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Ačkoli tento velmi soukromý rozhovor nastal po ukončení Doplňku 20, měl by se
číst jako první, aby se jasně pochopila ohromná duchovní zodpovědnost každého
případného  čtenáře  tohoto  doplnění  novými  údaji.  Toto  je  přepis  rozhovoru.
Vzhledem k tomu má charakter vzájemného přátelského a nenuceného hovoru dvou
lidí používajících formu každodenní řeči.
 
Pán Ježíš  Kristus: „Dobré ráno.  Petře.  Před tím,  než přistoupíme k  zodpovězení
svých otázek, je však třeba se na něco zaměřit. Jistě víš, že dokonce i když lidé
očekávají, že existuje něco důležitého, o čem byla zmínka, bude to sděleno, jestliže
je to třeba sdělit. A je to vskutku třeba sdělit. Jedná se o toto:
 
Protože  se  nacházíš na  velmi  vysoké  úrovni  důvěry,  je  tu  samozřejmě  úroveň
předpokladů, které spolu s ní kráčejí. Tyto předpoklady jsou následující: Zacházet s
informacemi  a  pojímat  je,  a  tudíž  i  jejich  energii,  ze  správného  a  náležitého
stanoviska. V minulosti bylo návodem, aby se přeneslo vše, co nastalo, a pak se
rozsévala  energie,  protože  to  bylo  kvůli  tomuto  zvláštnímu  období  správné  a
náležité. Avšak nyní se ti nabízí to, že existuje dodatečný faktor, který je velmi, velmi
důležitý.  Je  to  ochrana  procesu,  Petře.  Co  to  znamená?  Určité  informace  o
pseudotvůrcích se probíraly a zjevovaly čistě pro tvé osvícení a tvé porozumění.
Aby se ale proces ochránil, je nutné, aby se určité informace přijímaly ve vyšším
ohledu. Vyšší zřetel nyní v podstatě znamená, že informace jsou předkládány jen
těm, kteří jsou v pozici, aby je poznali. To je něco nového. Na Doplněk 20 můžeš
více méně pohlížet z hlediska pojmů rozhovoru,  více jako pozdrav všem členům
pozitivního stavu zde na planetě Nula, se kterými jsi  spojen, spíše než na šíření
detailů toho, co se přeneslo.
 
Jinými  slovy  se  jedná  o  toto:  Aby  tedy  mohl  pokračovat  proces,  který  byl
popsán,jako přenos a cesta pseudotvůrců k tomu, co je absolutně pravdivé, je třeba
určité dávky ochrany, která je součástí faktoru Absolutního dovolení, Petře. Jednou
věcí,  která by byla neštěstím, by bylo,  aby tyto informace byly vnuceny určitým
jedincům, jejichž rolí je obrátit tyto informace do protivy či je využívat prostě jako
bod argumentace, neboť tím se ničí prostota a pak by to, Petře, poskytlo příležitost
vyvrátit tvrzení, uvedené na posledních dvou stranách Doplnění 20, které naznačuje,
že  pseudotvůrci  nejsou  již  schopni  užít  pozitivní  energii.  Proto  by  tu  tedy  byl
pokračující podvratný faktor.  Skrze tento běh rozhovoru - v pojímání sebe sama.
nové tvořivé energie - má se právo položit důraz na prosté dotazování se sebe sama
na to, co by bylo vhodné. A nebylo by skutečně vhodné, aby veškeré tyto informace
přicházely v této formě, aby se prostě šířily jako před tím. Proč? Důvodem, proč je
tomu tak, je opětovně to, že určití jedinci prošli skrze zvláštní cestu rozvoje, kde
dosáhli zvláštního bodu, ve kterém mohou prosté klást tyto otázky, ale klást je z
absolutně pozitivního stanoviska.
 
Toto  je  nyní  k  dispozici  tobě  a  všem  ostatním  především  kvůli  výměně  těchto
informací a kvůli porozumění. Tento víkend ale znamená bod obratu, Petře, a to, že
když je tato energie ve své nejčistší formě, která se objevuje v povaze rozhovoru, a



kvůli výměně těchto nových idejí přeměněna do přenosu čili do psané formy, jež je
poslána  ostatním,  pak  tehdy  zaujme  pozici  vnucování.  To  nebylo  nikdy  předtím
pravdou, ale je nyní. Proč je to nyní včasné ?  Je to proto, že tato informace je nyní
jaksi střežena a je střežena vzhledem k tomu, jak k tobě přichází. Její příchod k tobě
má  opět  trochu  povahu  rozhovoru.  A  proto  jsou  vhodnými  účastníky  tohoto
rozhovoru  ti,  mezi  kterými  tento  rozhovor  nastává.  To  teď  dává  smysl,  protože
jedině ti, co se zúčastní rozhovoru, jsou připraveni na tuto výměnu informací. Aby
se  chránilo  právo a  schopnost  pseudotvůrců pokračovat  ve  své cestě,  bylo  by
nesprávně vrážet klín do jejich procesu a ohrožovat jejich cestu tím, že se určití
agenti pozitivního kontingentu uchýlí k témuž procesu kladení tohoto druhu otázek.
 
Znamená to tedy následující: Můžeš to vnímat tak, jako že existuje jisté seskupení
jednotlivců  včetně  tebe,  kteří  kladou  otázky  na  velmi  čisté  úrovni.  A  jejich
směrováním k Pánu Ježíši Kristu skrze své duševní procesy jste schopni obdržet
informace a vyměňovat si je mezi sebou navzájem. Nyní se ale, a to je poprvé, když
se přeloží do psané formy a rozšiřují ke druhým, stávají poselstvím z druhé a třetí
ruky. A ti, kdo je čtou, se tedy nacházejí v pozici vkládání něčeho z vnějšku kvůli
faktu,  že  nepřijali  energii  a  informace  týmž  způsobem  jako  ty,  Petře  -  skrze
absolutně  čistý  proces  kladení  otázek  a  výměny  informaci  prostřednictvím
rozhovoru.
 
Vytváří se tím teď rozpoložení, v němž tito jedinci, kteří přijali informace způsobem
vnějšího vložení, si počínají klást otázky tak, jako je kladou pseudotvůrci. A to se
rozvine do rozkolnictví,  úpadku atd.  A pak se informace, které získávali  samotní
pseudotvůrci tím, že kladli své vlastní otázky, stávají pro ně informacemi z druhé
ruky. A tu začínají problémy. Neboť, jak se uvedlo před tím, tento proces potřebuje
být střežen,  Petře,  potřebuje být  chráněn. A jestliže tomu tak není,  jinými slovy,
jestliže ryto informace nejsou střeženy a chráněny a jestliže neexistuje absolutní
čistota,  která  je  od  tohoto  víkendu  absolutně  nepostradatelnou,  pak  by  bylo
neštěstím, aby pseudotvůrci měli potenciál přijímat informace, které nejsou čisté.
 
Tím se teď říká, Petře, že se na tebe osobně klade nový důraz. Tvoje odpovědnost je
nyní dokonce větší, než byla kdykoli předtím. Je to teď tvou odpovědností, abys
skutečně odkryl faktor čistoty více, než se kdy dalo představit. A to zahrnuje řadu
věcí. Především při uvážení toho, co to znamená pro všechny lidi, byl v minulosti
každý hladový po informacích, po doplněních novými údaji a po tomto všem; a to,
že veškerá struktura přenášení byla vhodná. Nyní je ale kvůli ochraně nutné prostě
přidat některé faktory. A to by mohlo být poněkud těžko k zvládnutí, Petře, nicméně
je to pravda.  Faktor  ochrany je  nyní  tak velmi  důležitý,  neboť může zajistit,  aby
popsaný proces mohl probíhat. Může se to nyní zdát jako poněkud rozčarující, ale to
je v pořádku, neboť aby celý proces od nynějška pokračoval, je teď nutné, aby byly
k dispozici  nové úrovně čistoty srdce,  lásky a Absolutní  moudrosti  a  nejvíce ze
všeho Absolutního odpuštění, ale, a to je nejdůležitější, protože jsou k dispozici v
novém rozsahu, potřebují být využívány v novém rozsahu. Nezapomeň, Petře, že jsi
stále na planetě Nula, kde se nachází stále ohromný potenciál omylnosti, a protože
jste všichni relativní bytosti, je tu také potenciál pro omylnost.
 
Důležité aspekty jsou, že se působí při uznání vašeho potenciálu pro omylnost a
tento se stále, stále uvědomuje, a přesto se nyní využívá jako nástroj, ne jako to, co
škodí nebo je potenciální škodou. Nyní ale zcela jasně shledáváš, že ses teď dostal
do bodu, ve kterém jsou dokonce i pseudotvůrci v pozici užívání - což je vpravdě
zneužíváním - ale nicméně používání tvých doplňků, Petře. To je bod, do kterého ses



doposud nikdy nedostal, ale jsi v něm teď. A jak se uvedlo, neznamená to, že máš
skrývat  informace  či  cokoli,  co  má  tuto  povahu,  znamená  to  prostě,  že  se  má
zaujmout  jiný  přístup  k  těmto  informacím.  A  jak  se  naznačilo,  existuje  nový
potenciál a nová hranice, v němž a v níž můžeš ke každému přistupovat na úrovni
rozhovoru, místo na úrovni psané, dokumentární. Je tomu tak proto, že na úrovni
rozhovoru máš ke všem těmto lidem přístup z první ruky, Petře. A může nastat dvojí
výměna. Za prvé je tu uvedení k informacím mezi dvěma z vás, s kýmkoli se zapojíš
do konverzace,  ale  existuje  také  potenciál  pro zpětnou vazbu,  ve  které  ti  druhý
jedinec může naznačit, jak byla tato informace přijata, zpracována, asimilována a,
což je nejdůležitější, přivlastněna.
 
Není již déle udržitelné informaci prostě rozšiřovat a pak doufat v nejlepší. Protože,
jak vidíš, existuje nyní souběžný proces mezi pseudotvůrci kladoucími své otázky z
pozice své motivace a pak potenciál pro agenty pozitivního stavu, aby se do toho
procesu vměšovali, aniž by zcela chápali, co tyto informace jsou a co znamenají.
Víš,  že v těchto rozhovorech se při  tvé blízkosti,  Petře, k významu a pochopení
těchto informací přistupuje vždy z první ruky. Ale nyní, ode dneška (od 27. února
1994), ti, kdo je obdrží v psané podobě, nejsou v této blízkosti. V minulosti vždy
existovala nějaká úroveň ochrany. Nyní ale, kvůli pozici pseudotvůrců a nutně kvůli
jejich pozici kladení otázek, existuje celkový posun v tomto spektru, celkový posun
v důrazu a existuje značný potenciál pro nepochopení a zneužití této energie.
 
Takže  kvůli  těm,  kdo jsou pozitivní,  a  kvůli  pscudotvůrcům je  třeba  nyní  použít
novou úroveň ochrany. A to je nutně, a naštěstí pro tebe, Petře, tvou zodpovědností.
A i když nyní ostatní čekají, to, co očekávají, je v podstatě rozhovor. Petře. A je to
správné a  vhodné,  že jim nyní  pomůžeš na nové úrovni.  Protože vidíš,  jak  bylo
uvedeno, tvé poslání právě teď začíná. Vše, co doposud přišlo, bylo jen přípravou. A
co se ti nyní nabízí  na nové velmi nádherné úrovni, s ohromnou úrovní energie,
které si ještě nejsi vědom, je představa popisující tvůj nový potenciál, který v tobě
existuje, jehož existence v tobě nebyla před tím nikdy poznána. A byť tu tohoto rána
nejsou dány podrobnosti, je tvou novou zodpovědností ji nyní objevit. Přesto je tu
nový proces dostupnosti a uvědomování, který v tobě existuje, ze kterého je možno
načerpat a bude načerpáno, Petře, a je ti k dispozici pro sám tento účel.
 
Není třeba, abys nyní v tomto ohledu prožíval jakékoli obavy či zklamání, neboť je
nádherné, že tento proces je ve svém právě se rodícím, velmi raném stavu a můžeš
ho aktivovat jen ty, Petře. A kdyby to nebylo možné, netvrdilo by se to. Avšak můžeš
začít pokládáním otázek sobě samému. Co je nejkrásnější, je to, že nyní jsou určité
dveře odemknuté, což ti dovoluje dávat správné a vhodné odpovědi, založené na
všech činitelích vstupujících v celé tvé minulosti.  A proto všechny faktory,  které
jsou ti nyní k dispozici .... a také to znamená, že existuje nová úroveň informací,
které jsou dostupné na úrovni rozhovoru mezi tebou a každým jiným.
 
V  tomto  bodě  se  však  musí  opakovat,  že  k  celé  situaci  se  musí  přistupovat  s
opatrností.  A  protože  jsi  tím,  kým  jsi,  Petře,  požaduje  se  po  tobě,  abys  tuto
opatrnost dodržel.
 
Petr:  Takže kolika  lidem mají  být  tyto informace poskytnuty? Již  jsem je  poslal
Danovi na opravu.
 



Pán Ježíš Kristus: To je dobré, Petře, neboť jsi to již udělal. Chápeš ale, že je nyní
důležité si osvojit úroveň rozhovoru a výměnu idejí vhodných a vztahujících se k
tomu,  jak  to  pomůže  upevnit  poslání  každého pozitivního  agenta  a  jak  to  bude
pomáhat při pozitivním upevňování této informace. Chápeš, Petře, co to je ?  Tobě
byla v podstatě svěřena velmi vysoká úroveň informací. A otázka, kterou jsi právě
položil,  vyjadřuje velmi zajímavou představu o tom, kdo je a kdo není připraven.
Jestliže by všichni byli prostě připraveni, jednoduše bys mohl bez problémů tyto
informace vyslat.
 
Petr: Dobrá, stanovme tedy ty, kteří by neměli dostat tyto informace v psané formě,
ale jen formou rozhovoru.
 
Pán  Ježíš  Kristus: Důležité  je,  aby  se  proces  ochránil,  že  uvidíš,  jak  se  toto
odehrává v tom, jak k tobě začnou přicházet. Chápeš? A způsobem, kterým k tobě
přistupuji  verbálně  či  jinak....  A toto  je  velmi  nové,  Petře,  pročež  je  to  zdánlivě
nepohodlné.... Protože k tobě ale přistupují z hlediska své vlastní připravenosti, tvůj
vlastní rozhovor s nimi určí, jak mnoho a jak daleko je třeba s informacemi zajít. A
také to otevře dveře tomu, co ti mohou říci oni. Takže se, Petře, klade nový důraz
také  na  naslouchání.  A tím  se  klade  ohromný  důraz  na  jedinečnost  celkového
procesu. Zatímco v minulosti bylo správné a vhodné prostě tyto informace poslat,
nyní  existuje  nová  úroveň.  Protože  skrze  konverzaci  nebo  skrze  to,  jak  ti  tito
jednotlivci píší a jak s tebou hovoří,  se otvírá příležitost,  aby se v tobě vyvolala
úroveň vhodnosti,... a to vyžaduje, Petře, tvé prozkoumávání, úroveň vhodnosti, aby
se započal chápat proces toho, čím a jak říci to, co potřebuješ říci.
 
Je nyní včasné, že jsi je poslal Danovi, protože tím pro tebe, Petře, začíná celkový
proces experimentu a objevování.  Bude tu zřejmě záplava otázek.  Ty ale začneš
praktikování  s  Danem...  a  to  má  vztah  jenom  k  tobě,  Petře,  protože  je  to  tvou
odpovědností,...  budeš  s  to  zahájit  s  Danem  ve  smyslu  zkoumání  procesu  na
konverzační úrovni, jelikož to bylo správné je poslat Danovi kvůli aktu, který jsi tak
již učinil. Vše pozitivní, co se má nyní učinit, je začít s Danem, neboť on je prvním,
kdo má tyto informace. Je důležité, a bylo by moudré mít s tím trpělivost, Petře,
protože je to proces, je to tím, co přichází,... aby se velmi pečlivě zkoumalo nejen to,
co řekneš Danovi a co se tě bude ptát Dan, ale aby se zkoumalo, jak se tento proces
odehrává. Jinými slovy využít příležitost k nazírání na to, jak spolupůsobíš s Danem
téměř  jako  nezúčastněný  divák,  Petře.  Pozoruj  sebe,  pozoruj  Dana  a,  což  je
nejdůležitější,  pozoruj  otázky  a  pozoruj  odpovědi,  jak  nastávají  v  průběhu
rozhovoru. To ti bude vodítkem. A jak tedy můžeš vidět, to, co přijde - a opakuje se,
že by bylo velmi moudré mít s tím strpění - to, co přijde, bude informace, kterou
potřebuješ na to, jak máš postupovat s kýmkoli jiným.
 
To je nutné a děje se tak správně. Ale, jak se opakuje, Petře, je ti svěřena velmi,
velmi důležitá a střežená informace a ta vyžaduje daleko vyšší úroveň péče než
cokoli, co bylo přeneseno kdykoli před tím. A je tomu tak proto, že co je v sázce?
 
Avšak  nyní  máš  ohromnou  schopnost  či  úroveň  pomoci  v  tomto  podnikání.  A
pomoc přichází skrze stálý přehled jak tebe a Marka, tak Dana a několika ostatních,
kteří stále sledují a zkoumají to, co probíhá. To je součástí nového rozvoje, Petře, a
proto je to tak včasné, že to přišlo v této formě. A vskutku to v této formě přišlo a je
to nyní v zásadě ... v zásadě nyní na tobě, Petře. A i když se to zajisté nezdá snadné
a zdá se jistě obtížné, představuje to novou cestu. Petře. Takže znovu: Důraz se
klade na tebe... Na tebe svítí reflektory.



Petr: No tedy! Myslel jsem si, že to bude snadnější.
 
Pán Ježíš Kristus: Ano, ale vždycky sis myslel, že to bude snadnější. Petře.
 
Petr: Avšak nikdy to tak není. Někdy se cítím velmi unaven.
 
Pán Ježíš Kristus: Ne. Ale je, Petře, pěkné, že vše, co máš v tomto bodě dělat, je
právě sledovat běh rozhovorů. To je právě příklad toho, co odporuje očekávání u
každého.  Toť  vše.  A začneš  objevovat,  že  je  to  ve  skutečnosti  snadné,  protože
dosahuješ  nové  úrovně  toho,  jak  jsi  schopen  pomáhat  lidem  prostě  tím,  že  se
soustředíš na úroveň rozhovoru. A jak kdosi jednou řekl: „Kdyby to bylo snadné,
každý by to dělal.“ (Smích.) Takže můžeš. Petře, vidět, že se na tebe klade ohromná
míra důvěry. Nepřišlo by ovšem nic, co by bylo nad či mimo tvoji schopnost s tím
zacházet.  Ale  na  důkaz toho se můžeš trochu povzbudit  poté,  co si  dáš trochu
oddychu, a číst informace, které jsou obsaženy v tom, co jsi napsal, a vnímat, jak
neuvěřitelně potentní a pokročilé tyto informace jsou. Je to, jak říkáš, na ostří nože,
Petře.
 
A teď - tak jako nikdy před tím - je třeba je oznamovat a pohlížet na ně s ohromnou
úrovní opatrnosti a bezpečnosti, vzhledem k pojímání toho, čím jsou. Reprezentuje
to  ohromný  potenciál,  neboť  poselství  v  sobě  a  sebou,  Petře,  nese  ohromnou
úroveň  energie,  větší  než  kdykoli  před  tím.  A  kvůli  tomu  představuje  rovněž
ohromný potenciál. Ohniskem je zde nová úroveň konání správných věcí. A protože
energie představuje takový intenzívní a především přesný popis toho, co nastává - a
tato znalost, je nová dokonce i pseudotvůrcům, Petře, že to prostě vyžaduje, aby se
neposkytovaly žádné příležitosti ke zvrácení této informace. Protože je-li tomu tak,
pak  si  představ  souběžné  scénáře  a  nesmírné  množství  času,  který  by  museli
pseudotvůrci  zasvětit  tomu,  aby prozkoumali  své  para-říše  zneužívání  pozitivní
energie. Mohlo by to věc natahovat nekonečně déle, než bylo kdy nutné,     Petře.     Toto  
je to, co je důležité.
 
Takže  jak  vidíš,  je  toho naloženo  na  tvá  ramena  hodně,  Petře.  Co  ale  můžeš
pohodlně přijmout a vyslechnout si to znovu, je to, že máš prostě informace, Petře,
a je to OK, abys je měl, a nepotřebuješ si osvojit jakékoli nové metody komunikace
či přenosu nebo čehokoli  takového, potřebuješ pouze rozpoznat,  že je zavedena
nová úroveň sdílení a uvědomění. To, co je s tím souběžné, je nová úroveň ochrany,
které si musíš být vědom. Protože je ale tvé poslání v podstatě právě na začátku,
připomíná  se  ti,  že  zajisté  máš  schopnost,  máš  celou  svou  historii  svého  bytí
„Petrem“. Nyní máš všechny tyto příklady, kterými jsi prošel v minulosti, z nichž ses
bezpochyby poučil,  ...  nyní  je  čas  je  využít.  Tvé  zdroje  jsou,  Petře,  velké.  Jsou
ohromné. A je na čase se na ně novým způsobem spolehnout. A nový způsob přijde
a ukáže se ti, ale, a to je nejdůležitější, přichází skrze tebe, Petře.
 
Nyní můžeš dělat, co nutně potřebuješ dělat či co pociťuješ jako nutno, aby se tyto
informace,  či  cokoli  jiného,  vyměřovaly  hovorem,  aby  se  opětovně  zopakovaly,
upevňovaly či potvrzovaly, neboť je to nyní nová úroveň a nové uvědomění. A ty
počneš na základě svého rozhovoru s Danem chápat mnohé o tom, co se děje. A
nabízí se ti, abys to využil, Petře, jako svou první příležitost, jak pro získání vodítek,
tak i pro pozorování sebe samého v akci. Takže je důležité nejen to, že s tebou z
tohoto hlediska spolupůsobí někdo jiný, ale že pozoruješ sebe sama, Petře, a to, jak
odpovídáš,  jak  myslíš,  jak  postupuješ  a  jaký  máš  přístup  k  Danovi  a  několika



ostatním. A pak uvidíš, že věci začnou zapadat na své místo. To je něco jako nová
oblast, Petře. Ale nejsi zde sám, Petře. Pamatuj si to.
 
Petr: Cítím se tak.
 
Pán  Ježíš  Kristus: Ach,  já  vím.  Ale  to  je  zajisté  hlavně  vzhledem  ke  kontrastu
minulosti k ....
 
Petr: Je to také proto, že jednou z mých otázek bylo, proč je tomu tak, že jsem nikdy
nebyl s to cokoli či jakkoli chápat, pokud jsem byl ve stavu své niternosti? Nemám v
tomto smyslu žádný přístup.
 
Pán Ježíš Kristus: Ale nyní máš, Petře.
 
Petr: Jak ?
 
Pán  Ježíš  Kristus: Nu,  je  to  nové  z hlediska  ...  protože  byla  zmínka  o  nové
jednoduchosti,  znamená  to,  že  se vše  redukuje  na  jednoduchou  úroveň
usuzování. Nepoznáváš,  že  ji  máš.  Ale  máš ji!  A je  to  velmi  včasné,  že  celkový
proces svého vývoje je v protikladu k tomu, co již proběhlo. Protože nyní, a ty to
počínáš sám sobě demonstrovat, se vše nachází na velmi prosté úrovni dotazování.
Jinými slovy: Můžeš se sám sebe u jednotlivé věci  ptát:  Nuže co je tu, co dává
smysl? A ty můžeš říci, dobrá, je to buď A, nebo B. Důležité ale je, že je tu nová
energie, které si nejsi vědom, která dává ohromnou úroveň přesnosti tvé schopnosti
zvolit si A, či B. A to je volba ... metodou, kterou působíš tím nejlepším způsobem,
Petře: Která prostě používá tvůj intelekt a tvé poznání, že existuje nová duchovní
infúze, která je s tvým intelektem spojena. Nezapomeň, Petře, že tvá minulost, tvá
osobní minulost a to, čím jsi na planetě Nula prošel, není jen sérií utrpení a potíží,
které neměly žádný smysl. Důvodem, proč tolik z toho přišlo, dokonce i nedávno, na
světlo, je to, že je to jedna cesta, jak ti ukázat, že jsi prošel ohromným vývojem. Je
to, jako bys byl ve škole, ale na nejzevnější a nejzjevnější úrovni na planetě Nula.
Jakou by pro Pána mělo  cenu vše,  čím jsi  prošel,  jestliže  by to  nebylo  završení
školy, přípravy? Protože nikdo jiný neprošel tím, čím jsi prošel ty. Petře, obzvláště
ve spojitosti s Novým zjevením.
 
Nyní  je  ale  čas  poznat,  že  vše  to  posílilo  tvou  schopnost  rozlišování  a  volby  i
schopnost  myslet.  A je  zajímavé,  že  to není  jakoby přicházející  na nějaké velmi
vysoké úrovni, na které nemusíš vůbec myslet. Tvou pozicí, Petře, tvou okamžitou
úlohou je pohlédnout na situaci a využít k myšlení vše, čím jsi byl a jsi na planetě
Nula. To je tvá nová schopnost. A nabízí se to, že vše, čím jsi prošel, má vztah pouze
ke zde-a-nyní. A co se ti tedy navrhuje, je to, že můžeš dodat novou víru ve svou
schopnost uvažovat na nanejvýš vnější a prosté úrovni; protože, Petře, vidíš, že je
to proto včasné, že je to úroveň, kterou používají pseudotvůrci. A v zásadě se tím
říká toto: Protože jsi nyní ve světle ramp a protože pseudotvůrci nemají schopnost
vcházet do nitra - jak by to bylo absurdní !  - protože jsi tím, kým jsi ve své vlastní
pozici,  jsi  nejlépe  a  nejvhodněji  schopen  odrážet  toto  nové  rozpoznání  na
nejzevnější  a  nanejvýš  pozitivní  úrovni.  Je  to  proto,  Petře,  že  tvé  směřování  je
takové, jaké je. Protože nyní existuje něco nově se hodící k tomu, čím jsou a jak
myslí. A jestliže ty sám jsi schopen to učinit a sám volit a rozpoznávat, pak vidíš, co
se děje. Jsou stále více schopni tě pozorovat a říkat: „Podívejme se na to, co dělá.
Nikdy neměl tyto schopnosti vidět věci vizuálně na jiné úrovni. A přesto se nanejvýš



úspěšně rozhoduje na své vnější úrovni.“ Říká se tím, Petře, to, že i ty jsi sledován
velmi pozorně.
 
Petr: Je toto důvod toho, že jsem nikdy nic nespatřil, pokud jsem byl v niterném
stavu?
 
Pán Ježíš Kristus: Absolutně. Chápeš to teď?
 
Petr: Trochu jsem si myslel, že je tomu tak, ale nyní to mám od Tebe potvrzeno
přímo. Takto to dává větší smysl, když je to kvůli pseudotvůrcům.
 
Pán Ježíš Kristus: Chápeš nyní  důležitost  své pozice? Je důležitější  než kdykoli
před tím. Je to jaksi jako faktor včasnosti, Petře, že to jaksi přichází na světlo. A to
je velmi krásné, protože jsi byl člověkem pro tuto práci, Petře, a nikdo jiný s touto
zvláštní kapacitou. Ale také se objevuje, že se otvírají některé ohromně nové cesty.
Součástí krásných věcí o tomto víkendu bylo, Petře, že každý poznal svůj vlastní
potenciál. A co je nejdůležitější, na zevní úrovni je to něco, co slouží k probuzení
tvých potenciálů  kvůli  uvědomění  si  toho,  že  jsi  konečně připraven  pochopit,  a
každý je připraven pochopit, proč Petr byl a je Petrem. A to je překrásná věc, neboť
v minulosti existovaly některé otázky, proč Petr byl a je Petrem: Ne proto, že by to
nikdo nemohl vědět či odhadnout - z absolutního smyslu to bylo zřejmě jasné - ale
před tím nebylo nikdy včasné to vědět, jelikož se věci nikdy nedostaly tam, kde měly
být. Chápeš to? A proto se na tebe klade narůstající úroveň důrazu na to, kým a
proč jsi, Takže si pamatuj, Petře, že jsi nyní sledován na obou úrovních. A úkol,
který se ti předkládá, není nijak lehký. Protože je to ale tvůj osobní úkol, je tím, který
můžeš  vykonat.  To je  krásné,  Petře,  že  je  zcela  tvůj.  Avšak  skrze  uzpůsobení  a
funkci prostřednictvím sebe samotného zpracováváš svým fungováním potenciální
energii, která ti je dána, abys byl tím, čím jsi. A tím, že konáš svou práci, děláš tuto
energii dostupnou na úrovni sdílení komukoli jinému, protože konáš svou práci. A
máš z toho nesmírný prospěch.
 
Petr: Takže se tato informace může sdělit ostatním rozhovorem.
 
Pán Ježíš Kristus: (s velkým důrazem) Ovšem!  Ale víš, Petře, to je to, kudy přichází
nová hranice. Jsi tu ty, je tu jedinec, s kterým sdílíš, a je tu třetí jedinec -  Pán Ježíš
Kristus. A z dovolení to pozorují pseudotvůrci. Vidíš, Petře, je to magická trojka. Co
ti  také pomáhá konat,  a  pomáhá každému -  a  to je  tak krásné,  Petře -  je  to,  že
poněvadž  jsi  s  tímto  jedincem  bezprostředně  účasten,  umožňuješ Pánu  Ježíši
Kristu, aby  byl  účasten  způsobem,  který  nebyl  doposud  dovolen.  A protože  se
osvojují  metody minulosti  a  existuji  miliony a miliony těch,  kteří  jsou zasvěceni
úkolu nevhodného užívání na nejrůznějších úrovních pseudotvůrců jejich poskoků,
Petře  -  nemysli  si  ani  na  vteřinu,  že  tyto  metody  v  tom nejsou úplně  zahrnuty.
Znamená to, že ... opět se jedná o faktor pouti, ale je to jeho odlišný druh, protože je
velmi dobře zahrnut uvnitř hierarchie negativního stavu, ovládán pseudotvůrci, je
velmi rozvinutou zpravodajskou sítí. A tato energie kladení otázek pseudotvůrci, i
když je  jejich spásnou milostí,  jak vidíš,  stále napájí  tento zcela proti-podvratný
prvek,  který  pro  ně  pracuje,  protože  se  zřejmě  ještě  nerozhodli  být  úplně
pozitivními, Petře. Takže, jak vidíš, tato energie plně napájí proces směřování jejich
poskoků, kteří působí stále velmi, velmi negativně.
 
Ale  kvůli  faktu,  že  se  nyní  můžeš  s  těmito  jednotlivci  podílet  a  dovolit  vplynutí
Absolutní  lásky,  Moudrostí,  Odpuštění  a  Pozitivní  energie  a  ze  všeho  nejvíce



Dovolení, také otvíráš dveře pro jakoukoli novou energii, která potřebuje projít mezi
tebou, jedincem, s nimž hovoříš, a Pánem Ježíšem Kristem, aby se přidaly jakékoli
nové elementy a zmírnily  ty,  které probírají  dvě individua ve vztahu k tobě stále
novým způsobem, který je vždy zcela a úplně mimo chápáni pseudotvůrců.
 
To je nyní důležitý faktor, protože když přemýšlíš o někom, kdo dostává doplňky,
jaké byly v minulosti, pak by nebyl na místě činitel bezpečnosti, chápeš? Jinými
slovy  jsou  to  právě  jedinci,  kteří  čtou,  pak  to,  co  čtou,  a  pak  samozřejmě
pseudotvůrci,  kteří  nahlížejí  přes jejich ramena. V zásadě se tím říká to,  že jsou
zahrnuty všechny staré prvky. A pseudotvůrci, kteří jim pohlížejí přes ramena, jsou
zavázáni a určeni zajistit, že cokoli se v tomto kontextu obdrží, bude vnucené, a ne
dle pravé pozice Pána Ježíše Krista.
 
Toto je velmi včasný bod a je s ním spojeno mnoho, Petře. Opakuje se, že je toho
velmi mnoho naloženo na tvá bedra. Ale je to proto, že jsi nyní v této pozici velmi,
velmi potřebný, Petře, a můžeš vnímat velikost této potřeby.
 
Petr: Protože každý ví, že je tu Marek, a všichni očekávají výsledek naši společné
práce, bylo by možné jim napsat dopis, který by je informoval, že se v situaci tváří v
tvář v rozhovoru se mnou zcela individuálně probralo toto téma?
 
Pán Ježíš Kristus: Nu i v tomto je malá nástraha, Petře. Fakticky by ale bylo lepší
napsat dopis, který řekne, že jsme přistoupili k ohromně nové úrovni a každý má na
ní podíl a že by bylo moudré, nádherné a skvělé, kdyby každý položil novou úroveň
vědomí a důrazu na svou vlastní schopnost klást sobě samotnému otázky. Uvidíš,
Petře, že to povede k větší otevřenosti a k ohromnější úrovni interakce mezi tebou a
kýmkoli  jiným, než jak jsi  měl  fakticky v plánu. Protože to otvírá dveře pouze k
pozitivnímu, povede je to tedy, jak se opakuje, k tomu, aby k tobě přistupovali raději
z úrovně své vlastní individuality než z úrovně závazku. Vidíš, že kdyby bylo řečeno,
že  k  tobě  potřebuji  přistupovat  na  úrovni  rozhovoru  kvůli  jeho  síle,  cítili  by  se
omezenými  na  to,  udělat  to  nějakými  jinými  faktory  namísto  z  absolutní  čistoty
svého srdce. Jestliže k nim ale přistupuješ z hlediska toho, abys řekl, že existuje
nový důraz, který se klade na jejich vlastní schopnost se dotazovat, pak je celková
scéna  nachystána  tak,  aby  k  tobě  mohli  přicházet  z  absolutní  čistoty  svých
vlastních srdcí, a to pak dokonce mnohem lépe upevní rozhovor mezi vámi dvěma,
či mezi kýmkoli jiným, neboť to připravuje scénu pro třetího účastníka tak, aby byl v
pozici Absolutní svobody výměny idejí. Je tu ale také jiná věc, Petře. Myslím si, že
chápeš, že by se pseudotvůrci vrhli na tento druh poselství, jaký zamýšlíš.
 
Petr : Vrhli?
 
Pán Ježíš Kristus: Ano. A udělali by to proto, že by si Pekli: „Ach, zde je informace,
kterou potřebujeme.“ Ale není to vůbec nevhodné, aby se takoví lidé kontaktovali.
Avšak, jak chápeš, je to kontakt, který jim má pomoci pochopit, pomoci jim připravit
se na kladení svých otázek a na to, že budou vskutku jako ty,  Petře, z hlediska
rozpoznání, že nyní existuje nové soustředění se na vnější metodu kladení otázek a
získávání odpovědí. A též z hlediska znalosti, že pseudotvůrci to pozorují; a skrze
tento  kanál  vás,  chlapci,  pozorují  v  této  zvláštní  interakci  tak,  že  pseudotvůrci
budou mít nejvíce prospěch z pozitivního aspektu, a ne z aspektu negativního. Bylo
by  tedy  vhodné  kontaktovat  každého.  Ale  kontaktovat  též  z  hlediska  výroku:
„Pohlédni tam, kam se nyní klade důraz. Jak je krásné a skvělé, klade se na nás na
všechny.“  Můžeš to,  Petře,  napsat  a  říci:  „Protože tě  to  prostřednictvím rozvoje



procesu kladení otázek a odpovídání na ně sebou samým na zevní úrovni připravuje
na to, abys byl v pozici výměny těchto informací.“ Toto je klíčový činitel. Vidíš, že je
to  velmi  prosté,  přesto  to  bude  také  představovat  takovou  ohromnou  úroveň
složitosti ve svém vývoji. Je to nová cesta, Petře.
 
Nyní  jsi  povzbuzován,  Petře,  abys  z  hlediska  svého  jsoucna  převinul  pásek  a
podíval se opět na to, co to znamená. A věnuj obzvláštní pozornost rozhovoru s
Danem, neboť nová úroveň spočívá na rozhovoru. A pochopíš, Petře, tak mnoho
otázek ... máš nyní tak ohromný potenciál, že je to teď skutečně na tobě kvůli tomu,
kým nyní  jsi,  jako  Petr,  že  se  nyní  také  očekává,  že  se  to  bude taktéž  rozvíjet.
Protože,  jak  se  opakuje,  je  to  nová  cesta,  nová  hranice  a  přináší  to  ohromnou
úroveň prospěchu všem, a významně pseudotvůrcům.
 
Petr: Proč musím jít do Filadelfie ?
 
Pán Ježíš Kristus: Chápeš to? ...  a nyní  je  čas pomoci ti  zodpovědět tvé vlastní
otázky,  Petře.  Vidíš,  že se tu reprezentuje  úroveň blízkostí.  A pohleď na způsob
formy uspořádání tohoto semináře. Je to na nejzevnější úrovni,  není-liž pravda? 
Představuje to tedy pro tebe nejen skutečně skvělý vzor, abys přišel do styku s
nejzevnější úrovní toho, co bylo doposud aktuální - ohromné negativity, ale vytváří
to ohromnou příležitost a pozici, Petře, aby se kladly otázky a získávaly odpovědi
jak pro tebe, tak i pro všechny ostatní. Takže vidíš, jsi sledován ještě jinak. (Smích.)
Takto  je  to,  Petře,  skvělá  věc.  Opakuje  se,  že  na  tobě  spočívá  zář  reflektorů.
Znamená to počátek procesu tvé schopnosti si prostřednictvím toho pomoci.
 
Petr: Nevím, na co bych se měl ještě zeptat?
 
Pán Ježíš  Kristus: To je  skvělá otázka,  Petře,  (veselý smích),  skvělá otázka.  Jak
můžeš nyní vidět, máš toho dost, ale bylo by pro tebe pěkné, abys osobně převinul
pásek a započal proces svého přemýšlení, a až Dan zavolá, budeš schopen to brát
po stupních, Petře, neboť je zde obsaženo mnoho informací, které můžeš rozmotat
a rozluštit především pouze ty, protože je to pro tebe vhodné. Ale také proto, a to je
důležité a velmi pěkné, poněvadž je položena nová úroveň důrazu na rozhovor, že
budeš s to vyvodit a vyluštit jisté nádherné prvky také mimo rozhovor. A budeš také
s to, Petře, spatřit, jak je tento proces nádherný. A budeš mít pomoc, nemysli si, že
nebudeš mít pomoc.
 
Petr: Doufám, doufám v to, neboť jinak bych byl ztracen.
 
Pán Ježíš Kristus: V podstatě bys ale nebyl, Petře, neboť jsi na to nyní připraven.
 
Petr: Mám zavolat Danovi a říci mu, aby nikomu neřekl o tomto doplňku. Je to jeden
z hlavních důvodů, abych jel do New Yorku ?  Probrat toto doplnění novými údaji?
 
Pán  Ježíš  Kristus: Správně.  Dokonale  volíš  slova,  Petře,  protože  se  to  má
prodiskutovat. A vykoná se tím to, že to poskytne Danovi, tobě a každému, kdo se
zúčastní rozhovoru, schopnost prostě to vykonat - účastnit se z hlediska všeho, co
jim bylo dáno, všeho, co je součástí jejich nadání, a vskutku všeho, co je důvodem
toho, že přišli na planetu Nula. Novým ohniskem zájmu je nyní ohled každého na to,
kým jsou a proč zde jsou. Na to, kdo jsou a proč jsou zde. Takže, Petře, vidíš, že tvá
nádherná kniha, je doplňována každou minutu.



Petr: Která kniha?
 
Pán Ježíš Kristus: Kdo jsi a proč jsi zde?
 
Petr: Myslel jsem si, že to bylo Nové zjevení.
 
Pán Ježíš Kristus: Dobrá, vše je částí Nového zjevení, Petře. Je krásné, jak nyní víš,
že je bezmezné. A to je z tohoto pohledu skutečně nádherné, Petře. Takže, prosím,
nezoufej.
 
Petr: Nezoufám, ale, víš, je to šokující.
 
Pán Ježíš Kristus: Jak víš, každý nový krok je doprovázen jistou nefamiliárností,
dokud necítíš půdu pod nohama. A můžeš nyní vidět - kvůli tomu, jak se nyní cítíš -
ohromnou, ohromnou velikost tohoto kroku. Značná úroveň odpovědnosti spočívá
teď na tvých bedrech, Petře, ale jinak, způsobem, který tu nikdy před tím nebyl. A
nejvíce výraznou a nejdůležitější součástí toho je Petr. Vidíš, že tvá osobnost, tvá
metoda,  tvůj  způsob  myšlení,  tvé  schopnosti,  tvé  reakce  atd.  jsou  závažné  a
nápomocné kvůli  tomu,  Petře,  čím jsou.  Znamená to,  že ti  to  otvírá  dveře,  abys
jednal a působil jako Petr z hlediska svých schopností; a jsi s to klást si otázky a
takto  získávat  odpovědi  na  své  nejzevnější  úrovni  myšlení.  Nepodceňuj  tento
proces. A to je to. Přeji pěkný den.
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