedielneho
Boha, Pána Ježiša Krista, Stvoriteľa, jediného Stvoriteľa všetkého v Stvorení a
jediného Vládcu neba a pekiel.

C: Všetci sa chytáme za ruky, držíme sa za ruky, obrátení na východ.
T:

Najvyšší príde v jeho známej fyzickej forme Ježiša Krista, ak sa tak Najvyšší
rozhodne prísť.

C: Vyzerá inak, než vyzeral minulý týždeň, úplne inak.
T:

Máš na mysli v tom pseudo...

C: Toto, uh...
T:

Ako vyzerá?

C: Vyzerá, uh, minulý týždeň to bola vysoká, zlatá postava, ktorá vyzerala ako čisté
zlato, takmer svetlo zlatá, a postava, čo sa blíži k nám, vyzerá, akoby sa
teleportovala, vyzerá oveľa ľudskejšie a nie je vysoká, je viac... mám na mysli,
minulý týždeň mal dvadsaťosem metrov...
T:

Myslíš pred dvoma týždňami.

C: Pred dvoma týždňami...
T:

V tom procese s...

C: Správne.
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T:

Pred dvoma či troma týždňami.

C: A dojem, ktorý vo mne vyvoláva, je veľmi... vieš, iba biely odev a voľná šnúrka
okolo, brada, hnedá brada, čierne oči, husté vlasy, krásny úsmev.
T:

Nuž, nechaj Ho, nech prevezme tvoje hlasivky, tvoje ústa a stane sa Pánom,
Najvyšším Pánom tvojho života.

C: Teraz kráča smerom k nám.
T:

OK.

C: Peter, hovorí Ježiš Kristus, Najvyšší, Stvoriteľ všetkého, čo jest, pravý Vládca
všetkých Duchovných svetov a pekiel.
T:

Potrebujeme ďalšiu identifikáciu.

C: Potrebujete ďalšiu identifikáciu?
T:

Áno. Niečo chýba pri Tvojej identifikácii, veľmi dôležité.

C: Som Jeden Boh, Pán, Ježiš Kristus, Najvyšší, jedno s Duchom Svätým, Nedielny,
Stvoriteľ všetkých nebies, všetkého, čo bolo stvorené.
T:

Ďakujem. Prepáč mi túto identifikáciu, no toľkokrát nás podviedli a zavádzali, že
nechceme urobiť tú istú chybu. Si pravým Najvyšším Duchovným Radcom H.?

C: Áno. Môj príchod bol pre H. ťažký, no musí sa naučiť, že Najvyšší musí byť
patrične identifikovaný.
T:

Bolo by bezočivé, keby si Sa podrobil meču Jenifer a ostatným?

C: Nie.
T:

Dajte sa do toho. Jenifer a všetci ostatní, dajte sa do toho kvôli objektívnosti a
spravodlivosti a súdnosti.

C: Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem. Aj On pobozkal meč. Vyzerá to, že sa s
každým objíma.
T:

Dobre. A aj s H. Ďakujem Ti, môj Pane, že si Sa podrobil tomuto testu. Keďže si
Stvoriteľ všetkého a aj hlasiviek a hlasu, podotkol by som, že Najvyšší môže
hovoriť poľahky bez akýchkoľvek dlhých prestávok medzi slovami. A,
samozrejme, H. môže byť v hlbokom tranze, ak je to vôbec možné.

C: Peter...
T:

Áno, Pane?
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C: Hovorí Najvyšší. (Dvíha sa jeho pravá ruka).
T:

Kedykoľvek... kvôli identifikácii by som chcel, aby si vždy povedal „hovorí
Najvyšší, Pán Ježiš Kristus, Jeden Nedielny Boh“, ak by ti to nevadilo.

C: Peter, hovorí Pán Ježiš Kristus, Najvyšší, Jeden Nedielny Boh.
T:

Ďakujem Ti, Pane.

C: H. má nejaké ťažkosti, lebo si chce byť absolútne istý, že sa von dostávajú správne
slová, no už to začína byť ľahšie.
T:

Dobre.

C: Všetci, ty i všetky tvoje deti ste sa naučili úžasnú lekciu počas posledných týždňov.
T:

Áno.

C: Môžem vám všetkým zložiť poklonu za to, ako to bolo zvládnuté?
T:

Ďakujem.

C: Chápeš nutnosť tej lekcie, ako sme o tom diskutovali kvôli záznamu?
T:

Áno. Možno by bolo dobrým nápadom, keby si to kvôli záznamu rozviedol.

C: Ty si bol úspešný pri budovaní tvojho mosta a dalo sa očakávať, že dôjde k tvrdým
útokom. Načasovanie procesu H. nebolo náhodné.
T:

Tak sme sa dali dokopy.

C: Využila sa panika negatívneho stavu z predstavenia H. G., a tých 90 dní,
samozrejme, bolo perfektne načasovaných, aby kolidovali s dokončením knihy,
záverečnej knihy, a s nutnosťou dokončiť proces A. vtedy, kedy ho dokončil. Tá
lekcia mala dopad na všetkých zúčastnených. Tvoj most je teraz skutočne
dokončený a spevnený a silný, kvôli ťažkosti tohto procesu. Ako všetci veľmi
dobre viete, vždy je tendencia poľaviť, keď je víťazstvo na dohľad a toto bol
jednoducho príhodný čas nechať negatívny stav vynaložiť ohromné množstvo
energie a času a úsilia na posledný beznádejný pokus zničiť, čo bolo vybudované.
(Pravá ruka klesla.) H. sa začal cítiť nepohodlne.
T:

Áno, to je fajn. Je v poriadku uvoľniť sa.

C: Ako vieš, Peter, ďalším varovným signálom, že negatívny stav infiltroval nejaký
proces, ktorý by sa mal zahrnúť medzi signály, je, keď je telo nútené držať ruky
hore dve až tri hodiny v kuse.
T:

Až do bodu, kedy človek dostane bolesti, áno?
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C: Správne. To sa stávalo neustále počas procesu H. Jeho ruky zdreveneli do tej miery,
že ich bolo treba trieť, aby sa v nich rozprúdila krv a on bol hodiny držaný v
nehybnosti a toto nie je...
T:

Od Najvyššieho?

C: ... od skutočného, pravého Najvyššieho. Máš nejaké otázky?
T:

Nuž, aký je ďalší krok? Skutočne chceme uzavrieť manželstvo, ak je čas, princípov
Lásky a Múdrosti, maskulinity a feminity. Je čas?

C: Zdá sa, že Diana a Adonis sú ochotní...
T:

Reprezentovať to zjednotenie?

C: Áno.
T:

Nuž, ako symbolizmus a ako reprezentáciu zjednotenia princípov maskulinity a
feminity, no predovšetkým ako zjednotenie Lásky a Múdrosti, čo sa nerovná moci,
ako sa chybne predpokladalo, ale pravému životu a pravej prítomnosti Najvyššieho.
Láska a Múdrosť sa rovná Životu a pravej Prítomnosti Najvyššieho, Pána Ježiša
Krista, jediného Boha Nedielneho. A Dobro plus Pravda sa rovná Moci. Keďže len
Najvyšší, Pán Ježiš Kristus, Jeden Nedielny Boh môže spojiť v manželstve tie
princípy, navrhoval by som, aby sa Najvyšší o to okamžite postaral. Je Najvyšší,
Pán Ježiš Kristus, Jeden Nedielny Boh ochotný učiniť to?

C: Áno.
T:

Potom sa daj do toho. Vnútorná Myseľ, môžeš popísať, čo sa deje.

C: Kráčajú k bielemu svetlu. Pán Ježiš Kristus stojí chrbtom k východu a Adonis je po
Jeho ľavici, Diana je po Jeho pravici. Všetci sa za nimi zhromažďujú v kruhu alebo
v polkruhu. Všetci si kľakajú. Adonis a Diana majú sklonené hlavy a stískajú si
ruky a Pán Ježiš Kristus, Najvyšší, kladie Svoje ruky najprv na ich čelá. On teraz...
všetci traja sa držia za ruky. Vyzerá to ako akási sálajúca teplá žiara. Skutočne
nepočujem žiadne slová. Vyzerajú veľmi šťastne. On stojí opodiaľ, Jeho ruky sú
takto... stále sa držia za ruky, obracajú sa k sebe a objímajú a bozkávajú sa. Teraz
ich objímajú všetci na tej oslave. Hoci, nepočul som žiadne slovo. Vyzerá to ako
komunikácia bez slov.
T:

Nuž, mám pravdu, že to bolo telepatické, že slová zneli v ich mysliach? Teraz si to
môžeš prečítať nahlas, teraz to môžeš počuť. V tvojej mysli znie, čo povedali.

C: Adonis, ktorý reprezentuješ Múdrosť, berieš si moju milovanú dcéru Dianu, ktorá
reprezentuje Lásku, za svoju Duchovnú manželku? Adonis hovorí, „beriem“.
Diana, ktorá reprezentuješ Lásku, berieš si Adonisa za svojho Duchovného
milujúceho manžela? „Beriem.“ V mene Otca, Najvyššieho, Ježiša Krista a
Nedielneho Ducha Svätého vás teraz vyhlasujem za zjednotenie Lásky a Múdrosti,
za manželstvo Lásky a Múdrosti. Teraz ste manželia. Teraz ste úplní. Nech vás
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Múdrosť a Láska učinia... nech z vás manželstvo Múdrosti a Lásky učiní zdatných
Duchovných Radcov H. Deti moje, buďte požehnané. Cesta nebude vždy ľahká, no
ste v... ste v radostnej spoločnosti. Budem stále s vami na vrchole hory. Na vrchole
Duchovnej hory. Jasajme všetci.
T:

Ďakujem.

C: Myslím, že teraz, v tomto momente sa všetci navzájom objímajú.
T:

Je tam veselo?

C: Áno, veľmi.
T:

Nuž, som rád, že sa to stalo. Odteraz bude H. pociťovať ohromný pozitívny dopad
tohto zjednotenia Lásky a Múdrosti a Maskulinity a Feminity vo svojom živote. To
z neho urobí vyrovnaného a rozvážneho, súdneho, silnejšieho a silnejšieho,
bystrejšieho a bystrejšieho, duchovnejšieho a duchovnejšieho človeka, dodajúc mu
veľké množstvo Lásky a Múdrosti a energie a sily a vitality a života a moci tvoriť z
tej večnej Prítomnosti, z Najvyššieho ako z Absolútneho Zdroja v našej Vnútornej
Mysli. Nuž, môžeme pokračovať?

C: Áno.
T:

Chcel by som sa opýtať Najvyššieho, Pána Ježiša Krista, Jedného Nedielneho
Boha, čo by sme mali urobiť s tým, čo sa volal Lucifer a čo sa mal zmeniť na
Lutera.

C: Priveďte ho ku Mne, ak si tak zvolí.
T:

Každopádne, kto to bol? Aké bolo jeho skutočné meno?

C: Volal sa Callebeder, Callebeder.
T:

Ako sa to vyslovuje?

C: C-a-l-l-e-b-t-e-r.
T:

Callebter.

C: Callebter, ako som vás informoval, je vodca novej Pekelnej Spoločnosti a bol
vyslaný s určitým poslaním — vykonať niekoľko vecí, deštruktívnych vecí. Jednou
bolo, samozrejme, zničiť ten proces. Ak by H. nepokračoval v tom procese, snahy
poslať poštu by boli vážne nabúrané, pretože jeho list bol zaradený ako časť
poštovej zásielky. Bol to úžasne diabolský plán s takmer nesčíselnými spôsobmi
víťazstva pre tú negatívnu spoločnosť.
T:

Správne.
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C: Cítili, že tak či tak dosiahnu veľké víťazstvo. Tlak na H. bol v tom čase intenzívny.
Tvoja páska bola náhodou diktovaná na jeho narodeniny, čo je pre neho vždy
veľmi traumatický deň, a prijatá v deň jeho sťahovania, čo je takisto pre jeho
konkrétnu osobnosť prinajmenšom ťažký deň. Páska bola prijatá o 5:00, a počas
obdobia intenzívneho tlaku a pocitu viny — pretože bol toho názoru, že by mal byť
doma — počúval pásku a skončil presne vtedy, keď prichádzal do svojho nového
domova, ktorý, ako si môžeš domyslieť, vyzeral ako skutočný brajgel. Toto všetko
bolo naplánované. Reakcia bola iná, než sa čakalo. Bolo príliš veľa spôsobov na to,
aby sa zistili možnosti negatívneho stavu čiastočne poškodiť alebo vlastne zničiť
ten most, ak by došlo najskôr k publikovaniu.
T:

Správne.

C: To by bola totálna katastrofa. No ako som povedal, došlo k excelentnej odpovedi
na tú výzvu.
T:

Potvrdzuješ, že to, čo obsahovala páska, bolo správnym vyhodnotením situácie?

C: Rozhodne.
T:

Ďakujem. A Callebter bol jedným z vodcov novej Pekelnej Spoločnosti?

C: Áno. Jedným z hlavných vodcov, no došlo k nečakanému nepríjemnému zvratu
udalostí pre negatívny stav v tej skutočnosti, že bezpodmienečná láska, prúdiaca na
Callebtera z M., uspela čiastočne v tom, že ho aspoň presvedčila, že chcel mať
príležitosť zažiť skutočnú konverziu.
T:

Nuž, mali by sme ho priviesť na vrchol hory? Mala by Jenifer, ktorá má od Teba na
starosti tieto veci, prísť a doviesť ho hore?

C: Áno.
T:

A zistiť, čo si chce zvoliť. OK, Jenifer, privedieš z moci Najvyššieho toho, kto je
známy ako Callebter?

C: Áno, zostupuje.
T:

Kde je držaný? V tom farmárskom dome?

C: Bol vo farmárskom dome, a teraz vystupuje na horu a čaká na úpätí cestičky v hmle
na príležitosť objaviť sa.
T:

OK, nech ho Jenifer privedie hore.

C: Áno.
T:

Teraz vieme, kto skutočne je a poznáme jeho pravé meno. Aký je význam toho
mena, Pane?
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C: Callebter má význam pre seba samého v najtemnejšej časti najhlbšieho pekla.
T:

Uhhmmm. Krajná láska k sebe, egoizmus, áno?

C: Áno. Jeho význam ma dočinenia s čistou, vyloženou nenávisťou voči všetkému
dobrému, čistému, pozitívnemu, nevinnému. Jeho význam je, jeho pravý význam
nie je v skutočnosti byť počutý, no má nesmierny význam v temných oblastiach.
T:

Už je hore?

C: Áno.
T:

Nuž, dajme mu príležitosť, šancu skonvertovať, keďže pravidlom je, že v tvojom
Stvorení a v peklách nie je nikto uväznený naveky v jednom stave a položení a že
každý sa môže zmeniť, ak vyzná z hĺbky svojho srdca svoje hriechy, kajá sa a
poprosí o milosrdenstvo a odpustenie Najvyššieho, Pána Ježiša Krista, Jedného
Nedielneho Boha, Ktorý/Ktorá za tým účelom prišiel na túto planétu Zem, aby
absolvoval misiu spásy ľudstva a aby poskytol možnosti a príležitosti všetkým v
negatívnom stave, dokonca v najhlbšom pekle, kajať sa, odvrátiť sa od svojich
hriechov a nechať ich všetky zo seba zmyť a byť poslaný do špeciálneho oddelenia
Novej školy pre Duchovné znovuprebudenie, znovupoučenie, reštrukturalizáciu, vo
veci pretransformovania z negatívneho ducha na pozitívneho a umiestnenia na
pozitívnu stranu stvorenia. Praje si prehovoriť?

C: Kľaká si pred Najvyšším. Toto hovorí Vnútorná Myseľ H.
T:

Áno, rozumiem.

C: Jenifer stojí vedľa neho. On má ešte stále formu malého dieťaťa.
T:

Je čas, aby vyrástol. Nechajme ho zmeniť sa, keď učiní svoje konečné rozhodnutie
a vyzná svoj hriech a bude sa kajať a poprosí o milosrdenstvo a odpustenie a
dostane sa mu súcitu a empatie od Božskej Lásky a Božskej Múdrosti Najvyššieho,
s bezpodmienečným omilostením. Potom bude premenený na žiarivo-bieleho ducha
a dostane nové meno.

C: Nepočujem ho nič hovoriť.
T:

Nech prehovorí.

C: Mal by použiť hlas H.?
T:

Áno. Daj sa do toho.

C: Pán Ježiš Kristus, prosím Ťa, odpusť mi moje neopísateľné a strašné hriechy.
Uvoľni mi nejaké miesto v pozitívnom stave. Odpusť mi moje mnohonásobné a
strašné hriechy proti Tebe, môjmu Stvoriteľovi. Preukáž mi milosrdenstvo, Pane,
darca života, darca svetla, odpusť mi. Vezmi ma späť do Svojho náručia. Dovoľ mi,
aby som Ti slúžil akýmkoľvek spôsobom, aký vyberieš. Slobodne sa Ti vraciam,
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aby som Ti slúžil, ako rozhodneš. Prosím Ťa, vezmi ma z tejto pekelnej spoločnosti
a nechaj ma slúžiť Ti, potom, ako dokončím vzdelávanie sa, svoju prevýchovu.
Prosím Ťa, Bože, dovoľ mi kajať sa a pridať sa k Tebe.
T:

O toto žiadaš zo svojej slobodnej voľby?

C: Áno.
T:

Nuž, postav sa na východ. Pán ťa zaplaví Bielym Svetlom a premení ťa na
dospelého bieleho ducha a prídu dvaja mocní anjeli a ukážu ti cestu do špeciálneho
oddelenia Novej školy pre Duchovné znovuprebudenie, znovupoučenie,
reštrukturalizáciu. No než tam pôjdeš, dostaneš nové meno. Vnútorná Myseľ, čo sa
deje?

C: Nuž, je... je transformovaný z dieťaťa na, neviem rozoznať tú postavu, je to biela
entita, no vysoká.
T:

Biely duch?

C: Áno. Vyzerá ako príjemný duch, hoci ho neviem rozoznať. Mám dojem, že
dostáva... že dostal...
T:

Áno, ako sa volá?

C: ... to, čo dostal, čo bolo pre neho vybrané minulý týždeň — Luter.
T:

Myslíš tým, že to je meno, pod ktorým bude fungovať?

C: Správne. Myslím, že sa mu to meno istým spôsobom páčilo.
T:

Páči sa mu? Nuž, to nebolo minulý týždeň, bolo to kedy? ... pred troma týždňami.

C: Dva alebo tri týždne, správne.
T:

Nuž...

C: A dvaja anjeli, čo sa objavili, ho vyzdvihujú a berú do Školy.
T:

Nuž, to je ohromný dôvod na oslavu, lebo v nebi niet väčšej radosti, než keď niekto
konvertuje z najhlbších pekiel do pozitívneho stavu, ako vieš. Teda, než skončíme
túto časť, chcel by som položiť Najvyššiemu jednu otázku. Smiem?

C: Áno.
T:

Pane, bol by som rád, keby si nám urobil láskavosť a prehľadal ducha, dušu, myseľ
a telo H. Svojou Božskou Mocou a zistil, či sú tam nejaké ďalšie negatívne entity
alebo duchovia, ktorí posadli, votreli sa, ktorí sú prilepení k H., ktorými sa budeme
musieť zaoberať a odstrániť ich, aby už viac neboli súčasťou jeho života, ako bol
Callebter.
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C: Padám dolu dlhým tunelom. Nad hlavou mi stále bežia podlhovasté svetlá.
T:

Skontroluj, či sa tam niekto ukrýva, vieš, z negatívneho stavu.

C: Vyzerá to ako skupina... vyzerá to ako stroje, no nemajú na konci reflektory, teraz
sú všade.
T:

Nuž, chcem dôkladný prieskum. Ak tam niekto je, nechaj ich vyjsť, postav ich na
vrchol hory naľavo. Čo je tam?

C: Peter?
T:

Áno. Kto hovorí?

C: Tu je Pán Ježiš Kristus, Najvyšší, Jeden Nedielny Boh, Stvoriteľ všetkého.
T:

Ďakujem. Skutočná identifikácia. Čo sa deje?

C: Práve sa chystáme dokončiť dôkladný prieskum. Zdá sa, že tam nie sú žiadne
ďalšie negatívne entity. Avšak, urobil by som toto... Navrhujem robiť tento
prieskum častejšie...
T:

Dobre.

C: ... lebo...
T:

Môžu sa dostať dnu.

C: ... z dôvodu, ktorý poznáš a aj ja ho poznám, no H. si ho ešte neuvedomuje.
T:

Nuž, nech sa ho dozvie. Ako často by to mal robiť vo svojom tranze — žiadať Ťa o
prieskum?

C: Povedal by som, že v jeho tranze... hovoril som o fakte, že si myslím, že H. by to
mal robiť denne. No myslím si, že jeho Radcovia by to mali robiť často a on by to
mal robiť, keď je v tranze...
T:

Oh, skontrolujem to. Keď sa vrátime po prestávke, skontrolujeme to zas a znova a
zajtra ráno to skontrolujeme zas a znova. Nevynechám nič... lebo si tie veci dobre
uvedomujem. A, samozrejme, opýtaš sa, prosím Ťa, Duchovných Radcov, či budú
takí láskaví a urobia to a pomôžu pri tom procese pod Tvojou záštitou, vedením,
predsedníctvom? Sú ochotní?

C: Áno.
T:

Oh, výborne. Nuž, je po piatej hodine, čo je čas našej prestávky, prestávky na
večeru, do siedmej. A, samozrejme, ak to podľa Teba bude vhodné a správne,
budeme pokračovať o siedmej. Budeme pripravení vrátiť sa do tohto času a
rozpoloženia a ísť domov, odkiaľ prišiel, aby sme sa dozvedeli, odkiaľ pochádza,
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kto je a aké je jeho poslanie, v rozsahu, v akom mu to zjavíš, a urobí sa čokoľvek
ďalšie, čo bude treba urobiť?
C: Áno.
T:

OK. To bude teda plán na večer.

C: Áno.
T:

Sme pripravení dať si teraz prestávku?

C: Áno.
T:

OK. Ďakujem Ti, Najvyšší, náš Milovaný Pán Ježiš Kristus, Jeden Nedielny Boh,
za pomoc a ďakujem všetkým Duchovným Radcom a Vnútornej Mysli H. A ty, H.,
zostaneš v hlbokom tranze a budeš si užívať a relaxovať a baviť sa a ak to bude
potrebné, môžeš ísť do svojej izby alebo von, sadnúť si, aby si tak toto mohol
absorbovať a správne všetko asimilovať a skutočne cítiť nesmierny pozitívny,
dobrý dopad tohto procesu na seba, aby si sa mohol skutočne stať nasledovníkom a
služobníkom Najvyššieho v pozitívnom stave a byť jedným z nás, pretože ty si
jedným z nás a si cenný, milovaný, náš brat, partner, priateľ, spojenec v službách
Najvyššieho, aby si to mohol cítiť a zažiť. Zostanúc v hlbokom tranze, aj keď
budeš z takého typu tranzu von. Opäť by som chcel navrhnúť, aby si si pamätal
všetko, čo sa udialo, aj keď budeš mimo tranzu. Toto je dôležité, aby si si pamätal
všetko, čo sa dialo, pretože to je spôsob, ako sa môžeš poučiť. Nedovoliac
negatívnemu stavu, aby ti ukradol tvoju spomienku. Prosím všetkých Duchovných
Radcov pod záštitou Najvyššieho, Ježiša Krista, aby ti umožnili mať neustále túto
spomienku a chránili ťa pred tým, aby ti negatívny stav tie spomienky ukradol.
Dohodnuté?

C: Dohodnuté.
T:

Všetkým ďakujem a budeme pokračovať o dve hodiny a prejdeme na túto úroveň, a
teraz si dáme prestávku na večeru.
PRESTÁVKA NA VEČERU...

T:

OK, teraz pokračujeme po prestávke na večeru a keď sa ťa dotknem, tvojho čela,
ponoríš sa dovnútra, oveľa hlbšie, a môžeš sa preniesť na vrchol svojej Duchovnej
Hory a k svojim ľuďom, k svojej Duchovnej Rodine, pod záštitou, vodcovstvom,
vedením, predsedníctvom Najvyššieho, nášho Milovaného Pána, Pána Ježiša
Krista, Jedného Nedielneho Boha, jediného Stvoriteľa celého Stvorenia, a pripravíš
sa na všetko, čo je potrebné zažiť, na všetko, čo bude naznačené. Nuž, keď bude
tvoja Vnútorná Myseľ pripravená... najprv chcem hovoriť s tvojou pravou
Vnútornou Mysľou a vykonať kontrolu, Vnútorná Myseľ, po tvojej identifikácii ―
lebo sme mali tú dvojhodinovú prestávku ― uistiac sa, že sa do Teba nedostalo nič
negatívne; budeš sa identifikovať tým, že povieš, že si služobník, uctievač
Najvyššieho, Jedného Nedielneho Boha, Pána Ježiša Krista. Keď budeš na to
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pripravená, nech predstúpia všetci Duchovní Radcovia a odtiaľ budeme
pokračovať. Uvoľnene, pokojne.
C: Peter.
T:

Áno.

C: Tu je Vnútorná Myseľ H...
T:

Ďakujem. Identifikuj Sa.

C: ... služobník, uctievateľ Pána Ježiša Krista, Najvyššieho, Jedného a Nedielneho
Stvoriteľa všetkého, čo jest.
T:

Ďakujem ti za Tvoju identifikáciu. Sú Tvoji Duchovní Radcovia na vrchole hory?
Skontroluj, či sú všetci prítomní.

C: Áno.
T:

Sú tam všetci? Ďakujem. Najskôr, než budeme dnes večer pokračovať dôležitými
vecami, chceli by sme zistiť, či nedochádza v tomto procese k nejakému skresleniu
či nejakej kontaminácii. Kto by chcel o tom podať správu? Kto by to mal na
starosti? Aha, v jednom bode „áno“ prst pravej ruky H. klesol a „áno“ prst na ľavej
ruke sa dvihol, čo bola mätúca situácia. A kto bude ochotný podať správu o tom?
Kto to vie?

C: Kráča k nám Konfucius.
T:

OK.

C: Veľmi rád by prehovoril.
T:

OK. Nechaj, nech prevezme vedenie a nech sa identifikuje, ako sa identifikovala
Vnútorná Myseľ.

C: Peter, tu je Konfucius, služobník a uctievateľ Pána Ježiša Krista, Najvyššieho,
Jedného Nedielneho Stvoriteľa všetkého, čo je vo vesmíre.
T:

OK. Ďakujem. Ďakujem ti, priateľ môj. Takže, o čo sa tam jednalo? Skontroluješ to
a vysvetlíš? Týkalo sa to toho indiána, alebo to bolo niečo iné?

C: Ten pohyb prstov, tie signály, tá zmena bola vyvolaná vtedy, keď došlo na okamih
k negatívnemu zamoreniu, a keď bolo to zamorenie odstránené, boli dané obrátené
signály, znamenia prstami.
T:

Bolo to vtedy, keď vnikla dnu tá tmavá slizovitá substancia?
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C: Došlo tam k pokusu o prienik, ktorý sa nezviditeľnil a vedomá myseľ H.
zareagovala, spôsobiac reakciu Vnútornej Mysle a tá reakcia spôsobila, že sa tá
negatívna entita stiahla.
T:

Takže nedošlo k žiadnej kontaminácii či skresleniu?

C: Nie.
T:

OK. Nuž, som rád, že si bol natoľko vedomý tej situácie, že okamžite rozoznal, že
niečo nie je v poriadku, čo je chvályhodné.

C: Zmieni sa ti o tom inokedy.
T:

Áno, prosím. Aj keď som mal oči stále otvorené, vieš, keď dávame na takú situáciu
pozor všetci štyria, je to oveľa lepšie, než keď dáva pozor len jeden. OK. Sú tu
nejaké otázky. Vysvetlenie sánok plných ľudí, ktoré kdesi v detstve...

C: Áno.
T:

Čo to bolo? Vieš, o čom hovorím.

C: Áno.
T:

OK. Čo je to?

C: Úkaz domnelých sánok bol v skutočnosti nebeským duchovným vozidlom, ktoré
priviezlo radcov H. a ďalších, ku ktorým má blízko, na každovečerné stretnutie a
aby mu poradili a vzpružili ho, aby vedel v nasledujúci deň, čo robiť. Toto,
samozrejme, malo pokračovanie. Išli sme na vrchol hory, čo si on nepamätá. Jeho
vedomá myseľ si nepamätá tú jednotlivú časť, a po večeri konzultovania a
posilňovania ducha a súdržnosti sa v dobrej nálade vrátil, aby čelil výzvam
nasledovného dňa.
T:

Malo to teda veľmi pozitívnu konotáciu.

C: Rozhodne.
T:

Takže to všetko ste boli vy, priatelia, skutočne? Pomáhali ste mu.

C: Áno.
T:

To som si myslel. Len som nechcel vnucovať žiadne názory, vieš. A lámem si
hlavu, že čo tá vízia knižnice, v knižnici? Nejaký komentár k tomu?

C: Bolo to jednoducho umelé skreslenie jeho mozgových funkcií.
T:

Oh, navodené liekmi?
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C: Správne. To spôsobilo, že videl alebo chvíľkovo zazrel inú dimenziu, ktorá existuje
v tom istom priestore. Tá knižnica je rovnako skutočná ako jeho spálňa, len v inom
čase.
T:

Neobsahuje to žiaden význam?

C: Nie.
T:

OK.

C: Chápeš, on nevedel, ako to ovládať.
T:

Nuž, vieš, že ak je niekto na liekoch, zbavuje to kontroly. Všetky zážitky ľudí na
liekoch sú skreslené a sú to lži, pravda?

C: Áno.
T:

OK, teraz musíme... čo radíš, ako by sme mali teraz postupovať? Máš ohľadne tej
veci nejakú radu? Je čas, aby navštívil domov, svoju domovskú základňu, odkiaľ
prišiel? Aby sa dozvedel, prečo sa dobrovoľne podujal prísť...?

C: Peter, ešte stále hovorí Konfucius.
T:

Áno.

C: Chceš, aby pokračoval, alebo chceš...
T:

Iste.

C: OK, fajn. Takže nasledovný krok môže riadiť ktorýkoľvek Radca?
T:

Nuž, nasledovný krok by mal riadiť Najvyšší, no keďže hovoril Konfucius, chcel
som, aby dal on vstupné informácie, čo si o tom myslí.

C: OK, fajn. Ja by som radil vrátiť ho do životnej situácie pred jeho narodením.
T:

Než prišiel na planétu Zem.

C: Dobre.
T:

Všetci súhlasia? Skontroluj to.

C: Od niekoho som dostal odpoveď „nie“.
T:

A od koho? Kto hovorí nie“?

C: Adonis hovorí „nie“.
T:

Kto?
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C: Adonis.
T:

Adonis, prečo?

C: Chýba mu múdrosť.
T:

Komu chýba múdrosť?

C: H.
T:

Oh. Dobre, na to tu Adonisa máme, aby tu bola múdrosť. Chýba mu múdrosť na to,
aby pochopil, čo sa stalo? Aby správne interpretoval, čo sa stalo?

C: Starosti mi robí len jeho vedomá myseľ.
T:

Áno, chápem a oceňujem tvoje starosti, lebo vedomá myseľ je komická vec, vieš.
Prečo nevložíme rozhodnutie do rúk toho, komu to rozhodnutie prináleží?
Jediného, nášho Stvoriteľa, Najvyššieho, Pána Ježiša Krista, Jedného Nedielneho
Boha? Čo vy na to?

C: Dobrý nápad.
T:

OK. Obráťme sa na Najvyššieho, Pána Ježiša Krista, Jedného Nedielneho Boha a v
skromnosti, pokore a poníženosti poprosme, aby nám Najvyšší poradil ohľadne
ďalšieho kroku a či by bolo dobrým nápadom podniknúť regresiu a dozvedieť sa
všetko, čo sa treba dozvedieť. Alebo čokoľvek, čo chce Najvyšší, aby sme urobili
na tomto večernom sedení. Prevezmúc to teraz, s patričnou identifikáciou.

C: Peter, hovorí Pán Ježiš Kristus, Najvyšší, Jeden Nedielny Boh, Stvoriteľ Neba a
Zeme a všetkého, čo jest...
T:

Ďakujem, Pane. Áno. Ďakujem Ti za Tvoju identifikáciu a ochotu byť tu. Čo radíš?

C: H. musí podstúpiť regresiu, za upokojovania zo strany nás všetkých, aby sa zistilo
veľa vecí.
T:

Môžeš nás viesť pri tom procese? Viedol by si nás pri tom procese?

C: Kvôli tvojej skúsenosti sa podvolíme tebe.
T:

OK. Všetci sa vrátime s H., samozrejme, pod záštitou, vedením, vodcovstvom
Najvyššieho a Vnútornej Mysle H. Koľko má v súčasnosti H. rokov? 52?

C: Áno.
T:

Ako budem počítať od 52 späť, pôjdeš späť v čase a počas počítania sa uvidíš,
pocítiš, zažiješ, ako ideš rýchlo späť v čase a priestore, takže keď dopočítam do
nuly, budeš v čase, na mieste, v stave svojho pôvodu, svojho pravého domova. V
tvojom pôvodnom domove, z ktorého si sa prišiel vteliť na planétu Zem za určitým
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účelom. Budeš schopný spomenúť si na všetko, čo sa udialo v tom čase pred tvojím
inkarnovaním sa na planétu Zem. Ako si sa rozhodoval? Prečo si učinil rozhodnutie
prísť na planétu Zem? Aké dôvody ťa sem priviedli, aké je tvoje poslanie? Kto si?
Prečo si si zvolil typ rodičov, ktorých si si zvolil, aby si cítil po toľký čas vinu, aký
je účel toho? Všetko ti bude vysvetlené a ty budeš schopný patrične to vstrebať,
správne to pochopiť a vedieť a poučiť sa z toho v takej miere, ako je osožné,
prospešné pre teba v súčasnej dobe a v takej miere, aby si mohol duchovne rásť a
prijať svoje poslanie a ďalší krok vo svojom duchovnom pokroku. Takže, ako
budem počítať, toto sa udeje. Ako sa ťa dotknem, budeš sa teraz vracať späť,
rýchlo. 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40 Ideš rýchlo pospiatky. 39,
38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17,
16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, nula! Teraz si v tom druhom svete,
úplne späť v čase a priestore, situácii, stave, si pred inkarnovaním sa na planétu
Zem. Vnútorná Myseľ, chcem, aby si hlásila, čo sa deje, hlasne a zreteľne.
C: Peter, hovorí Vnútorná Myseľ H.
T:

Ďakujem.

C: Vidím mätúce, nuž, nepovedala by som mätúce...
T:

Dobre, len opíš, čo vidíš.

C: Tak veľa toho treba opísať. Wow!
T:

Nuž, urob, čo vieš.

C: Modravá obloha, úplne tmavá modrá, veľa pohybu, vysoké budovy. Všetko...
oblečenie... Je to dezorientujúce v porovnaní s fyzickou rovinou H.
T:

Prečo je to dezorientujúce?

C: Príliš veľa pohybu.
T:

Dobre, požiadajme, aby bol niekto z toho miesta pridelený ako cestovný
sprievodca, alebo ako to tam volajú. Niekto, kto to miesto pozná a môže ťa tam
povodiť, ukázať ti miesto, odkiaľ pochádzaš. Najvyššia tamojšia budova, vieš, tá, v
ktorej je sídlo Rady, tam pôjdeme a požiadame o pridelenie niekoho. Čo ty na to?

C: Sme v nejakej vstupnej hale, oblej hale, s veľkou vnútornou súdnou sieňou. Sme
veľmi vysoko, no je to ešte o dosť vyššie nahor vnútri dutého jadra tej budovy.
T:

OK. Poďme tam.

C: Zdá sa, že nikto nie je dezorientovaný, len vedomá myseľ H. Všetci ostatní kráčajú
pokojne, akoby vedeli, kam idú.
T:

Nuž, to je dôvod, prečo žiadam o niekoho z toho miesta, kvôli vedomej mysli H.,
aby pomohol s orientáciou. Poďme do zasadacej siene. Pozrime sa, či sa stretneme
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s členmi rady, s vládcami toho miesta a položíme im nejaké otázky. Pozri sa, či
niekoho spoznávaš.
C: Zdá sa, že Konfucius spoznáva. Teší sa na objatie s kýmsi.
T:

Uh, huh.

C: Dookola ich predstavuje. Konfucius chce prehovoriť.
T:

Daj sa do toho.

C: Peter, tu je Konfucius. Spomínaš si?
T:

Áno.

C: Pamätáš si túto entitu? Tohto člena rady?
T:

Áno.

C: On nás povedie.
T:

OK. Nech vysvetlí H., ako sa volá to miesto, aký je to svet, aká je to dimenzia.

C: H. ...
T:

Má nejaké ťažkosti?

C: Moje meno nie je dôležité, no som starší člen rady. Máte výsadu byť dopravení sem
medzi nás. Pôjdeme dovnútra...
T:

OK.

C: ... sály, vnútornej sály. Na vrchu sú tam okná... akési oblúkovité steny, kráčame k
nejakým veľkým dubovým... vyzerá to ako dubové dvere. Podlaha je ako mramor.
Je to obrovská hala. Veľa ľudí. Trochu sa to vyprázdňuje. Kráčame k dverám,
dvere sú otvorené... vstupujeme a je tam veľká miestnosť s ľuďmi sediacimi všade
naokolo, s entitami. Nevyzerá to, že by tam bol nejaký... je tam okrúhly stôl
uprostred nejakého amfiteátra, s ľuďmi naokolo, s okrúhlym stolom. Vyzerá ako
mramorový stôl. Ľudia sedia. Vstávajú, zdravia tú spoločnosť. Ježiš sa teraz
pohybuje pred skupinou a kráča dolu, aby zaujal miesto pri stole rady, akoby bol...
T:

On to vedie.

C: A predsa, nevyzerá to, akoby... áno, prisadá si k akoby okrúhlemu stolu, a to On je
v kresle oproti vchodu, ktorým sme vošli. Postrkujú ma. Radcovia zaujímajú
miesta. Je tam čosi, čo vyzerá ako rady sedadiel, stúpajúce nahor. Každý je veľmi
sústredený. Konfucius stojí pri mne a stojíme tvárou k Ježišovi Kristovi. Konfucius
hovorí, „Pán Ježiš Kristus, Najvyšší, vodca všetkých svetov, celého vesmíru a
pekiel a Predseda Rady, môžem Ti predviesť Tvoje dieťa, H., kvôli rade? Hľadá
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informácie o svojom pôvode a o svojom poslaní.“ Konfucius sa vzďaľuje a sadá si.
(Dlhá pauza.) Konečne si kľakám a hovorím, „Pán Ježiš Kristus, som Tvoj
služobník. Pán Ježiš Kristus, Najvyšší, Jeden Nedielny Stvoriteľ všetkého vo
vesmíre, Stvoriteľ všetkých. Ja opäť a späť, ja... prerušenie, Peter?
T:

Áno.

C: Dostávam signál „áno/nie“.
T:

Áno, vidím. Čo je za problém?

C: Neviem.
T:

Skontrolujme to. Pán Ježiš Kristus, čo je za problém? OK. Zaplavme všetko
svetlom a zistime, čo je za problém.

C: Peter, hovorí Pán Ježiš Kristus, Najvyšší, Jeden Nedielny Stvoriteľ všetkého, čo je
vo vesmíre.
T:

Áno Pane, čo je za problém?

C: Vedomá myseľ H. má problém zvládnuť tú situáciu. Bolo by od teba múdre, keby
si sa zapojil aktívnejšie.
T:

Dobre, uveďme vedomú myseľ do nečinného, pozorovacieho stavu, keď sa
dotknem ľavej strany jeho mozgu, ktorá súvzťaží s vedomou mysľou. Vedomá
myseľ bude pasívna, pozorujúc bez akýchkoľvek emócií, totálne nestranná, iba
oznamujúc fakty, nezasahujúc tu do ničoho. H., si tu, aby si sa učil, a nie to
blokoval. Ak ti Najvyšší povie, že je osožné a prospešné vedieť určité veci,
znamená to, že je to prospešné a užitočné a že si na to pripravený, bez ohľadu na to,
čo si myslí tvoja vedomá myseľ, a budeš to schopný ľahko vstrebať, osvojiť si a
prijať a spoznať seba samého. Pomôže ti to lepšie spoznať seba. Teraz sa všetci
aktívne zapojme. Všetci Duchovní Radcovia, prosím vás, zaujmite ochranný postoj,
pozíciu v tejto situácii, pod záštitou, vedením, vodcovstvom Najvyššieho a
upokojte, utešte ho... Páter Pio, ty utešíš ten fyzický aspekt. Prosím si neustálu 100percentnú aktivitu pri upokojovaní jeho vedomej mysle, nech nie je ohromená, ale
nech je schopná pozorovať, poznať a čerpať potešenie, pôžitok a radosť z
vedomostí. Lebo „spoznáš pravdu a pravda ťa oslobodí.“ A, všetci Duchovní
Radcovia, teraz vás žiadam, aby ste tu zaujali ochranný postoj a spôsob a
postavenie, aby sme mohli pokračovať bez zábran, bez prekážok zo strany vedomia
či bez akejkoľvek inej negativity v tomto procese. Všetci súhlasia? Vnútorná
myseľ, súhlasíš?

C: Áno.
T:

Je to teraz lepšie?

C: Áno.
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T:

Môžeme pokračovať?

C: Áno.
T:

OK, začnime, teraz pokračujme.

C: Kým sa dialo tamto, H. bol na okružnej jazde, videl trochu z tohto sveta. Klenuté
chodby vedú dolu k moru a celá oblasť je kompletne obkolesená hlbokým,
tmavomodrým oceánom. Všetko ostatné je biele a modré a nádherné.
T:

Nuž, tak prečo je ohromený? Mala by tam byť radosť, šťastie, nie ohromenie.

C: Nuž, to bolo... už sa to dáva do poriadku.
T:

Oni to dávajú do poriadku? Nechaj, nech vidí jasne! Nedovoľ, aby sa sem miešalo
niečo z vedomia. Pokračuj.

C: Vnútorná Myseľ bude pokračovať.
T:

OK, Vnútorná Myseľ, prevezmi to.

C: Pane, opäť Ťa pokorne prosíme, aby si zjavil určité informácie, ktoré by mohli byť
pre H. nápomocné, aby lepšie pochopil svoj dôvod existovania v negatívnom
stave... H., hovorí Pán Ježiš Kristus, Najvyšší, Jeden Nedielny. Dobrovoľne si sa
podujal opustiť tento raj, tvoj útulný svet, aby si bol Mojím agentom v negatívnom
stave za účelom naučiť sa rôzne metódy a techniky, ktoré používa negatívny stav
na kontrolu sŕdc a myslí obyvateľov iných svetov. Než si odišiel, poznal si, že to
bude odporné, no slúžil si Mi predtým a slúžil si Mi dobre a bol si výnimočne
kvalifikovaný na túto konkrétnu misiu. Negatívny stav používa peniaze, zákon,
peniaze a zákon, peniaze a zákon na kontrolu všetkých entít v tele v negatívnom
stave. Kontroluje ich schopnosť rozmnožovať sa, jesť, piť, existovať, mať
prístrešie, poskytovať informácie, za použitia peňazí, a moc negatívneho stavu je
pevne zakotvená v oficiálnych cirkvách, finančných inštitúciách a v justícii. Ty máš
príležitosť študovať spôsob, ako všetky tieto oblasti fungujú. Bol si u vojska, bol si
intenzívne zaangažovaný do práva, bol si dôkladne vyškolený vo finančných
trikoch. Tvoja pozícia je jedinečná, syn Môj. Plán tvojho života bol pripravený, než
si sa narodil. Teraz si dobre trénovaný a jediné, čo môžem povedať, je, že toto bol
obojstranne prijateľný plán, ktorý si prijal dobrovoľne, a že kedykoľvek v
budúcnosti, samozrejme, môžeš svoju misiu ukončiť a vrátiť sa ku Mne. Zatiaľ sa
bude tvoj životný plán naďalej odvíjať deň za dňom a ty máš teraz prístup k svojim
radcom a ku Mne a k Petrovi a postupne pochopíš a bude ti povedané toľko, koľko
treba, ako sa bude ten plán naďalej odvíjať. Prosím ťa, buď trpezlivý. Mal by si sa
tešiť z tvojho pokroku. Ideš presne podľa plánu. Dlhý čas si putoval s Petrom. On
bol tvojím študentom. Teraz si ty jeho študent. Budete sa naďalej učiť jeden od
druhého. To je nateraz všetko. Želáš si ty alebo niektorý z tvojich radcov položiť
otázky Mne alebo Členom Rady?
T:

Môžeme klásť otázky?
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C: Áno.
T:

Chápem to správne, že vstup do negatívneho stavu nezačal na planéte Zem, ale
najprv vo Vymiestnenej Zóne Intermediárneho sveta?

C: Áno.
T:

A tam sme boli spolu, ja a H., pracujúc na určitých veciach?

C: Áno.
T:

Aký je presne vzťah medzi H. a mnou a Petrom?

C: Ty a Peter a H. ste boli daní dohromady v boji, ktorý sa odohral v Intermediárnej
Zóne a ktorý bol úspešný, čo vám želám aj teraz, aby ste boli úspešní vo vašom
súčasnom boji. Bol si a aj si kamarát H., slúžiaci... Vidím pevnosť, obrovskú
pevnosť. Ukazuje mi obraz...
T:

Áno, v tom Intermediárnom svete?

C: ... obrovskej bitky, čohosi, čo vyzerá ako z hviezdnych vojen. Tipujem, že som bol
nejaký veliteľ.
T:

Chcel by som sa Pána opäť opýtať, aký bol náš vzťah. Je to svet radcov, raj, je to
nebo, duchovný svet?

C: Peter, takýmto spôsobom by ten svet vykreslil H. Ako vieš, realita toho sveta by
bola skrz jeho súčasný zrak doslovne neopísateľná.
T:

Áno, rozumiem.

C: Pokúšame sa dať tomu určitú stabilitu pre jeho ľudský zrak. Je to Duchovný svet.
Slúžil si v Intermediárnom svete, ktorý, opäť, je pre neho veľmi ťažké...
T:

Pochopiť?

C: ... pochopiť alebo si predstaviť.
T:

Boli sme s ním príbuzní? Boli sme s ním príbuzní v Duchovnom Svete?

C: Vaše kamarátstvo je ťažké vysvetliť ľudskými termínmi. Váš svet je plný hodností
a označení, ktoré v našom svete neexistujú.
T:

Dobre, dokonale to chápem.

C: A pre Mňa je ťažké odpovedať vo vašom jazyku, aký bol váš presný vzťah, len že
ste mali spolu dlhotrvajúci vzťah a že ste si navzájom slúžili ako kamaráti a
učitelia, a že ste kráčali tou istou cestou.
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T:

Čosi ako bratia-dvojičky?

C: Áno.
T:

Takže by sme boli asi v rovnakom veku.

C: Áno. No často ste si menili pozície. Každý si osvojoval iné oblasti odbornosti, ako
ste sa pohybovali po tých Zónach.
T:

Toto je posledná zastávka, než pôjdeme domov?

C: Dúfajme, no potom to bude na vás, a pred vami bude kopa možností voľby a budú
ťažké a vy budete musieť stále robiť rozhodnutia. Jediné, čo môžem povedať, je, že
smerujete správnym smerom.
T:

Ďakujem. Máš nejakú špecifickú radu pre H., čo by mal so sebou robiť ďalej,
každodenne.

C: Obaja si robíte svoju prácu a budete si navzájom veľmi pomáhať, pretože každý z
vás sa učí alebo zvláda odlišné oblasti a pre každého z vás získať totálne poznanie
toho druhého by bolo v tomto štádiu nemožné, mali by ste teda pokračovať, ako ste
to robili v minulosti, a nepokúšať sa zaujať rolu toho druhého, ale jednoducho si
stáť po boku a radiť si navzájom, keď to bude nutné. Obaja máte úžasne veľký
potenciál robiť zázraky na misách, ktoré vám boli pridelené. Bude to fakticky
explózia vašich oblastí odbornosti. Ty budeš potrebovať radu H. ohľadne
finančných vecí a právnych vecí a všetkých ostatných vecí, ktoré použije negatívny
stav na to, aby sa ťa pokúsil zničiť. Zatiaľ čo, na druhej strane, H. je v podstate
vyprahnutý a odrezaný od Duchovného Sveta, aby mohol zvládnuť techniky, ktoré
budete musieť vedieť, pretože vaše rôzne duchovné aktivity nesmierne rýchlo rastú.
On ti už poskytol svoje pozorovania, tebe a Glórii. Robí to s neochotou, pretože má
rád všetkých, ktorých sa to týka, no mnohí sa pokúsia zviesť sa s tebou, takí, čo sú
nekompetentní.
T:

Som si vedomý toho nešťastného faktu.

C: A keďže H. bude mať ten istý problém, lebo jeho finančná ríša začína rásť, bude
potrebovať stálu, sústredenú duchovnú radu, aby sa vyhol tomu, aby sa opäť chytil
do pasce negatívneho stavu. Vlastne, on je vo väčšom nebezpečenstve než ty.
T:

Som si toho vedomý.

C: Lebo je obklopený, totálne obkolesený...
T:

Žralokmi.

C: Áno. Toto robí zlé meno žralokom.
T:

Je to ešte horšie, že? (Smiech) Rozumiem.
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C: Moje ryby sú nevinné v porovnaní s entitami v ľudských telách, ktoré obklopujú H.
Tí nemajú žiadne zľutovanie, žiadny súcit. A ani na jedného z vás sa nebudú
pozerať s potešením.
T:

Nuž, cítime Tvoju ochranu a neustály kontakt s Duchovným Svetom, s našimi
Duchovnými Radcami, a za Tvojho vedenia nemôžu nikdy zvíťaziť.

C: Obaja ste už dosť vyťažili všetky zdroje na vašu ochranu.
T:

To je pravda.

C: A my vás naďalej budeme chrániť.
T:

Ceníme si to, lebo to potrebujeme.

C: Uznajte obaja, že je zázrak, že ste... nažive, obaja.
T:

To je pravda.

C: Ak toto nie je predvedenie sily pozitívneho stavu, iné vám nemôžem dať.
T:

Príklad, áno? Je to skutočná demonštrácia sily pozitívneho stavu. A spôsob, akým
nás napadli teraz, v tom procese, je akousi korunkou tomu všetkému. Ničomný
útok.

C: Bola to jednoduchá demonštrácia ich moci a sily pozitívneho stavu.
T:

Áno. Čo by mal ešte H. v tomto okamžiku vedieť?

C: Podľa môjho odhadu svoj proces dokončil.
T:

Úspešne?

C: Úspešne. Takže, ak si meral čas, ako... keby bol celý proces zvládnutý ako toto
sedenie, potom by bol kompletný. Inými slovami, čas by bol býval...
T:

Mali sme teda dostatok času dokončiť ten proces?

C: Áno.
T:

Ďakujem. Nuž, rád by som, samozrejme, kvôli H. zdôraznil dôležitý fakt. Ty vieš aj
ja viem... toto je len pre vedomú myseľ H. ... že to nie je zavŕšenie; v istom zmysle
je to začiatok.

C: Áno, on to chápe.
T:

On chápe, že...

C: Dobre.
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T:

... že teraz je na ňom, aby to prevzal a pokračoval.

C: Bol prinútený plne si teraz uvedomiť svoje zdroje.
T:

Ako teda vidíš, je na ňom, aby použil tie zdroje, takže ja sa nemusím púšťať do
sugescií a do toho všetkého.

C: Teraz cez neho otvorene hovorím, že by si mal zachovať tú spomienku.
T:

OK, nech si zachová tú spomienku. Čo navrhuješ ohľadne automatického písania?
Mal by ho úplne odstrániť? Je to nebezpečný hazard.

C: Je to nástroj, ktorý môže príležitostne použiť za prítomnosti niektorých, čo by to
overili...
T:

Áno. Ako?

C: Myslím taký spôsob, že ak ty alebo M., alebo Glória, alebo niekto s vynikajúcou
reputáciou je svedkom a kladie otázky a overuje to skrz všetky svoje intuitívne a
všetky prstové signály, to je potom skrátka ďalší zdroj, ktorý možno použiť na
objasnenie vecí, ako je jeho písanie kníh, informačných článkov...
T:

Áno.

C: ... vieš, toho druhu vecí. Je to dobrý nástroj, až na špecifické vedenie, ktoré by mal
používať, a chodenie na vrchol hory; mal by zintenzívniť používanie nástrojov, v
ktorých si ho školil ty.
T:

Medzi štyrmi očami?

C: Správne.
T:

To je jediný, správny, spoľahlivý spôsob. To je dobrý nápad, vieš, písať cez
automatické písanie články, ktoré sú od teba. To je iný príbeh. A, samozrejme,
vždy to skontrolovať so mnou alebo s M., alebo s niekým duchovne pokročilým,
aby ho neoklamali. Teda, vieš, čo by bolo možno dobrým podnetom? Že, ak by to
potreboval urobiť, potom by si zobrazil, predstavil alebo sa cítil, že je na vrchole
hory, otočený k Tebe, z východu, obklopený všetkými svojimi Duchovnými
Radcami, vrátane mňa, lebo ja som jeden z jeho Duchovných Radcov, a vždy s
patričnou identifikáciou, identifikujúc sa písomne, kto je kto, uctievajúc Jedného
Boha Nedielneho, Najvyššieho, Pána Ježiša Krista a dôkladne skontrolujúc
pomocou ideomotorickej signalizácie a verbalizácie a rozprávania sa s tebou, či to
prišlo od teba, alebo nie. Čo ty na to?

C: Áno, to by bolo postačujúce.
T:

Tak potom, výborne.

C: No má to obmedzené použitie, lebo je to nebezpečný nástroj.
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T:

Áno, to je. A len za účelom písania článkov pre noviny alebo písania kníh. Nie za
účelom žiadosti o radu. V tom spočíva nebezpečenstvo. A nie za účelom
predpovede budúcnosti.

C: Správne.
T:

Súhlasíš s tým, že túžba poznať budúcnosť, presné dátumy, je z negatívneho stavu?

C: Áno.
T:

To je jeden zo spôsobov, ako môžeme poznať, že do tohto zasahuje negatívny stav,
lebo oni tam milujú predpovedanie budúcnosti. Oni milujú rozhovory o fyzickej
reinkarnácii. Miešajúc a zamieňajúc si fakt, že prechádzame rôznymi zónami, vieš,
a zažívame rôzne veci, a potom prichádzame na planétu Zem a ľudia si myslia, že
tu už boli predtým.

C: Môžem vám obom sľúbiť, že sa nebudete reinkarnovať na planétu Zem.
T:

Boli sme tu už niekedy?

C: Nie.
T:

Nuž, povedz mu to, pretože ohľadne toho existuje mnoho nezmyslov. Automatické
písanie a, vieš, tamtie hnutia na tejto Zemi sú výborné v oblasti fyzickej
reinkarnácie, čo je, ako vieš, baštou negatívneho stavu. Súhlasíš s tým?

C: Áno. On chápe, že toto je jeho jediná návšteva; že Ja som láskavý, vľúdny Boh a že
nie som taký krutý, aby som vás tam dolu poslal dvakrát.
T:

Alebo viackrát.

C: Alebo viackrát, správne.
T:

Ďakujem. Navrhuješ, že by sme snáď mali mať krátke spoločné sedenie,
zhovárajúc sa s Duchovnými Radcami zajtra ráno? Bol by to dobrý nápad?

C: To by mohol byť dobrý nápad.
T:

OK, než to dokončíme, mohol by som ťa opäť poprosiť, v spojení, v jednote, v
zhode a v súlade so všetkými Duchovnými Radcami, aby si ho dôkladne
skontroloval ohľadne akejkoľvek možnej prítomnosti negatívnych entít,
kontaminácií, zamorení, otráv, ku ktorým mohlo dôjsť v tomto procese, aby sme
ich mohli okamžite, na mieste napraviť a odstrániť? Prejdúc každú jednu bunku,
oblasť jeho ducha, duše, mysle, tela, mozgu, všetko, oznámiac mi potom výsledok.
(Veľmi dlhá pauza.)

C: Ešte stále je bez negatívnej kontaminácie.
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T:

OK. Udržiavaj ten stav, to rozpoloženie, nepretržite, nakoľko je to len možné, a
opäť by som chcel zopakovať, že H. to bude robiť každý deň. Vždy, keď bude v
tranze, keď začne a keď skončí, urobí taký prieskum. Dohodnuté?

C: Áno.
T:

Je to veľmi dôležité, však?

C: Áno.
T:

A to isté teraz... Rád by som navrhol, aby si H. zapamätal všetko, čo sa udialo a aby
veril, dôveroval a spoľahol sa na realitu toho, čo sa udialo, bez akýchkoľvek
pochybností, bez toho, aby bol ohromený vedomím, a nech všetko počas nočného
spánku vstrebe a osvojí si všetko. Ak potrebuje nejaké potvrdzujúce sny ohľadom
toho, môžeš mu ich poslať alebo podobne. Aby strávil veľmi pekný večer a mal
príjemný nočný spánok a zajtra ráno sa pustíme do sedenia, pôjdeme do hlbokého
tranzu, uistiac sa, skontrolujúc, či sme urobili všetko, čo bolo nutné urobiť, proste
len kvôli istote a aby sme boli na bezpečnej strane. A tiež, ešte by som chcel zajtra
ráno prehodiť pár slov s každým jedným radcom zvlášť i spoločne a, samozrejme, s
Najvyšším. Dohodnuté?

C: Áno.
T:

Ďakujem. Je to pre dnešnú noc všetko?

C: Áno.
T:

Všetci sú spokojní?

C: Všetci sa usmievajú.
T:

Jenifer?

C: Usmieva sa.
T:

Adonis?

C: Usmieva sa.
T:

Už sa viac neobáva, že nemáš dostatok múdrosti?

C: Usmial sa.
T:

Nuž, ja ti nič nevyčítam. A Diana?

C: Usmieva sa.
T:

A môj krásny dávny priateľ Konfucius?
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C: Krásne sa usmieva.
T:

A Maya?

C: Maya vyzerá trochu zmätene, no myslím, že...
T:

Ako to?

C: ... dostáva ďalšie jasné „áno“.
T:

Príliš veľa prírody, pravda?

C: Správne.
T:

Je v nejakom koženom oblečení? Z kože?

C: Vyzerá to ako koža, áno.
T:

Koža. Nuž, koža súvzťaží s prírodným dobrom, chápete. No ona je OK?

C: Uhhmmm, je v poriadku.
T:

Peter?

C: Vyzerá šťastne.
T:

Páter Pio?

C: Vyzerá šťastne.
T:

A Najvyšší?

C: Usmieva sa.
T:

Nuž, potom by som chcel s požehnaním Najvyššieho vyjadriť svoju vďaku a
ocenenie za to, že sem bol konečne H. poslaný a za to, že sme spolu strávili
príjemné chvíle a za to, že sme mali príjemný zážitok, a zostaňme naďalej spolu a
užime si zvyšok večera. Skončili sme trochu skôr, než bolo plánované, asi o
hodinu, no to je v poriadku. A ako hovorím, nech dnešný nočný spánok...
povedzme, nech ubehne ďalších 10 rokov počas noci za skresleného času. 10
rokov, počas ktorých bude všetko vstrebané, naučené, inkorporované a vyliečené.
Zabezpeč, aby pokračovalo uzdravovanie zo všetkých tých fyzických problémov,
súvzťažností a aby behom noci došlo ku kompletnému odstráneniu akejkoľvek
viny, neistoty a pochybností. Noc bude použitá ako 10 rokov na úplné odstránenie
všetkého škodlivého a na to, aby zosilnel a získal odvahu a guráž a aby bol
statočný, nebojácny, bez obáv, bez pocitov viny, plný bezpodmienečnej lásky a
múdrosti. Pravý nástroj a služobník Najvyššieho, nášho Milovaného Pána Ježiša
Krista, Jedného Nedielneho Boha, Stvoriteľa celého Stvorenia a všetkého, čo jest, a
Vládcu pekiel. A zajtra ráno, samozrejme, môžeš vstať v hlbokom tranze, takže po
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raňajkách prídeme a budeme mať krátke sedenie alebo čokoľvek, čo treba, aby sme
sa uistili, že sme urobili všetko, čo bolo nutné urobiť. Je to všetko?
C: Áno.
T:

Ďakujem. Teraz sa môžeme presunúť na túto úroveň a pre dnešný večer končíme.

TERAPEUT BUDE POKRAČOVAŤ zajtra ráno.
T:

Dnes je 31. júl a toto je post-záverečné sedenie. Ako sa ťa teraz dotknem, prenesieš
sa, presunieš sa do hlbokého, plenárneho stavu duchovného tranzu, ktorý môže byť
oveľa hlbší než čokoľvek, čo si zažil predtým, ak to bude tvoja pravá Vnútorná
Myseľ a praví Duchovní Radcovia považovať za vhodné. Necháme, nech tvoja
pravá Vnútorná Myseľ a tvoji praví Duchovní Radcovia rozhodnú, čo je pre teba
najlepšie zažiť, čo je pre teba najlepšie v tom zmysle, čo treba dosiahnuť alebo sa
naučiť, alebo zosumarizovať, alebo podobne pri tomto poslednom sedení tvojho
procesu Intenzívnej duchovnej hypnoterapie. A ako pomaly, hlboko a pravidelne
dýchaš, vchádzaš hlbšie a hlbšie dovnútra, úplne až do centra, k svojmu
Absolútnemu Zdroju, k Najvyššiemu, Pánovi Ježišovi Kristovi, Jednému Bohu
Nedielnemu, Stvoriteľovi všetkého, čo jest. A opäť môžeš zahrnúť do prehlbovania
svojho tranzu všetko a ísť viac a viac dovnútra. A teraz sa môžeš preniesť na vrchol
svojej duchovnej hory, do svojho domova a pevne sa tam zabývať a urobiť si tam
pohodlie, pozvúc všetkých svojich Duchovných Radcov pod záštitou, vedením,
vodcovstvom, predsedníctvom Najvyššieho, Pána Ježiša Krista, Jedného Boha
Nedielneho, aby pomohli s týmto procesom. A ja žiadam tvoju pravú Vnútornú
Myseľ, aby v tebe všetko prevzala, tvoje hlasivky, tvoje ústa, tvoju reč, tvoje prsty,
tvoje ruky, tvoje telo. Navrhujem, nech hocikto, kto príde ako prvý, Vnútorná
Myseľ (najskôr chcem, samozrejme, hovoriť s Vnútornou Mysľou), začne kvôli
bezpečnostnej kontrole s identifikáciou teba, Vnútorná Myseľ, a všetkých
Duchovných Radcov, jedného za druhým (pretože chcem hovoriť s každým,
stručne, alebo tak dlho, ako je potrebné), aby sa identifikovali pri bezpečnostnej
kontrole povediac, že uctievajú Jedného Boha, Pána Ježiša Krista, Najvyššieho,
Ktorý/Ktorá je Jediným Bohom Nedielnym, Stvoriteľom všetkého, čo jest. Som si
úplne istý, že ocenia takú potrebu bezpečnostnej kontroly. Preto teraz pokorne
žiadam tvoju pravú Vnútornú Myseľ, aby prevzala vedenie a aby sa najprv sama
identifikovala, a potom, samozrejme, budeme hovoriť. Daj sa do toho.

C: Peter, hovorí pravá Vnútorná Myseľ H. Uctievam Pána Ježiša Krista, Najvyššieho,
Jedného Boha Nedielneho, Stvoriteľa vesmíru a Pána celého Stvorenia a pekiel.
T:

Ďakujem ti veľmi pekne, dobré ráno. Je milé zhovárať sa s tebou a ďakujem ti za
tvoju identifikáciu. Povedz mi, ako sa má H. z tvojho hľadiska, aký bol jeho nočný
spánok a akékoľvek jeho sny, ktoré si musíme uvedomiť alebo ich analyzovať?

C: H. nemá žiadne podstatné problémy, s ktorými by si bolo treba robiť starosti. Jeho
sny nemali žiadny osobitný význam.
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T:

OK. Bol nočný spánok využitý, ako bolo navrhnuté, na vstrebanie všetkého, čo sa
dozvedel včera?

C: Áno. No v hlbšom stave, než si môže pamätať.
T:

Nuž, zvyčajne, vieš, niekedy si robíme veci po svojom, keď si to pamätáme, takže
je lepšie nepamätať si, nerobiť si to po svojom. Nie je tak?

C: Áno.
T:

Povedala si, že nemá žiadne podstatné problémy. A čo nepodstatné problémy?
Vieš, keď máš niekoľko nepodstatných problémov, keď ich spojíš, stávajú sa
jedným podstatným problémom.

C: On pôjde podľa svojej obvyklej šablóny. Je muž návyku. Jeho šablónou je
pomodliť sa pred raňajkami a potom meditovať v situácii, v ktorej nemôže byť
rušený. Ešte stále sa zdráha komunikovať bez dohľadu, no dnes to premôže.
T:

Dúfam, dúfam. Vieš, aké dôležité je urobiť to.

C: Áno.
T:

Musí byť nezávislý.

C: Áno.
T:

A nie byť závislý na mne alebo na nejakom dohľade, ale úplne všetko čerpať z
teba. Závisieť na Vnútornej Mysli a na Absolútnom Zdroji v tebe. Už nie na Petrovi
Francuchovi či niekom inom, ale čerpať všetko z vnútra. A, samozrejme, Peter
Francuch alebo ktokoľvek môže, vieš... môžeme zdieľať veci a môžeme, keď je to
nevyhnutné, radiť alebo ukazovať cestu, no všetko sa musí skontrolovať a čerpať z
vnútra. Nie je tak?

C: Áno.
T:

OK.

C: Všetci budú mať radosť z výsledkov dnešnej raňajšej meditácie, som si istý. Kde
sme, je prekrásne.
T:

Teda, na vrchole hory?

C: Áno.
T:

OK. Chcel by som si so všetkými po jednom stručne pohovoriť, alebo tak dlho, ako
je nutné a overiť si, či by sme mali postupovať tak, ako včera prišli, čiže, začneme s
Jenifer, potom s Adonisom, Dianou, Konfuciom, Mayou, Petrom, Pátrom Piom a
Najvyšším? Čomu dávajú prednosť oni? Je to v poriadku, urobiť to tak?
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C: Peter, navrhol by som, aby sme začali s Jenifer.
T:

OK. Ďakujem ti, Vnútorná Myseľ. Je pripravená?

C: Áno.
T:

Jenifer, prevezmi teraz hlasivky, ústa, reč H. a kvôli bezpečnosti sa identifikuj.

C: Peter, som Jenifer. Uctievam a slúžim Pánovi Ježišovi Kristovi, Najvyššiemu,
Jednému Bohu Nedielnemu, Stvoriteľovi vesmíru a Pánovi a Vládcovi celého
Stvorenia i pekiel.
T:

Ďakujem ti, Jenifer, a vitaj. Dobré ráno, ako sa máš?

C: Mám sa fajn. Vrchol hory je bezpečný. Sme chránení viac než zvyčajne. Celý
vrchol hory sa trbliece bielym svetlom. Nie sú tam žiadne tiene.
T:

Výborne.

C: Myslím, že môžeš pokračovať ďalšími Radcami.
T:

Ako môže, než prestaneš, ako ti môže H. pomôcť? A ak budeš od neho potrebovať
nejakú pomoc, daj mu vedieť. Aby ste si poslúžili navzájom, vieš.

C: Je veľmi príjemné byť v mojej súčasnej forme a v tak príjemnej spoločnosti. Veľa
sa učím. Mala som nejaké ťažkosti so vstrebaním všetkých informácií, ktoré mi
poskytovali druhí Radcovia. Budem H. oveľa nápomocnejšia, keď som si viac
zvykla na svoje nové prostredie. Milujem H., milujem všetkých, ktorí sú so mnou,
vrátane teba...
T:

Áno, aj ja ťa mám rád.

C: ... Peter.
T:

Aj ja ťa mám rád, veľmi, a vážim si tvoju čestnosť. A jediné, čo musíš urobiť,
Jenifer, vždy, keď máš nejaké ťažkosti pri asimilácii alebo prispôsobovaní sa,
jediné, čo musíš urobiť, je obrátiť sa na nášho Milovaného Pána a požiadať Ho o
pomoc pri prispôsobovaní sa a odstraňovaní tých ťažkostí, a pocítiš úľavu.

C: Budem sa učiť.
T:

Áno. Teraz si už spokojná?

C: Áno.
T:

Že sa to nedá porovnať s tým, aké to bolo, než si sa pridala k nám?

C: Absolútne nie.
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T:

Ďakujem ti za tvoju úprimnosť. OK. Dbaj na to, aby si sa každý deň zhovárala s H.,
keď pôjde na vrchol hory a keď bude meditovať, OK?

C: S radosťou.
T:

Dobre, kto chce hovoriť ďalší? Identifikuj sa.

C: Tu je Adonis.
T:

Dobré ráno, Adonis. Identifikáciu, prosím.

C: Uctievam a slúžim Pánovi Ježišovi Kristovi, Najvyššiemu, Jednému Bohu
Nedielnemu, Stvoriteľovi všetkého, čo jest a Pánovi a Vládcovi celého Stvorenia i
pekiel.
T:

Ďakujem ti veľmi pekne za tvoju identifikáciu. A ako sa ti darí?

C: Veľmi dobre. Vrchol hory má dnes ráno špeciálne požehnanie, kvalitu krásy.
T:

To je úžasné.

C: Teraz tam bude viac smiechu, viac radosti.
T:

To potrebujeme.

C: Strávim s H. viac času. Bude u mňa hľadať radu ohľadom toho, aký má vzťah k
ľuďom. Môžem ho naučiť, ako môže byť veľmi duchovný, a predsa byť
považovaný za prvého medzi rovnými, takpovediac.
T:

Dobre.

C: Odovzdám mu veľa múdrosti.
T:

Potrebuje to.

C: Áno.
T:

Ako vieš, a ako viem ja i on. To je úžasné, Adonis. Ako sa máš na medových
týždňoch?

C: Absolútne nádherne.
T:

Teším sa s tebou. Je ešte niečo, čo by si chcel dodať?

C: Nie.
T:

Ďakujem ti, Adonis, za tvoju milú ponuku poslúžiť a pomôcť H. v takej dôležitej
oblasti jeho života. Buď nablízku, úzko spolupracuj, vy všetci. Dostatočne nablízku
a buď na 100 % do všetkého zapojený.
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C: My už sme veľmi blízko.
T:

Dobre. A ak budeš potrebovať niečo od H., proste mu daj vedieť, OK?

C: Určite dám.
T:

Ďakujem. Nuž, kto je ďalší, Diana? Deana, Deana, ako sa má moja krásna pani?
Prevezmi to.

C: Dobré ráno.
T:

Dobré ráno, Diana.

C: Uctievam Pána Ježiša Krista, Najvyššieho, Jediného Boha Nedielneho, Stvoriteľa
všetkého, čo jest a Pána a Vládcu nebies i pekiel.
T:

Ďakujem ti, Diana, za tvoju identifikáciu. Ako sa máš a čo sa deje z tvojho
pohľadu?

C: H. ma požiadal o stretnutie v jeho stave snenia, no minulý večer bolo lepšie stráviť
čas v hlbokom tranze so všetkými jeho Radcami a s Najvyšším, vstrebávajúc
informácie, ktoré získal včera. Budeme mať dostatok času byť spolu. Jeho
schopnosti sú v súčasnom čase intenzívne využívané na absorbovanie veľkého
množstva informácií, hoci na úrovni svojej vonkajšej mysle zažíva toto
vstrebávanie len z malej časti. Som veľmi šťastná s Adonisom. Som veľmi šťastná
s Radcami. Cítim k vám všetkým veľkú lásku.
T:

Ďakujeme, aj my ťa veľmi milujeme.

C: H. sa odo mňa veľa naučí a trpezlivosť bude jedna z jeho lekcií.
T:

Nuž, taký druh lekcií potrebujeme všetci, ver mi. Najmä na tejto úrovni v Zóne
Vymiestnenia planéty Zem. Všetci potrebujeme trpezlivosť, naučiť sa trpezlivosti.
Ďakujem ti, Diana. Ako by si chcela, aby som to vyslovoval, Diana, či Deana,
alebo je to jedno?

C: Tak i tak.
T:

Tak i tak, OK. Ďakujem.

C: Rado sa stalo, Peter.
T:

Je ešte niečo, čo by si chcela dodať?

C: Nie.
T:

Nuž, pokračuj vo svojich šťastných medových týždňoch.

C: Ďakujem ti veľmi pekne.
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T:

A veľmi ťa mám rád.

C: A aj ja ťa mám rada, Peter.
T:

A kto bude hovoriť ďalej?

C: Peter, hovorí Konfucius...
T:

Môj starý priateľ.

C: ... Dobré ráno...
T:

Dobré ráno, priateľu.

C: ... starý priateľ. Uctievam a slúžim Pánovi Ježišovi Kristovi, Najvyššiemu,
Jednému Bohu Nedielnemu, Stvoriteľovi všetkého, čo jest a Pánovi a Vládcovi
nebies i pekiel.
T:

Ďakujem ti za tvoju identifikáciu, môj starý priateľ. Ako to všetko ide a ako sa
máš?

C: Vynikajúco.
T:

To veľmi rád počujem.

C: Máme radosť z pokroku H., najmä v jeho stave spánku.
T:

Minulú noc?

C: Áno. Má mierny šokový stav.
T:

Prečo?

C: Tento týždeň vstrebe oveľa viac informácií. No ako vieš, zostalo nám veľa
domácich prác, aby sme upratali jeho duchovný domov od odpadkov, ktoré po sebe
zanechali intenzívne aktivity negatívneho stavu. Toto je zvlášť dôležité v oblasti, za
ktorú som zodpovedný ja a táto úloha je tak rozsiahla, že stav spánku je na to
najvhodnejší. No postupne sa bude cítiť príjemnejšie a pokojnejšie, ako bude toto
bremeno odstraňované a behom jedného týždňa lineárneho času budeme mať túto
najťažšiu úlohu v podstate dokončenú. Toto je priorita.
T:

Správne. Asi o týždeň lineárneho času?

C: Áno.
T:

Myslíš, do budúcej nedele?

C: Áno.
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T:

OK. Je niečo, čo môžeme urobiť, nejaké špecifické problémy, ktoré treba okamžite
vyriešiť alebo sa o ne lepšie postarať, keď bude cestovať alebo spať, sám?

C: Plán je, že sedenia sa odohrajú na začiatku jeho ciest, aby množstvo času, behom
ktorého by musel robiť rozsiahlu meditáciu, bolo trochu obmedzené, aby sa tak
mohla hlavná časť jeho transformácie uskutočniť v jeho stave spánku. Ako vidíš
alebo počuješ, významné množstvo práce bolo dokončené už v prvú noc.
T:

Dobre. To rád počujem.

C: On je veľmi vnímavý. Posledná prekážka, jednako však, je to veľmi veľká úloha.
T:

Jediné, čím som bol mierne sklamaný, bolo, že ráno, keď vstal, nemeditoval.

C: Naučí sa to.
T:

Tak trochu sa spoliehal na toto sedenie, a to v budúcnosti vôbec nebude. Povedz
mu, pripomeň mu, že aj keď má sedenie so mnou, neznamená to, že nemá
zodpovednosť mať svoje vlastné sedenie zo svojej vlastnej slobodnej vôle ako prvé,
keď ráno vstane. Čo ty na to?

C: Rýchlo sa to naučí.
T:

Možno je to tak trochu aj moja chyba. Mal som to navrhnúť minulú noc, než sme
skončili, vieš. Považoval som za samozrejmé, že to chápe. Nuž, nedošlo k žiadnej
ujme a ja dúfam, že nie si kvôli tomu mrzutý.

C: Nie, predsa len prišiel na vrchol duchovnej hory a nanešťastie... nie nanešťastie,
v tom čase bol v sprche a vtedy mal náhle zážitok, že každý je v sprche a on v
rozpakoch vycúval...
T:

Bahhhh?

C: Ale...
T:

Musí sa učiť všetko správne.

C: ... naučí sa, že toto môže byť pre všetkých veľmi príjemný zážitok.
T:

Samozrejme, nielen to, ale ako dobre vieš, a ako viem ja a všetci na vrchole hory, a
nech sa to dozvie aj on, toto je tiež symbolická situácia, keď ideš do sprchy,
duchovne, vieš, s čím súvzťaží voda? Voda súvzťaží s čističkou pravdy. S pravdou,
ktorá očisťuje. Takže keď ste všetci spolu v sprche, pomáhate si pri procese
očisťovania, upratovania ducha a duše, tak ako to on robí so svojím telom, ako
súvzťažnosť. Nie je tak?

C: Áno, on to spoznal na intelektuálnej úrovni, no mal s tým problémy na fyzickej
úrovni. No na to si zvykne...
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T:

Nezmysel... taká hlúposť. (smiech) Je tam nejaký zvyšok tej viny alebo niečo také?
Nuž, zabezpeč, že to bude odstránené, OK?

C: Usilovne na tom popracujeme.
T:

OK, ďakujem. Oh... môj Bože! Nie sú tu ľudia blázniví, povedz?

C: Máš tam svet naruby, priateľ môj.
T:

Nuž, ja viem, ja v ňom žijem. Ako vieš, nie je to ľahké. No, tiež si tu býval, vieš,
pred niekoľkými tisíckami rokov.

C: Veľmi som rád, že som odišiel.
T:

Ja ti nič nevyčítam. OK, máš ešte niečo, čo musíš dodať alebo povedať, alebo
oznámiť?

C: Nie, on bude počúvať alebo počúva našu konverzáciu s veľkým záujmom, tak
dúfam, že si sa pre jeho vedomú myseľ vyjadril jasne.
T:

Dobre. Nuž, on bude tiež počúvať tieto pásky, vieš, takže mu to bude pripomenuté.
Vieš, ešte raz, nemôžem ti dostatočne jasne povedať, aký som rád a ako sa teším, že
ty, môj starý, dávny priateľ si súčasťou tejto veci.

C: Sme spolu dlho.
T:

A ja, vieš, ťa mám skutočne veľmi rád a cením si ťa.

C: A ja nepochybne cítim to isté k tebe, Peter.
T:

Ďakujem, pane. A keď príde na návštevu, vieš, alebo keď ho my budeme niekedy
môcť navštíviť v jeho meste, som si úplne istý, že ho budem chcieť uviesť do
tranzu a pohovoriť si s tebou cez neho, ak to bude vhodné.

C: A ja to s veľkou radosťou urobím.
T:

Ďakujem ti, Konfucius. Majte sa spolu veľmi pekne.

C: Ďakujem ti, Peter.
T:

OK, kto je ďalší?

C: Peter, tu je Maya.
T:

Dobré ráno, Maya.

C: Uctievam a slúžim Pánovi Ježišovi Kristovi, Najvyššiemu, Jednému Bohu
Nedielnemu, Stvoriteľovi všetkých nebies a všetkého, čo jest a Pánovi a Vládcovi
nebies i pekiel.
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T:

Ďakujem ti za tvoju identifikáciu. Ako sa máš, Maya?

C: Mám sa fajn. Vrchol hory je dnes prepychový.
T:

Oh, to som rád...

C: Zelenší, s rastúcimi kvetmi a stromami. Urobím z neho veľmi upokojujúce, krásne
miesto našich zhromaždení.
T:

Oh, to som rád. Vidíš, že vieš, ako na to. Si v tom majster.

C: Áno. To v H. vzbudí hlbšie uznanie k prírode, aby bol stále obklopený...
T:

Krásou Stvorenia nášho Pána. Nie je to nádherné?

C: Áno.
T:

Oceňujem tvoju nežnosť, jemnosť a láskavosť a dobrú starostlivosť a mám ťa rád.

C: Mám ťa rada, Peter. Mám rád všetkých, čo sú tu. Vážim si príležitosť poslúžiť.
Veľa sa od ostatných učím.
T:

A oni sa učia od teba.

C: Áno.
T:

Nie je to najlepší spôsob, ako si vzájomne prospieť?

C: Áno.
T:

O tom je bezpodmienečná láska a múdrosť.

C: Zážitky, ktoré bude mať H. tak v tele, ako aj duchovne, budú zosilnené mojím
jemným dotykom jeho okolia. Všetko roztrbliecem krásou a láskou.
T:

Krásna úloha. Ty si záhradníčka Najvyššieho. Taký krásny symbol, však?

C: Milujem a slúžim Pánovi.
T:

Áno. Ďakujem ti veľmi pekne, Maya.

C: A láske H. k prírode dodám veľkú hĺbku a vášeň.
T:

A ak budeš od neho potrebovať nejakú pomoc, proste mu daj vedieť, OK?

C: Dám. Je ku mne vnímavý.
T:

Dobre.
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C: Potrebuje môj nežný dotyk. Aj ja som sa bavila jeho reakciou dnes ráno.
T:

V sprche? (smiech)

C: Áno. Musí sa veľa naučiť.
T:

Nuž, pomôž mu...

C: Určite mu pomôžem.
T:

... učiť sa správnym duchovným spôsobom. Ako povedal môj starý dobrý priateľ
Konfucius, sme v prevrátenom svete. Potrebuje sa naučiť správne spôsoby. Pri
ďalšom sprchovaní sa tam všetci objavte, OK? A poriadne sa spolu zabavte. Nech
sa naučí.

C: Pripravím špeciálne miesto na kúpanie na vrchole hory.
T:

OK.

C: Budem tam mať krásny vodopád.
T:

Oh, to je milé. Ktorý súvzťaží s pravdou. S očisťujúcou pravdou.

C: Áno. Bude si užívať svoje raňajšie očisťovanie svojej duše a tela, obrátený na
východ a s vodopádom a s nami všetkými.
T:

Zabavte sa.

C: Teraz to staviam.
T:

Dobre. Zabavte sa spolu a užite si.

C: Určite to urobíme.
T:

Vďaka, ešte niečo?

C: Nie.
T:

Tak milé, že ťa máme.

C: Milé zhovárať sa s tebou.
T:

A kto bude hovoriť ďalej?

C: Artur...
T:

Peter.

C: Peter, tu je Páter Pio.
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T:

Oh, dobré ráno, Páter.

C: Uctievam Pána Ježiša Krista, Najvyššieho, Jedného Nedielneho, Stvoriteľa neba a
zeme, Pána a Vládcu všetkého, čo jest. Dobré ráno. Ospravedlňujem sa, že som
použil nesprávne meno.
T:

Oh, to je v poriadku. Žiaden problém. Artur je jedným z nás.

C: Cítim jeho prítomnosť.
T:

Dobre. Slúžiš Jednému Nedielnemu Bohu?

C: Áno.
T:

Takže, ako sa máš, Páter? Ako to všetko prebieha z tvojho pohľadu?

C: Som trochu zmätený.
T:

Oh?

C: Učím sa viac, keď som tu.
T:

Prečo si zmätený?

C: Toto je pre mňa nečakaná úloha.
T:

Si tu úplne nový?

C: Áno. Moja úloha má zjavne veľa dočinenia s pokorou H. Ešte stále si vyžaduje
prácu v tejto oblasti, no nič také, s čím by si bolo treba robiť priveľa starostí.
Znovu, ako povedal náš brat Konfucius, jeho Duchovný domov potrebuje veľké
upratovanie a toto je úloha, ktorú si vychutnám. Cítim, že ako padajú jeho bariéry,
to umožní, aby sa miestom jeho záujmu stala pravá pokora. Jeho záujmov, ktoré sa
vytvárajú po celý jeho život. Má nesmierne šťastie, Peter, ako vieš, že trávi tento
čas s tebou. Vôbec nemá predstavu o tom, čo sa skutočne dozvedá. Ja som strávil
celý život, 24 hodín denne, hľadaním a nemám alebo nemal som túto príležitosť.
T:

Ako veľmi je potom privilegovaný.

C: Áno. A naučí sa pokore, ako sa tento faktor stane zrejmým. Jeho konverzácia medzi
sedeniami je v podstate tak trochu nervóznou reakciou na poznanie na hranici jeho
uvedomenia a to v ňom vyvoláva pocit bezpečnosti rozprávať sa o veciach
neformálne. Viem, že sa neurazíš.
T:

Nie, nie, dokonale to chápem.

C: Nemal som výsadu poznať ťa predtým a teším sa na to, že s tebou strávim veľa
času.
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T:

Som ti kedykoľvek k službám.

C: Naučil som sa veľa o láske, o tom, ako neuctievať Pána Ježiša Krista, keď som bol
v tele; no naučil som sa tiež skvelej kontrole, ktorú má jedinec nad svojím telom,
spôsobovaním rán a všetkých tých ostatných mani...
T:

Manifestácií?

C: Áno. Toto bude H. veľmi zaujímať, aby sa mohol naučiť kontrolovať svoje fyzické
telo skrz duchovné prostriedky. Lenže v tomto prípade, v jeho prípade, budú
použité na pozitívne, zdraviu prospešné účely.
T:

Správne. Naučí sa, že duchovné zákony prekonávajú fyzikálne a prírodné zákony, a
preto môže byť všetko kontrolované a regulované z duchovnej pozície, zvnútra.

C: Áno.
T:

A pomôžeš v tom?

C: Áno, budem na tom pracovať.
T:

Ďakujem ti, cením si tvoju pomoc. Nuž, dúfam, že si zvykneš a tvoj zmätok
pominie.

C: Je to jedna z mojich prvých...
T:

Úloh?

C: Áno.
T:

Odkedy si opustil planétu Zem, Zónu Vymiestnenia?

C: Áno. Taká bola skutočná pravda. Bol to skôr šok.
T:

Keď si prišiel do Duchovného Sveta?

C: Áno.
T:

So všetkými tými lžami a skresleniami katolíckych doktrín?

C: Áno.
T:

Zažil si ťažké časy?

C: Áno. Teda, nie som z tela preč dlho, a oni ešte stále zneužívajú moje zážitky.
T:

Nuž, môžem ťa ubezpečiť, ak ti môžem nejako pomôcť, že jediné, čo musíš urobiť,
je požiadať o to na vrchole hory.
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C: Určite to urobím. A opäť hovorím, že som privilegovaný, keď poznám, keď mám
príležitosť poznať toho, kto pozná pravdu, zatiaľ čo je ešte stále v...
T:

Tele?

C: ... tele.
T:

Nuž, aj ja som privilegovaný, že to Najvyšší zjavil skrz mňa a som za to povďačný.
A skutočne si vážim tvoju čestnosť, pokoru a poníženosť a tvoju bezpodmienečnú
lásku a veľmi ťa mám rád, bezpodmienečne.

C: Tiež ťa mám rád, Peter.
T:

Ďakujem.

C: A opäť hovorím, že si vážim príležitosť poznať ťa. Toto je pre mňa vzrušujúca
príležitosť.
T:

Je mi potešením. Je ešte niečo, čo by si chcel dodať, priateľ môj?

C: Nie, ďakujem.
T:

Ďakujem ti veľmi pekne. Nuž, chce Petrov Duch niečo povedať skrz hlasivky alebo
ústa H.? Alebo to nie je nutné? Kódové meno, Hamedaiel, kódové meno
Hamedaiel...

C: Peter?
T:

Áno.

C: Hovorí...
T:

Hamedaiel?

C: ... Hamedaiel.
T:

Nuž, aj ty sa musíš identifikovať ako ostatní.

C: Aj ja, ako vieš, uctievam Pána Ježiša Krista, Boha, Najvyššieho, Jedného Boha
Nedielneho, Stvoriteľa neba a zeme a Pána a Vládcu nebies i pekiel.
T:

Ďakujem. Takže, čo chceš povedať?

C: Len že sa teším, že som s Radcami H. a že...
T:

Milí ľudia.

C: ... že mu budem radiť a, samozrejme, že som bol zapojený do toho stavu počas sna
minulú noc. Takže, prosím, buď pokojný s uistením, že pekne napreduje a potom,
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ako... Aj ja som sa bavil na jeho reakcii dnes ráno. Mimoriadne som sa bavil. Bude
sa... rýchlo sa to naučí.
T:

Vytvorila Maya to miesto na kúpanie, ten vodopád?

C: Áno, je to krásne.
T:

Dobre. Povedz jej, že ju ľúbime a ďakujeme jej.

C: Používa Pánov materiál...
T:

Oh, hahah, Stvoriteľov...

C: ... a vytvára úplný raj na vrchole hory. Mám pocit, že to bude skôr také Havajské
než Švajčiarske Alpy.
T:

Nuž, to je jedno. Každopádne, vždy sa mi viac páči tropická, bujná vegetácia. Viac
to súvzťaží s rajom než skalnaté Alpy, vieš, chlad a sneh a to všetko, čo neobsahuje
žiadnu lásku. To teplo v trópoch, to obsahuje viac lásky.

C: Vzduch už vonia kvetmi a sú tu vtáci.
T:

Počuj, dbaj, aby si strávil veľa času tým, že budeš pomáhať Pátrovi Piovi.

C: Určite budem. So záujmom som načúval jeho komentárom, a on strašne trpel.
T:

Viem, a on si zaslúži všetku našu lásku a podporu. Je to krásna ľudská bytosť.

C: Veľmi pokorný muž.
T:

Áno. OK, to je všetko?

C: Áno, to je všetko, Peter.
T:

Ďakujem. Staraj sa o H. so všetkými ostatnými, presvedčiac ho, aby sa sám dobre
staral o seba. Dobre, teraz by som chcel hovoriť s posledným, jediným Najvyšším,
Najvyšším Duchovným Radcom, Najvyšším, Pánom Ježišom Kristom, Jedným
Bohom Nedielnym, ktorý je Pánom, ktorý je Stvoriteľom celého Stvorenia, toho, čo
jest a Pánom nebies i pekiel. Nesporným Pánom, Absolútnym Pánom. A Najvyšší
spraví sumarizáciu a povie všetko, čo bude potrebné. Samozrejme, po správnej
identifikácii.

C: Peter, toto je Pán Ježiš Kristus, Najvyšší, Jeden Nedielny Boh, čo stvoril všetky
nebesia a všetko, čo jest, a Pán celého Stvorenia a pekiel.
T:

Ďakujem ti za tvoju identifikáciu. Ako si počína H. z tvojho pohľadu?

C: H. si počína dobre. Učí sa milovať. Jeho láska rapídne rastie. Toto konkrétne
sedenie bude pre neho najpamätnejšie, lebo cíti teplo a lásku svojich nových
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priateľov a Radcov. Cíti sa oveľa príjemnejšie v tejto atmosfére, než sa cítil v
akejkoľvek inej pseudo-atmosfére, akej bol vystavený v minulosti. Ty, Peter, si
urobil vynikajúcu prácu pri jeho transformačnom procese a hoci má pred sebou ešte
dlhú cestu, bolo to nanajvýš produktívne obdobie jeho života, a možno jedno z
najproduktívnejších počas jeho existencie.
T:

To rád počujem.

C: Tvoj dlhotrvajúci vzťah s ním, samozrejme, pomohol na všetkých úrovniach. Tvoja
schopnosť komunikovať s ním je multidimenzionálna, multiúrovňová a ako vieš, aj
tak s ním komunikuješ neustále.
T:

To je pravda.

C: Aj keď bolo stretnutie zoči-voči nesmierne dôležité, ako vieš, celé Stvorenie sa
tomuto stretnutiu prispôsobilo, ako vieš.
T:

To je pravda.

C: A bolo to veľmi pozitívne prispôsobenie sa.
T:

To rád počujem.

C: Vaše prepojenie tvorí silu, ktorá je mimo schopnosti vás oboch pochopiť ju, no
pochopiteľne, teším sa. A kiež sa všetci budete pozerať za hranice produktívneho
charakteru tohto stretnutia a transformačného sedenia, na lásku a radosť, ktoré
budete všetci zažívať vďaka tomuto stretnutiu. H. sa konečne naučí zažívať radosť
a šťastie a krásu, a jeho úroveň pohody v jeho tele, aj keď bude stále neľahká, bude
značne uľahčená jeho poznaním, ktoré získal na vedomej úrovni. Máš nejaké
otázky?
T:

Je nevyhnutné, aby sa dozvedel, prečo si zvolil daný typ rodičov a život s pocitom
viny na takú dlhú dobu — 52 rokov? Aké v tom bolo poučenie?

C: Jeho rodičia boli vybratí z mnohých dôvodov. Jeho otec je čitateľ, človek s
ohromným množstvom poznania získaného z kníh a mal vynikajúcu knižnicu a
fakticky uctieva knihy. H. sa teda narodil s ohromnou zvedavosťou, ktorú bolo
možné uspokojiť len rozsiahlym čítaním. Jeho matka bola absolventkou univerzity,
no nebola čitateľkou, takže aby sa dozvedel mnohé veci o svete, ktoré potreboval,
musel začať s čítaním vo veľmi mladom veku a musel prečítať tisícky kníh
všetkých možných druhov. A, samozrejme, mať veľké množstvo skúseností. Jeho
otec poslúžil mnohým účelom, okrem schopnosti motivovať H. Jeho matka bola
milujúcou matkou, ktorá mala sama nešťastné detstvo a ktorá mala pôvodne opustiť
svoje telo vo veľmi mladom veku, a vytrpela si veľa fyzickej bolesti, aby zostala vo
svojom tele, aby dohliadala na H. po tieto mnohé roky. Ona bola vyvažujúcim
faktorom voči jeho otcovi. V tvojom svete vina nie je neznáma.
T:

Je na nej takmer vybudovaný.
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C: On teraz zhodí svoje bremeno viny rýchlo, no ono fungovalo ako ohromný
motivačný faktor, ktorý mu pomohol prejsť mnohými, mnohými, mnohými
profesiami, ktoré sa naučil, čo všetko bude veľmi potrebné pre dokončenie jeho
poslania. Jeho poznatky ohľadne publikovania, napríklad, mohli byť získané len za
veľmi nezvyčajných okolností. A, samozrejme, na vedomej úrovni bude jeho
poznanie v tej oblasti veľmi užitočné.
T:

Takže to poslúžilo svojmu účelu.

C: Správne. A jeho otec bol motivačným faktorom pri jeho vzdelávaní sa vo
vydavateľskom podnikaní. Jeho otec bol spisovateľom a publikoval množstvo vecí,
roky písal články do týždenníkov, mal v tejto oblasti veľa skúseností a bol
spoluautorom jeho prvej knihy. Takže R. poslúžil mnohým účelom. Bol tiež
majster na všetko, takže H. sa necítil nepríjemne, keď mal viaceré profesie, tak ako
jeho otec, zatiaľ čo iný otec mohol zapadnúť pri jednej profesii na celý svoj život a
spôsobiť, že H. by sa cítil pri zmenách krajne nepríjemne, nakoľko H. neustále
menil svoje profesie.
T:

Uhhmmm.

C: Aj keď hlavnou témou bolo vždy zháňanie peňazí, oblasť finančného manažmentu,
dokázal mať súčasne neskutočný počet iných profesií.
T:

OK, takže teraz bude chápať dôvod a užitočnosť toho inkarnovania sa cez tých
rodičov a poučí sa z viny. Samozrejme, keď už bola tá lekcia naučená, nie je viac
nutné cítiť vinu.

C: Áno. Myslím, že to chápe.
T:

Áno. To je sugescia. Nuž, nemyslím, že mám nejaké ďalšie otázky. Dosiahli sme
všetko, čo bolo nutné dosiahnuť v tomto procese?

C: Áno, a chcem ti opäť zložiť poklonu, Peter.
T:

Ďakujem.

C: A poďakovať H., za jeho účasť a výdrž pri nasledovaní vedenia, i všetkým
ostatným, ktorí sa zúčastnili tohto procesu, vrátane E. a G. a A. a M. i tvojej krásnej
manželky Glórii.
T:

Ďakujem. Je ešte nejaké ďalšie posolstvo, ktoré máš momentálne pre H. alebo pre
mňa?

C: Nie. Prosím, pochop, že dosiahnutie cieľa si niekedy vyžaduje veľmi nezvyčajné
smerovanie činnosti a celý proces H. bol využitý ako séria tréningových skúseností
pre Centrum, ako aj pre H., takže všetci sa veľa naučili.
T:

Chápem, áno.
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C: Nikto by teda nemal cítiť nepokoj ohľadne toho, čo sa stalo, pretože to všetko malo
byť. Ďakujem ti za tvoju pomoc pri tomto, Peter.
T:

Bolo mi potešením. A považuješ tento proces teraz za kompletný?

C: Áno. Je to začiatok, je to dobrý začiatok pre jeho...
T:

S pochopením, že to teraz prevezme a bude pokračovať v raste?

C: Áno.
T:

Pod Tvojou záštitou, vodcovstvom a vedením a predsedníctvom, s jeho
Duchovnými Radcami a jeho Vnútornou Mysľou na vrchole hory.

C: Áno.
T:

Ďakujem. Nuž, posledná vec, ktorú chcem urobiť, je poprosiť Ťa opäť, aby si
dôkladne preskúmal, skontroloval so svetlom každý jeden kút, každú jednu bunku
jeho ducha, duše, tela, mysle, myslenia, všetko, a zistil, či tam nefunguje niečo
škodlivé, zlé či negatívne, čo treba odstrániť predtým, než skončíme, ak je treba
niečo odstrániť. Veľmi dôkladne... (Veľmi dlhá pauza.)

C: Peter?
T:

Áno.

C: Nevidím žiadnu kontamináciu.
T:

OK. Takže môžeme pokojne ísť?

C: Áno.
T:

OK, takže, týmto vyhlásením sme dokončili Proces Duchovnej Transformácie H., s
pochopením, že toto je začiatok nového života a neustáleho duchovného pokroku,
krok za krokom, každý deň, s každodenným cvičením a meditáciami, duchovným
autohypnotickým tranzom, idúc na vrchol hory kvôli poučeniu a kvôli výmene a
kvôli čerpaniu všetkého z Najvyššieho, Pána Ježiša Krista, Jediného Boha
Nedielneho, v jednote, zhode, súlade a v spojení so všetkými Duchovnými
Radcami H. a, samozrejme, s jeho Vnútornou Mysľou, prostrednou mysľou a
vonkajšou mysľou. Vedomá a vonkajšia myseľ teraz začnú byť pokorným
služobníkom Vnútornej Mysle, takže teraz bude všetko pochádzať z Vnútornej
Mysle a od tých, ktorí sú tam prítomní z Najvyššieho, a nie už viac z vedomej a
vonkajšej mysle. Toto je správna postupnosť a toto je správny postup, ktorý sa
týmto odporúča H. dodržiavať. Dohodnuté?

C: Áno.
T:

Ďakujem. A týmto završujeme toto sedenie s vďačnosťou a poďakovaním sa
všetkým, ktorí sa na ňom podieľali. V prvom rade Najvyššiemu, všetkým
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Duchovným Radcom a Vnútornej Mysli H. a H. za to, že bol trpezlivý, ochotný
podstúpiť tento proces kvôli pomoci sebe a všetkým a kvôli poučeniu a aplikovaniu
toho poučenia v jeho každodennom živote. To je všetko.
Na záver prepisu duchovného transformačného procesu H. by chcel autor tejto
knihy učiniť nasledovné komentáre:
Na základe prísneho dodržiavania pravidiel intenzívnej duchovnej hypnoterapie a
nasledovania správnych postupov po celý čas, bez akýchkoľvek odchyliek, proces H.
prebiehal hladko, jasne, stručne a k veci. H. prijal a pochopil dôležitosť neustáleho
prešetrovania, bezpečnostných kontrol, čistenia a upratovania v duchovnej autohypnóze
jedinca na každodennej báze počas svojho pozemského života. H. sa múdro rozhodol zo
svojej vlastnej slobodnej vôle nasledovať sugescie a rady v tomto ohľade, ktoré mu boli
dané na záver jeho procesu. Preto sa jeho život skutočne pretransformoval. Následné
nadväzujúce sedenia po desiatich mesiacoch jasne ukázali, že H. nastúpil pevne na cestu
svojho neustáleho duchovného pokroku, rastu a zlepšovania sa vo všetkých aspektoch
svojho osobného a profesijného života.
Veľmi dôkladná analýza života H. a ďalších klientov po dokončení intenzívnej
duchovnej hypnoterapie naznačuje veľmi jasne nasledovný životne dôležitý,
rozhodujúci a významný fakt, ktorý by si mal každý hypnoterapeut, ako aj klient
neustále uvedomovať a mať sa na pozore:
Najcitlivejším a najnebezpečnejším obdobím pre klienta po dokončení toho procesu
je čas okamžite po jeho/jej návrate domov. Prvých pár dní alebo pár týždňov po
dokončení procesu bude rozhodujúcich pri určovaní, či sa klient oslobodí alebo
neoslobodí od negatívneho stavu, alebo či skĺzne alebo neskĺzne späť do svojho
predošlého stavu, ktorý bol charakterizovaný tým, že bol obeťou negatívneho stavu, čo
sa prejavovalo jeho/jej symptómami a problémami.
Jedným z mnohých dôvodov, prečo je to tak, je to, že každý klient je po dokončení
toho procesu pochopiteľne rozradostený a takpovediac v siedmom nebi. Za takých
podmienok je tendencia značne popustiť svoju ostražitosť a bdelosť s pocitmi, že všetko
je v poriadku a že všetko bolo vyriešené, a preto sa nič nemôže pokaziť. Pri takom
postoji a pocitoch má túžobné prianie vonkajšej mysle klienta tendenciu prevziať
vedenie a do jeho/jej stavu späť presiaknu želania a projekcie jeho/jej ega.
Nebezpečenstvo tejto situácie tkvie v tom, že teraz je toto túžobné prianie, pocity a
projekcie jeho/jej ega považované za produkt jeho/jej pravej Vnútornej Mysle,
Najvyššieho a jeho/jej Duchovných Radcov v jeho/jej pravej Vnútornej Mysli. Taký
faktor vedie k širokému znovuotvoreniu vrát negatívnemu stavu, ktorý zas zabezpečí
návrat negatívnych entít do klientovho života. Tentoraz sú však negatívne entity
prefíkanejšie a ľstivejšie a postupne zaujmú rolu klientových pravých Duchovných
Radcov, rolu jeho/jej Vnútornej Mysle, a čo je najnebezpečnejšie, rolu pravého
Najvyššieho. Postupne nahrádzajú všetkých jedincových pravých Duchovných Radcov,
jeho/jej pravú Vnútornú Myseľ a pravého Najvyššieho. Tie negatívne entity tiež zaujmú
vonkajšie formy a podoby jedincových Duchovných Radcov a Najvyššieho, aby mal
klient jediný dojem a pocit, že má skutočne dočinenia so svojou pravou Vnútornou
Mysľou, pravými Duchovnými Radcami a s pravým Najvyšším.
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Zanedbanie vykonávania svojej duchovnej autohypnózy na každodennom základe,
dva či trikrát denne, a vykonávania bezpečnostných kontrol a podstupovania dôkladnej
očisty a upratovania, ako aj podstupovania dôkladného sebaskúmania, sebavyšetrovania
a sebaprehľadávania ohľadne svojich túžob, želaní, požiadaviek, myšlienok, správania,
činov, motivácií a úmyslov, nech by boli akékoľvek, je najnebezpečnejšou nástrahou
tohto, ako aj akéhokoľvek iného terapeutického postupu a metodológie.
Pokiaľ si klient neuvedomí túto nástrahu a nechá sa učičíkať iluzórnou
bezpečnosťou svojho stavu po intenzívnej duchovnej hypnoterapii, bude mať tendenciu
buď sa stať akýmsi falošným, farizejským prorokom, pseudo-guru, členom nejakého
kultu, ktorý počúva a nasleduje rady svojich pseudo-duchovných radcov, alebo bude
klient vedený k spätnému duchovnému skĺznutiu alebo k návratu k predošlému
negatívnemu životnému štýlu, bez akéhokoľvek pocitu osohu z intenzívnej duchovnej
hypnoterapie.
Každý prípadný duchovný hypnoterapeut a všetci klienti by mali brať toto varovanie
vážne do úvahy.
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boja so zlými a negatívnymi silami.
Je nutné pripomenúť si nasledovné životne dôležité, rozhodujúce a významné fakty.
Ako bolo ukázané v knihe „Posolstvá z vnútra“, ľudská éra skončila v duchovnom svete,
zvlášť v intermediárnom svete asi 10. marca 1982. Všetky bašty negatívnych a zlých síl
v tom svete boli zrušené a presunuté späť do ich príslušných pekiel. Bitevné pole bolo
pre zlé a negatívne sily prenesené do Zóny Vymiestnenia planéty Zem, do Zóny
Vymiestnenia intermediárneho sveta a do Zóny Vymiestnenia duchovného sveta, ktorá
sa volá Peklo. V čase, keď sa boje medzi pozitívnymi a negatívnymi silami odohrávali v
intermediárnom svete, z pozície a podľa povahy toho sveta, dodržiavali sa určité
pravidlá a taktiky, súvisiace so štruktúrou, povahou a stavom toho intermediárneho
sveta. Kvôli jeho medziľahlému susedstvu aj s duchovným aj s prírodným svetom sa
intermediárny svet niekedy nazýva duchovno-prírodný svet alebo svet duchov. To
susedstvo určovalo rozsah činnosti negatívnych a zlých síl, ktorým bolo dovolené mať
ich bašty v tom svete, odkiaľ mohli uplatňovať vplyv na duchov a na ľudí na zemi.
Kvôli tejto situácii boli všetci členovia negatívnych síl prísne oddelení od všetkých
členov pozitívnych síl, majúc svoje vlastné oblasti a sféry vplyvu, kde sa nikdy neusadil
alebo nebol ich súčasťou nik z pozitívneho stavu, a naopak. Žiadnemu negatívnemu či
zlému duchovi nebolo dovolené usadiť sa alebo viesť svoju činnosť v oblastiach a
sférach vplyvu toho sveta, ktorý bol pod kontrolou pozitívnych síl. Stretávali sa len v
otvorenom boji, alebo počas tajných či otvorených vojenských operácií, špionáže alebo
cestou na pozície na fronte, atď. Táto konkrétna situácia si vyžadovala veľmi presné,
veľmi spoľahlivé a veľmi hodnotné identifikačné kódy a postupy, ktoré jedincovi
umožňovali okamžite poznať, kto je kto. Tak nemohol žiadny negatívny duch na dlhšie
predstierať, že je niekto iný než negatívny duch, lebo by okamžite zlyhal vo všetkých
testoch identifikačných kódov. Napríklad, za tých podmienok bolo nemožné, aby
ktorýkoľvek zlý a negatívny duch vyslovil slová „Ježiš Kristus“, zvlášť slovo „Ježiš“,
alebo „Jeden Boh Nedielny“. Nemohli nijakým spôsobom či štýlom vysloviť ani slová
lásky, slová múdrosti, slová pokoja alebo priateľstva, či sympatie. Veľmi krátko po
stretnutí sa s nejakým pozitívnym duchom alebo pozitívnymi ľuďmi by namiesto toho
okamžite prepadli stavu zúrivosti, nenávisti, hnevu, začali by používať vulgárne slová,
obviňovanie, výsmech, chvastanie sa, že sú mocní, atď. Vyvolali by stavy viny, úzkosti,
strachu, hnevu, obáv, depresie, zbytočnosti, odrádzania, zmätku, neschopnosti odpúšťať
a preukázať milosrdenstvo a podobné pocity.
Z hľadiska týchto faktov si jedinec mohol byť úplne istý pri jednaní s rôznymi
entitami z duchovného sveta a nemusel si robiť priveľa starostí s tým, že bude oklamaný
alebo podvedený. Keďže všetky negatívne a zlé sily fungovali na planéte Zem z pozície
a skrz pozíciu intermediárneho sveta, z pekiel, museli sa riadiť tými pravidlami, lebo tie
boli platné pre tú pozíciu. Takže keď sa jedinec v hlbokom hypnotickom tranze
kontaktoval s akýmikoľvek entitami na vrchole duchovnej hory, mohol ich jednoducho
skontrolovať nasledovne: „Vnútorná Myseľ, je entita, s ktorou sa teraz stretávaš,
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pozitívna, alebo negatívna?“ Vnútorná Myseľ bola vždy schopná bez akéhokoľvek
zaváhania identifikovať, kto je kto, podľa presne stanovených a platných kódov
identifikácie, ktoré boli vštepené do Vnútornej Mysle.
Nuž, to boli takzvané „staré dobré dni“, takpovediac. No nanešťastie pre ľudí na
tejto planéte, v tejto Zóne Vymiestnenia, tie dni sa naveky pominuli a situácia sa
nedávno úplne zmenila.
Po tom, ako bol intermediárny svet vyčistený a oslobodený od negatívnych a zlých
síl, tie odtiahli do Zóny Vymiestnenia intermediárneho sveta a do svojich pekiel, aby sa
preskupili a opätovne zvážili svoje taktiky boja. Medzitým vytvorili novú pekelnú
spoločnosť z prvkov najnižších pekiel a pseudo-zjednotili sa v snahe preniesť všetky
boje do Zóny Vymiestnenia planéty Zem, kde sa bojisko teraz nachádza tak v ľudských
mysliach, ako aj v ľudských srdciach a vo forme všemožných fyzických a prírodných
katastrof, vojen a podobných nepriaznivých udalostí a dianí.
Teraz je situácia na tejto planéte Zem úplne iná než situácia v intermediárnom svete.
Ako každý vie — kto chce vedieť, táto planéta bola odovzdaná negatívnym a zlým
silám, aby reprezentovala peklá v prírodnej forme alebo v prírodnom stupni jej Zóny
Vymiestnenia. Kvôli tejto podivnej a nezvyčajnej kondícii na Zemi sú negatívne a
pozitívne, dobro a zlo, pravda a lož tak pomiešané, že jedinec môže predstierať, chovať
sa, konať a hovoriť ako dobrá a pozitívna osoba, a predsa byť súčasne vnútorne veľmi
negatívny a zlý. Kvôli tejto situácii už viac nie je k dispozícii žiadny spoľahlivý
identifikačný kód na určenie, kto je kto. Teda, akákoľvek negatívna alebo zlá entita,
fungujúca z tejto novej pozície, je z ľudskej mysle, ktorá je lapená v prírodnom stupni
Zóny Vymiestnenia, schopná vyčítať a povedať akékoľvek slová, prejaviť akékoľvek
správanie a skutky, ktoré vyzerajú veľmi presvedčivo, a je schopná presvedčiť človeka,
že má dočinenia s pozitívnymi a dobrými silami alebo s nejakou pozitívnou a dobrou
entitou. Toto je veľmi nebezpečná situácia. Odteraz dokáže a môže z pozície vonkajšej a
prostrednej mysle ľudí na Zemi akýkoľvek negatívny a zlý duch alebo entita použiť
spôsob fungovania a správania, aký existuje medzi ľuďmi a povedať a predstierať
čokoľvek vôbec, bez akýchkoľvek ťažkostí či prekážok. Taká je povaha tohto sveta.
Napríklad, ak sa použije namiesto slova „radca“ slovo „vodca“, majte sa na pozore.
Odteraz nie je akceptovateľné žiadne iné slovo než radca, pretože nikto nemôže nikoho
viesť, len Najvyšší. Dokonca aj Najvyšší nepoužíva slovo vodca, ale namiesto toho
Najvyšší ľuďom radí, ak požiadajú o radu, čo robiť a ako postupovať.
Po tretie, cieľom negatívnych a zlých duchov a entít je klamať ľudí, čo sa týka
chápania a prijímania pravej prirodzenosti Najvyššieho. Preto napokon privedú človeka
k presvedčeniu, že sú traja či viacerí Bohovia a že existuje jedna Božská osoba — Otec,
ďalšia Božská osoba — Syn, a že existuje ešte aj tretia Božská osoba — Duch Svätý,
alebo že Ježiš Kristus je Syn Boží či jeden z Božích poslov, ktorý je jasne iný než Otec,
Božstvo, a že nemá žiadnu božskosť alebo že nebol boží, alebo že nebol Božie Ľudské a
Ľudské Božie, ale len obyčajný človek. A že Diabol, Satan, Lucifer a ostatní boli kedysi
duchovné pozitívne entity vo vysokom postavení a pozícii, ktoré boli stvorené od
počiatku, pred objavením sa času a priestoru, ktoré boli buď rovné Ježišovi Kristovi,
napríklad jeho bratia, takpovediac, alebo to boli veľmi vplyvní archanjeli a anjeli, ktorí
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spadli z tej pozície, lebo sa vzbúrili proti Bohu Stvoriteľovi a následne si založili a
ovládali všetky peklá.
A keďže všetky bojiská boli prenesené do tohto sveta, teraz majú všetci duchovia
priamy prístup, bez výnimky či výhrady, na všetky úrovne ľudskej mysle, bez nutnosti
prechádzať intermediárnym svetom a jeho identifikačnými kódmi. Nanešťastie, toto
znamená, že akýkoľvek duch, z akejkoľvek úrovne dokáže a môže povedať slová „Ježiš
Kristus“, alebo „Jeden Boh Nedielny“, môže predstierať, že je pravá Vnútorná Myseľ
alebo Najvyšší, alebo Ježiš Kristus, alebo Duch Svätý v jednej nedielnej forme, ako aj
povedať slová lásky a slová múdrosti a správať sa, konať a vyzerať ako milé, láskavé a
mierumilovné entity, pretože z pozície tohto sveta bolo a je vďaka jeho povahe stále
možné hovoriť pekné veci, správať sa a konať pekne, no zároveň byť vnútorne zlý,
tajnostkársky a sledujúci svoje vlastné egoistické, sebecké, samoľúbe a „do tohto sveta
zamilované“ ciele a snahy, atď.
Kvôli tejto situácii môžu odteraz aj zlé a negatívne entity ovplyvňovať bez
prílišných ťažkostí ideomotorickú signalizáciu a všetky ostatné metódy komunikácie s
duchmi v hlbokých hypnotických tranzoch. Teda, za momentálne existujúcich
podmienok na tejto planéte neexistujú žiadne spoľahlivé metódy a taktiky na zistenie a
rozoznanie, kto je kto a odkiaľ je. Každý môže konať a predstierať, že je z pozitívnej
strany, alebo že je Najvyšší, alebo pravý duchovný radca.
Napriek týmto faktom jestvujú určité veľmi subtílne spôsoby, ktoré môžu pomôcť
pri rozoznávaní, testovaní a identifikácii všetkých duchov, ktoré sa každému radí
dodržiavať.
Po prvé, k tomuto dátumu jediným spoľahlivým zdrojom identifikácie sú jedincove
vlastné intuitívne pocity, nejasné pocity, že je niečo zle a že celá situácia nie je v
poriadku. Ak by niekto zažíval také pocity, musí sa mať okamžite na pozore a
predpokladať, že má dočinenia s falošným duchom alebo podvodníkom, alebo agentom
pekiel, aj keď tvrdí, že je Sám/Sama Najvyšší. Samozrejme, vyvinutie takej spoľahlivej
intuície závisí od úmyslov a motivácií, s ktorými jedinec pristupuje k takej komunikácii
alebo núka liečbu pomocou duchovnej hypnózy. Akákoľvek postranná motivácia alebo
negatívny, egoistický úmysel, alebo chýbanie správnej neustálej každodennej
duchovnej práce na sebe bráni získaniu a rozvoju nutných nástrojov, prostriedkov a
intuície na také účely.
Po druhé, každému sa naliehavo radí, aby neustále a veľmi dôkladne pozoroval a
monitoroval svoju vlastnú i klientovu reč tela a slová, ktoré sú použité na komunikáciu,
výslovnosť, výraz tváre, akékoľvek pocity nepohody, bolesti či nepokoja v ktorejkoľvek
časti tela či mentality. Ak by došlo k pociťovaniu akejkoľvek nepohody, bolesti či
zmätku, alebo použitiu nevhodnej alebo rozpornej formulácie, alebo ak by výraz tváre
bol nejako pokrivený alebo napätý, alebo by vyzeral inak než obsah vyslovených slov,
treba byť okamžite v strehu a predpokladať, že človek jedná s negatívnym duchom
alebo zlou entitou, bez ohľadu na to, ako pekne, láskyplne, milujúco, múdro by hovorila
alebo predstierala, že je Najvyšší, Ježiš Kristus, Duch Svätý, alebo pravý duchovný
radca.

- 262 -

Kapitola 15
Buďte si vedomí, že nikto nemôže vládnuť peklám, jedine Najvyšší. Nikdy na to
nezabudnite. Pán je aj Pánom pekiel, najmä po jeho zmŕtvychvstaní. Ak by boli
niekomu prezentované také nejaké či podobné historky, dokonca aj keby boli tie
historky sprevádzané vykonávaním zázrakov, alebo predpovedaním budúcnosti, ktorá
by sa stala skutočnosťou, treba si okamžite uvedomiť, že človek má dočinenia s
negatívnymi a zlými silami. Pamätajte si, čo predpovedal pravý Ježiš Kristus v
Evanjeliu podľa Matúša, kapitola 24, a inde, ako napríklad v Markovi a Lukášovi, že v
konečných časoch sa objavia mnohí falošní proroci, mnohí falošní Kristovia sa objavia a
budú vykonávať veľké zázraky, hovoriť veľké slová, aby zviedli pokiaľ možno dokonca
aj vyvolených; a vtedy, keď budete počuť zvesti, že „tu je Kristus, alebo tam je Kristus“,
ktorý sa reinkarnoval na určité miesto, „ukrýva sa na určitom mieste, choďte ho
navštíviť“, nechoďte ho navštíviť, neverte, lebo také čosi ako reinkarnácia neexistuje a
Ježiš Kristus príde náhle z vnútra, a nie zjavne, zvonka, lebo Druhý Príchod Ježiša
Krista sa odohráva v jedincovom prijatí Ho ako jediného, konečného Najvyššieho,
Jedného Boha Nedielneho, ktorý prebýva vo Vnútornej Mysli, odkiaľ vládne celému
Stvoreniu.
Taká predpoveď tiež znamená, že v posledných dňoch, na konci tohto Veku sa
mnohým objavia v ich duchovných tranzoch mnohí falošní proroci, mnohí falošní
duchovní radcovia, falošní „ježišovia kristovia“, falošní „najvyšší“, falošné vnútorné
mysle, aby zviedli, oklamali a zmiatli mnohých, pokiaľ možno dokonca i vyvolených.
Po štvrté, majte sa na pozore pred propagáciou, podporou a zdôrazňovaním
neustálej fyzickej reinkarnácie na planétu Zem, pred navodzovaním pocitov zvláštnej
výnimočnosti, súc výnimočnejší než druhí, pred tvrdeniami, že máte neobyčajné
poslanie byť mesiášom alebo spasiteľom, alebo byť na hocakej zvláštnej, vysokej
mocenskej pozícii v politike, v práci, vo finančníctve, v bohatstve a v spoločenskom
živote a podobne. Negatívni duchovia, pod falošnou maskou dobroty, nič nemilujú viac,
než činiť finalistické vyhlásenia. Milujú predpovede budúcich udalostí s presnými
dátumami, obzvlášť tvrdenia, ako bolo spomenuté v bode tri, že Ježiš Kristus sa
reinkarnoval a je momentálne na Zemi vo fyzickom tele pod rôznymi menami, a
predpovede skazy a katastrofy, a že dovtedy a dovtedy sa udeje toto či tamto. Všetky
takéto nezvyčajné či im podobné tvrdenia sú veľmi podozrivé a človek môže s istotou
predpokladať, že je zavádzaný, klamaný a podvádzaný zlou a negatívnou entitou. (Pre
vašu informáciu, keď používame slovo zlá a negatívna entita, znamená to nasledovné:
Zlé entity pochádzajú z pekiel, kde sú neustále vytvárané a kde dominujú zlá, zatiaľ čo
negatívne entity pochádzajú z pekiel, kde sú neustále vytvárané a kde dominujú lži.)
No najdôležitejším znamením ich prítomnosti je, keď nútia jedinca k tomu, aby
súdil iných, spôsoboval im problémy a ťažkosti, požadoval odplatu pod zámienkou, že
je nutné urobiť to kvôli nejakému dôležitému poučeniu, ktoré ľudia potrebujú. Namiesto
preukázania milosrdenstva a odpustenia za akúkoľvek imaginárnu či skutočnú ujmu, čo
nám ľudia spôsobili alebo čo si myslíme a veríme, že nám spôsobili, títo podvodníci ich
odsudzujú a požadujú ich trest. (Ohľadne správnych postupov v tejto veci si pozrite štyri
kroky opísané pravým Ježišom Kristom v Evanjeliu podľa Matúša, kapitola 18, verše
15 – 17; a v Jakubovej epištole, kapitola 2, verš 13, v Novej verzii Biblie Kráľa Jakuba).
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Po piate, majte sa na pozore pred tendenciami všetkých negatívnych a zlých entít
demonštrovať svoju moc pokusom prikazovať, nariaďovať alebo objavovať sa v
tranzoch vo veľkolepých, nezvyčajných formách, v nadmernej veľkosti a s veľkou
slávou. Chýba tam pravá skromnosť, pokora a poníženosť; chýba tam skutočný pocit
lásky. Cítiť tam potrebu demonštrovať, kto je tam šéf, vyvolávajúc v tele všemožnú
bolesť, nepohodu, zmätok, chlad alebo neznesiteľné teplo alebo akúkoľvek takú
kontrolu nad telom jedinca. Určitá, veľmi často jemná miera arogancie, nevľúdnosti a
mnohé podobné prejavy v správaní a reči duchov a entít vždy naznačujú, že človek ma
dočinenia so zlými a negatívnymi silami. Veľmi často také entity nie sú schopné milo sa
usmiať a chýba im srdečný smiech, humor a zdravé vtipy. Prílišná vážnosť, tieseň a
pompéznosť a podobné postoje, ktoré nikdy nie sú vyvažované radosťou, potešením a
pocitmi šťastia, sú veľmi dobrým indikátorom prítomnosti negatívnych, zlých entít. Aj
keď niektoré veľmi sofistikované zlé a negatívne entity dokážu predstierať tento typ
správania, je pre ne veľmi ťažké udržať si ho príliš dlhú dobu a zvyčajne sa vrátia k
svojej prirodzenej forme správania, opačnej k všetkému vskutku radostnému a
šťastnému a potešiteľnému. Okrem toho, pozorujte výraz tváre, keď hovoria a pokúšajú
sa pousmiať alebo zasmiať, alebo byť vtipné.
Človek môže zaznamenať jemné či dokonca zjavné, maske podobné, umelé, násilné
úsmevy, so sarkastickou iróniou, pseudo-sladkú alebo podobnú negatívnu interpretáciu
pseudo-vtipov alebo pseudo-humoru. Držanie človeka dlhodobo v jednej nepohodlnej
pozícii, či už telesne, alebo ohľadne pocitov, alebo nálady, alebo bôľu, alebo
akéhokoľvek nepohodlia, je istým znamením, že v jeho/jej duchovnom tranze pôsobí
nejaká negatívna a zlá entita.
Toto sú niektoré možné príznaky, ktoré môžu byť nápomocné pri odhaľovaní
podvodníkov, negatívnych a zlých duchov a entít. Možno si byť istý, že jestvujú mnohé
ďalšie znamenia, ktorými sa prejavujú tieto typy entít a duchov, ktoré budú postupne
detekované a zisťované počas práce s nimi. Preto sa tu každému radí a každý je
nabádaný, aby pozoroval a všímal si veľmi pozorne a aby sa mal neustále na pozore a
aby odhaľoval a klasifikoval a poznával akékoľvek ďalšie známky ich prítomnosti, čo
nám všetkým môže veľmi pomôcť, aby sme sa mohli naučiť niektoré ďalšie príznaky,
ktoré nám pomôžu objaviť ich. Potom sa môžeme podeliť o všetky naše pozorovania so
všetkými ostatnými počas našich pravidelných seminárov a následne ich publikovať.
Sú niektoré príznaky, pomocou ktorých možno poznať prítomnosť pravého
Najvyššieho a pravých pozitívnych duchovných radcov.
Po prvé, človek musí mať veľmi pozitívny, zreteľný a príjemný intuitívny pocit, že
takto to má momentálne byť, za momentálne existujúcich podmienok. V jeho/jej mysli
nie sú prítomné žiadne pocity nepokoja či nepohody, alebo pochybovania a neistoty.
Po druhé, vždy je tam prítomná jasnosť, jednoliatosť, otvorenosť, priamosť,
jednoduchosť a láskyplný, milý výzor a komunikácia, ktorá prebieha jednoduchým,
logickým a veľmi príjemným spôsobom. Nič nie je vnucované, nič nie je nariaďované,
nič nie je prikazované, nič sa neočakáva, nedomýšľa, na nič sa nenavádza, ale len je
poskytovaná rada, ktorú človek môže, ale aj nemusí prijať. Na tejto situácii je zaujímavé
to, že ak vám radí pravý Najvyšší alebo pravý duchovný radca, a vy na základe vašej
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vlastnej slobodnej voľby nenasledujete tú radu, ale namiesto toho si zvolíte niečo iné,
pravý Najvyšší a pravý duchovný radca vám namiesto odmietnutia prejavia snahu
pomôcť vám naučiť sa a dosiahnuť toľko, koľko je len možné v pozitívnom zmysle v
rámci voľby, ktorú ste urobili v rozpore s počiatočnou radou vašich radcov. Prispôsobia
sa teda a adaptujú na vašu voľbu a sú ochotní s láskou, múdrosťou, odpustením,
milosrdenstvom a starostlivosťou vám pomôcť uskutočniť a realizovať tú voľbu čo
najproduktívnejším, najkonštruktívnejším, najtvorivejším a najefektívnejším spôsobom,
pomáhajúc vám byť v bezpečí a postupne vás viesť v konečnom zmysle k odstráneniu
všetkého negatívneho a zlého a nepriaznivého vo vašom živote. Prejavujú teda hlboký
rešpekt k slobode voľby jedinca a hlbokú lásku s múdrosťou. A aj keď sa človek neriadi
ich radou, nenasleduje žiadne zatracovanie, súd, odplata, odmietnutie či hrozba. Všetky
vypovedané slová sú sprevádzané primeranými, vhodnými a presne odpovedajúcimi
telesnými pocitmi, výrazmi tváre a všeobecne rečou tela, ktoré náležia obsahu tých slov.
Neexistuje žiadna diskrepancia medzi obsahom tých slov a rečou tela.
Po tretie, vyznávajú a uctievajú Jedného Nedielneho Boha, Najvyššieho, Stvoriteľa,
Ktorým/Ktorou je Pán Ježiš Kristus, Ktorý/Ktorá je Pánom nebies, Pánom pekiel a
Pánom celého Stvorenia a Ktorý/Ktorá má mnoho ďalších rozličných mien, ktoré
reprezentujú rôzne rozdielne aspekty prirodzenosti Absolútneho Stavu a Kondície
Najvyššieho. Takí praví duchovní radcovia neuznávajú existenciu žiadnych špeciálnych
duchovných bytostí, ktoré sú nazývané takými menami ako Diabol, Satan, Lucifer, atď.,
ktoré boli kedysi údajne na veľmi vysokej duchovnej úrovni, synovia Boží, ktorí sa
vzbúrili proti Bohu a odpadli a ktorí si založili peklá. Prosím vás, preštudujte si
ohľadom tohto dôkladne knihu „Štyri pojmy duchovnej štruktúry Stvorenia“, najmä
strany 17 a 18 [str. 13 – 15 slov. prekladu – pozn. prekl.].
Po štvrté, odmietanie akejkoľvek možnosti fyzickej reinkarnácie — oni ju považujú
za vtip alebo za katastrofálne zavádzajúci pojem. Nie sú dávané žiadne predpovede
budúcich udalostí, presné dátumy, finalistické vyhlásenia, jedine okamžitá rada.
Nekonajú sa žiadne takzvané zázraky ani žiadne nezvyčajné arogantné tvrdenia a
pomoc. Oni vždy zdôrazňujú slobodu voľby jedinca, jeho/jej meniteľnosť, pružnosť,
pohyblivosť, flexibilitu, bez akéhokoľvek nátlaku, príkazov či nariadení; toto platí aj
ohľadne pravého Najvyššieho, Ktorý/Ktorá stanovil tento druh poriadku vo Svojom
Stvorení a Ktorý/Ktorá je Sám/Sama Poriadkom. Oni nikdy nevedú jedinca k tomu
alebo neradia mu, aby niekomu škodil či ubližoval, alebo aby bol pomstychtivý voči
niekomu, aj keby s ním bolo jednané nespravodlivo. Namiesto toho človeku vždy radia,
aby bol milosrdný, odpúšťajúci, láskyplný a vľúdny. Treba si pamätať, že odveta a
odplata prináleží Bohu, a nie človeku. Osoba, ktorá komukoľvek spôsobuje akúkoľvek
úmyselnú ujmu či škodu, si v konečnom zmysle sama spôsobí ujmu, škodu a trest, bez
toho, aby niekto musel byť „trestajúcou rukou Boha“. (Viď tiež Evanjelium podľa
Lukáša, kapitola 17, verše 1 – 4, čo hovorí o týchto veciach pravý Ježiš Kristus.)
Po piate, dokonca aj vo výzore pravého Najvyššieho je vždy prítomná hlboká
skromnosť, pokora, poníženosť, čistota, nevinnosť. Ani pri prezentácii pravého
Najvyššieho nie je vôbec potrebné demonštrovať moc, zázraky, nezvyčajné formy či
podoby. Prítomnosť pravého Najvyššieho a pravých duchovných radcov je vždy bez
akýchkoľvek známok strachu, obáv, zmätku, bolesti, nepohody, tiesne či akýchkoľvek
iných podobných stavov a procesov. Namiesto toho je ich prítomnosť vždy sprevádzaná
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stavom, procesom a pocitmi hlbokého mieru, ticha, pokoja, kľudu, hlbokej
bezpodmienečnej lásky, múdrosti, slobody, nezávislosti, radosti, potešenia, pôžitku,
uspokojenia, spokojnosti, šťastia, zmysluplnosti, naplnenia, zábavy, humoru; krásnymi
rozkošnými božskými úsmevmi, smiechom, pozitívnymi žartmi, ľahkosťou, pohodou,
podporou, vyšším stupňom poznania, správnou intuíciou, extázou, eufóriou; a žiadnymi
obmedzeniami, žiadnymi ohraničeniami, žiadnymi tabu, žiadnymi klapkami na očiach,
žiadnymi dvojakými hrami, žiadnymi fantastickými príbehmi či rozprávkami, atď.
Všetko je buď áno, alebo nie. A hoci niektoré rafinované negatívne a zlé entity dokážu
predstierať, že majú tieto vlastnosti Najvyššieho a pozitívnych pravých duchovných
radcov, mimovoľne skĺznu do nejakého iného správania a spôsobov a je pre ne ťažké
zachovať si svoje dekórum na pridlhý čas.
Ak je niekto všímavý, pozorný a bdelý, skôr či neskôr objaví tieto skĺznutia, ktoré
zlé a negatívne entity skôr či neskôr spravia. Poproste o vedenie, záštitu a ochranu
pravého Najvyššieho a vašich pravých duchovných radcov a vašu pravú Vnútornú
Myseľ, aby ste neboli oklamaní a zavádzaní niektorým z vašich osobných sklonov,
túžobných prianí a želaní počuť od duchov to, čo chcete. Zlí duchovia to veľmi milujú a
lapia vás do tej situácie. Akékoľvek projekcie vášho túžobného priania, osobných
sklonov, predsudkov, akákoľvek túžba počuť, čo chcete, je potravou a otváraním vrát
negatívnym entitám, ktoré vás a vášho klienta zaplavia a nakŕmia vás lžami, ktoré
chcete počuť kvôli vašim vlastným osobným sklonom, želaniam a túžobným prianiam,
ktoré nemajú nič spoločné s pravou láskou a múdrosťou pravého Najvyššieho. Buďte si
vedomí tejto situácie a dávajte si na ňu pozor. Toto je pasca pre všetkých terapeutov a
všetkých ľudí, ktorí robia veci z osobných, skazených, zištných dôvodov, a nie z pozície
pravej bezpodmienečnej lásky a múdrosti.
Z toho dôvodu, aby ste sa vyhli všetkým týmto pascám, pravý Najvyšší každému
odporúča riadiť sa odteraz až do aktualizovania informácií dôsledne vo svojej práci a vo
svojej vlastnej autohypnóze nasledovnými krokmi a postupmi.

Kroky pre riadenie sa správnymi postupmi
v procese duchovnej hypnoterapie a duchovnej autohypnózy
1. Dôkladné preskúmanie úmyslov a motivácií asistenta, príjemcu a toho, kto
vykonáva duchovnú autohypnózu, za účelom odstránenia akéhokoľvek egoizmu,
osobných zištných dôvodov, osobnej slávy a osobných sklonov a podobných vecí.
Bezpodmienečná potreba a nutnosť každodenného sebaskúmania, očisťovania a
upratovania.
2. Kontakt s pravou Vnútornou Mysľou a jej testovanie. Koho uctieva Vnútorná
Myseľ? Čo vie Vnútorná Myseľ o Prirodzenosti Najvyššieho? Kto je Najvyšší? Aký
druh postoja má Vnútorná Myseľ k Svätej Biblii? K reinkarnácii? K predpovedaniu
budúcnosti v zmysle presných či približných dátumov? Zabezpečenie, pod kontrolou
pravej Vnútornej Mysle, svojich ideomotorických reakcií alebo pohybov prstov.
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3. Po istom a spoľahlivom potvrdení, že je človek v kontakte so svojou Vnútornou
Mysľou, práca, z pozície Vnútornej Mysle, na takzvaných psychologických problémoch,
ktoré boli spustené rôznymi zážitkami a udalosťami, ktoré sa odohrali od počatia v
matkinom lone po súčasnosť, až kým nie sú všetky tieto problémy vyriešené.
4. Po vyriešení psychologických problémov; trvalé umiestnenie sa na vrchole
duchovnej hory, so skalou na pravej strane, so slnkom vpredu a so severom po ľavej
strane. (Odmietnutie takzvanej Vnútornej Mysle ísť na vrchol hory alebo vyhýbanie sa
chodeniu tam je vážny problém. Toto znamená, že dotyčný nie je v kontakte so svojou
pravou Vnútornou Mysľou. Vrchol duchovnej hory alebo pobyt vysoko na hore
súvzťaží, medziiným, so stavom hlbokého zvnútornenia. Súvzťažne sa preto Vnútorná
Myseľ rovná vrcholu duchovnej hory. Takže chodenie na vrchol svojej duchovnej hory
je fakticky to isté ako chodenie dovnútra, do vnútornej svätyne svojej Vnútornej Mysle.)
Od tohto bodu má jedinec robiť všetko z pozície svojho umiestnenia na vrchole
duchovnej hory. Prijateľné nie sú žiadne výnimky.
5. Oslobodenie a konverzia svojho Tieňa. Toto sa musí bez akejkoľvek výnimky či
vylúčenia čohosi robiť vždy na vrchole svojej duchovnej hory. Keď sa objaví Tieň,
človek musí veľmi dôkladne a dôrazne ten Tieň otestovať, či je to pravý Tieň, alebo
nejaký podvodník. Pravá Vnútorná Myseľ, keď už človek nadviaže správny kontakt so
svojou Vnútornou Mysľou skrz ideomotorické reakcie, môže potvrdiť alebo nepotvrdiť,
či má človek dočinenia s pravým Tieňom. Po konverzii musí jedinec otestovať Tieň
rovnakým spôsobom, ako je opísané v bode 2. Ak ten Tieň úspešne prejde všetkými
týmito testami, je mu dané nové meno a z východu, od Najvyššieho, je bývalému Tieňu,
teraz už pravému Duchovnému Radcovi, daný ohnivý dvojsečný meč a Svätá Biblia, s
ktorými bude pomáhať pri ochrane proti zaplaveniu a vplyvu ziel a lží a pri testovaní
každého, kto sa následne objaví na vrchole duchovnej hory, vrátane jedincovej vlastnej
Vnútornej Mysle.
Po uskutočnení tohto sa jedinec opýta, či sú nejaké ďalšie problémy, ktoré neboli
ešte vyriešené z hľadiska skonvertovaného Tieňa. Ak sú, dotyčný prikročí k ich
vyriešeniu s pomocou skonvertovaného Tieňa predtým, než postúpi ďalej. Ak nie sú,
jedinec pokračuje nasledovným krokom.
6. Postupné predstavenie ďalších Duchovných Radcov. Všetci prichádzajúci
Duchovní Radcovia musia byť rázne otestovaní, ako bolo opísané v bode 2, aj s
pomocou Meča Pravdy, ktorý bojuje proti zlám a lžiam. Skonvertovaný Tieň poklepe
mečom sedemkrát po pravom a ľavom ramene každého, kto sa objaví na vrchole
duchovnej hory a priloží prichádzajúcej entite otvorenú Svätú Bibliu na čelo, na srdce a
na plexus solaris. Svätá Biblia je otvorená na Žalmoch alebo na prvej kapitole Evanjelia
podľa Jána.
Po tom sa jedinec opýta každého nového pravého Duchovného Radcu, či z jeho/jej
hľadiska sú nejaké nevyriešené problémy, ktoré treba vyriešiť, než sa bude pokračovať
ďalej. Ak sú, dotyčný pristúpi, s pomocou všetkých, ktorí sú prítomní na vrchole
duchovnej hory, k vyriešeniu tých problémov. Po ich vyriešení, alebo ak žiadne ďalšie
problémy nie sú, jedinec prejde k ďalšiemu kroku.
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7. Vyvolanie Najvyššieho Duchovného Radcu, ktorým je Najvyšší. Ak sa najprv
objaví nejaký zástupca Najvyššieho, pokračujte patričným testovaním opísaným v bode
2 a v bode 6 a vyriešte akékoľvek problémy, ktoré treba vyriešiť z hľadiska tohto
zástupcu (ak sú nejaké) a ako prípravu na stretnutie s Najvyšším.
Po patričných prípravách sa objaví Najvyšší. Jedinec musí vyzvať a veľmi dôrazne
otestovať Najvyššieho, aby si bol istý, že má skutočne dočinenia s pravým Najvyšším.
Testovanie prebieha rovnakým spôsobom, ako bolo opísané v bode 2 a v bode 6.
Po tomto sa dotyčný opýta, či sú nejaké nevyriešené problémy z hľadiska pravého
Najvyššieho, ktoré treba najskôr vyriešiť. Ak sú, prikročte k ich vyriešeniu, než prejdete
k nasledovnému kroku.
8. Duchovné manželstvo mužských a ženských Duchovných Radcov. Len pravý
Najvyšší dokáže a môže vykonať svadobný obrad. Žiadne iné usporiadanie nie je
akceptovateľné, alebo je akceptovateľné len na dočasnej báze.
9. Ak je to naznačené, vykonajte exorcizmus, s prečítaním práv a privilégií
vyháňanej negatívnej alebo zlej entite. Ak je tá zlá či negatívna entita ochotná
konvertovať, musí vyznať svoje hriechy, kajať sa z hĺbky svojho srdca a poprosiť
Najvyššieho, Pána Ježiša Krista o odpustenie, milosrdenstvo a súcit.
Po tom, ako je táto entita premenená bielym svetlom na bieleho ducha, je poslaná do
špeciálneho oddelenia Novej školy pre Duchovné znovuprebudenie, znovupoučenie a
reštrukturalizáciu, kde je postupne pretransformovaná z negatívnej entity na pozitívnu.
10. Regresia do obdobia pred narodením, na rôzne miesta, do rôznych stavov a
podmienok, ktorými jedinec prešiel pred inkarnovaním sa do negatívneho stavu, vrátane
jeho/jej domovskej základne.
11. Stanovenie účelu jedincovej inkarnácie do negatívneho stavu a typu volieb a
zážitkov, ktoré vykonal a mal do tohto momentu.
12. Ak je pripravený/á, stanovenie životného plánu, ďalších krokov, ktoré treba
urobiť pri završovaní jeho/jej poslania a úlohy počas pobytu na planéte Zem.
Toto sú hlavné kroky, ktoré musí jedinec dodržiavať, aby sa vyhol akémukoľvek
otvoreniu sa kontaminácii, znečisteniu, oklamaniu a skresleniam negatívnych, zlých a
temných síl.
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„Ďalšie pojednávanie o postupoch, prostredníctvom
ktorých sa ľudia inkarnujú na planétu Zem, ktorá je prírodným,
vonkajším stupňom Zóny Vymiestnenia.“
Je čas zjaviť trochu viac o procese vteľovania sa ľudí na planétu Zem. Počiatočné
zjavenie o tejto veci bolo publikované v knihe „Posolstvá z vnútra“, na ktorú ste tu
týmto odkazovaní.
Je hrubou chybou predpokladať, že ľudia môžu nejakým spôsobom či v nejakej
forme začať svoj život v najzovňajšom stupni Zóny Vymiestnenia priamo, a teda že
ľudia sa môžu vteľovať na planétu Zem bez akýchkoľvek skúseností života a žitia pred
ich príchodom na túto zem. V skutočnosti sa nikto nedokáže či nemôže inkarnovať do
najzovňajšieho stupňa Zóny Vymiestnenia bez takých skúseností života a žitia ako
prípravy na následné vtelenie sa na planétu Zem. Nikto, kto žil, žije či bude žiť v
najzovňajšom stupni Zóny Vymiestnenia, pokiaľ je táto zóna aktivovaná, nemôže nikdy
začať svoj život na tejto planéte. Pred svojím inkarnovaním sa na túto planétu každý žil
niekde inde. Toto je v rozpore s učeniami Swedenborga. Swedenborg sa domnieval, že
každý spočiatku začínal v prírodnom stupni.
Uvedomenie si tohto faktu dostáva všetok ľudský život na tejto planéte do úplne
inej perspektívy. To znamená, že všetko, čo sa ľuďom deje po dobu ich života na tejto
planéte, je výsledkom zážitkov a dianí, ktoré boli získané alebo sa vyskytli niekde inde
než v tejto zóne alebo na tomto mieste. Ako bude ukázané neskôr, priame vtelenie sa do
Zóny Vymiestnenia bez predošlého života niekde inde by znamenalo okamžité zničenie
a ukončenie života tej osoby. Avšak po absolvovaní procesu znovupotvrdenia volieb zo
svojej vlastnej slobodnej vôle môže jedinec začať svoje bytie a existovanie v pravom
prírodnom svete pozitívneho stavu Stvorenia Najvyššieho. V Zóne Vymiestnenia
prírodného stupňa je však situácia iná. Nikto nemôže prežiť priamy vstup do nej bez
predošlej rozsiahlej prípravy a tréningu v špeciálnom intermediárnom svete.
Na druhej strane, nikto sa nikdy nereinkarnoval dva či viackrát na túto planétu alebo
do Zóny Vymiestnenia všeobecne. Každý môže byť na každom danom mieste len raz.
Pre objasnenie tohto pojmu si pozrite 4. kapitolu knihy „Štyri pojmy duchovnej
štruktúry Stvorenia“.
Je sedem spôsobov, ako sa môžu ľudia vteliť do tejto zóny.
1. Po prvé, v Absolútnom Myšlienkovom Procese Najvyššieho vznikne špeciálna a
špecifická idea ohľadne stavu vecí najkrajnejšieho stupňa Zóny Vymiestnenia alebo
Zóny Vymiestnenia vo všeobecnosti. Len čo je tá idea uvedená do chodu, je jej daná
voľba byť alebo nebyť, existovať alebo neexistovať za tým špecifickým a zvláštnym
účelom, s pochopením, že keď sa raz ten špecifický a špeciálny účel naplní v Zóne
Vymiestnenia na planéte Zem alebo na nejakom inom mieste, tá idea bude do večnosti
pokračovať v pozitívnom stave so špecifickým a špeciálnym zámerom neustáleho
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duchovného pokroku, v záujme vzájomného osohu, spoločného dobra, zdieľania a
úžitku pre všetkých. Len čo si tá idea zvolí byť — v záujme takého špecifického a
zvláštneho účelu — je obdarená špecifickou formou a stáva sa sebauvedomelým
jedinečným duchom, „ja som“, relatívnym k Absolútnemu „Ja som“ Najvyššieho.
Po určitom časovom období, keď ten duch, teraz už kompletná jedinečná entita,
získa dostatočné poznanie a skúsenosti pozitívneho stavu v duchovnom svete nebies, je
premietnutá do špeciálneho intermediárneho sveta, ktorý existuje na taký účel, kde
absolvuje intenzívny tréning ako prípravu na vstup do negatívneho stavu v Zóne
Vymiestnenia.
Počas tohto obdobia intenzívneho tréningu je táto entita vystavená všetkým
aspektom negatívneho stavu, v porovnaní so všetkými aspektmi pozitívneho stavu.
Skúsenostne získava všemožné problémy negatívneho stavu; prechádza rôznymi
stupňami, vesmírmi, galaxiami, slnečnými sústavami, planétami tej sféry či dimenzie;
rôznymi udalosťami, dianiami, prípravami, vplyvmi a zážitkami, súc všetky poznaním a
skúsenosťou z prvej ruky. Čas, ktorý taká entita strávi v tom špeciálnom svete, sa od
entity k entite rôzni. V súčasnosti tam každá jedna entita strávi (v tomto špeciálnom
intermediárnom svete, merané jednotkami lineárneho času, ako sa to robí v Zóne
Vymiestnenia na planéte Zem) minimálne sedem rokov. A maximálny čas, ktorý taká
entita potrebuje na ten účel a počas ktorého tam môže zostať, je 400 rokov. V súčasnosti
tam nie je nikomu dovolené zostať kratšie než 7 rokov alebo dlhšie než 400 rokov. Toto
platí len ohľadne tohto špecifického či špeciálneho intermediárneho sveta, ktorý
pripravuje jedinca na vstup do Zóny Vymiestnenia. Iným príbehom je, keď jedinec
splnil svoje poslanie a odslúžil si svoj čas v Zóne Vymiestnenia a vracia sa do
duchovného sveta. Po fyzickej smrti je vzkriesený v normálnom intermediárnom svete
alebo na jeho špeciálnom vstupnom mieste, kde je povinný zostať minimálne zhruba 7
dní, no nie dlhšie než 4 roky podľa pozemskej časomiery. Nebolo to však vždy tak. Pred
inkarnovaním sa Ježiša Krista na planétu Zem bolo každému dovolené zostať v bežnom
intermediárnom svete neobmedzený čas. Keď Ježiš Kristus zomrel na Kríži, vstúpil do
toho sveta a do Pekiel a obmedzil ich pobyt na maximálnych dvetisíc rokov. V časoch
Swedenborgovho zjavenia a Posledného súdu bol ten pobyt obmedzený na
maximálnych 30 rokov. Po 10. marci 1982 bol ten pobyt obmedzený na maximálne 4
roky podľa pozemskej časomiery.
Počas toho časového obdobia je tá entita vystavená mnohým rozličným miestam,
časom, paračasom, situáciám, aspektom, mnohým vesmírom, galaxiám, slnečným
sústavám a planétam tej dimenzie, ktorá sa nazýva špeciálny intermediárny svet. Táto
dimenzia toho sveta má takú zvláštnu a špecifickú povahu, že imituje všetky skúsenosti
tak pozitívneho stavu, ako aj negatívneho stavu, a zvlášť tie skúsenosti, ktoré sú
dostupné v Univerzalite-toho-všetkého alebo v univerzálnom vedomí. Z pozície tejto
špecifickej dimenzie má jedinec bez akýchkoľvek ťažkostí alebo medzičlánkov, či
prostredníkov rovnaký, priamy prístup do pozitívneho stavu i do negatívneho stavu.
Táto situácia umožňuje jedincovi, aby bol postupne vystavený problémom negatívneho
stavu a získal primerané uspôsobenie pre vtelenie sa do najvonkajšieho stupňa Zóny
Vymiestnenia alebo všeobecne do Zóny Vymiestnenia, bez akéhokoľvek
nebezpečenstva, že bude zničený v ohavnom procese zvanom zvieracie fyzické
narodenie sa parazitickým spôsobom v matkinom lone fyzického tela, ktoré privádza
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jedinca na tento pseudo-svet, zvaný planéta Zem. Ak by bolo niekomu dovolené
inkarnovať sa do tohto pseudo-sveta priamo, bez akejkoľvek prípravy, prichádzajúc
priamo z pozitívneho stavu, taký jedinec by nemohol prežiť ani na okamih prudký nápor
súčtu všetkých ziel a lží a všetkej negativity bez toho, aby mal nejaké spomienky na to,
ako s nimi bojovať, alebo schopnosti či obranu proti takému prudkému náporu.
Keď tej entite skončí alebo vyprší čas pobytu v tom špeciálnom intermediárnom
svete, je jej predstavená finálna voľba inkarnovať sa do Zóny Vymiestnenia a toto je
bod, v ktorom môže zrušiť alebo zmeniť svoju voľbu. Ak si zvolí, že bude pokračovať
vo svojom poslaní, vtedy a len vtedy si vyberá príslušné podmienky, stavy, rodičov,
gény, dedičné a spoločenské prostredie, atď., do ktorých sa následne inkarnuje, aby
naplnila svoj účel a poslanie v tej zóne. Táto voľba sa vždy robí súčasne a súbežne s
voľbami tých rodičov, skrz ktorých sa dotyčná entita vteľuje.
2. Druhý spôsob, ako sa ľudia inkarnujú do Zóny Vymiestnenia na planétu Zem, je
nasledovný:
Zrodí sa špeciálna a špecifická idea, týkajúca sa eliminácie negatívneho stavu a
špecifického spôsobu neustáleho duchovného pokroku pozitívneho stavu, ako dôsledok
duchovného pohlavného styku manželských partnerov v duchovnom svete nebies alebo
v pozitívnom stave intermediárneho sveta, alebo v pozitívnom stave prírodného sveta,
ktoré sprevádzajú túto Zónu Vymiestnenia, v manželstve ich lásky a múdrosti a v
procese výmeny všetkých ich ženských a mužských princípov. Tejto špecifickej a
špeciálnej idei je daná voľba byť a existovať, alebo nebyť a neexistovať za takým
účelom. Po tom, ako súhlasí s bytím a existenciou za takým špecifickým a špeciálnym
účelom, Najvyšší ju následne obdarí životom jedinečného, špecifického a špeciálneho
ducha a ona prejde presne tým istým procesom a postupom, aký bol opísaný v bode
číslo 1. To znamená: že najprv zostane nejaký čas v pozitívnom stave duchovného sveta
nebies; a potom, po získaní nutnej totožnosti a po poučení sa a získaní skúseností
pozitívneho stavu, je premietnutá do toho špeciálneho intermediárneho sveta za účelom
opísaným vyššie.
3. Tretím spôsobom inkarnovania sa na túto zem a do tejto Zóny Vymiestnenia je
proces dobrovoľného prihlásenia sa niekoho v duchovnom svete nebies, ľudí, alebo v
pravom prírodnom stupni Zeme v pravom Stvorení k inkarnácii do negatívneho stavu,
kto už bol stvorený pred časom a priestorom alebo kto si na začiatku zvolil začať svoj
život duchovného pokroku v pozitívnom stave duchovného sveta tohto konkrétneho
vesmíru alebo jeho prírodného sveta. Taká osoba prevezme špecifickú úlohu od
Najvyššieho, na ktorú sa dobrovoľne hlási, a v dôsledku tohto aktu je najprv vysadená v
tom špeciálnom intermediárnom svete a/alebo v jeho Zóne Vymiestnenia, kde získava
rôzne skúsenosti týkajúce sa inkarnácie do Zóny Vymiestnenia negatívneho stavu,
najmä do najkrajnejšieho stupňa Zóny Vymiestnenia, ktorým je planéta Zem. Tento
dobrovoľník po tom, ako je vysadený v tomto špecifickom intermediárnom svete,
prechádza presne tým istým procesom a postupom, aký je opísaný v bode číslo jedna.
4. Štvrtý spôsob, ako sa uskutočňuje inkarnácia do tejto zóny, je zrodenie sa
špecifickej a zvláštnej idey, ktoré je dôsledkom duchovného pohlavného styku dvoch
entít, mužskej a ženskej, ktoré nie sú z tejto dimenzie a vesmíru, ale z nejakej inej
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dimenzie a vesmíru, ktorý nemá nič spoločné s obsahom, formou, prejavom a vnímaním
tejto konkrétnej dimenzie tohto vesmíru.
Tie dve entity vo svojej snahe pomôcť, zo stavu ich bezpodmienečnej lásky a
múdrosti, v snahe poučiť sa o negatívnom stave a procese a vyriešiť ho pre tento časový
cyklus a pripraviť zahájenie nasledujúceho časového cyklu, dávajú zrod idei, ktorá môže
a dokáže prispieť k takému vznešenému cieľu. Len čo sa tá idea narodí, prechádza
presne tým istým procesom, aký je opísaný v bode číslo 1. Ak tá idea súhlasí so svojím
poslaním, je premietnutá špeciálnymi cestami a prostriedkami do tejto dimenzie a
vesmíru pozitívneho stavu. Tu získava ako špeciálny a špecifický duch poznanie a
skúsenosti špecifickosti pozitívneho stavu tejto dimenzie a vesmíru, v porovnaní so
špecifickosťou pozitívneho stavu dimenzie a vesmíru, z ktorého tento duch prišiel po
tom, ako sa zrodil ako idea z určitých dvoch entít a po tom, ako získal poznanie a
skúsenosti obsahu pozitívneho stavu svojej vlastnej dimenzie a vesmíru.
Len čo tento špecifický duch získa dostatočné poznanie a skúsenosti pozitívneho
stavu tejto dimenzie a vesmíru, je vysadený v tom špeciálnom intermediárnom svete a
pred inkarnovaním sa na túto planétu prechádza presne tým istým procesom a
postupom, aký je opísaný v bode číslo 1.
5. Piaty spôsob inkarnovania sa do tohto pseudo-sveta je nasledovný:
Nejaká duchovná alebo prírodná entita, ktorá nie je z tejto dimenzie alebo vesmíru,
alebo galaxie, alebo slnečnej sústavy, alebo sveta pozitívneho stavu, ale z nejakej úplne
inej dimenzie, vesmíru, planéty, galaxie či sveta pozitívneho stavu, veľmi často nieľudská, no aj ľudská, má túžbu, vďaka špecifickosti svojej bezpodmienečnej lásky a
múdrosti, prispieť alebo pomôcť bojovať so zlami a lžami a napokon eliminovať bytie a
existenciu negatívneho stavu, ktorý existuje na základe ukradnutých princípov pravého
bytia a existencie. Taká entita si už vybudovala svoje postavenie a je zvyčajne
rešpektovaným, skúseným a veľmi múdrym členom spoločnosti, ku ktorej patrí. Taká
entita sa môže dobrovoľne prihlásiť z ktorejkoľvek dimenzie svojho príslušného
vesmíru, či už duchovného, alebo intermediárneho, či prírodného stupňa. Len čo je
Najvyšším odsúhlasená a dobrovoľne sa prihlási na tú misiu, je prenesená do
pozitívneho stavu tejto dimenzie a vesmíru, presnejšie do Novej nebeskej spoločnosti,
kde získava poznanie a skúsenosti špecifickosti pozitívneho stavu tejto konkrétnej
dimenzie a vesmíru. Po tom, ako sa to naučí a je pripravená, je vysadená v tom
špecifickom intermediárnom svete, kde prechádza presne tým istým procesom a
postupom, aký je opísaný v bode číslo 1.
6. Šiesty spôsob, ako sa odohráva inkarnácia do pseudo-sveta, je nasledovný:
Dve zlé a negatívne entity v peklách alebo v negatívnom intermediárnom svete,
alebo na tejto Zemi, počas svojho pseudo-duchovného pohlavného styku, keď si
vymieňajú pseudo-princípy svojej pseudo-mužskosti a pseudo-ženskosti, dajú pseudozrod špecifickej a špeciálnej idei kvôli zvečňovaniu, napájaniu, pokračovaniu a podpore
negatívnych a zlých stavov a procesov. Taká idea, na základe ukradnutých princípov
tvorivého úsilia Najvyššieho, skrz zvláštny proces čiernej mágie a skrz súvzťažné
prostriedky a skrz pseudo-prirodzený proces fyzického narodenia, ktorý vyfabrikovali
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pseudo-tvorcovia, je obdarená svojím pseudo-životom. No ešte predtým musí dostať
otázku, či chce byť a existovať ako zlá a negatívna entita za účelom, kvôli ktorému bola
pseudo-zrodená. Ak súhlasí, čo sa zvyčajne stane, je potom premietnutá ako zlý a
negatívny duch do špeciálnej Zóny Vymiestnenia toho špeciálneho intermediárneho
sveta, kde je trénovaná a pripravovaná na inkarnovanie sa do ľudského tela na planéte
Zem, s vyššie spomenutým cieľom. Ak sa zrodí z dvoch negatívnych ideí dvoch ľudí na
planéte Zem, je premietnutá do toho špecifického intermediárneho sveta, a potom vstúpi
do svojej fyzickej formy v matkinom lone. Využíva sa tu fenomén skreslenia času. V
štvrtom mesiaci vývoja plodu musí vstúpiť do svojej budúcej formy v matkinom lone.
Počas toho medziobdobia (štyroch pozemských mesiacov) uplynie v tom špecifickom
intermediárnom svete zhruba 7 až 400 rokov, podľa potreby. Toto je veľmi špecifický
tréning prežitia na mieste, kde sa pozitívny stav a negatívny stav miešajú. Bez takého
tréningu a prípravy by žiadna negatívna a zlá entita nedokázala prežiť svoj vstup do tejto
zóny, pretože by mala tendenciu okamžite zničiť všetko dobré a pozitívne, z lásky k zlu
a lžiam, a tým by sa zničila sama, pretože ona môže žiť len preto, lebo je a existuje
dobro a pravda.
Takže všetky zlé a negatívne entity, ktoré vstupujú do tejto zóny, musia byť
dôkladne trénované, pripravované a poučené o tom, ako ovládať, maskovať, prefíkane
zatajovať, potláčať, predstierať, manipulovať a prezentovať svoje zlá a lži, svoju
samoľúbosť a lásku k tomuto svetu alebo k vonkajšku takým spôsobom, aby mohli
uspieť vo svojom poslaní a úlohe do večnosti zachovávať, napájať, udržiavať a
podporovať negatívny stav. Učia sa o rôznych prostriedkoch propagandy proti
pozitívnemu stavu a o rôznych prostriedkoch vymývania mozgov, vštepovania a
presviedčania ľudí, aby si zachovávali svoju negativitu. Po dokončení tohto tréningu sa
tieto negatívne a zlé entity vteľujú na zem do ľudských tiel, skrz fyzické narodenie ako
ktorékoľvek iné entity opísané vyššie.
7. Na záver, siedmy spôsob inkarnovania sa na túto planétu sa uskutočňuje cez
dobrovoľníkov zo zlých a negatívnych stavov a procesov v peklách, kde majú svoj
domov, kde započali svoje pseudo-bytie a pseudo-existenciu a kde sú pevne etablovaní.
Títo dobrovoľníci sem prišli so špeciálnym poslaním a úlohou blokovať a znemožňovať
splnenie misie a úloh pozitívnych entít, ktoré sa inkarnovali zo spoločností nebies alebo
pozitívnych stavov a procesov z iných dimenzií a vesmírov. Keď sa už dobrovoľne
prihlásia, sú vysadení v tomto špeciálnom intermediárnom svete a jeho Zóne
Vymiestnenia, kde prechádzajú svojím vlastným tréningom, prípravou a výučbou o
metódach a taktikách pozitívneho stavu a rôznych formách propagandy, vymývania
mozgov a presviedčania a následne sa inkarnujú tým istým procesom ako ktokoľvek iný
na tejto planéte.
Toto sú teda základné spôsoby a prostriedky, skrz ktoré a ktorými prichádzajú ľudia
na túto planétu, ktorá je prírodným stupňom Zóny Vymiestnenia.
Vzhľadom k týmto faktom je životne dôležité uvedomiť si, že nech majú ľudia
akékoľvek problémy po dobu svojho života na planéte Zem, nech je to ktokoľvek, bez
akejkoľvek výnimky či vylúčenia niekoho, všetky pochádzajú z ich životov v
špecifickom intermediárnom svete alebo v Zóne Vymiestnenia intermediárneho sveta.
Ľudia prichádzajúci z pozitívneho stavu prichádzajú zo stavu, ktorý nemá žiadne
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problémy, a po prvýkrát sa teda stretávajú so skutočnými problémami, ktoré vznikajú v
negatívnom stave. Ako bolo spomenuté predtým, nie je možné inkarnovať sa priamo do
Zóny Vymiestnenia bez akýchkoľvek problémov, pretože jedinec je totálne bezbranný
bez akýchkoľvek spomienok alebo nástrojov, alebo poznania obrany, a preto by bol
okamžite zničený veľkým náporom všetkých ziel a lží. Takže, jedným z mnohých
účelov pobytu v špecifickom intermediárnom svete je získanie problémov a stotožnenie
sa s tými problémami, aby sa zmiernil ten veľký nápor súhrnu ziel a lží, s ktorými sa
jedinec stretáva v procese svojho fyzického narodenia, a aby jedinec prežil vstup do
tejto zóny. Získavanie týchto problémov sa robí za plného pamätania si a poznania ich
účelu, ktorému slúžia, a uvedomenia si spôsobov a prostriedkov ich zvládania a
konečného odstránenia. Okrem toho, tieto problémy sa získavajú po jednom, bez
súvislého veľkého náporu súhrnu ziel a lží, ako je to pri fyzickom narodení. Každý má
teda dostatok času prispôsobiť sa tým problémom.
Povaha týchto problémov v istom zmysle určuje, aký typ rodičov, genetických
kódov, dedičnosti, prostredia, spoločenských, politických, ekonomických, atď.,
podmienok si jedinec zvolí pre vstup, aby tu prežil. Ide o to, že taká špecifická voľba
dáva jedincovi príležitosť pokračovať alebo spustiť takou voľbou povedomé, známe a
osvojené problémy, ktorým sa prispôsobil a ktoré nemôžu ohroziť jeho/jej život a
poslanie a ktoré mu/jej v konečnom zmysle pomôžu spomenúť si, ako boli tie problémy
získané a ako ich zvládnuť, odstrániac ich napokon a pokračujúc vo svojom poslaní.
Preto by bol každý nový neznámy skutočný problém, získaný priamo tu, zničujúci,
katastrofálny a smrteľný, pretože by chýbala dôverná známosť takého problému, a tým
by neexistovali žiadne prostriedky na jeho odstránenie.
Ako bolo spomenuté vyššie, ide o to, že problémy získané v špecifickom
intermediárnom svete sú získané z pozície pozitívneho stavu, so správnym poznaním ich
účelu a úžitku, ktorému slúžia, so súčasným získaním nástrojov, spôsobov a
prostriedkov na ich odstránenie. V tamtom špecifickom svete je také poznanie dostupné.
V tomto pseudo-svete žiadne také poznanie dostupné nie je, pretože toto je svet
dôsledkov, výsledkov a konkretizácie. Okrem toho, príchod do tohto sveta je príchodom
do tela, formy a situácie, ktoré boli pôvodne vyfabrikované takzvanými pseudotvorcami za účelom uzavretia duchovného uvedomenia a všetkých spomienok skrz
zvierací typ narodenia sa a skrz odstránenie priameho nadelenia života od Najvyššieho.
Preto, ak by tu mal niekto získať nejaký originálny problém, nemal by žiadne skutočné
vnútorné alebo skutočné vonkajšie poznanie jeho účelu, cieľa, úžitku a prostriedkov na
jeho odstránenie. Preto by tu nemohol prežiť a zahynul by.
Toto zjavenie má ďalekosiahle dôsledky pre celé Stvorenie vo všeobecnosti, a
osobitne pre liečbu ľudských problémov. Vzhľadom k týmto faktom, jediná liečba, ktorá
je platná a možná, je návrat do špecifického intermediárneho sveta prostredníctvom
spomenutia si na podmienky, spôsoby a prostriedky, skrz ktoré tie problémy vznikli a
boli získané, a nájdenie správnych nástrojov a spôsobov z tej pozície na ich odstránenie
a nahradenie ich pozitívnymi stavmi bezpodmienečnej lásky a múdrosti. Nebolo by
prehnané povedať, že akákoľvek iná forma riešenia je márna. Toto sa týka všetkých
typov liečby; duchovnej, duševnej, emocionálnej, fyzickej i akejkoľvek inej v bytí a
existencii. Toto zjavenie okrem toho vrhá viac svetla na to, ako vznikla falošná
koncepcia reinkarnácie. Ľudia môžu mať určité spomienky na predošlé životy v tom
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špeciálnom či špecifickom intermediárnom svete, ktorý má často rovnaké názvy miest a
krajín ako planéta Zem (je to kvôli tajomstvu Zákona súvzťažností), a podľa toho
nesprávne usudzujú, že žili predtým na tejto planéte.
Na druhej strane, všetky negatívne a zlé entity, ktoré sa inkarnovali do tohto sveta,
nepoznajú nič iné než problémy, pretože prišli zo stavu ničoho iného než problémov,
ktoré sú považované za jediný pravý život a šťastie. Z toho dôvodu nemajú žiadne
problémy prežiť tu, pretože vcelku prichádzajú do svojho vlastného. Ich problémy s
týmto pseudo-svetom sú zvyčajne opačné: Získať schopnosť predstierať, maskovať a
tlmiť svoju zúrivú nenávisť, zlobu a deštruktívnosť voči všetkému pozitívnemu. Toto
platí najmä o tých, ktorí prichádzajú so špeciálnou a špecifickou úlohou získať
bohatstvo, politickú, spoločenskú, vojenskú a ekonomickú moc, aby vládli tomuto svetu
a ovplyvňovali všetky úrovne riadenia tohto sveta.
Musia predstierať, že sú dobrí, poctiví a rešpektovaní občania spoločností tohto
sveta. Ostatní sú tu však na to, aby zvečňovali otvorené zločiny, vraždy, znásilnenia,
duševné choroby, rozvratnú činnosť, teror, nepriateľstvo, vojnu, hrôzy a všemožné
ohavnosti a hnus negatívnych a zlých stavov a procesov. Títo pseudo-ľudia nemajú
žiadne zjavné problémy či túžbu zmeniť sa a zvyčajne ich možno nájsť v
organizovanom zločine, syndikátoch, vo väzeniach, v ústavoch pre duševne chorých
alebo na miestach a v takzvaných domoch so zlou povesťou. Napriek tomu dokonca i
týmto typom pseudo-ľudí, tým, že sú vystavení do určitej miery uvedomeniu si
pozitívneho stavu a jeho povahy, ktorý je prítomný na Zemi, aj keď v trochu skreslenej
podobe, je nepretržite a sústavne poskytovaná príležitosť na zmenu, na vykonanie
čerstvej voľby a na ústup od ich ziel a lží skrz kajanie sa, vyznanie hriechov a
prostredníctvom procesu reformy, regenerácie, prevýchovy, znovuprebudenia,
znovupoučenia a transformácie, ak nie v tomto pseudo-svete, tak potom, po ich odchode
z neho.
V súčasnosti je približné rozloženie rôznych síl v Zóne Vymiestnenia planéty Zem
nasledovné: Asi 2/3 ľudstva sú agenti negatívnych a zlých síl alebo priame inkarnácie
pekiel, či už prostredníctvom ideí, alebo na základe dobrovoľnosti.
Toto číslo geometricky rastie, za účelom totálneho odhalenia a vynesenia na povrch
a na verejnosť celej povahy a tváre zlých a negatívnych stavov a procesov. Toto je
nevyhnutný krok pred ukončením a oddelením všetkého negatívneho, zlého a lživého od
celého bytia a existencie na jedno miesto, ktorým sú peklá, a pred následnou postupnou
elimináciou pekiel v rámci tohto časového cyklu.
Približne 1/3 ľudstva prišla z pozitívneho stavu. Toto číslo rapídne klesá. Približne
95 % z tohto počtu sa stáva tým či oným spôsobom obeťou negatívneho stavu a
procesov a môže sa postupne stať otrokom zlých duchov. Zvyčajne sa stávajú otrokmi.
Len asi 5 % z tohto klesajúceho počtu alebo z tejto jednej tretiny ľudstva sú jasní
predstavitelia pozitívneho stavu, ktorí sú tu, aby bojovali s negatívnym stavom, chránili
tento svet pred zničením, pripravovali začiatok Nového Veku a pomáhali pri izolácii,
separácii a uzatváraní všetkých ziel a lží na jednom mieste, v peklách, a pri postupnej
eliminácii pekiel v rámci tohto časového cyklu. Toto číslo tiež klesá. Avšak, kvantita
predstaviteľov pozitívneho stavu na tejto planéte nie je dôležitá, lebo počíta sa kvalita.
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Jeden jediný člen pozitívneho stavu môže byť tak silný a mocný ako 10 miliónov
agentov negatívneho stavu dohromady. Treba si uvedomiť, že Najvyšší, pravý Najvyšší
je prítomný v každom Svojom predstaviteľovi a z tej pozície pravý Najvyšší vládne
negatívnemu stavu zo Svojej Všemohúcnosti a Vševedúcnosti, skrz Svoju Božskú
Prozreteľnosť. Takej moci nič neodolá. Negatívne a zlé stavy a procesy budú aktivované
a dominantné v Zóne Vymiestnenia len dovtedy, dokedy im to Najvyšší dovolí za
účelom poučenia. V tejto forme, čiže dominujúce a aktívne, nemôžu byť ani o sekundu
dlhšie, než je dovolené, nech by akokoľvek chceli.
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„O štruktúre ľudskej mysle, ktorá je
polapená v Zóne Vymiestnenia.“
Štruktúra, dynamika a povaha ľudskej mysle bola na začiatku načrtnutá v knihe
„Princípy duchovnej hypnózy“ a následne značne revidovaná v knihe „Základy ľudskej
duchovnosti“. Odporúča sa byť dôverne oboznámený s duchovnou teóriou ľudskej
mysle, ako bola načrtnutá a popísaná v knihe „Základy ľudskej duchovnosti“. Štruktúru
ľudskej mysle, opísanú v tej knihe, možno považovať za jej pôvodnú, originálnu a
ideálnu štruktúru a dynamiku, spred takzvaného „Pádu“. Tá štruktúra je tiež platná pre
každú sentientnú entitu alebo bytosť v celom Stvorení Najvyššieho. Avšak s ľuďmi,
ktorí sú na základe svojich volieb lapení na rôznych úrovniach a dimenziách Zóny
Vymiestnenia a na planéte Zem, ktorá je Zónou Vymiestnenia prírodného stupňa, je
situácia úplne iná. Ako bolo spomenuté v „Základoch ľudskej duchovnosti“ a v
„Posolstvách z vnútra“ a v tejto knihe, v kapitole zvanej „O prirodzenosti ľudí“, v
súčasnosti existujúci ľudia na Zemi nie sú praví ľudia, ale budeme ich volať pseudoľudia. Ich súčasná štruktúra a forma bola vyfabrikovaná pseudo-tvorcami asi pred 4
miliónmi rokov a je výsledkom dlhodobých manipulácií s genetikou, čiernou mágiou,
súvzťažnosťami a pozorovania zvieracieho života. Keď sa rozhodli vyfabrikovať
pseudo-ľudí, čelili istej dileme. Aby vyfabrikovali ľudskú bytosť, museli vziať dve
bunky z pravých ľudských bytostí, jednu ženskú a jednu mužskú, a spojiť ich, aby
vytvorili nového tvora.
Taká situácia by však úplne neposlúžila ich účelu zničiť a skresliť duchovnosť a
priviesť tvorov a produkty ich fabrikácie k viere, že nejestvuje žiaden Boh, alebo k
tomu, aby za bohov prijali ich. Koniec koncov, ich cieľom bolo zničiť pravú
duchovnosť a dokázať, že život môže pochádzať z hocakého iného zdroja alebo z
hocakého zdroja líšiaceho sa od Najvyššieho a Jeho/Jej duchovných princípov. Najvyšší
to dovolil ako odpoveď na onú otázku, „Aký je život bez akejkoľvek duchovnosti?“,
alebo ak pochádza z hocakého iného zdroja, než je Najvyšší a pravá duchovnosť. V tom
čase však, v dobách pseudo-tvorcov, bol opici podobný tvor, ktorý existoval na planéte
Zem. Teraz si uvedomte, že to nebol ľudoop alebo opica, aké poznáme dnes, v
súčasnosti alebo po „Páde“. Možno ho považovať za tvora podobného ľudoopovi, no
nebol to skutočný ľudoop. Bol to konečný evolučný vývoj zvieracieho života na tejto
planéte v tej dobe, kedy evolúcia tým ľudoopovi podobným tvorom skončila. Evolúcia
sa teda zastavila asi pred 4 miliónmi rokov a po tom nedošlo k žiadnemu skutočnému
evolučnému vývoju.
Ten opici podobný tvor, napriek faktu, že bol vysoko vyvinutý v súvislosti s
evolúciou zvierat, nikdy nedokázal získať pojem „ja som“ alebo sebauvedomenie, či
akúkoľvek racionalitu, slobodnú voľbu alebo slobodnú vôľu, ktorá tvorí pravú povahu
ľudských bytostí. Ani nepreukázal žiadne tendencie vyvinúť sa na ľudskú bytosť. Ten
opici podobný tvor bol riadený inštinktmi, surovými emóciami, primitívnou
inteligenciou, bez akéhokoľvek poznania Dobra a Pravdy alebo Lásky a Múdrosti, a
totálnym podriadením sa svojim inštinktívnym pudom. Jeho život sa točil okolo
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obstarávania si prostriedkov na prežitie a napĺňania svojich inštinktívnych potrieb.
Nemal žiadnu inú racionalitu než prísne stanovené pravidlá a postupy, od prírody
zakorenené v tom tvorovi, ako získať prostriedky a cesty na naplnenie svojich
základných potrieb.
Ten opici podobný tvor bol, samozrejme, cicavec a rozmnožovanie tých tvorov sa
dialo cez pohlavný styk prostredníctvom vonkajších orgánov a vývojom plodu v
matkinom lone. Nuž, pseudo-tvorcovia starostlivo pozorovali zvyky a život toho tvora a
rozhodli sa, že gény toho tvora môžu poslúžiť ich cieľu oveľa lepšie pri vývoji a
fabrikácii pseudo-človeka bez akejkoľvek duchovnosti, s totálnou ignoranciou a s
nevedomými procesmi, než výlučné vzatie dvoch buniek dospelých ľudských bytostí.
Ako bolo spomenuté predtým, ak by len zobrali dve bunky z ľudských bytostí, nemohli
by nastoliť situáciu, kde by boli nevedomé procesy a ignorancia a žiadne poznanie
Dobra a Pravdy a pozitívneho stavu, a tak by vo svojom úsilí dokázať svoju pravdu
zlyhali. Keďže si všimli, že ten opici podobný tvor nemá žiadnu racionalitu, žiadne
poznanie Dobra a Pravdy, žiadne sebapoňatie, sebapredstavu a sebauvedomenie; a
keďže si všimli, že ten tvor závisí úplne od vonkajších faktorov a nemá žiadnu
tendenciu pozerať sa dovnútra alebo nadobudnúť takú schopnosť, ale namiesto toho je
ten tvor úplne riadený a vedený z vonkajška, pseudo-tvorcovia sa rozhodli využiť tú
situáciu a presne ju okopírovať pri tvorbe pseudo-muža a pseudo-ženy na podobu a
obraz, takpovediac, toho opici podobného tvora, s istými úpravami.
Tie úpravy boli nevyhnutné, pretože ak by mali vytvoriť kópiu toho tvora, vytvorili
by ďalšie zviera, ktoré, hoci by sa nedokázalo dozvedieť o Dobre a Pravde, nedokázalo
by sa dozvedieť ani o zle a lžiach a nebolo by správnym nástrojom pre pseudo-tvorcov
na aktiváciu, na uvedenie do dominancie negatívneho stavu na planéte Zem. Tam došlo
k tej úprave.
Ako bolo spomenuté predtým v kapitole tejto knihy, nazvanej „O prirodzenosti
ľudí“, vzali jednu bunku človeka-ženy, jednu bunku človeka-muža a jednu bunku opici
podobného tvora. Starostlivo merali a skúmali podiely tých rôznych genetických daností
z tých troch buniek, ktoré boli potrebné, aby vytvorili približnú repliku toho opici
podobného tvora, ale aby tiež dali pseudo-ľuďom schopnosť nadobudnúť nejakú
inteligenciu, racionalitu a schopnosti učiť sa, s istým nejasným pojmom „ja som“ a
sebauvedomením a s podobnými atribútmi. Tieto atribúty sú nevyhnutné pre
autonómnosť a nastolenie sebalásky a lásky k tomuto svetu alebo k vonkajšku, kde nie
je žiadna duchovnosť, čo ale súčasne jedincovi dáva schopnosť robiť rozhodnutia a
voľby, čo z jedinca robí to, čím je.
Po dôkladnom skúmaní usúdili, že aby vyfabrikovali takého úplne nového tvora,
budú musieť potlačiť 97,5 % genetických daností ženskej ľudskej bunky a 97,5 %
mužskej ľudskej bunky a jej genetických daností. Prišli teda so záverom, že aby
uskutočnili, čo potrebovali uskutočniť, potrebovali presne 5 % genetických daností,
pochádzajúcich z ľudí, čiže 2,5 % zo strany ženy a 2,5 % zo strany muža. Zvyšných
95 % sa vezme z bunky pochádzajúcej z buniek opici podobného tvora.
Kalkulovali a experimentovali a po istom čase prišli k správnemu záveru, že tých
5 %, ktoré pochádzajú z ľudí, stačí na udržanie životného podporného systému v novo-
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vyfabrikovaných tvoroch a na umožnenie im, aby skrz proces vonkajšieho učenia sa
nadobudli istú podobu racionality, sebapoňatia, sebapredstavy a matný pojem „ja som“ a
sebauvedomenie, do tej miery, že budú schopné zistiť logicky či pseudo-logicky, čo je
to život a aký je zmysel pseudo-duchovnosti, alebo zla a lží a podobných vecí. Na
druhej strane, 95 % genetických daností vzatých z toho opici podobného tvora bolo
presným množstvom potrebným na nastolenie nevedomých procesov, ignorancie,
totálneho spoliehania sa na vonkajšok, zotročenia a ovládania z vonka a na to, že tam
nebola žiadna túžba alebo bola len malá túžba vchádzať dovnútra. Avšak súčasne, ako
bolo spomenuté vyššie, potrebovali istý stupeň alebo schopnosť učiť sa, získavať
poznanie, aby boli ľudia tým, čím pseudo-tvorcovia chceli — neduchovnými a
vonkajšími. Ide tu o to, že ak sa niekto narodí v nevedomosti, bez akéhokoľvek
poznania Dobra či Pravdy alebo zla a lži, nemôže sa stať ani dobrý, ani zlý, pokiaľ sa
nenaučí a nevie a nestotožní s tým dobrom či zlom, alebo s pravdou či lžou. Toto je
dôvod, prečo s neochotou museli použiť tých 5 % s nádejou a vierou, že pomer 95 % k
5 % je tak obrovský, že im to umožní dosiahnuť svoj cieľ a zničiť duchovné princípy,
prevziať vesmír a eliminovať uvedomenie si Stvoriteľa — Najvyššieho z myslí a
životov celého Stvorenia.
Nuž, aby mohli pseudo-tvorcovia uspieť vo svojom snažení a dokázať, že ľudia nie
sú nič iné než evolučný vývoj z nižších zvierat na vyššie zvieratá a že inteligenciu
nadobudli prostredníctvom prírodných vonkajších síl, bolo nutné, aby pseudo-tvorcovia
zničili všetky stopy svojej práce a tiež existencie toho opici podobného tvora. Namiesto
toho genetickou, magickou a súvzťažnou manipuláciou vyfabrikovali a vyvinuli opicu,
akú poznáme na planéte Zem dnes. A ako bolo spomenuté v knihe „Posolstvá z vnútra“,
v posolstve o filozofii času, pseudo-tvorcovia cestovali niekoľko eónov alebo mnoho
miliónov rokov späť v čase a počas tej cesty zničili všetky stopy svojich fabrikácií a
manipulácií a usadili sa mimo duchovného sveta alebo v Zóne Vymiestnenia
duchovných svetov, v peklách, a začali ovplyvňovať vývoj a rozvoj tak zvieracieho
života, ako aj pseudo-ľudí, ktorých vyfabrikovali.
Za takého usporiadania, samozrejme, je ťažké hovoriť o ľuďoch, majúc štruktúru a
dynamiku ľudskej mysle, aká bola opísaná v knihe „Základy ľudskej duchovnosti“.
Aká je skutočná situácia v tomto ohľade? Koľko je k dispozícii v originálnych,
pôvodných 5 %?
Pseudo-tvorcovia dosiahli týmto procesom to, že tým, že vzali 95 % genetických
vlôh toho opici podobného tvora, ktoré pozostávali zo surových emócií, inštinktívnych
pudov a základných primitívnych potrieb a závislostí na vonkajšku, vybudovali určitý
typ mentality, ktorá bola využitá na uzavretie alebo na izoláciu pravej Vnútornej Mysle,
pravej prostrednej mysle, pravej vonkajšej mysle a ich príslušných troch stupňov a
nechali otvorených len 5 % tej mysle, také množstvo, aké je potrebné na prežitie a na
dosiahnutie toho, čo potrebovali dosiahnuť touto manipuláciou. Z materiálu genetických
vlôh toho opici podobného tvora, ktorého materiálu mali 95 %, starostlivo navrhli a
vybudovali pseudo-vnútornú myseľ s jej pseudo-nadja, pseudo-univerzálnym vedomím,
pseudo-vyšším sebauvedomením, ktoré vložili medzi skutočnú Vnútornú Myseľ a
skutočnú prostrednú myseľ za účelom zachytenia všetkého a celej komunikácie
dostupnej medzi tými mysľami, v celom rozsahu až po vonkajšiu myseľ. Potom z tej
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pseudo-vnútornej mysle a jej materiálov vybudovali pseudo-prostrednú myseľ s jej
pseudo-ja, pseudo-transpersonálnou mentalitou a pseudo-fenomenálnou mentalitou,
ktoré vložili medzi pravú prostrednú myseľ a pravú vonkajšiu myseľ.
Z materiálov tej pseudo-prostrednej mysle vybudovali zas vonkajšiu myseľ s jej
tromi pseudo-stupňami: pseudo-"ja-kosťou", pseudo-individuálnym vedomím a pseudoosobným vedomím, ktoré navrstvili na pravú vonkajšiu myseľ. S genetickým
potlačením 95 % všetkých vlôh, ktoré pochádzajú od pravých ľudí a z kombinácií
pravých ženských a mužských princípov ľudí, a so zavedením 95 % genetických vlôh
zvieracieho života, ktoré obsahujú v sebe všetky skúsenosti zvieracieho a rastlinného
života, ktoré sa vyskytli počas evolúcie životných foriem na planéte Zem, je taká
reštrukturalizácia ľudskej mysle úplne možná.
Takže, vzhľadom k tomuto faktu tu máme na tejto planéte Zem nasledovné — vo
väčšine prípadov tu nemáme dočinenia s ničím vskutku ľudským, so žiadnou pravou
Vnútornou Mysľou alebo prostrednou mysľou, či vonkajšou mysľou, ale vo väčšine
prípadov máme priamy prístup len k pseudo-vnútornej mysli, k pseudo-prostrednej
mysli a k vonkajšej mysli.
Táto vonkajšia myseľ je kompletne a totálne oddelená od zvyšku mysle, či už ide o
pseudo-myseľ, alebo o pravú myseľ. K ďalšiemu skresleniu dochádza preto, lebo
vonkajšia myseľ je väčšinou považovaná za jedinú pravú myseľ, no aj za pravú
prostrednú myseľ a pravú Vnútornú Myseľ. Tento záver pramení z faktu, že každá
myseľ, dokonca i pseudo-myseľ, má svoje tri stupne. Takže aj vonkajšia myseľ má svoje
tri stupne. Tak je druhý stupeň tejto mysle považovaný za prostrednú myseľ a
najvnútornejší stupeň tejto vonkajšej mysle je považovaný za Vnútornú Myseľ. A,
samozrejme, keďže zvyšok pseudo-mysle, s výnimkou najkrajnejšieho stupňa alebo
personálneho vedomia, je v modalite nevedomia, jedinec nemá žiadnu voľbu,
takpovediac, než spoliehať sa úplne na vonkajšok a byť vedený vonkajšími pravidlami,
smernicami, vnúteniami, príkazmi, tradíciami a zvykmi, ktoré sú budované počas
získavania vonkajších skúseností a podľa zvieracieho života a podľa pozorovania
prírody a jej zákonov.
Aby pseudo-tvorcovia uspeli ešte viac, dali alebo spojili túto pseudo-vnútornú
myseľ so Zónou Vymiestnenia duchovného sveta, čo sú peklá; potom spojili pseudoprostrednú myseľ so Zónou Vymiestnenia prostredného sveta a, samozrejme, spojili
vonkajšiu myseľ so Zónou Vymiestnenia prírodného stupňa. Z tej pozície úplne obsadili
pseudo-vnútornú myseľ a pseudo-prostrednú myseľ, odkiaľ zadržiavali všetko, čo prišlo
z pravých myslí a prekrútili to, postavili na hlavu, skreslili, zmanipulovali, znetvorili a v
tej znetvorenej podobe to nechali vojsť do vedomia ľudí. Vďaka takým znetvoreniam a
skresleniam si potom ľudia urobili svoje závery o živote, o Bohu, o duchovnosti, o sebe,
o Stvorení a o všetkom vôbec.
Z tejto pozície potom pseudo-tvorcovia nastolili pseudo-hierarchiu pseudoduchovnej organizácie pseudo-stvorenia, ktorá presne kopíruje pravú hierarchiu
duchovnej organizácie pravého Stvorenia, ibaže prekrúteným, skresleným, znetvoreným
a na hlavu postaveným spôsobom. No pretože žiadna pseudo-vnútorná, žiadna pseudoprostredná, ani žiadna pseudo-vonkajšia či externá myseľ nemôže prežiť sama osebe a
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pretože dokonca ani negatívny stav a jeho procesy nemôžu prežiť samé osebe, potrebujú
nejakú spojitosť s pravým Stvorením a s pravým pozitívnym stavom, z ktorého môžu
čerpať životný podporný systém. Toto je dôvod, prečo pseudo-tvorcovia potrebovali
ponechať tých 5 % nedotknutých, aby zaistili neustále prúdenie takého životného
podporného systému. Nebezpečenstvo tejto situácie však tkvelo pre nich vo fakte, že s
tým prúdením dochádza aj k toku intuitívnych pocitov, ktoré vedú jedinca k skúmaniu
platnosti usporiadania, aké existuje na planéte Zem a k pýtaniu sa na existenciu Boha a
aké je to byť duchovný, alebo byť v pravej duchovnosti a kde nájsť odpovede na otázky
o duchovnosti či akékoľvek ďalšie odpovede na akékoľvek ďalšie otázky.
V tých 5 % spočíva schopnosť súčasných ľudí byť racionálny, robiť voľby, učiť sa a
byť inteligentný, v ktorej je večná prítomnosť pravého Najvyššieho. Keďže Najvyšší sa
nachádza vo Svojej úplnosti a kompletnosti tak v 1 %, ako aj v 100 %, pre Jeho/Jej cieľ,
spasiť ľudstvo alebo pseudo-ľudstvo z momentálne existujúceho stavu na tejto planéte,
je to úplne jedno. Z pozície tých 5 % Najvyšší zahájil postupný proces eliminácie stavu
vecí, aký existuje v aktivovanej Zóne Vymiestnenia Stvorenia.
Rozsiahlou magickou, súvzťažnou a genetickou manipuláciou počas „Pádu“ alebo
toho takzvaného „Pádu“ pseudo-tvorcovia dosiahli veľmi dôležitý stav. V dôsledku toho
dosiahnutia ľudia, ktorí sa rodia na tento svet zvieracím spôsobom fyzického pôrodu, sa
sem rodia bez akéhokoľvek zjavného poznania či spomienok na pozitívny stav, no aj
bez akéhokoľvek zjavného poznania či spomienok na negatívny stav. Rodia sa teda
totálne bezmocní a zjavne nevedomí. Na druhej strane, tým, že majú tých 5 % z
pozitívneho stavu, každého možno naučiť milovať negatívny, zlý stav a proces a
stotožniť sa so zlami a lžami, aby ich zrealizoval.
Ako bolo zdôraznené veľakrát v knihách „Základy ľudskej duchovnosti“ a
„Posolstvá z vnútra“, aby sa negatívny stav uskutočnil a realizoval a mal platnosť a
reálnosť, je nevyhnutné, aby sa niekto, kto je sentientný, stotožnil s jeho formou a
obsahom do tej miery, že by ho miloval. Zlá a lži potrebujú svoju vlastnú lásku. Len čo
dôjde k takému stotožneniu sa a jedinec začne milovať zlá a lži, vedie ho to k
považovaniu zla za dobro a lži za pravdu a vedie to tiež k záveru, že to je prirodzený
stav vecí a že to tak bolo po celý čas a že to tak bude naveky.
Takže v takejto konotácii sa negatívny stav s jeho procesom stáva tak prirodzený
ako dýchanie. Teda, ako už zdôraznil Swedenborg, jedinec sa na tejto Zemi nerodí do
ničoho iného než do ziel a lží, ktoré sú, nanešťastie, považované za dobro a pravdu a za
prirodzený stav vecí. Tento postoj, samozrejme, je podporovaný tými zážitkami, ktoré
má jedinec v onom špeciálnom intermediárnom svete, kde získava tie problémy, a
rôznym spúšťaním negatívnych udalostí počas jeho/jej pozemského života.
Ako však bolo spomenuté vyššie, predsa len máme tých 5 %, ktoré sú čisto
pozitívne a v ktorých je večná, trvalá prítomnosť Najvyššieho. Tých 5 % sa v Svätej
Biblii volá „zbytky“. Koncept zbytkov je nesmierne dôležitý, pretože celý proces spásy
a eliminácie negatívneho stavu je v konečnom zmysle postavený na ňom. V Biblii
možno mnohokrát čítať výroky, že „len zbytok bude spasený“. V doslovnom zmysle
Biblie alebo u tých ľudí, ktorí čítajú Bibliu v doslovnom zmysle, sa to chápe tak, že toto
slovo sa týka počtu Židov, ktorí budú spasení, a zvyšok Židov bude zničený. No
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vnútorný zmysel toho je úplne iný. Ľudia nevedia, že Biblia, Izrael, deti Izraela a deti
Judska mali dva reprezentačné významy; jeden pozitívny a jeden negatívny.
Pozitívny význam dvanástich kmeňov detí Izraela je súvzťažnosťou s úplnosťou a
kompletnosťou všetkých aspektov dobra a pravdy, lásky a múdrosti, dobročinnosti a
viery, objektivity a poctivosti a spravodlivosti a súdnosti, ktoré tvoria povahu
pozitívneho stavu alebo nebies. A zoradenie kmeňov okolo Archy Zmluvy tvorí
hierarchiu duchovnej organizácie pozitívneho stavu Stvorenia. Na druhej strane,
nakoľko to boli veľmi zanovití a tvrdohlaví ľudia, ktorí neustále nasledovali iných
bohov a verejne kritizovali pravého Najvyššieho, reprezentujú všetko zlé a negatívne a
reprezentujú aj aktiváciu Zóny Vymiestnenia. Takže, obývaná a aktivovaná Zóna
Vymiestnenia s jej zlom a lžami je reprezentovaná deťmi Izraela, ktoré sa odvrátili od
Najvyššieho a začali slúžiť iným bohom. Stali sa teda modlármi a cudzoložníkmi. Toto
je skutočná povaha negatívneho stavu, ktorá je opísaná príbehom o Židoch, zobrazenom
v Svätej Biblii a v Talmude.
Teda, keď Biblia hovorí, že spasený môže byť len zbytok, nehovorí o určitom počte
Židov, ktorí budú spasení. Znamená to, že zo Zóny Vymiestnenia môže byť spasených
len tých 5 %, ktoré boli ponechané pôvodne z pozitívneho stavu. Tam je prítomnosť
Najvyššieho. Z tých 5 % alebo z toho zbytku pozitívneho stavu v Zóne Vymiestnenia
môže byť jedinec postupne vedený preč od ziel a lží k dobru a pravde. Toto zas
postupne eliminuje tú umelo skonštruovanú pseudo-myseľ a jej 9 pseudo-stupňov a
postupne otvára prístup k pravej a skutočnej mysli a jej pravým deviatim stupňom.
Toto je, samozrejme, postupný proces. Toto je dôvod, prečo bola vyvinutá duchovná
hypnóza a intenzívna duchovná hypnoterapia, aby poskytla ľuďom príležitosť dostať sa
do kontaktu s tými zbytkami alebo s tými 5 %, ktoré umožňujú prístup, obmedzený
prístup, k pravej mysli a k pravému Najvyššiemu, z pozície, z ktorej — z vnútra —
môže jedinec postupne odstrániť dominanciu a umelosť pseudo-mysle, navrstvenej na
skutočnú myseľ a odstrániť ten pseudo-život, navrstvený na pravý život. V procese
intenzívnej duchovnej hypnoterapie je jedinec schopný dostať sa do kontaktu s tými 5 %
a začať proces duchovnej transformácie.
Čo je to duchovný transformačný proces? Je to postupné odstraňovanie dominancie
ziel a lží, ktoré sú prítomné v pseudo-vnútornej mysli, pseudo-prostrednej mysli a vo
vonkajšej mysli, ktoré blokujú, ktoré sú navrstvené, obaľujú a izolujú jedinca od
pravého duchovného sveta, od pravého intermediárneho sveta, od pravého prírodného
sveta a od pravej mysle a od pravého Najvyššieho a od pravého ja a od pravého „ja
som“. Ide tu o to, že spoliehaním sa a odvodzovaním všetkého z pseudo-mysle si
jedinec buduje pseudo-„ja som“, pseudo-sebauvedomenie, pseudo-sebapoňatie a
pseudo-sebavnímanie. Toto zas vedie k tomu, že jedinec sa vníma tak a verí tomu, čo
nie je. A to isté platí o vzťahu k iným ľuďom. Ako bolo spomenuté veľakrát predtým v
iných knihách a v týchto kapitolách, ľudia nie sú tým, čím sa zdajú byť, pretože si
osvojili pseudo-hodnoty a falošné koncepty, odvodené z tej pseudo-mysle.
Z hľadiska tohto faktu je nesmierne dôležité uvedomiť si, čo to znamená milovať
seba a čo to znamená milovať druhých a milovať Boha a milovať s múdrosťou. Ak 95 %
všetkého, čo je považované za ľudské, fakticky nie je ľudské, ale je to zlé, negatívne,
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zvieracie a falošné a iba 5 % v každom je potenciálne z pozitívneho stavu, znamenajúc
prítomnosť Najvyššieho, ako potom môže jedinec milovať čosi, čo je zlé a falošné,
pseudo-ľudské a neskutočné? Ako môže niekto akceptovať niečo také? Ak prijme a
miluje tých neskutočných, pseudo-ľudských, zlých a lživých 95 % štruktúry, ktorá je k
dispozícii na vnímanie a milovanie, potom tou láskou zvečňuje, podporuje, udržuje a
predlžuje negatívny stav a všetko, čo je neskutočné a pseudo-ľudské. To nie je láska.
Pravý význam bezpodmienečnej lásky s múdrosťou je vo fakte, že jedinec miluje len to
v každom a v sebe, čo je z Najvyššieho; tie veci, ktoré pramenia z Najvyššieho alebo z
prítomnosti Najvyššieho; racionalitu, slobodnú vôľu, slobodnú voľbu, schopnosť zmeniť
sa a stať sa dobrým a byť v pravde. Nuž, tie schopnosti, tá prítomnosť je to, čo je naším
blížnym, ktorého by sme mali milovať. A keď hovoríme, že musíte milovať seba
samého/samu, znamená to, aby ste v sebe milovali všetko, čo je vo vás z Najvyššieho,
prítomnosť Najvyššieho vo vás a všetkého pozitívneho a dobrého, čo si môžete zvoliť a
čo ste schopní rozumne a inteligentne rozlíšiť; a aby ste si zvolili tie veci, ktoré sú z
Najvyššieho vo vás, tých 5 %. Nič iné nie je náš blížny a nemá sa to milovať. Ak v sebe
milujete to, čo je od Najvyššieho, skutočne a naozaj začínate milovať seba
samého/samu. Potom ste schopní skutočne a naozaj milovať Boha, lebo Boh sa miluje
skrz lásku k sebe, k tomu pravému ja, a skrz lásku k druhým, pravým druhým. Toto je
bezpodmienečná láska a múdrosť. Aby sme nastolili takú bezpodmienečnú lásku a
múdrosť, je nevyhnutné požiadať Najvyššieho, aby nám umožnil oddeliť, rozoznať,
izolovať tie veci, ktoré sú od Pána v nás, od tých, ktoré nie sú od Pána, ale sú z našich
osobných sklonov alebo z negatívneho stavu. Nanešťastie, ako bolo spomenuté predtým,
tých 95 %, ktoré sú nám k dispozícii a ktoré považujeme za seba, je z negatívneho stavu.
Avšak, len čo začneme skutočne milovať tých zvyšných 5 % alebo tie zbytky, potom,
tou láskou v múdrosti, postupne začíname eliminovať tých zvyšných 95 %. Tým
odstraňujeme územie obsadené negatívnym stavom — nášho skutočného nepriateľa, a
nahrádzame ho tými 5 %, ktoré sú z prítomnosti Najvyššieho v nás. Vypĺňame ho
všetkým pozitívnym a dobrým dovtedy, kým situácia nebude opačná, takže budeme mať
95 % všetkého, čo je pozitívne a dobré a len 5 % negatívneho alebo potenciálne
negatívneho, čo by pramenilo z tej slobodnej voľby a vedomia idey, že môžeme
kedykoľvek odmietnuť Najvyššieho. To je tých 5 %, ktoré udržiavajú v pohotovosti
Zónu Vymiestnenia.
Takže, cieľom duchovného transformačného procesu je, po prvé, nadviazať pevné
spojenie a vzťah s tými takzvanými 5 % alebo zbytkami dobra a pravdy, lásky a
múdrosti v nás, kde je Najvyšší, a po druhé, z tej pozície postupne zvrátiť ten proces,
aby namiesto toho, že máme 95 % všetkého umelého, navodeného, pseudo-reálneho,
zlého, iluzórneho a klamného a ostatné veci, ktoré pramenia z aktivácie a dominancie
negatívneho a zlého stavu a procesov v Zóne Vymiestnenia, vybudujeme v nás 95 %
všetkého, čo je z pozitívneho stavu, zo skutočného Stvorenia, zo skutočného Vesmíru,
zo skutočnej mysle a v konečnom zmysle len z Najvyššieho v nás.
Takže, skutočný vzťah medzi pozitívnym stavom a negatívnym stavom má tento
pomer: Zatiaľ čo v pozitívnom stave každý pozostáva z 95 % prítomnosti Najvyššieho v
nich a z 5 % toho, čo je ich vlastné, čo tvorí uvedomenie si ich slobody voľby
odmietnuť prijatie duchovnosti a existencie Najvyššieho a odvrátiť sa od Najvyššieho,
ktoré uvedomenie a idea vypadáva a udržiava existenciu a bytie Zóny Vymiestnenia; v
negatívnom stave je situácia obrátená a má opačné smerovanie, teda 95 % všetkého je
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neskutočných, lživých, zlých, neduchovných, umelých, iluzórnych, klamných, a
prítomných je len 5 % alebo zbytky pozitívneho stavu a pravého Stvorenia.
Bláznivosť každého, kto je v negatívnom stave, je podľa tohto postavenia a stavu
zjavná. Môžeme povedať, že najinteligentnejšia osoba, aká kedy žila v Zóne
Vymiestnenia, alebo najväčší génius, aký kedy žil alebo bude žiť, kým existuje Zóna
Vymiestnenia, v porovnaní s najjednoduchšou a relatívne najmenej inteligentnou
osobou v pravom Stvorení v pozitívnom stave, je v podstate nemotorný idiot alebo
duševne retardovaný, ktorý vôbec nič nevie, alebo to, čo vie, je tak nesmierne málo, že
to ani nehodno považovať za skutočné poznanie. Toto je „pýcha“ pravej pozemskej
vedy a vedcov. Smiešnosť, bláznovstvo a hlúposť tejto situácie je jasná bez ďalšieho
komentára.
Jedným slovom, teraz je jasné, že to, s čím majú ľudia dočinenia počas liečby,
tradičnej liečby, nebol nikdy skutočný prístup ani k Vnútornej Mysli, ani k žiadnej
úrovni pravej mysle, ale namiesto toho všetko zaoberanie sa a liečba ľudských
problémov pochádza z nesprávneho smeru, z nesprávnej úrovne, z rôznych úrovní
pseudo-mysle, ktorá nemá žiadne poznanie o skutočnom stave vecí, ale je plná skreslení,
klamov a lží, ktorým ľudia veria. Toto uvedomenie je zničujúce, pretože anuluje všetky
formy liečby, ktoré v súčasnosti existujú na planéte Zem. Cieľom liečby je, samozrejme,
vyhnúť sa, obísť tých 95 % ľudskej pseudo-mysle a jej pseudo-vnútornej mysle a
pseudo-prostrednej mysle a pseudo-vonkajšej či externej mysle a nájsť spôsoby, ako sa
skontaktovať s tými 5 % Vnútornej Mysle, pravej Vnútornej Mysle a pravej prostrednej
mysle a pravej vonkajšej mysle. V súčasnosti je taký kontakt možný len z hlbokého
stavu duchovnej hypnózy, z plenárneho stavu, za veľmi starostlivých bezpečnostných
opatrení, kontrol a testov, ktoré boli čiastočne načrtnuté v predošlom posolstve o tom,
ako bojovať s negatívnym stavom a ako testovať duchov, a ktoré boli načrtnuté v Svätej
Biblii, v spisoch Swedenborga, v knihách „Intenzívna duchovná hypnoterapia“,
„Posolstvá z vnútra“, „Základy ľudskej duchovnosti“, „Štyri pojmy duchovnej štruktúry
Stvorenia“ a „Princípy duchovnej hypnózy“. V súčasnosti akékoľvek odchýlenie sa od
načrtnutých postupov môže viesť a bude viesť ku katastrofe, pretože akékoľvek
odchýlenie sa od predpísaných postupov vedie jedinca len do oblasti pseudo-mysle, a
teda priamo do Pekla a k falošnému Kristovi, falošnému Najvyššiemu a falošným
duchovným radcom. Každý prípadný asistent si musí uvedomovať tento dôležitý fakt, že
pri procese transformácie je nevyhnutné nástrojmi intenzívnej duchovnej hypnoterapie
alebo duchovnej hypnoterapie obísť 95 % všetkého, čo je považované za ľudskú myseľ,
ľudskú osobnosť, ľudský život, a dostať sa do kontaktu s tými skutočnými 5 %, z
ktorých pramení pravý život a kde sídli pravý Najvyšší. Toto nie je ľahká úloha, no ak
človek prísne dodržiava postupy, ktoré zjavil Najvyšší vo vyššie spomenutých knihách a
v týchto kapitolách, ktoré boli prepísané z rôznych pások, potom má veľkú šancu a
pravdepodobnosť, že sa skontaktuje s pravým nadja a s pravou Vnútornou Mysľou a s
pravým zvyškom reality bytia a existencie tej osoby.
Toto však možno dosiahnuť len vtedy, ak je samotný asistent v kompletnom a
úplnom styku a kontakte a má prístup k svojim 5 % a ak úspešne zahájil proces
postupnej eliminácie tých falošných 95 %, budujúc skutočný a pravý život z tých
zbytkov, z ktorých môže človek znovuobjaviť celú myseľ a osobnosť, také, aké mali byť
pred inkarnovaním sa do Zóny Vymiestnenia. Ak asistent z toho či onoho dôvodu nemá
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ten prístup, alebo je ten prístup obmedzený, a ak ešte nezahájil postupný proces
eliminácie tých ohavných 95 %, taký asistent nemôže nikdy uspieť a bude oklamaný,
pomýlený a schopný skontaktovať sa len s pseudo-mysľami svojich prípadných klientov
a, nanešťastie, taký pseudo-asistent je v kontakte len so svojou vlastnou pseudo-mysľou
a s negatívnymi entitami, ktoré sú považované za pravých radcov a za pravú Vnútornú
Myseľ. Toto je tragická situácia, pretože negativita kŕmi negativitu a zlo produkuje ešte
viac zla a lži znásobujú ďalšie lži. Preto sa každému asistentovi radí, aby starostlivo
preskúmal a prehľadal seba a svoje úmysly a motivácie, prečo chce byť asistentom pri
duchovnom tranze alebo duchovnom transformačnom procese a prečo chce byť
duchovným právnym poradcom. Toto je veľmi vážna situácia z hľadiska vyššie
zjavených faktov.
Ak niekto pristupuje k druhej osobe z pozície svojich vlastných problémov a z
reality tých 95 %, skontaktuje sa len s problémami tej druhej osoby a s 95 % nereality
tej osoby. Žiadny terapeutický alebo osobný, či spoločenský, či akýkoľvek iný typ
vzťahu, náležitého a pravého vzťahu, nemôže byť nadviazaný za takých podmienok a s
takým prístupom.
Z pohľadu vyššie uvedených faktov je jasné, že nakoľko väčšina našich vzťahov
doposiaľ pramení z tých neskutočných 95 %, všetky naše vzťahy sa majú prehodnotiť,
prebudovať, znovu zvážiť a prepracovať. Všetko, čo sme dosiahli doteraz, pred týmto
uvedomením, by sa malo prehodnotiť, prepracovať, prebudovať a urobiť nanovo.
A na záver tohto posolstva sa odporúča požiadať o pomoc Najvyššieho, aby sme
mohli z tých zbytkov alebo z tých 5 % začať v sebe budovať všetko nové. Vlastne,
poprosme Najvyššieho, aby nás úplne vynovil. O tomto je pravá duchovná
transformácia. (Viď proroka Ezechiela, kapitolu 11, verše 17 – 21 a kapitolu 36, verše
26 – 32 v Svätej Biblii novej verzie Kráľ Jakub.)
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OSEMNÁSTA KAPITOLA
O štruktúre, obsahu a význame Svätej Biblie.
Pred vyše dvesto rokmi Emanuel SWEDENBORG upozornil, že mnohí kresťania
skutočne majú predstavu o tom, že Biblia je svätá a že obsahuje Božie Slovo. Avšak,
väčšina ľudí si neuvedomuje, že svätosť Biblie nie je určená jej doslovným zmyslom
alebo vonkajším zmyslom, alebo historickými udalosťami a rôznymi doslovnými
vyhláseniami, ktoré Biblia zobrazuje. Namiesto toho je určená tým, čo tieto veci
reprezentujú a značia v ich vnútornom, internom či vyššom zmysle. Väčšina ľudí nemá
ani poňatia, že taký zmysel vôbec existuje. Napriek faktu, že Swedenborg už dávno
zjavil tento rozhodujúci a životne dôležitý duchovný fakt o Biblii, nie príliš veľa ľudí na
tomto svete si uvedomuje a je pripravených, chce či túži po akceptovaní faktu, že
svätosť Biblie je určená primárne a výlučne jej vnútorným, interným zmyslom a
obsahom. Doslovný význam alebo vonkajší zmysel Biblie možno ponímať ako
oblečenie pre telo. Tak ako telo potrebuje byť oblečené, aby bolo chránené a
zabezpečené pred odhalením a rôznymi nepriaznivými vplyvmi, tak isto aj doslovný
zmysel Biblie slúži tomu účelu pre vnútorný zmysel. Takže, svätosť vonkajšieho alebo
doslovného zmyslu nie je odvodená z neho samotného, ale z faktu, že slúži ako nádoba,
v ktorej je obsiahnutá svätosť.
Bol to zasa Swedenborg, kto zjavil, že nie všetky knihy Biblie majú tento vnútorný,
vyšší či interný zmysel. Nasledovné knihy obsahujú taký vnútorný zmysel, a preto sú
skutočne Slovom Božím: Všetkých 5 kníh Mojžišových (Genezis, Exodus, Levitikus,
Numeri, Deuteronómium), Kniha Jozuova, Kniha Sudcov, dve Knihy Samuelove, dve
Knihy Kráľov, Kniha Jóbova, všetky Žalmy, všetky Knihy Prorokov (Izaiáš, Jeremiáš,
Žalospevy, Ezechiel, Daniel, Hozeáš, Joel, Ámos, Obadiáš, Jonáš, Micheáš, Nahum,
Habakuk, Sofoniáš, Haggeus, Zachariáš, Malachiáš) v Starom Zákone, a v Novom
Zákone štyri Evanjeliá (Matúš, Marek, Lukáš a Ján) a Zjavenie Ježiša Krista (Zjavenie
sv. Jána). Všetky ostatné knihy, ako napríklad Rút, dve Knihy Kronické
(Paralipomenon), Ezdráš, Nehemiáš, Ester, Príslovia, Kazateľ, Šalamúnova pieseň a
všetky Epištoly Apoštolov, ako aj Skutky Apoštolov Ježiša Krista neobsahujú tento
vnútorný, interný či vyšší zmysel.
Jestvuje dôležitý duchovný dôvod, prečo Knihy v Svätej Biblii, obsahujúce tento
vnútorný, interný či vyšší zmysel, sú písané spôsobom, akým sú písané. Každé jedno
slovo, každé jedno písmeno, každá jedna bodka lebo interpunkčné znamienko v tých
knihách a ich konkrétna postupnosť obsahujú veľmi hlboké a vážne poznanie, záhady a
tajomstvá najvyššieho univerzálneho významu. Mená ľudí, krajín, jednotlivcov a vecí a
postupnosť, v akej sú menované a ako po sebe nasledujú, to všetko odráža Rád
Stvorenia a nejaké aspekty Absolútnej Prirodzenosti Najvyššieho, ako aj postup krokov,
v akom sa uskutočňuje duchovný prerod a transformácia ľudí a jednotlivcov a ako sa
objavuje, postupuje a nastáva duchovný pokrok.
Ľudia bez rozmyslu veria, že všetky knihy v Svätej Biblii, bez výnimky či vylúčenia
niektorej, sú Slovom Božím. Toto je však pravda len do určitej miery. Všetky knihy,
ktoré neobsahujú tento vnútorný zmysel, sú inšpiračnými, historickými a ilustratívnymi
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knihami, ktoré odrážajú časy, zvyky a nevyhnutný vývoj duchovných záležitostí, ktoré
boli platné za daných podmienok, za daného historického usporiadania. V tom zmysle
sú Slovom Božím, týkajúcim sa tamtých čias a tamtých podmienok. Avšak, ako plynie
čas, ich užitočnosť je už len v tom, že sú príkladom oddanosti a vernosti, lojálnosti a
odhodlania slúžiť Bohu tých ľudí, ktorí buď napísali tie knihy, alebo ktorých život a
udalosti sú v nich opísané. V prípade Epištol, tie sú štrukturálnym poriadkom pre
založenie mladej kresťanskej cirkvi, ktorá potrebovala nejaké základné rysy a pravidlá,
ktoré bolo treba dodržiavať, aby prežila za podmienok existujúcich v tej dobe.
Aplikovateľnosť obsahu a filozofie týchto kníh (ktoré neobsahujú vnútorný zmysel)
a Epištol je druhá vec. Pre súčasnosť, za momentálne existujúcich podmienok na planéte
Zem už nie je viac platná. Sú zastarané, prežité a neaktuálne a lipnutie na ich doslovnom
obsahu má v sebe isté nebezpečenstvo pre duchovný pokrok jedinca a pre správne
chápanie duchovnosti, ako aj Prirodzenosti Najvyššieho. Toto platí obzvlášť z hľadiska
faktu, že väčšina kresťanských cirkví buduje svoje doktríny na Epištolách, ktoré odteraz
obsahujú len 15 % myšlienok, pojmov a poznania, ktoré sú aplikovateľné na súčasnú
štruktúru duchovnosti. 85 % ich obsahu už viac nie je aplikovateľných a sú využívané
negatívnym stavom na držanie kresťanov a ich cirkví v temnotách stagnácie, úpadku,
strnulosti, dogmatizmu a fanatizmu, ktoré v ich nasledovníkoch zabíjajú akýkoľvek
duchovný život.
Avšak, ak sa vezme do úvahy obsah Epištol v Novom Zákone z pohľadu ich doby a
podmienok, za akých boli napísané, ten obsah a tá filozofia boli najprogresívnejšie,
najvhodnejšie a najsprávnejšie z hľadiska duchovných potrieb, ktoré mali ľudia počas
tej doby. Tie sa stávajú reakcionárskymi len vtedy, keď si ľudia myslia, že majú
absolútnu hodnotu, obsahujúc Absolútnu Pravdu, mimo ktorej a nad ktorú už neexistuje
nič viac alebo mimo ktorej a nad ktorú už nie je možný či predstaviteľný žiadny pokrok
ani nič nové, lebo to vraj bolo zjavenie Najvyššieho, a zjavenie Najvyššieho nemožno
nikdy dopĺňať či meniť. Nanešťastie, ľudia si neuvedomujú, že Najvyšší zjavuje Svoju
Pravdu po krokoch, aby ju prispôsobil momentálnym potrebám každej doby a každého
stavu. Také pravdy majú relatívnu hodnotu a zvyčajne sú to zrejmé pravdy, ktoré
neobsahujú žiadny hlbší, vyšší a vnútornejší duchovný význam, alebo sú určitými
aspektmi Absolútnej Pravdy, manifestovanými v časopriestorovom kontinuu na úrovni
chápania, ktoré môžu nadobudnúť ľudia ich doby.
Dôvodom, prečo Najvyšší dovolil, aby kresťanské cirkvi a všetci ich členovia (alebo
väčšina z nich) budovali svoje doktríny predovšetkým na Epištolách, obzvlášť a hlavne
na Pavlových Epištolách, je ochrániť ľudí pred znesvätením Svätosti Slova, ktoré je
obsiahnuté v knihách Biblie, ktoré skutočne majú taký vnútorný, interný, vyšší význam.
Keďže väčšina kresťanov venuje veľmi malú pozornosť tým knihám, ktoré obsahujú ten
zmysel, a obzvlášť Starému Zákonu, a namiesto toho sa zaoberajú buď externým,
vonkajším stupňom výrokov Ježiša Krista počas Jeho inkarnácie na planéte Zem, alebo
väčšinou zakladajú svoje doktríny na Epištolách apoštola Pavla a na Epištolách
ostatných apoštolov, ktoré neobsahujú žiadny vnútorný, vyšší význam či zmysel,
nemôžu nič sprofanovať, a tak sa neodsúdia v konečnom zmysle na totálne zničenie a
odstránenie svojho bytia a existencie zo Stvorenia Najvyššieho.
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Ak sa vezme do úvahy tento fakt, ktorý v súčasnosti zjavuje Najvyšší, Pán Ježiš
Kristus, Jeden Boh Nedielny, možno vidieť, na akých grandióznych lžiach a
skresleniach je postavená celá kresťanská cirkev v jej súčasnej podobe.
Avšak, napriek tomuto faktu je Svätá Biblia Slovom Božím, je svätá a ak k nej
človek pristupuje s čistotou svojho srdca, môže ho/ju doviesť k vyššiemu chápaniu jej
obsahu, významu a štruktúry.
Ako bolo spomenuté na začiatku tejto kapitoly, Swedenborg bol prvý, cez ktorého
Najvyšší zjavil toto tajomstvo o Biblii. Tomuto zjaveniu však venovalo pozornosť len
málo ľudí. Dokonca ani v súčasnosti si nie príliš veľa ľudí na tomto svete uvedomuje, že
Swedenborg vôbec existoval alebo že ľudstvu zjavil také hlboké poznanie. No dokonca
ani Swedenborgovi nebolo dovolené poznať v jeho dobe plný rozsah a tajomstvo, čo
Biblia skutočne obsahuje a aký je jej skutočný význam. Swedenborg si bol vedomý len
troch úrovní, ktoré sú obsiahnuté v tých knihách Biblie, ktoré majú vnútorný zmysel. On
hovorí o doslovnom zmysle, o duchovnom zmysle a o nebeskom zmysle. A aj skutočne
zjavil určitý obsah duchovného zmyslu, ktorý je obsiahnutý v niektorých knihách Svätej
Biblie, a vo veľmi obmedzenej miere aj niektoré myšlienky ohľadne tretieho alebo
nebeského zmyslu.
No nech je teraz známe, čo zjavuje Najvyšší, Pán Ježiš Kristus, Jeden Boh Nedielny,
že tie knihy v Svätej Biblii, ktoré obsahujú ten vnútorný, interný zmysel, ktorý tvorí
pravé Slovo Božie a ktorý má večnú hodnotu, nie sú obmedzené len na tie tri významy,
zjavené cez Swedenborga. Realitou tejto situácie je, že je celkovo 9 významov a
zmyslov, ktoré sú obsiahnuté v tých knihách, označených ako majúce vnútorný zmysel,
plus jeden, ktorý ich všetky presahuje.
Svätá Biblia je štruktúrovaná v presnej zhode so štruktúrou Stvorenia Najvyššieho.
Ako si čitateľ pamätá, v 11. kapitole tejto knihy bolo zjavené, že v Stvorení Najvyššieho
je 9 okruhov a v Zóne Vymiestnenia je 9 pseudo-okruhov. Každý okruh má veľmi
špecifický, a súčasne veľmi všeobecný obsah, štruktúru, význam a funkciu a postavenie
vzhľadom k všetkým ostatným okruhom Stvorenia Najvyššieho. Presne to isté platí
v súvislosti so štruktúrou Biblie. Biblia, alebo aby sme boli presnejší, tie knihy Biblie,
ktoré obsahujú vnútorný zmysel, sú vytvorené a štruktúrované presne takým istým
spôsobom ako celé Stvorenie, aby sa prispôsobili a aby spájali všetky okruhy Stvorenia
skrz Slovo Božie, odrážajúce sa v tých knihách v Biblii. Z toho dôvodu je 9 úrovní a
významov a zmyslov, ktoré sú obsiahnuté vo všetkých tých vyššie spomenutých
knihách, plus jeden, ktorý ich všetky presahuje.
Je dôležité uvedomiť si, že každý okruh Stvorenia je diskrétny a synchrónny so
všetkými ostatnými okruhmi Stvorenia, a súčasne je spojitý vo svojej vlastnej sfére
alebo doméne funkcie a účelu. Každý okruh zas má svoje vlastné tri úrovne a stupne a
každá úroveň a stupeň má svoje vlastné tri úrovne a stupne, a takto to ide donekonečna.
Toto usporiadanie odráža Absolútnu Nevyčerpateľnú Prirodzenosť Najvyššieho.
Nakoľko každý okruh je diskrétny, no súčasne synchrónny so všetkými ostatnými
okruhmi, komunikácia a spojenie medzi všetkými okruhmi sa uskutočňuje podľa
Zákona Súvzťažností. Tento zákon hovorí, že jestvuje Spoločný Menovateľ pre všetky
okruhy Stvorenia, cez ktorý sú spojené a vo vzájomnom vzťahu. Tento Spoločný
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Menovateľ sa však prejavuje v každom okruhu úplne iným spôsobom a štýlom než v
ktoromkoľvek inom okruhu. No používa tie isté kategórie na opis povahy toho
Spoločného Menovateľa. Takže, jestvuje slovo a obraz, ktorý opisuje toho Spoločného
Menovateľa, a ako sú to slovo a obraz vyslovené alebo premietnuté súčasne a súbežne
do všetkých ostatných okruhov, obsah a význam toho obrazu a slova opisuje povahu
toho Spoločného Menovateľa každému jednotlivému okruhu a jeho stupňom, úrovniam
a sféram spôsobom, akým je vnímaný, chápaný, ponímaný, prijímaný a uznávaný
príslušnými obyvateľmi toho okruhu.
Také idey a obrazy naberajú formy, konkretizácie a manifestácie v celom rozsahu
úplne až najväčšiemu vonkajšku najvonkajšieho stupňa v prírodnom svete, kde sa
stávajú konkrétnymi udalosťami či dianiami, alebo historickými faktami. Skrz také
historické udalosti, diania a fakty je celé Stvorenie vo všetkých svojich deviatich
okruhoch a ich stupňoch a úrovniach neustále spojené a v neustálej interakcii.
To isté platí aj o Zóne Vymiestnenia, len prekrúteným, obráteným spôsobom.
Všetky úrovne a stupne Zóny Vymiestnenia, od najnižších pekiel až k najzovňajším
stupňom prírodného sveta, sú vzájomne spojené a vo vzájomnom vzťahu skrz negatívne
súvzťažnosti, odrážajúce sa v rôznych historických udalostiach, dianiach a faktoch,
vyskytujúcich sa počas histórie rôznych národov a jednotlivcov na planéte Zem.
No ako bolo spomenuté veľakrát predtým, celá Zóna Vymiestnenia nemôže prežiť
sama od seba a sama osebe, bez akéhokoľvek spojenia s pravým Stvorením pozitívneho
stavu, obzvlášť s jeho deviatimi okruhmi. Avšak, žiadne také spojenie v priamom
zmysle či v zmysle kontaktu nie je možné medzi Zónou Vymiestnenia a pravým
Stvorením, alebo pravou Zónou Umiestnenia Stvorenia Najvyššieho, pretože taký
priamy kontakt by okamžite zničil každého, kto existuje v Zóne Vymiestnenia. Z toho
dôvodu Najvyšší zaviedol určité vonkajšie spôsoby a prostriedky, ktorými by mohol byť
každý v Zóne Vymiestnenia udržiavaný v nepriamom kontakte s pravým Stvorením a s
Najvyšším, aby poskytol životný podporný systém celej Zóne Vymiestnenia. Treba si
pamätať, že tá Zóna Vymiestnenia je prekrútením Poriadku. Zatiaľ čo v pravom
Stvorení všetko postupuje z vnútra von, v Zóne Vymiestnenia všetko ide opačným
smerom, z vonka dovnútra, to znamená z nereality pseudo-stvorenia k pseudo-realite
falošného vnútra, vyfabrikovaného najnižšími peklami, kde prebývajú pseudo-tvorcovia.
Nuž, pretože toto je pseudo-zákon Zóny Vymiestnenia, ktorý je plne založený na
vonkajšku, bez akéhokoľvek ohľadu na akýkoľvek vnútorný zmysel či vnútrajšok, je
nevyhnutné vynájsť vonkajší nástroj, ktorým by bolo jedincovi pripomenuté a skrz také
pripomenutie by bol spojený so zvyškom Stvorenia, za účelom priviesť ho/ju späť
domov, ak by si dotyčný/á niekedy zvolil/a, že sa vzdá prekrúteného poriadku života
alebo pseudo-života, ktorý sa manifestuje v Zóne Vymiestnenia. Z toho dôvodu
Najvyšší nadiktoval Svätú Bibliu a použil jazyk vonkajška alebo doslovného zmyslu, čo
je jediný jazyk, skrz ktorý a ktorým ľudia na Zemi komunikujú a rozumejú si navzájom.
Ako každý vie, medzi ľuďmi v Zóne Vymiestnenia nie je možná komunikácia z
vnútra do vnútra. Namiesto toho sa uskutočňuje ústami, hlasivkami a vonkajšími
počuteľnými slovami alebo pomenovaniami, vynájdenými na ten účel. Nuž, tieto slová a
pomenovania sa používajú na písanie kníh, ktoré by obsahovali večnú pravdu Stvorenia
Najvyššieho a ktoré by udržiavali ľudstvo a každého v Zóne Vymiestnenia v určitom
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kontakte s realitou pravého Stvorenia a duchovného sveta. Takže, na taký účel sú
zvolené určité miesta, dané určité mená, označení určití ľudia. Na ich histórii a vývoji sa
môže zobrazovať celá realita pravého Stvorenia a duchovného sveta a skrz ich
súvzťažný význam môže byť tá realita spojená s každým v Zóne Vymiestnenia, ako aj
každý v Zóne Vymiestnenia môže byť spojený so všetkými ostatnými okruhmi pravého
Stvorenia, s ktorými potrebuje byť spojený nielen preto, aby prežil, ale aby napokon
prišiel späť domov. Takže napríklad príbeh života Abraháma, alebo života Izáka, lebo
života Jakoba a história židovského a izraelského národa a ich vojny a všetky ostatné
udalosti opísané v Biblii, samé osebe a ako také, sú presne tým — históriou bez
akéhokoľvek spojenia s duchovnosťou. Avšak, tí ľudia, tie národy, ich vojny a udalosti,
ktoré sú opísané v Biblii, súvzťažia s určitou duchovnou realitou a reprezentujú v
pozitívnom zmysle všetko, čo sa odohráva v deviatich okruhoch pravého Stvorenia, a v
negatívnom zmysle všetko, čo sa deje a je reprezentované v deviatich pseudo-okruhoch
Zóny Vymiestnenia. No v najvyššom zmysle, mimo tých deväť významov, ktoré sú
obsiahnuté v tých knihách a v ich historických udalostiach, príkladoch, menách,
národoch a ich vojnách, je obsiahnutý najhlbší, najtajomnejší význam, ktorý sa týka
Absolútnej Prirodzenosti Najvyššieho, Pána Ježiša Krista, Jeho/Jej rôznych Absolútnych
Vlastností, Princípov, Jeho/Jej inkarnácie na planétu Zem, Jeho/Jej výchovy, Jeho boja s
negatívnym stavom, Jeho zostúpenia do pekiel a podrobenia si pekiel a privedenia
pekiel pod Jeho kontrolu a dania ich do poriadku, a ďalších nekonečne hlbších vecí,
týkajúcich sa poslania Najvyššieho ako Spasiteľa a Vykupiteľa Stvorenia a ľudstva.
Tieto boje sú konkrétne opísané vojnami detí Izraela, v Žalmoch a v prorokoch. Aj tieto
knihy v Biblii obsahujú, krok za krokom, proces duchovného prerodu a transformácie
ľudí z negatívnych a zlých, na pozitívnych a dobrých, ako aj dôkladný náčrt celej
postupnosti duchovného pokroku každého. A toto robí Svätú Bibliu skutočne svätou a
pravým Slovom Božím.
Z hľadiska týchto faktov je jasné, ako je dôležité pristupovať k Biblii s úctou a čítať
ju, pokiaľ možno, na každodennej báze, pretože spája jedinca s celým Stvorením a
priamo s Najvyšším, tým, že ho/ju dostáva do vnútra, kde je pravé Kráľovstvo Nebeské
a kde sídli pravý Najvyšší (čiže v jedincovej pravej Vnútornej Mysli). Biblia obracia
jedinca k Vnútornej Mysli. Dobrým príkladom tohto usporiadania sú prvé slová
modlitby Pána: „OTČE NÁŠ V NEBI...“. Pán súčasne hovorí v Evanjeliu podľa Lukáša,
v kapitole 17, vo verši 21, že „LEBO HĽA, KRÁĽOVSTVO BOŽIE JE VO VÁS“.
(Všetky citáty Biblie sú použité z Novej verzie Kráľa Jakuba.) Takže, slová „OTČE
NÁŠ V NEBI“, keďže Kráľovstvo Božie je Nebo, znamenajú, že Boh je v nás. Môžeme
teda kľudne povedať, „OTČE NÁŠ V NÁS“, atď. Avšak, kvôli súvzťažnostiam je
povedané „V NEBI“, pretože tým slovom sa myslí každý jeden stav a proces celého
Stvorenia Najvyššieho a vnútrajšky či vnútra všetkých existujúcich jedincov. Alebo,
vezmite si ďalšie slová: „BUĎ TVOJA VÔĽA NA ZEMI, AKO JE V NEBI.“ Ak
„NEBO“ v tejto konotácii znamená „vnútro“, „Vnútornú Myseľ“, kde sa vždy koná vôľa
Božia, potom slovo „ZEM“ v tejto konotácii znamená vonkajšok, zovňajšok, vonkajší
svet, kde bol zahájený negatívny stav, a tým zahájením znemožnil, aby sa vôľa Božia
konala aj vo vonkajšku človeka. Inak by nebolo potrebné modliť sa „BUĎ TVOJA
VÔĽA NA ZEMI, AKO JE V NEBI“, pretože to by sa dialo tak či tak. Proces prerodu
zjavne začína iniciovaním konania sa Vôle Najvyššieho aj vo vonkajšku, „vonku“, aby
tak ten bol spojený s vnútrom, s jedincovou Vnútornou Mysľou, kde je Boh, keďže kde
sa koná Božia vôľa, tam je Boh. V hlbšom zmysle tejto modlitby je obsiahnuté
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tajomstvo Zóny Vymiestnenia, ktorá nekoná Vôľu Božiu. Ak niekto nekoná Vôľu
Božiu, ocitá sa v Zóne Vymiestnenia, mimo Stvorenia Najvyššieho. Vôľa Božia sa koná
len v pravej Zóne Umiestnenia, ktorá je zhodná s NEBOM alebo s celým pozitívnym
stavom. Modlitba tu znamená túžbu, aby sa konala Vôľa Božia aj v negatívnom stave,
aby ten mohol byť odstránený a každý mohol byť spasený a stať sa pozitívnym.
Nuž, je úplne jedno, či osoba, ktorá číta Bibliu, nechápe alebo si neuvedomuje, že
Biblia obsahuje vnútorný zmysel tých desiatich úrovní. Dokonca aj keď je jedinec len
pri vonkajšom alebo doslovnom zmysle Biblie, tým, že ju číta, nevedome je z pozície
svojej Vnútornej Mysle spojený so všetkými úrovňami, stupňami a sférami celého
Stvorenia, a táto situácia ho pripravuje na konečné odhalenie pravdy o celom tomto
usporiadaní, obzvlášť ak pristupuje k tomuto čítaniu v čistote svojho srdca, s náležitou,
vhodnou, správnou a pozitívnou, dobrou motiváciou a dobrým úmyslom, za účelom byť
alebo stať sa lepšou ľudskou bytosťou, vskutku duchovnou ľudskou bytosťou.
Takže, keď niekto číta napríklad niečo v Starom Zákone, trebárs Jozefov život v
Egypte a čo sa mu prihodilo, navonok chápe, že je to špecifická udalosť, ktorá sa
prihodila určitej historickej postave, čosi, čo sa udialo a čo má zaujímavú hodnotu a čo
ukazuje vieru alebo vernosť a oddanosť svojmu Bohu. Avšak tá udalosť alebo tá
situácia, opísaná napríklad Jozefovým životom a jeho pobytom v Egypte, spúšťa
súvzťažné duchovné idey, myšlienky, stavy a procesy, ktoré sa odohrávajú neustále vo
všetkých deviatich okruhoch Stvorenia, vo všetkých deviatich pseudo-okruhoch Zóny
Vymiestnenia, a predovšetkým, ktoré sa priamo týkajú vyššieho chápania Absolútnej
Prirodzenosti Najvyššieho a Jeho/Jej boja s peklami, Jeho/Jej pokušenia, Jeho/Jej
Oslávenia a Spásy všetkých, ktorí sa rozhodnú prijať Jeho/Jej akt Spásy a Vykúpenia, a
ktoré tiež opisujú proces duchovného prerodu a duchovnej transformácie každého.
Tieto súvzťažnosti spájajú jedinca priamo so všetkými úrovňami Stvorenia a s
Najvyšším, aj keď si vedome alebo navonok ten fakt neuvedomuje. Pripravujú ho aj na
zmenu a ukazujú mu cestu a správne postupy, pomocou ktorých každý, kto sa tak
rozhodne zo svojej slobodnej vôle, môže začať proces svojho duchovného prerodu alebo
duchovnej transformácie.
Ako bolo spomenuté vyššie, Swedenborg vedel o tejto situácii, aj keď si
uvedomoval iba tri úrovne alebo významy, ktoré sú obsiahnuté v Svätej Biblii. V jeho
časoch, za podmienok, aké existovali tak v duchovnom svete, ako aj v Zóne
Vymiestnenia, z ktorej písal, nebolo vhodné mať vedomosť o ostatných úrovniach,
významoch a zmysloch Svätej Biblie. Teraz je však čas poznať, že je v zásade deväť
úrovní, významov a zmyslov Svätej Biblie, plus jeden, ktorý najviac prevyšuje alebo
ktorý presahuje všetky hore uvedené a ktorý sa týka priamo Absolútnej Prirodzenosti
Najvyššieho a Jeho/Jej Veľkého Plánu Spasenia Stvorenia z negatívneho stavu,
eliminácie negatívneho stavu, a napokon privedenia každého v negatívnom stave
domov, skrz proces duchovného prerodu či transformácie, starostlivo navrhnutý
Najvyšším.
Toto tajomstvo metód a spôsobov, akými bola napísaná Biblia a všetky ostatné sväté
knihy, ktoré boli pred Bibliou, nebolo vždy tajomstvom. Bola doba, pred takzvaným
„Pádom“, kedy bolo všetko poznanie súvzťažností dostupné a kedy ľudia cez také
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poznanie mali neustály styk so všetkými stupňami, úrovňami a sférami celého
Stvorenia. Avšak po Páde sa táto situácia zmenila. Postupne sa Božská Prozreteľnosť
Najvyššieho postarala o to, že došlo k uzatvoreniu chápania všetkých ostatných stupňov,
okrem vonkajšieho a doslovného stupňa, ktorý je očividný a viditeľný a v ktorom sú
ľudia na planéte Zem. Dôvodom nevyhnutnosti tohto uzatvorenia bola ochrana ľudí v
Zóne Vymiestnenia. Ak by si priamo ponechali to poznanie, a napriek tomu by sa
stotožnili so zlami a lžami, využili by to poznanie na zničenie celého Stvorenia a v
konečnom zmysle na svoje vlastné zničenie.
Tu ide o uvedomenie si, že všetko to poznanie, dostupné v deviatich okruhoch
Stvorenia Najvyššieho, ako aj všetko, čo je obsiahnuté v deviatich pseudo-okruhoch
Zóny Vymiestnenia, je obsiahnuté alebo ukryté v tých knihách Svätej Biblie, ktoré majú
tých desať významov, úrovní a zmyslov. A hlavne to vyššie, presahujúce poznanie
Absolútnej Prirodzenosti Najvyššieho a tajomstva duchovného prerodu a transformácie
by bolo krajne nebezpečné pre ľudí, ktorí sa stotožňujú s negatívnym stavom a jeho
zlami a lžami. S tým poznaním by uspeli v totálnom, kompletnom a úplnom vymazaní
akýchkoľvek ideí duchovnosti v ľudskej mysli. Ak by v tom uspeli, všetok život by
prestal byť a existovať. Dôvodom je, že život môže byť udržiavaný len duchovnými
princípmi, bez ohľadu na to, či si jedinec tento fakt vedome uvedomuje alebo nie.
(Podrobnosti si pozrite v knihe „Základy ľudskej duchovnosti“).
Ako však bolo spomenuté predtým, pseudo-tvorcovia vlastnili to poznanie a využili
ho na fabrikáciu pseudo-človeka a pseudo-ľudstva a podmienok a situácií, aké existujú
na planéte Zem. A nielen to, využili ho aj na usadenie sa v Zóne Vymiestnenia
duchovného sveta. Vyfabrikovali a založili peklá, využili to poznanie na cestovanie späť
v čase a na zahájenie zamorovania a invázie do duchovného sveta pravého Stvorenia,
obzvlášť prvých nebies. Mali prístup aj na iné úrovne nebies. Toto bola nebezpečná
situácia, lebo nikto okrem Pána im v tom nemohol zabrániť, kým mali to poznanie
všetkých súvzťažností a ich využitia a manipulácie, poznanie, ktoré je obsiahnuté v tých
svätých knihách a ku ktorému mali prístup dokonca ešte pred tým, než bola akákoľvek z
tých svätých kníh napísaná.
Jedným z hlavných aktov spasenia Stvorenia pre záhubou, ktorú plánovali pseudotvorcovia vyvolať, bolo, že Najvyšší sa inkarnoval na planétu Zem vo forme Pána Ježiša
Krista a, ako bolo spomenuté predtým, išiel do pekiel a odstránil, alebo fakticky
uzatvoril to poznanie pred pseudo-tvorcami a pred všetkými ostatnými v peklách.
Izoloval a oddelil ich od zvyšku Stvorenia a od ostatných tvorov v Zóne Vymiestnenia a
stanovil princíp, že už nikto sa viac nemôže dostať k tomu poznaniu so žiadnym iným
úmyslom či motiváciou než s čistotou svojho srdca, z pozície bezpodmienečnej lásky a
múdrosti a s podmienkou, že má na mysli konečnú elimináciu negatívneho stavu zo
Zóny Vymiestnenia. Len s takým prístupom môže byť jedinec postupne, krok za
krokom, vedený k väčšiemu uvedomeniu a poznaniu toho, čo je skutočne obsiahnuté v
tých knihách Svätej Biblie. Také uvedomenie a poznanie privádza jedinca k väčšiemu a
väčšiemu stupňu bezpodmienečnej lásky a múdrosti a bližšie a bližšie k zhode,
prepojeniu a vzájomnému vzťahu so všetkými úrovňami, stupňami a sférami deviatich
okruhov Stvorenia Najvyššieho, a v konečnom zmysle s Absolútnou Prirodzenosťou
Samotného/Samotnej Najvyššieho.
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Ako bolo spomenuté predtým, prví ľudia na planéte Zem, ktorí existovali pred
takzvaným „Pádom“, mali poznanie súvzťažností, skrz ktoré boli schopní rozpoznať,
vnímať, chápať a vedieť v každom časovom okamihu, čo sa deje na všetkých úrovniach,
stupňoch, sférach a krokoch všetkých deviatich okruhov Stvorenia Najvyššieho. Tak
isto vnímali a poznali pravú prirodzenosť Najvyššieho a aký má Najvyšší vzťah k
Svojmu Stvoreniu. To poznanie bolo ich životom a nemohlo im byť odňaté. Avšak
neskôr, keď sa vedci vtedajšej doby rozhodli experimentovať s tým poznaním a
privádzať ľudí na tento svet biklonovaním, a nie priamym nadelením Najvyššieho, bolo
nutné zaviesť písomný opis tých poznatkov a súvťažností, ktorý by kompenzoval u
nasledujúcej generácie ľudí to, čo im chýbalo ohľadne zažitia a poznania priameho
nadelenia života z Najvyššieho a Najvyšším.
Takže, dokonca aj druhá generácia cez tie písomné opisy súvzťažností a ich význam
a použitie plne poznala a chápala všetko, čo sa dialo v celom Stvorení Najvyššieho, ako
aj pravú Prirodzenosť Najvyššieho.
Avšak, pokiaľ mali ľudia také poznanie a chápanie súvzťažností k dispozícii, nebol
možný žiadny skutočný pokles duchovnosti a nemohlo dôjsť k žiadnej aktivácii a
dominancii negatívneho stavu. Preto, aby dokázali svoju pravdu, že život môže
pochádzať z nejakého iného zdroja než z Najvyššieho a z duchovných princípov, bolo
nutné vyfabrikovať pseudo-ľudí, ako bolo opísané predtým, a odstrániť z nich všetko
poznanie takých súvzťažností a vzájomného prepojenia celého Stvorenia Najvyššieho.
Aby ľudia, vyfabrikovaní pseudo-tvorcami prostredníctvom princípu triklonovania,
ako bolo opísané v predošlých kapitolách, mali nejaké duchovné povedomie a aby
napokon nezahynuli vo večnej neduchovnej smrti, Najvyšší im poskytol spôsob, ako sa
opätovne spojiť s pravým Stvorením a s tými deviatimi okruhmi Stvorenia, a v
konečnom zmysle so Samotným/Samotnou Najvyšším.
Keďže v tom bode, za tých podmienok, nemala žiadna ľudská bytosť tendenciu
obrátiť sa dovnútra, čiže obrátiť sa k Najvyššiemu a k pravému Stvoreniu, bolo
nevyhnutné využiť dostupné zdroje a tendencie ľudí všetko čerpať zvonka. A tak bola
rôznymi ľuďmi, z Najvyššieho, podľa Najvyššieho, skrz Najvyššieho a s Najvyšším,
napísaná takzvaná vonkajšia Biblia, vonkajším typom jazykom, ktorý využíval jasné a
známe udalosti, príbehy národov a jednotlivcov, ktoré by skryli tie vnútorné, vyššie
významy, zmysly a obsahy, ktoré by ľuďom umožnili objaviť existenciu duchovného
sveta, Vnútornej Mysle, duchovna, vnútra, a hlavne Stvoriteľa, Najvyššieho, Ježiša
Krista v tej Vnútornej Mysli.
Avšak, keďže všetci ľudia, ktorí boli vyfabrikovaní pseudo-tvorcami, sa narodili do
tohto sveta do samých ziel a lží a s veľmi malým duchovným vedomím pravej
duchovnej reality, dostupnosť všetkého poznania, ktoré je obsiahnuté v tých desiatich
úrovniach vnútorného zmyslu Svätej Biblie, by pre nich znamenala okamžité zničenie.
Žiadny stav zla a lži nemôže prežiť také poznanie ani na sekundu. Z toho dôvodu
Božská Prozreteľnosť Najvyššieho vedie ľudí zo Zóny Vymiestnenia po krokoch od
žiadneho poznania čohokoľvek duchovného postupne k poznaniu väčšej a väčšej
duchovnosti. Najprv sú držaní vo vonkajšku duchovnosti, odrážajúcom sa vo vonkajšom
alebo v doslovnom zmysle Biblie. Tie udalosti, historické príklady, historické osoby,
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národy, jednotlivci, opis pozemského života Ježiša Krista, jednoduché, jasné vyhlásenia
o každodennom počínaní, správaní a skutkoch každodenného života, ktoré majú úplne
vonkajší obsah, tvoria vonkajšok duchovnosti. Ako sa ľudia stotožňujú s vonkajškom
duchovnosti a majú nejaké vedomie duchovných princípov vo vonkajších udalostiach,
ktoré sa odrážajú v očividnej hodnovernosti Boha Stvoriteľa, postupne, pomaly, krôčik
za krôčikom, ich vlastným tempom, sú vedení k väčšiemu, vnútornejšiemu poznaniu a
chápaniu tých záhad, tajomstiev a obsahov, nachádzajúcich sa vo vnútornom zmysle
Biblie, v celom rozsahu až po najvyššiu úroveň uvedomenia, ktorá sa týka tých
deviatich okruhov, a v konečnom zmysle pravej Prirodzenosti Najvyššieho a Jeho/Jej
života na Zemi, Jeho/Jej Veľkého Plánu, atď.
V tomto ohľade rôzni ľudia majú rôzne potreby; potrebujú rôzne úlohy, rôzne voľby
a rôzne tempá. Preto po dobu ich pozemského života na planéte Zem môžu byť na
rôznej úrovni chápania Biblie. Ako bolo spomenuté predtým, väčšina ľudí chápe len
doslovný alebo vonkajší zmysel. Taký zmysel veľmi často spôsobuje ohromné
problémy, pretože rôzni ľudia interpretujú ten vonkajší zmysel rôzne. Také rôzne
interpretácie dávajú podnet k vývoju početných siekt, rozdielnych doktrín a
náboženstiev, všetky tvrdiac, že sú správne samé osebe a ako také a strnulo lipnúc na
svojom chápaní spôsobu, ako by mala byť Biblia interpretovaná. Pretože vonkajším
zmyslom Biblie sú zdanlivé pravdy, a nie skutočné pravdy, všetky také náboženstvá a
ich doktríny sú len zdanlivo pravdivé. Preto sa môžu líšiť, a dokonca si navzájom
odporovať.
Ako sa však viac a viac, krok za krokom, otvára vnútorný zmysel, také rozdiely sú
odstránené a odhalí sa totálna jednota, zhoda a harmónia, ktorá je povahou všetkých
úrovní, stupňov a sfér celého Stvorenia. Akýkoľvek rozdiel, ktorý sa vyskytne vo
vnútornom zmysle alebo úrovni, nie je vecou protikladu alebo nesúhlasu, ale vecou
odlišnej perspektívy a aspektu, odrážajúcich sa v každom okruhu Stvorenia. No pretože
ten aspekt je známy všade inde, je všetkými akceptovaný ako skrášlenie, pozdvihnutie a
obohatenie chápania, ktoré má každý okruh, a nie ako opak, blud, rozpoltenie alebo
úpadok. Všetky sú teda súčasťou celku, a nie celkom jednej súčasti, ako je to v Zóne
Vymiestnenia.
Keď už každý jedinec presiahne vonkajší alebo doslovný zmysel Biblie, je zjavený
ďalší krok alebo význam, alebo zmysel a úroveň, až kým nie sú úplne včlenené,
vstrebané, osvojené a uvedené do života jedinca alebo kým sa nestanú integrálnou
súčasťou jeho života. Keď sa to uskutoční, jedinec je vedený k ďalšiemu vyššiemu
kroku a tak to pokračuje, až kým sa nestane kompletnou duchovnou bytosťou, s
otvorením všetkých úrovní, stupňov, sfér a chápania všetkých okruhov Stvorenia, a v
konečnom zmysle sa jedinec ocitne v Najvyššom a Najvyšší v ňom/nej. Samozrejme,
toto je proces, ktorý trvá istú dobu a vo väčšine prípadov sa nikdy nedokončí počas
jedincovho pobytu v Zóne Vymiestnenia planéty Zem. V skutočnosti, za momentálne
existujúcich podmienok na planéte Zem, jedinec môže získať chápanie a poznanie, ktoré
je obsiahnuté v druhej a čiastočne v tretej úrovni vnútorného zmyslu Svätej Biblie.
Zvyšné poznanie a chápanie sa získava v postupných krokoch po tom, čo jedinec opustí
svoje telo a vstúpi do sveta duchov alebo do takzvaného intermediárneho sveta pri
príprave na nasledovný krok a voľby, týkajúce sa toho kroku jeho/jej duchovného
pokroku.
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Dôvodom, prečo ľudia nie sú schopní alebo im Najvyšší nedovolí získať poznanie a
chápanie vyššieho zmyslu a významu než druhej a čiastočne tretej úrovne, je, že v
hlbšom význame tretieho zmyslu a všetkých ostatných vyšších krokov toho zmyslu sú
zákony, ktorými možno manipulovať súvzťažnosti a ovplyvňovať — svojou mysľou —
prírodu a Stvorenie a čítať ľuďom myšlienky, ich úmysly, motivácie; presiahnuť čas a
priestor a mať moc kontroly mysle nad hmotou; osvojiť si medzihviezdne cestovanie;
mať poznanie, ako prekonať rýchlosť svetla, a ďalšie poznanie, o ktorom sa ľuďom v
súčasnosti ani nesníva. Ak by im bolo také poznanie k dispozícii, majúc negatívne, zlé,
egoistické, skazené a lživé úmysly a motivácie, ktoré sú plné ziel a lží, zneužili by a
nesprávne použili to poznanie, z nesprávnych dôvodov a s nesprávnymi zámermi, a tak
by sa sami dostali do pozície znesvätenia Svätosti toho Slova a spáchali by
neodpustiteľný hriech proti Duchu Svätému. Toto je v skutočnosti význam
neodpustiteľného hriechu proti Duchu Svätému. Keďže taký hriech nemožno odpustiť,
lebo ničí samotný princíp života a odstraňuje z neho Najvyššieho, dotyční by nikdy
nemohli byť spasení a negatívny stav by musel existovať navždy, do večnosti, bez
akejkoľvek nádeje na spásu.
Z tohto dôvodu sa Božská Prozreteľnosť Najvyššieho, Pána Ježiša Krista, Jedného
Nedielneho Boha veľmi dôkladne stará o to, aby nikto predčasne, z pozície ziel a lží
alebo egoizmu, neprenikol alebo nezískal také poznanie a chápanie. Toto znamená
cherubín v Rajskej záhrade, ktorý stráži jej vchod. Rajská záhrada znamená všetko
poznanie, múdrosť, chápanie a vzájomnú spojitosť, ktorá existuje na všetkých
úrovniach, stupňoch a sférach deviatich okruhov Stvorenia, ale hlavne to znamená
poznanie, chápanie a aplikáciu Pravej Absolútnej Prirodzenosti Najvyššieho a všetkého,
čo sa týka Najvyššieho a Pána Boha Ježiša Krista, Jedného Nedielneho Stvoriteľa
všetkého.
Adam a Eva pred Pádom znamenajú ľudstvo, ktoré bolo v plnosti toho poznania,
chápania a aplikácie a ich využitia vo svojom živote na dobré a pozitívne účely, z
pozície bezpodmienečnej lásky a múdrosti. Had v Rajskej záhrade znamená vedeckú
zvedavosť, ktorá pramení zo zmyslovej úrovne najexternejšieho stupňa vonkajšej mysle,
ktorá je prispôsobená prostrediu prírodného stupňa, alebo v tomto prípade planéty Zem.
To had alebo vonkajšia vedecká zvedavosť, vďaka zmyslovým vstupom a výstupom, sa
pýta alebo kladie otázku, čo by sa stalo, ak by život bolo možné vysvetliť podľa
akéhokoľvek iného zdroja než duchovného, alebo či by život mohol pochádzať nie z
Boha, nie z duchovných princípov, ale z akejsi manipulácie alebo súhry prírodných
zákonov a kombinácie rôznych buniek alebo génov, ktoré sú k dispozícii tak v ľuďoch,
ako aj vo zvieratách.
Vzatie a jedenie ovocia zo stromu poznania dobra a zla znamená súhlas ľudstva
začať privádzať ľudí na tento svet procesom biklonovania (Adamova bunka a Evina
bunka), a nie priamym nadelením Najvyššieho. Vyhnanie Adama a Evy z Rajskej
záhrady, aby nejedli zo stromu večného života, znamená zneprístupnenie
najzávažnejšieho a najpodstatnejšieho poznania, poznania pravej Absolútnej
Prirodzenosti Najvyššieho, ich vedomiu, a tajomstva tvorby života, aby nemohli zničiť
duchovne seba a celé Stvorenie tým, že by spôsobili, že by negatívny stav existoval
naveky.
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Ako bolo spomenuté vyššie, Najvyšší postavil cherubína, aby strážil bránu Rajskej
záhrady, aby tak do nej nemohol vojsť nikto s nesprávnymi úmyslami a motiváciami, z
pozície ziel a lží a zo Zóny Vymiestnenia.
Nuž, čo sa stalo po tom, je opísané v prvých jedenástich kapitolách Genezis alebo
prvej knihy Mojžišovej. Ten opis vo vnútornom zmysle odráža, krok za krokom,
duchovný úpadok ľudstva za posledných 30 miliónov rokov, až do okamihu fabrikácie
pseudo-človeka alebo jaskynného človeka, s 95 % jeho génov z opici podobného tvora a
s 5 % zbytkov alebo zvyškov duchovnosti, ako to bolo opísané v 17. kapitole tejto
knihy. V tých prvých jedenástich kapitolách Biblie je tiež vo vnútornom zmysle opísaná
cesta pseudo-tvorcov v čase, mnoho eónov späť, a spôsob, ako založili peklá, spôsob,
ako vyfabrikovali všemožných démonov, satanov, diablov, zlých duchov a rôznych
tvorov v peklách a s nimi súvzťažiace divé, násilné, dravé zvieratá, jedovaté rastliny a
všetko zhubné a škodlivé, čo zamorilo planétu Zem a ľudí na planéte Zem. Tie zlé a
negatívne entity a duchov vyfabrikovali aj preto, aby zamorili pravé Stvorenie
Najvyššieho pred inkarnovaním sa Najvyššieho vo forme Ježiša Krista na planétu Zem,
počas čoho Najvyšší zrušil ich panstvo a vplyv v duchovnom svete nebies a v celom
Stvorení a aj v Zóne Vymiestnenia.
Ako bolo spomenuté predtým, pseudo-tvorcovia, ktorí toto všetko spôsobili, boli
uväznení, izolovaní a oddelení do zvyšku Stvorenia a až donedávna nemali žiaden vplyv
a žiaden kontakt s nikým v celom Stvorení, vrátane celej Zóny Vymiestnenia.
Nuž, všetky tieto a podobné udalosti, ako aj udalosti týkajúce sa Veľkého Plánu
Najvyššieho — spásy a eliminácie negatívneho stavu v rámci tohto časového cyklu, sú
obsiahnuté a opísané vo vnútornom zmysle Svätej Biblie, v tých knihách, ktoré
obsahujú taký zmysel.
Preto sa tu oznamuje z vôle Pána Boha Ježiša Krista, ktorý je Najvyšší, Jeden
Nedielny Stvoriteľ, že každý má právo a privilégium začať svoj duchovný pokrok v
zmysle otvorenia jeho/jej mysle inému chápaniu, než je doslovný význam alebo
vonkajší zmysel Svätej Biblie. Toto pravidlo však platí len za jednej podmienky. Že sa
dotyčný obráti na Najvyššieho s prosbou otvoriť mu/jej oči a chápanie tých vyšších
významov, obsiahnutých v Biblii, z pozície odpustenia, prosby o odpustenie, kajania sa,
vyznania svojich hriechov, odvrátiac sa od vonkajška a s prosbou, aby sa to robilo v
čistote svojho srdca, s dobrým a pozitívnym úmyslom, z pozície bezpodmienečnej lásky
a múdrosti, aby bol jedinec lepšou ľudskou bytosťou, duchovnejšou ľudskou bytosťou,
aby mohol neustále nastávať väčší vzájomný osoh, spoločné dobro a zdieľanie so
všetkými deviatimi okruhmi Stvorenia Najvyššieho a v konečnom zmysle s Najvyšším v
jedincovom živote, v súlade s jedincovým rozsahom chápania a štruktúrou jeho/jej
mysle a jeho/jej osobnosti, bez akejkoľvek postrannej, egoistickej, zlej či negatívnej
motivácie alebo úmyslu.
Ak človek začne pristupovať k Božiemu Slovu, ktoré je obsiahnuté v tých knihách v
Svätej Biblii, ktoré majú tento vnútorný zmysel, s takýmto typom úmyslov a motivácií,
začne vidieť veľké svetlo a bude vedený od mýtov, ilúzií a klamov negatívneho stavu do
pravej reality Božskej Lásky a Božskej Múdrosti, ktorá panuje a vládne v celom
Stvorení Najvyššieho, Ktorý/Ktorá je Pán Ježiš Kristus, Jeden Nedielny Boh a Stvoriteľ
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všetkého, čo existuje v pozitívnom stave, a Ktorý/Ktorá má mnoho ďalších mien,
pretože všetky mená sú Jeho/Jej, a Ktorý/Ktorá tiež riadi všetko v negatívnom stave.
Kvôli lepšiemu pochopeniu predošlého zjavenia o Svätej Biblii je v nasledovných
bodoch poskytnuté zhrnutie jej štruktúry, obsahu a významu:
1. V Svätej Biblii je 35 kníh, ktoré obsahujú vážny a hlboký vnútorný, interný a
vyšší zmysel, ktorý nie je zistiteľný z ich doslovného alebo vonkajšieho zmyslu a
významu. Týchto 35 kníh bolo vymenovaných na začiatku tejto kapitoly. Každý, kto
číta tieto knihy vonkajšou mysľou, nemá ani poňatia, že obsahujú taký zmysel a
význam. Bez náležitého zjavenia o tejto veci priamo od Najvyššieho cez Swedenborga a
cez túto knihu, ako aj cez predošlých 5 kníh od tohto autora, by nikto nikdy nemohol
vedieť, že je to tak.
2. V Svätej Biblii je 31 kníh, vymenovaných na začiatku tejto kapitoly, ktoré
neobsahujú tento vyšší, vnútorný a interný význam. Pre čitateľa majú tú hodnotu, že
slúžia ako príklad, ilustrácia a demonštrácia vernosti, lojálnosti a oddanosti svojmu
Bohu, alebo že ilustrujú výsledky a dôsledky konania vecí so zlým a negatívnym
úmyslom.
3. Poznanie, chápanie a prístup k vnútornému, vyššiemu a internému významu
Biblie boli uzavreté po takzvanom „Páde“ a Božská Prozreteľnosť Najvyššieho učinila
opatrenia, aby nedokázal či nemohol objaviť, preniknúť, pochopiť, prijať, poznať a
použiť tento význam nikto, kto k tomu pristupuje z pozície negatívneho stavu, ziel a lží;
zlého a nesprávneho úmyslu; egoizmu, osobného prospechu a sklonov; baženia po moci
a vláde; ovládania druhých ľudí a ich manipulácie; osobnej slávy a akéhokoľvek typu
postrannej motivácie; a obzvlášť z pozície akýchkoľvek lživých náboženských doktrín;
dogmatizmu a fanatizmu. Toto je naznačené (medzi mnohým iným) nasledovným
vyhlásením v Svätej Biblii, v Genezis, v 3. kapitole, v 24. verši:
„TAK VYHNAL ČLOVEKA; A POSTAVIL CHERUBÍNA NA
VÝCHODE RAJSKEJ ZÁHRADY, A PLANÚCI MEČ, KTORÝ
SA OTÁČAL VŠETKÝMI SMERMI, ABY STRÁŽIL CESTU K
STROMU ŽIVOTA.“
„VYHNAL ČLOVEKA“ znamená v tejto konkrétnej konotácii umiestnenie
negatívnych ľudí do vonkajška a vypadnutie do Zóny Vymiestnenia.
„A POSTAVIL CHERUBÍNA NA VÝCHODE RAJSKEJ ZÁHRADY“ znamená v
tejto konkrétnej konotácii uzavretie akéhokoľvek priameho prístupu k jedincovej
Vnútornej Mysli, kde je vložené a umiestnené všetko poznanie a múdrosť celého
Stvorenia od večnosti do večnosti a kde je večná prítomnosť Najvyššieho.
„A PLANÚCI MEČ, KTORÝ SA OTÁČAL VŠETKÝMI SMERMI“ znamená v
tejto konkrétnej konotácii, že Božská Pravda z Božského Dobra zapuzdruje to poznanie
a múdrosť vo všetkých smeroch, aby „STRÁŽILA CESTU K STROMU ŽIVOTA“,
čiže aby zabránila každému v negatívnom stave v znesvätení svätosti toho Slova a v
zneužití poznania a múdrosti súvzťažností s cieľom spôsobiť, že negatívny stav bude
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trvať do večnosti, naveky, bez akejkoľvek zmeny jeho statusu. O toto sa snaží celý
negatívny stav od momentu jeho aktivácie. O tomto sú vlastne duchovné vojny.
Samozrejme, toto je len jeden obmedzený význam obsahu tohto verša vo vzťahu k
tejto konkrétnej téme.
4. Jediný spôsob, ako možno postupne získať prístup k nejakým úrovniam tohto
vnútorného, interného a vyššieho zmyslu menovaných kníh Biblie, je dištancovať sa a
rozísť sa so svojimi zlami a lžami; s na hlavu postavenou pozíciou; zmyť a očistiť sa od
všetkých mýtov, ilúzií, klamov a šialenstiev negatívneho stavu; vzdať sa akéhokoľvek
stotožnenia sa s negatívnym stavom; s otvorenou mysľou, premenlivosťou a
pružnosťou; bez akéhokoľvek egoizmu, dogmatizmu, fanatizmu, osobného prospechu,
postrannej motivácie, skazenosti; a len z pozície bezpodmienečnej lásky a múdrosti, v
dobre a pravde, s dobročinnosťou a vierou, v objektivite a poctivosti, so spravodlivosťou
a súdnosťou, s milosrdenstvom a odpustením; s vyznaním svojich hriechov a s kajaním
sa; s láskavosťou a jemnosťou, atď., za účelom stať sa pozitívnou, duchovnou a lepšou
ľudskou bytosťou s jediným cieľom vo svojom srdci a mysli ― kvôli vzájomnému
osohu, spoločnému dobru, úžitku a zdieľaniu s každým jedným v Stvorení Najvyššieho.
5. Za súčasne existujúcich duchovných podmienok na planéte Zem si nikto
nedokáže, ani nemôže osvojiť žiadne hlbšie poznanie, chápanie a využitie než to, ktoré
je dostupné na druhej úrovni a čiastočne na tretej úrovni vnútorného zmyslu Biblie, z
dôvodov, ktoré boli načrtnuté v tejto kapitole.
6. Do vnútorného, interného a vyššieho zmyslu menovaných kníh Svätej Biblie je
vložené najhlbšie, najtajomnejšie a najmystickejšie poznanie Absolútnej Prirodzenosti
Najvyššieho, Jeho/Jej Absolútnych Atribútov, Jeho/Jej Štruktúry, Funkcie a Príbuznosti
s Jeho/Jej Stvorením.
7. V tom zmysle je opísaný Veľký Plán Najvyššieho, týkajúci sa Jeho/Jej Stvorenia
a Zóny Vymiestnenia, Jeho/Jej inkarnácie do ľudského tela vo forme Ježiša Krista na
planéte Zem, Jeho fyzickej výchovy, Jeho boja s Peklami; proces postupného
vypudzovania negatívnych a zlých aspektov dedičných kontaminácií, ktoré boli
prenesené na Neho z Jeho pozemských rodičov a pomocou ktorých mohol prísť do
kontaktu so zlami a lžami, byť pokúšaný Peklami a vstúpiť do Pekiel bez zničenia tých,
ktorí vyprodukovali a stotožnili sa so svojimi zlami a lžami; Jeho postupné zjednotenie
Jeho Ľudského (čo sa volá Syn Človeka) s Jeho Božským (čo sa volá Syn Boží) a
učinenie Jeho Ľudského Božského a Božského Ľudského Jedným (čo sa volá Ježiš
Kristus alebo Najvyšší, alebo Otec); Jeho zostúpenie do Pekiel; uzavretie Pekiel pseudotvorcov; odstránenie poznania súvzťažností, ktoré mali pseudo-tvorcovia, obzvlášť
cestovania v čase; Jeho podriadenie si Pekiel; uvedenie ich do poriadku a pod Jeho
panstvo a vládu; a Jeho oslávenie, čo znamená Jeho totálne zlúčenie sa s Otcom, stanúc
sa opäť Jedným Nedielnym Bohom, Najvyšším, s Ľudským Božským a Božským
Ľudským.
8. Vnútorný, vyšší alebo interný zmysel obsahuje všetky zákony, princípy, poznanie
a chápanie štruktúry a funkcie Stvorenia Najvyššieho; všetkých deviatich okruhov
Stvorenia, v postupnosti, v nespojitosti, v synchrónnosti, v súbežnosti i v spojitosti, so
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všetkými ich aktivitami, účelom, cieľom a múdrosťou a s ilustráciou toho, ako sú
vzájomne spojené a v akom sú vzájomnom vzťahu a aká je ich špecifická i všeobecná
úloha, umiestnenie a spôsob ich duchovného pokroku, ako aj ich rola a vplyv na proces
a výsledok duchovných vojen, ktoré vedú všetky peklá proti pozitívnemu stavu kvôli
vládnutiu, panovaniu a ich večnému zachovaniu a trvaniu.
9. Poznanie, chápanie a vnímanie procesu aktivácie negatívneho stavu a uvedenia ho
do nadvlády, takzvaný „Pád“; fabrikáciu pseudo-ľudí; založenie pekiel; fabrikáciu
deviatich pseudo-okruhov pseudo-stvorenia; ich funkciu a pseudo-princípy, pseudozákony a pseudo-poznatky; ich účel a cieľ. Obsahuje poznanie a chápanie, prečo
Najvyšší dovolil, aby bol aktivovaný negatívny stav; akému účelu a poučeniu slúži; ako
s ním bojovať a úspešne ho zdolať; ako dlho bude negatívny stav v aktívnej a
dominujúcej forme, a všetky ostatné veci, bez akejkoľvek výnimky či vylúčenia čohosi,
o peklách a o celej Zóne Vymiestnenia, ktorá je negatívnym stavom.
10. Vnútorný zmysel Biblie obsahuje pre človeka postupy, pravidlá, princípy,
zákony a kroky na duchovné znovuprebudenie, znovupoučenie, reformáciu, regeneráciu,
obnovu, reštrukturalizáciu a konečnú duchovnú transformáciu z negatívneho stavu na
pozitívny stav, z osoby ovládanej zlami a lžami, otroctvom a závislosťou, vonkajškom
či „zovňajškom“, na osobu ovládanú láskou a múdrosťou, dobrom a pravdou, slobodou
a nezávislosťou a vnútrajškom alebo „vnútrom“. Teda, z bytosti ovládanej Peklami na
bytosť ovládanú Najvyšším a nebesami. Tento zmysel obsahuje hlboké tajomstvo o tom,
ako Najvyšší uskutočnil túto transformáciu zo Seba Samého/Samej a ako môže byť
zahájená kýmkoľvek, kto si zo svojej slobodnej vôle a svojím slobodným rozhodnutím
praje a chce byť pretransformovaný. V tomto vnútornom zmysle je obsiahnutá
dostupnosť celej nekonečnej rozmanitosti volieb a ich povaha.
11. Tento zmysel obsahuje aj opis úplne prvého ľudstva na planéte Zem, jeho
štruktúru, funkciu, cieľ a účel, ako aj jeho postupné odstúpenie od duchovných
princípov a začiatok procesu duchovného úpadku, ktorý vyvrcholil aktiváciou
negatívneho stavu a drastickým posunom alebo deformáciou štruktúry Stvorenia, čo
viedlo k vypadnutiu alebo vyhodeniu aktivátorov negatívneho stavu do Zóny
Vymiestnenia.
12. A na záver, vo vnútornom, vyššom zmysle menovaných kníh v Biblii je
obsiahnuté poznanie všetkých súvzťažností, ich klasifikácia, ich chápanie, ich
usporiadanie a ich využitie. V tých knihách, v ich vnútornom zmysle, sú obsiahnuté
všetky princípy, pravidlá, zákony a postupy, ako preusporiadať, ovplyvňovať,
manipulovať, využiť a aplikovať tieto súvzťažnosti. Vďaka tomu poznaniu možno
získať pochopenie a schopnosť využiť ich na tvorbu, produkciu a fabrikáciu nových
vecí, nových udalostí, novej energie, nových životných foriem (tak zvieracích a
rastlinných, ako i ľudských), nových vynálezov a mnohých iných vecí, o ktorých sa
človeku ani nesníva. Skrz také poznanie je dostupné ovládanie prírodných zákonov, ich
ovplyvňovanie, nahrádzanie, preusporiadanie, atď., ako aj tajomstvo života a jeho
tvorby; totálna kontrola mysle; všetky takzvané paranormálne javy; cestovanie v čase a
priestore a mimo času a priestoru; medzihviezdne cestovanie; cestovanie nadsvetelnou
rýchlosťou; v tom vnútornom zmysle sú obsiahnuté všetky tajomstvá všetkých
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prírodných, duševných a fyzických síl, ktoré sú vedcom známe i neznáme, a ako ich
využiť, ovládať a ovplyvňovať vo svoj prospech.
Všetky tieto veci a mnohé iné sú obsiahnuté vo vnútornom, internom či vyššom
zmysle Svätej Biblie (v tých 35 knihách).
Samozrejme, treba si byť vedomý, že vnútorný zmysel Biblie sa neobmedzuje na
hore uvedených 12 bodov, ani nie je obmedzený nimi a tým, čo obsahujú. Sú určité veci
a významy v tom zmysle, ktoré nemožno ani vysloviť ľudským jazykom alebo ktoré
človeka ani nenapadnú či neprídu mu na myseľ, pretože v ľudskej predstavivosti sa
nenachádza nič, čo by sa im čo i len vzdialene podobalo.
Taká je teda štruktúra, obsah a význam Svätej Biblie.
Ten/tá, kto chce počuť, prijať a aplikovať, čo je tu zjavené, nech to počuje, prijme a
aplikuje. Ten/tá, kto to počuje a koná tak, je naveky požehnaný Najvyšším.
Kvôli získaniu lepšieho pochopenia, ako by mali byť interpretované a chápané
určité udalosti v Svätej Biblii, bude dané nasledovné veľmi stručné vysvetlenie jednej
obmedzenej úrovne príbehu detí Izraela, opísaného v Knihách Mojžišových od
momentu ich usadenia sa v Egypte. Toto vysvetlenie sa týka jednej z desiatich úrovní
vnútorného zmyslu a čiastočne je obsiahnutý v tretej úrovni. Je nevyhnutné
uvedomovať si, že to, čo nasleduje nižšie, je len veľmi stručné vysvetlenie, ktoré zahŕňa
len veľmi malú časť tretieho vnútorného významu Svätej Biblie.
To, že po Jozefovej smrti deti Izraela zostali v Egypte, znamená našu porobu a
otroctvo voči rôznym úrovniam a stupňom ziel a lží a chýbanie akéhokoľvek pravého a
rýdzeho duchovného uvedomenia. V tejto konkrétnej konotácii deti Izraela reprezentujú
celú ľudskú myseľ, ktorá bola pôvodne stvorená priamym nadelením Najvyšším a
prístup ku ktorej je uzavretý jej opancierovaním falošnou pseudo-mysľou, vytvorenou
pseudo-tvorcami z prvkov pekiel. Táto pekelná, falošná pseudo-myseľ je reprezentovaná
faraónom a Egyptom. Egypt v tejto jednotlivej konotácii reprezentuje Peklá a negatívny
stav, v ktorom je ľudská myseľ uväznená.
Faraónov príkaz zabiť všetkých hebrejských novonarodených chlapcov znamená
zachytenie všetkých ideí, myšlienok a pojmov pravej múdrosti a pravdy, ktoré sú
neustále vytvárané a šírené Vnútornou Mysľou pravej ľudskej mysle z prítomnosti
pravého Najvyššieho v nej. To, že faraón ponechal hebrejské novonarodené dievčatká
nedotknuté, znamená nevyhnutnosť prítomnosti princípov lásky, lebo láska dáva vznik
všetkému životu. No pretože pravý duchovný život možno získať a zachovať len
patričným spojením lásky a múdrosti alebo dobra a pravdy, vďaka zabitiu pravdy
(reprezentovanej vyhubením hebrejských novonarodených chlapcov) nemohlo dôjsť k
žiadnemu takému spojeniu a mohol byť zachovaný život pekiel a rovnako i zaistená
vláda vonkajška. Spojenie lásky a múdrosti a dobra a pravdy je životom Nebies alebo
celého pozitívneho stavu. Na druhej strane, rozdelenie lásky a múdrosti, alebo dobra a
pravdy, alebo ich rozvod je pseudo-životom pekiel alebo celého negatívneho stavu.
Peklá potrebujú nejakú lásku (samoľúbosť a lásku k vonkajšku), aby mali život, lebo
život je udržiavaný takou láskou. Preto faraón nezabil dievčenských, hebrejských
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novorodencov, ktorí znamenajú nepretržité vyžarovanie lásky z Najvyššieho, ktorá je
zachytená peklami a prekrútená na samoľúbosť a lásku k tomuto svetu (k vonkajšku).
Takej pekelnej láske, samozrejme, chýba akákoľvek múdrosť a pravda, lebo pekelná
láska zabíja všetko, čo môže dať vznik alebo vytvoriť takú múdrosť a pravdu.
Tu ide o uvedomenie si, že láska bez múdrosti alebo dobro bez pravdy nemajú
žiadnu podstatu alebo formu a sú slepé a bezmocné. Na druhej strane, múdrosť alebo
pravda bez lásky alebo dobra je bez akejkoľvek esencie a je prázdnou predstavou, ktorá
nemá v sebe žiadny život. Takže, držaním lásky alebo dobra a múdrosti alebo pravdy od
seba alebo v odluke môže byť udržiavaný všetok pseudo-život všetkých Pekiel a celej
Zóny Vymiestnenia. Tento akt rozdelenia alebo rozvodu je pôvodcom všetkých ziel a
hriechov a je nazývaný cudzoložstvom a smilstvom. Udusenie všetkých ideí a pojmov
racionality, pravdy a múdrosti, reprezentované zabitím hebrejských novonarodených
chlapcov, je počiatkom všetkých lží a prekrútení a je nazývané šialenstvom a
bláznovstvom. Spolu sú nazývané modlárstvom. Ak niekto začne slúžiť sebaláske a jej
lžiam, prestáva slúžiť pravej láske a Najvyššiemu. Preto sa dopúšťa modlárstva a
cudzoložstva.
Narodenie Mojžiša znamená novozrodenú ideu Vnútornej Mysle — z milosrdenstva
Najvyššieho v tej Vnútornej Mysli — spásy z poroby a otroctva zlých a temných síl
pekiel, tu reprezentovaných Egyptom a jeho faraónom. To, že Mojžiš nebol zabitý pri
jeho narodení, znamená, že keď raz pravý Najvyšší iniciuje ideu spasenia ľudstva z
pekiel, žiadna sila vo vesmíre nie je schopná zabrániť tej idei produkovať dôsledky,
týkajúce sa jej účelu a obsahu.
Faraónova dcéra v tejto konotácii znamená určité zvyšky nižšieho prírodného dobra,
ktoré túži po spojení s istým stupňom pravdy. Hľadá také spojenie skrz neustále pokusy
sebaočisťovania, čo je tu naznačené tým, že sa chodí umývať do rieky. To, že Mojžiš
bol nájdený, ako pláva po rieke, znamená, že prírodné dobro zisťuje príležitosť pre
spojenie a robí prvý krok pre také spojenie. No pretože nižšie prírodné dobro nemá
žiadnu tvorivú duchovnú silu samo osebe, bez prítomnosti akéhokoľvek duchovného
dobra (prírodné dobro sa pokúša robiť všetko samo zo seba, a nie z Najvyššieho, ako to
robí duchovné dobro), nemôže sa nasýtiť alebo pripraviť pre toto spojenie samo alebo
svojím vlastným úsilím (jedinec nemôže robiť nič bez Najvyššieho). Toto je naznačené
faktom, že faraónova dcéra nekŕmila Mojžiša sama, ale namiesto toho bola na tú prácu
najatá Mojžišova fyzická matka. Mojžišova fyzická matka v tejto konotácii znamená
duchovné dobro z Najvyššieho, ktoré môže pripraviť duchovnú pravdu spásy pre
spojenie s jej duchovným dobrom (čiže s Najvyšším), čo napokon povedie k večnému
spaseniu z poroby pekiel. Žiadny akt spásy nemožno vykonať, kým najprv nedôjde k
tomuto spojeniu.
To, že Mojžiš zabil Egypťana, ktorý utláčal Židov, znamená, že duchovná pravda
bojuje úspešne so zlami a lžami, ktoré blokujú a skresľujú prírodnú pravdu,
reprezentovanú v tejto jednotlivej konotácii Židmi. Avšak, táto prírodná pravda,
nemajúc sama osebe príliš veľa dobra a súc len určitým atribútom vonkajšej mysle,
neuznáva autoritu duchovnej pravdy a odmieta ju. Tento stav je naznačený Mojžišovým
činom vľúdneho zamiešania sa medzi dvoch hádajúcich sa Židov a ich odmietnutím
jeho práva urobiť to. Vonkajšia myseľ, reprezentovaná v tejto konkrétnej konotácii
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židovským národom, nikdy neuznáva autoritu Vnútornej Mysle, reprezentovanú tu
Mojžišom. Takže, vonkajšia myseľ odmieta akúkoľvek pomoc a vedenie od Vnútornej
Mysle alebo skutočného stavu pravdy a múdrosti, ktorý je poháňaný svojím skutočným
stavom lásky a dobra z Najvyššieho k tomu, aby spasil vonkajšiu myseľ z poroby a
otroctva vonkajška, čiže zla a lži alebo ilúzií a klamu vonkajšieho sveta, ktorý sa rovná
peklám.
To, že Mojžiš musel ujsť do ďalekej krajiny k medianskému kňazovi Reuelovi a
jeho dcéram, z ktorých si jednu vzal za ženu, znamená, že duchovná pravda musí
najskôr nájsť vhodné prostriedky pre spojenie a manželstvo so svojím dobrom. Toto
manželstvo je kľúčom k uvoľneniu bohatstva a moci Vnútornej Mysle a k objaveniu
prítomnosti Najvyššieho vo Vnútornej Mysli. Tento akt pozdvihuje také duchovné
dobro a pravdu na úroveň vyššieho uvedomenia, ktoré sa nazýva láska a múdrosť. Tak
sa dobro stáva láskou a pravda sa stáva múdrosťou. Toto je naznačené Mojžišovým
žitím s kňazom, starajúc sa o jeho ovce a oženiac sa s jeho dcérou a splodiac dvoch
synov. Nuž, za takého usporiadania je jedinec pripravený stretnúť sa s Najvyšším vo
svojej Vnútornej Mysli. Všimnite si, prosím, že Mojžiš sa nemohol stretnúť s Najvyšším
predtým, než sa to všetko uskutočnilo. Toto znamená, že pokiaľ sa nedodržiavajú
správne postupy a nie sú urobené patričné prípravy, reprezentované manželstvom dobra
s pravdou a pravdy s dobrom, nemôže dôjsť k žiadnemu správnemu spojeniu a
manželstvu lásky a múdrosti a nemožno získať žiaden kľúč k otvoreniu dverí za účelom
skontaktovať sa s Najvyšším vo svojej Vnútornej Mysli.
Takže, keď už sa uskutoční toto spojenie, sú otvorené dvere k Najvnútornejšej
Oblasti Vnútornej Mysle — k NadJa, a zjaví sa Sám/Sama Najvyšší a Jeho/Jej idea
spásy ľudskej mysle zo zajatia a zapuzdrenia peklami.
To, že Mojžiš sa zdráhal prijať túto úlohu, znamená, že Vnútorná Myseľ to nemôže
urobiť sama od seba, ale len z Najvyššieho, skrz prostrednú myseľ, ktorá je
reprezentovaná Mojžišovým bratom Áronom. Áron — prostredná myseľ alebo
duševnosť, sa stáva hovorcom Mojžiša — Vnútornej Mysle, ktorá privádza z
Najvyššieho správne idey spásy k Áronovi — prostrednej mysli, ktorá ich zas dáva
najavo vonkajšej mysli a falošnej pseudo-mysli Pekiel.
Desať morových rán, ktoré zasiahli Egypt, znamenajú súhrn všetkých ziel a lží,
ktoré pohltia tých, čo ich produkujú a stotožňujú sa s nimi cez svoju slobodnú vôľu. To,
že všetci prvorodení v Egypte boli zabití, znamená trvalé skoncovanie s rodením sa
všetkých ideí produkovaných v peklách v záujme pokračovania a zvečňovania života
negatívneho stavu a udržiavania aktívnej Zóny Vymiestnenia.
Exodus z Egypta znamená vymanenie sa pravej ľudskej mysle zo zapuzdrenia a z
pasce pseudo-mysle a jej Pekla. Zničenie celej faraónovej armády v Červenom mori
znamená spôsobenie totálnej bezmocnosti a neschopnosti negatívneho stavu. Znamená
to tiež uvedenie negatívneho stavu do jeho pôvodného stavu latencie a nečinnosti.
Len čo deti Izraela vyjdú z Egypta, reprezentujú čosi iné, než reprezentovali počas
svojho pobytu v Egypte. Od tohto momentu znamenajú a reprezentujú, medzi mnohým
iným, ľudskú vonkajšiu myseľ v stave rebélie proti Vnútornej Mysli a prostrednej mysli.
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Mojžiš tu reprezentuje Vnútornú Myseľ, pretože Najvyšší hovorí len k Vnútornej Mysli
a z pozície Vnútornej Mysle, lebo Najvyšší je Centrom Vnútornej Mysle. Toto značí
výrok, „Najvyšší hovoril s Mojžišom zoči-voči“. Áron znamená prostrednú myseľ, ktorá
je kňazom alebo prostredníkom medzi vonkajšou mysľou a Vnútornou Mysľou, kde je
Najvyšší.
Len čo je ľuďom ponúknuté oslobodenie a spása a len čo sa vydajú na svoju cestu
od neduchovných (alebo nachádzajúcich sa v peklách) k duchovným (alebo
dostávajúcim sa do Neba), čo je naznačené odchodom do Zasľúbenej zeme, vonkajšia
myseľ sa potrebuje naučiť byť poslušná a slúžiť Vnútornej Mysli a byť vedená
Najvyšším z pozície Vnútornej Mysle.
Avšak, vonkajšia myseľ sa potrebuje zbaviť všetkých svojich aspektov, ktoré boli
získané z pekiel počas jej pobytu v Peklách — v Egypte. Toto je dôvod, prečo boli deti
Izraela najprv vedené do pustatiny a putovali tam 40 rokov. 40 rokov znamená celkovú
a kompletnú dobu, ktorá je potrebná na odstránenie a elimináciu všetkých kontaminácií,
znečistení a otravy, ktoré obsahuje vonkajšia myseľ z pekiel. Všetko staré, reakčné,
prežité a zastarané musí byť dané nabok a musí to vymrieť, než sa jedinec zjednotí so
svojou Vnútornou Mysľou ako pravá duchovná bytosť, pripravená zdediť Zasľúbenú
zem — Nebesia alebo pozitívny stav. Toto je naznačené faktom, že všetky generácie
detí Izraela, ktoré vyšli z Egypta, vymreli v pustatine a len ich deťom bolo dovolené
vojsť do Zasľúbenej zeme Kanánu, s výnimkou Káleba a Jozua. Káleb znamená
zostatky dobra a Jozua znamená zostatky pravdy, ktoré poskytovali životný podporný
systém zvyšku mysle. Len zostatky v našom starom ja môžu byť spasené a mať
dovolené vstúpiť do Zasľúbenej zeme, lebo tieto zostatky sú tých päť percent (5 %)
pôvodného pravého ľudského v nás, ktoré je rýdzim nadelením Najvyššieho z Jeho/Jej
Absolútneho Dobra a Absolútnej Pravdy.
Keď deti Izraela vyšli z Egypta, vyšli iba so lžami a skresleniami. Toto znamená, že
vonkajšia myseľ, než je poučená Vnútornou Mysľou, súc fabrikáciou pekiel,
nepozostáva z ničoho iného než zo lží a skreslení. Tieto lži a skreslenia musia byť
vypudené skôr, než možno do tejto mysle uviesť pravdu, realitu a poriadok. Do
Zasľúbenej zeme nemožno vstúpiť predtým, ako sa človek zbaví všetkých ziel, lží a
skreslení a ako získa správne spôsoby, prostriedky, poznanie a metódy na očistenie a
zbavenie sa ich, a predtým, ako si človek zadováži pravé duchovné pravdy a vnímania
reality, a predtým, ako ich otestuje, aby zistil, či budú patrične dodržiavané a
aplikované. Toto bol ďalší dôvod, prečo deti Izraela museli zostať 40 rokov v pustatine.
Celý proces je naznačený oznámením Najvyššieho Mojžišovi, čiže Vnútornej Mysli,
všetkých tých zákonov, Desiatich Prikázaní a rôznych postupov na hore Sinaj, ktoré sú
potom nimi šírené k zvyšku ľudí alebo mysle k otestovaniu a realizácii. Všetky tie
prácne, detailné predpisy pre rôzne obete a zápalné milodary, obetovanie hriechov,
zasvätenie pokoja, pokánie a podobné rituály, ktoré bolo treba strnulo dodržiavať,
neznamenajú nič iné než rôzne metódy očisťovania a zbavovania sa všetkých ziel a lží a
všetkých znečistení, jedov a kontaminácií pekiel a vonkajška.
Dobrým príkladom takého očisťovania sa je namočenie niektorého prsta do krvi
obetovaného zvieraťa a jej nanesenie na pravý ušný lalok, na palec pravej ruky a na
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pravý prst pravej nohy. V tejto konotácii krv znamená duchovnú pravdu náklonnosti
(zviera) k tejto pravde (všetky zvieratá znamenajú rôzne ľudské náklonnosti); lalok
pravého ucha znamená očistenie a umytie vstupu do Vnútornej Mysle alebo očistenie
cesty, ktorá vedie do pravej Vnútornej Mysle. Pravý palec znamená očistenie a
vymývanie prostrednej mysle; a nanášanie krvi na pravý prst na nohe znamená očistenie
a vymývanie vonkajšej mysle a prípravu vonkajšej mysle na jej včlenenie vo Vnútornej
Mysle. (Ohľadne tejto veci si pozrite aj Swedenborgovu knihu „Nebeské tajomstvá“.)
To, že Mojžiš išiel na vrchol hory Sinaj k Najvyššiemu, aby dostal všetky tie zákony
a postupy, ktorých dodržiavaním a zachovávaním nielenže sa možno očistiť a umyť, ale
možno aj prežiť v Zóne Vymiestnenia a byť privedený do Zasľúbenej zeme, znamená
stiahnutie sa Vnútornej Mysle do jej vlastného konečného centra — NadJa (hora Sinaj
znamená NadJa), kde v každom sídli Najvyšší. Len z Najvyššieho vo Vnútornej Mysli
môžu pochádzať pravé zákony a postupy správneho duchovného života.
Stiahnutie sa Vnútornej Mysle je vnímané vonkajšou mysľou ako neexistencia
Vnútornej Mysle a bezmocnosť prostrednej mysle prevziať jej náležitú kontrolu. Keď
vonkajšia myseľ stráca perspektívu existencie Vnútornej Mysle, má tendenciu cúvnuť
alebo vrátiť sa k svojmu predošlému negatívnemu stavu. Z tej pozície núti bezmocnú
prostrednú myseľ vytvárať falošné náhrady pravého života, s falošným životom a
falošnými pseudo-tvorcami — peklami. Vždy, keď je pravý Stvoriteľ vo Vnútornej
Mysli odmietnutý, vonkajšia myseľ automaticky začne uctievať peklá v akejkoľvek
forme (modlárstvo, závislosť na vonkajších hodnotách, atď.)
Všetko toto je reprezentované faktom, že keď sa Mojžiš zdržal na hore Sinaj a
neschádzal z hory dolu (z najvnútornejšieho NadJa, od Najvyššieho do vonkajšej
mysle), tamtí povedali Áronovi — prostrednej mysli, „Poď, urob nám bohov, ktorí
pôjdu pred nami; lebo pokiaľ ide o tohto Mojžiša, muža, čo nás vyviedol z Egyptskej
zeme, nevieme, čo sa s ním stalo“ (Exodus, kapitola 32, verš 1). Áron im teda urobil
zlaté teľa. Toto je návrat k uctievaniu ziel a lží alebo pekiel. Všetko toto tiež znamená,
že vonkajšia myseľ sama osebe a sama od seba, bez akéhokoľvek vedenia a inšpirácie z
Vnútornej Mysle skrz prostrednú myseľ, nemá žiadnu pravdu, žiadnu realitu, žiadny
zmysel a vôbec žiadnu schopnosť vnímať, čo je správne, alebo čo je nesprávne, lebo v
sebe neobsahuje žiadnu pravdu. Sama osebe pozostáva vonkajšia myseľ len z ilúzií a
klamov. Pokiaľ nie je vonkajšia myseľ riadená Vnútornou Mysľou, vedie človeka len do
záhuby materializmu, ateizmu, ziel, lží a všemožných problémov a trápení, aké možno
vidieť u ľudí na planéte Zem.
To, že Mojžiš zišiel z hory Sinaj a rozbil tabuľky s Desiatimi Prikázaniami, ktoré
mu dal Najvyšší, znamená, že Vnútorná Myseľ si uvedomuje, že vonkajšia myseľ nemá
sama osebe žiadnu schopnosť dodržiavať akékoľvek zákony a postupy Najvyššieho, na
základe ktorých môže žiť a byť šťastná a vstúpiť do Zasľúbenej zeme. Preto taký druh
vonkajšej mysle, vybudovaný z prvkov pekiel, musí byť odmietnutý a poznanie
skutočnej pravdy musí byť pred ňou skryté, aby ju nemohla znesvätiť. Namiesto toho je
takejto vonkajšej mysli daná zdanlivá alebo domnelá pravda, ktorá by zastupovala a
zahaľovala skutočnú pravdu, bez akéhokoľvek uvedomenia si, že taká skutočná pravda
existuje. Toto je dôvod, prečo bola celá hora v tmavých oblakoch a opare. Tmavé
oblaky a opar zakrývajú skutočné udalosti a ich skutočný význam na hore. (Hora tu
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predstavuje Vnútornú Myseľ). Cez temné oblaky a opar nemožno vidieť, a tak sa možno
len dohadovať ohľadne tých udalostí. Toto je skutočné postavenie vonkajšej mysle. Ona
sa môže len dohadovať, no nemôže poznať skutočnú pravdu.
Takže, všetky rituály a vonkajšie postupy, ktoré museli dodržiavať deti Izraela, nie
sú ničím iným než reprezentáciami alebo súvzťažnosťami skutočných právd o
duchovnosti a o správnom duchovnom živote, bez toho, aby to bola skutočná pravda
samotná. Tieto rituály, samé osebe a ako také, sú zbytočné a sú to prázdne pojmy bez
akéhokoľvek skutočného života. Toto platí aj ohľadne všetkých ľudských rituálov,
tradícií, konvencií, zvykov a obradov, ktorými ľudia nahrádzajú skutočné zákony a
prikázania Najvyššieho, mysliac si a mylne sa domnievajúc, že ich rituály, obrady,
tradície, zvyky, konvencie a ustanovenia sú zákonmi a prikázaniami Najvyššieho. Ako
upozornil Ježiš Kristus, „Lebo zanechaním prikázaní Božích sa držíte ľudskej
tradície“... „Pekne-krásne zavrhujete Božie prikázania, aby ste mohli zachovávať svoje
tradície“... „tak svojou tradíciou, ktorú ste odovzdali, robíte slovo Božie neplatným. A
robíte mnohé také veci.“ (Marek, kapitola 7, verše 8, 9, 13). Nuž, taký typ vonkajšej
mysle, so všetkými jej bláznivými rituálmi, zvykmi, tradíciami, konvenciami, zákonmi,
predpismi, zákazmi a obradmi, musí byť zrušený a musí byť vytvorená nová vonkajšia
myseľ, vybudovaná z prvkov pravých duchovných princípov, aby tak usporiadanie celej
ľudskej mysle nasledovalo štruktúru opísanú symbolickým usporiadaním všetkým
kmeňov detí Izraela v táboroch okolo Svätostánku Stretávania sa a Archy Zmluvy.
Toto usporiadanie v kmeňových táboroch má množstvo hlbokých mystických
významov. Jeden z nich sa zjavuje priamo tu:
V samom strede bol Svätostánok Stretávania sa, v strede ktorého bola Archa
Zmluvy, kde sa nad cherubínmi zjavil Najvyšší. Svätostánok Stretávania sa reprezentuje
Absolútnu Moc Najvyššieho, ktorá vytvára a zjednocuje celé Stvorenie. Archa Zmluvy
reprezentuje duchovné slnko, v ktorom sídli Najvyšší a z ktorého vytvára a vládne
Svojmu celému Stvoreniu. Duchovné slnko je oblasťou Božskej Lásky a Božskej
Múdrosti Najvyššieho. Z prítomnosti Najvyššieho v duchovnom slnku vychádzajú či
vyžarujú všetky patričné a správne zákony, poriadok, idey a postupy. Okolo tohto
Centra, v samom strede celého tábora, boli umiestnení členovia kmeňa Levítov s jeho
tromi hlavnými rodinami, ktorým boli pridelené rôzne funkcie ohľadne práce, ktorú
vykonávali pre svätostánok. Levíti v Strede Tábora súvzťažia alebo reprezentujú Novú
Nebeskú Spoločnosť alebo Dimenziu, ktorá má funkciu zjednotenia a spojenia všetkých
Absolútnych Princípov Absolútnej Prirodzenosti Najvyššieho, ako aj súvislosti a
spojenia týchto princípov, tak ako sa manifestujú v celom Stvorení. Nová Nebeská
Spoločnosť alebo Dimenzia, súc umiestnená v samom strede Stvorenia, je blízko k
celému Stvoreniu a k Zóne Vymiestnenia a všetky ich spája a zjednocuje, teda všetkých
deväť hlavných okruhov Stvorenia, ako aj všetko ostatné v bytí a existencii. Tri hlavné
rodiny Levítov reprezentujú štruktúru a funkciu tej dimenzie. Kehát reprezentuje jej
Vnútornú Myseľ alebo jej najvnútornejší stupeň — Ducha; Geršon jej prostrednú myseľ
alebo prostredný stupeň — Dušu; a Merári jej vonkajšiu myseľ alebo vonkajší stupeň —
Telo alebo jej formu špecifickej manifestácie.
Na východ od tohto Stredu boli utáborené tri kmene: Juda, Isachar a Zabulon.
Východné utáborenie reprezentuje Nebeskú Dimenziu Stvorenia Najvyššieho a jej
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štruktúru. Toto je dimenzia LÁSKY a MÚDROSTI. Juda reprezentuje jej Vnútornú
Myseľ alebo jej najvnútornejší stupeň — Ducha; Isachar jej prostrednú myseľ alebo
prostredný stupeň — Dušu; a Zabulon jej vonkajšiu myseľ alebo vonkajší stupeň —
Telo alebo formu jej špecifickej manifestácie.
Na juh od Stredu boli utáborené nasledovné tri kmene: Rúben, Šimeon a Gád. Toto
utáborenie reprezentuje a súvzťaží s Duchovnou Dimenziou Stvorenia Najvyššieho a jej
štruktúrou. Toto je dimenzia DOBRA a PRAVDY. Rúben reprezentuje jej Vnútornú
Myseľ alebo jej najvnútornejší stupeň — Ducha; Šimeon jej prostrednú myseľ alebo
prostredný stupeň — Dušu; a Gád jej vonkajšiu myseľ alebo vonkajší stupeň — Telo
alebo formu jej špecifickej manifestácie.
Na západ od Stredu boli utáborené nasledovné tri kmene: Efraim, Manases a
Benjamin. Toto utáborenie reprezentuje alebo súvzťaží s Intermediárnou Dimenziou
Stvorenia Najvyššieho a jej štruktúrou. Toto je dimenzia DOBROČINNOSTI a VIERY.
Efraim reprezentuje jej Vnútornú Myseľ alebo jej najvnútornejší stupeň — jej Ducha;
Manases jej prostrednú myseľ alebo prostredný stupeň — jej Dušu; a Benjamin jej
vonkajšiu myseľ alebo vonkajší stupeň — jej Telo alebo formu jej špecifickej
manifestácie.
Na sever od Stredu boli utáborené nasledovné tri kmene: Dan, Ašer a Neftalí. Toto
utáborenie reprezentuje alebo súvzťaží s Prírodnou alebo Fyzickou Dimenziou
Stvorenia Najvyššieho. Toto je dimenzia VÔLE a ROZUMU. Dan súvzťaží s jej
Vnútornou Mysľou alebo s jej najvnútornejším stupňom — jej Duchom; Ašer s jej
prostrednou mysľou alebo prostredným stupňom — jej Dušou; a Neftalí s jej vonkajšou
mysľou alebo s vonkajším stupňom — s jej Telom alebo formou jej špecifickej
manifestácie.
To, že k tomuto utáboreniu dochádza v pustatine, znamená, že paralelne s pravým
Stvorením Najvyššieho jestvuje Zóna Vymiestnenia, ktorá obsahuje všetkých tých, ktorí
vypadli z pravého Stvorenia Najvyššieho na základe uskutočnenia a realizácie idey
slobody voľby poprieť a odmietnuť fakt, že všetko pramení z Najvyššieho a Jeho/Jej
duchovných princípov. Faktom toho popretia a odmietnutia aktivovali negatívny stav a
založili peklá. Peklá a celá Zóna Vymiestnenia je štruktúrovaná podobným spôsobom
ako pravé Stvorenie, len prevráteným a opačným spôsobom.
Príkaz Najvyššieho, aby deti Izraela zničili všetkých obyvateľov Kanánu bez
akýchkoľvek stôp či zvyškov, znamená, že pozitívne sily prevládnu nad negatívnymi
silami a že negatívny stav a všetci jeho obyvatelia prestanú v jednom bode tohto
časového cyklu byť a existovať.
Toto je pozitívna súvzťažnosť a význam detí Izraela. Ako bolo spomenuté vyššie, tu
prezentovaná interpretácia vnútorného zmyslu jednej časti dejín detí Izraela je len jeden
malý aspekt celej štruktúry, obsahu a významu Svätej Biblie, týkajúci sa tejto
konkrétnej časti. Okrem tejto interpretácie jestvuje minimálne deväť ďalších. Tie v
tomto čase nemôžu byť zjavené z vyššie spomenutých dôvodov Avšak, tu uvedená
interpretácia bola poskytnutá za účelom ilustrácie, ako by mal interpretovať, chápať a
ako by mal pristupovať k Svätej Biblii každý, kto ju číta.
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Ak niekto pristupuje k čítaniu Svätej Biblie týmto spôsobom a za účelom stať sa
lepšou ľudskou bytosťou, vskutku duchovnou bytosťou, bude skutočne požehnaný
Božskou Láskou a Božskou Múdrosťou Najvyššieho, ktoré sú prítomné vo vnútornom
zmysle Svätej Biblie.

- 307 -

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. a Arthur E. Jones
Intenzívna duchovná hypnoterapia, Santa Barbara, Spiritual Advisory Press, 1983
(len prvých 40 strán)
Francuch, Peter D.
Kto si a prečo si tu?, TMH Publishing, Ltd., 1984
Poznámky prekladateľa:
1. Prvá 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
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