
Doplnění 6
 
 
Dne  7.srpna  velmi  brzy  ráno  jsem  během  komunikování  a  interakce  s Pánem
Ježíšem Kristem byl Jím/Jí požádán, abych sdílel se všemi těmi, kteří čtou, přijímají
a praktikují Jeho/Její Nové zjevení kvůli principům, následující důležité informace a
důležitá objasnění:
 
„Tohoto rána se chystáme probrat tři body: 1. Nedávno jste obdrželi radu, abyste
přidali jistá slova k Nové modlitbě Pána Ježíše Krista. Tato rada vám nebyla dána
náhodou.  Ohledně  přidaných  slov  je  třeba  něco  stručně  vysvětlit.  Jak  jste  si
povšimli  z formulace  této  Modlitby,  nebylo  odstraněno  ani  jedno  slovo  z jejího
obsahu. Vše zůstává stejné s výjimkou toho, že něco k ní bylo přidáno. Takže se to
nedá klasifikovat  jako změna či  náhrada,  ale  jako přidání  nebo,  ještě  lépe,  jako
kompletace. Nyní je tedy tato Modlitba doplněna tak, jak má být. Do tohoto bodu,
před tím, než jste dostali radu doplnit tato slova, byla situace s planetou Nula a u
těch,  co  jsou  těsně  spjati  s Novým  zjevením, taková,  že  nedovolovala  zahrnutí
těchto  slov  do  Modlitby.  Především nebyla planeta  Nula  v poslední fázi  svého
poslání. Kvůli tomu nemohl být pozitivní stav přiveden do největší blízkosti k její
sféře a negativní  stav v obecnosti  a ve své celistvosti  nemohl být plně obklíčen
pozitivním stavem. Takže dříve než se tato kompletace mohla odehrát, bylo nutno
planetě Nula a negativnímu stavu obecně dovolit postupovat s dojmem nezávislosti
na  vlivech  pozitivního  stavu,  a  toho,  že Pán Ježíš  Kristus nezasahoval  do  jejich
činností, ale byl přítomen pouze v schopnosti každého volit a změnit se.“
 
„Za druhé: Vy od Nového zjevení jste stále ve svém poslání postupovali,  jak bylo
symbolicky popsáno ve zprávě ze dne 1. a 2.  července 1993,  směrem ke středu
planety Nula bez toho, že byste se takříkajíc obrátili kolem rohu a bez toho, že byste
se chystali na vaši důležitou cestu návratu.“
 
„Avšak, jak víte, s tímto novým, pozoruhodným posunem se situace jak s planetou
Nula, tak i u každého z vás osobně od základů změnila. Planeta Nula vstoupila do
závěrečné fáze svého souhrnného poslání a vy jste obešli  kolem rohu a nyní se
navracíte zpět domů k Pánu Ježíši Kristu a ke své pravé původní přirozenosti a ke
svému  nadání,  daru  a  obdarování  od Pána  Ježíše  Krista.  Kvůli  tomuto
faktu nemohla být formulace Nové modlitby Pána Ježíše Krista završena.“
 
„Zabývejme  se  nyní  významem  přidaných  slov.  Neúplná  verze  této  Modlitby
nezahrnovala v textu zvlášť planetu Nula ani vás osobně. Takže slova: „na planetě
Nula  i  v naší  jedné  sjednocené  sentientní  mysli“  byla  úmyslně  opomenuta.
Přítomnost Pána  Ježíše  Krista na  planetě  Nula  a  ve  vás  byla  pojata  v obecném
smyslu, ale ne zvlášť ani jednotlivě. Tak, jak jste postupovali ke středu planety Nula,
a tedy pryč od pozitivního stavu, postupovali jste pryč od stavu integrace čili ve
skutečnosti pryč od své pravé přirozenosti. Za těchto okolností nemohlo být užito
slov:  „i  v naší  sjednocené  sentientní  mysli“.  A protože  vaše  mise  je  integrálně
spojena  se  souhrnným  posláním planety  Nula,  nemohlo  se  použít  ani  slov  „na
planetě Nula“. Avšak s tímto velkolepým posunem přichází vše týkající se planety
Nula a vaší mise na ní ke svému konci. Jste připraveni na vaši cestu návratu k vaší
pravé přirozenosti, tj.  do stavu integrace – což je pozitivní stav čili  vaše domácí
základna. Vzhledem k povaze vaší cesty návratu a protože planeta Nula vstoupila do
poslední  fáze  zobrazování  a  představování  toho,  co  se  nemá  volit, stává  se



přítomnost Pána  Ježíše  Krista na ní a ve  vás  velmi  specifickou a velmi
přímou. Proto  je  pro  vás,  kdo jste  byli Pánem Ježíšem Kristem pověřeni  zvláštní
úlohou vzhledem k osudu planety Nula, důležité rozpoznat, že tato přítomnost Pána
Ježíše Krista na planetě Nula a zvláště ve vás je plně a zcela projevena ve stavu
integrace vašich sentientních myslí a v naplnění osudu planety Nula.“
 
„Tato  situace  a  vaše  cesta  návratu  k Pánu  Ježíši  Kristu,  a  tedy  k vaší  pravé
přirozenosti,  vyžadují vaše  spojení  se  všemi  úrovněmi  pozitivního  stavu a
obzvláště,  což je důležité, se všemi úrovněmi Absolutní  přirozenosti  Pána Ježíše
Krista. Když jste putovali do středu planety Nula, pryč od vaší pravé přirozenosti,
vaše spojení s pozitivním stavem a obzvláště s Pánem Ježíšem Kristem bylo skrze
zprostředkující  svět s Absolutní vnitřní myslí Pána Ježíše Krista. Proto byla užita
v této Modlitbě pouze slova: „dobro a pravda“. Tato slova souvztaží s těmito dvěma
faktory.“
 
„Abyste však uspěli na vaší cestě návratu k Pánu Ježíši Kristu a k vaší pravé, ryzí
přirozenosti bez zasahování negativního stavu a bez léček negativního stavu, které
umístili pseudotvůrci a jejich pochopové podél cesty, kterou putujete, potřebujete si
ze  své  svobodné vůle  a  volby vyžádat  či  vyvolat  princip  propojenosti  se  všemi
úrovněmi Stvoření Pána Ježíše Krista a Jeho/Její  Absolutní sentientní mysli.  Toto
spojení se provede požádáním: „Přijď Tvá Láska a Tvá Moudrost, Tvé Dobro a Tvá
Pravda  i  Tvé  Pozitivní  konání  a  Tvá  Víra  a  ať  se  natrvalo  ustanoví  ve  všech
aspektech  našeho  života“.  Přizvání Lásky a Moudrosti vás  spojuje
s Absolutní duchovní  myslí Pána  Ježíše  Krista a  s duchovní  dimenzí Jeho/Jejího
Stvoření.  Přizvání Dobra a Pravdy vás  spojuje  s Jeho/Její Absolutní vnitřní
myslí a zprostředkující  dimenzí Jeho/Jejího  Stvoření.  Přizvání Pozitivního
konání a Víry vás  spojuje  s Jeho/Její Absolutní vnější  myslí a  s přírodní
dimenzí Jeho/Jejího Stvoření. Takže, jak můžete vidět, toto přizvání je samo o sobě
pozváním k tomu, aby se ustanovil stav integrace vaší mysli a aby se udál návrat do
vaší pravé přirozenosti, která vyvěrá z Absolutní přirozenosti Pána Ježíše Krista –
Stavu Absolutní integrace. Tento činitel umožňuje, aby se odehrál proces integrace
vaší sentientní mysli, a poté umožňuje, aby se ve vašich životech projevila plnost
přítomnosti Pána Ježíše Krista.“
 
„Jakmile náležitě vyvoláte tuto trojí propojenost jak se popisuje shora, můžete pak
pokračovat a přivolit, aby se konala Vůle Pána Ježíše Krista také zvláště a jednotlivě
na planetě Nula a ve vašich osobních životech. Do tohoto bodu se tato Vůle konala
obecně skrze pověření planety Nula zvláštním osudem a skrze váš souhlas přijmout
speciální  poslání  od Pána  Ježíše  Krista na  planetě  Nula.  Zvláštnost  současné
situace  na  planetě  Nula  a  požadavek,  abyste individualizovali  a
personalizovali svoje  životy,  stávajíce  se  individui  před Pánem  Ježíšem  Kristem,
vyžaduje  zvláštní  a  konkrétní  přizvání,  aby  se  konala Vůle Pána Ježíše  Krista na
planetě  Nula  a  také  ve  vašem  individuálním  životě.  Takže  tu  máme  posun  od
obecných okolností a působení k velmi zvláštním, konkrétním, prostým a osobním
okolnostem a působením – co se týče planety Nula a vás osobně a individuálně.“
 
„2.  Jak  si  pamatujete,  bylo  vám  ve  zprávě  ve  dnech  1.  a  2.  července  1993
naznačeno, že Pán Ježíš Kristus ustanovil v pozitivním stavu nové nadělení, nové
světlo a novou schopnost.  Povahu a obsah tohoto ustanovení není možno zjevit
lidskými pojmy. Prostě byste je nemohli uchopit vaší zvláštní lidskou myslí. Co však
máte ohledně této situace pochopit, je to, že tyto změny se nevztahují speciálně jen
na  členy  pozitivního  stavu,  ale jsou  též  strukturálními  změnami  osnovy  celého



Stvoření  a jeho multivesmíru. Proč myslíte,  že by jinak byl  tento posun označen
za nejvelkolepější, který  kdy  doposud  nastal? Myslíte  si,  že  se  vztahuje  pouze
k individuím  v pozitivním  stavu  a  k vám  na  planetě  Nula  a  k ostatním  v zóně
vymístění?“ 
 
„Jak  si  vzpomínáte  z „Nového  Zjevení  Pána  Ježíše  Krista“, jsou  změny
v rozpoložení  sentientních  entit  integrálně  a  strukturálně  propojeny  se
souvztažnými  změnami  ve  struktuře,  dynamice  a  osnově  jim  odpovídajících
prostředí. Ale čemu zde musíte porozumět, je to, že tyto změny vyplývají z činnosti a
působení Pána Ježíše Krista, Jenž/Jež je spouští  posunem Své pozice ke Svému
Stvoření  a  uvolněním  určitého  Absolutního  aspektu  Své  Absolutní  přirozenosti,
který do tohoto okamžiku nebyl nikomu k dispozici. Toto uvolnění ustanovuje také
Absolutní  změnu  v samé  Přirozenosti Pána  Ježíše  Krista.  Když  se  toto  stane,
celková  struktura  Stvoření  a  jeho  multivesmíru  a  veškerá  struktura  základů
organizace rozmanitých součástí, úrovní, sfér a dimenzí Stvoření se také od základu
mění a restrukturalizuje, aby se přizpůsobila nové .situaci, která vchází do svého
jsoucna a bytí.“
 
„Zvláštnosti  tohoto  monumentálního  posunu  a  těchto  změn  nemohou  teď  být
zjeveny z toho prostého důvodu, že jsou mimo jakékoli pojímání ohraničenou myslí
lidských tvorů.  Avšak důvodem toho, proč se o něm nyní zde zmiňuje,  je to,  že
především znalost  tohoto  faktu  –  že  se událo  něco tak  velkolepého –  bude mít
hluboký  dopad  na  vás  všechny,  kteří  jste  spojeni  s Novým  zjevením, a  bude  to
ovlivňovat  váš  život  a  vaši  cestu  návratu  k Pánu  Ježíši  Kristu způsobem  co
nejpozitivnějším  a  nejvíce  žádoucím:  ale,  za  druhé,  a  to  je  velmi  důležité,  tato
znalost  vás bude připravovat  na přijetí  situace,  která  bude existovat,  a  která  již
existuje v duchovním světě, až se navrátíte domů – po vašem odchodu z planety
Nula.“
 
„Co musíte  chápat,  je  to,  že tyto shora popsané změny všech aspektů Stvoření
přesahují  vše  ve  struktuře,  která  doposud  existovala.  Takže  nic, absolutně  nic,
nebude a již není totéž. Cokoli bylo doposud obecně o této struktuře duchovního
světa a Stvoření napsáno (např. ve Swedenborgových spisech či ve spisech jiných)
již více neplatí a nedá se to již použít v žádné formě, stavu či procesu. Takže např.
rozlišování nebeského a duchovního království a jiná rozlišování, která se vztahují
k duchovnímu světu,  jak je popsal  Swedenborg a jiní,  nejsou již nadále platná a
použitelná.  Vy  jste  o  tomto  informováni  proto,  že  je  třeba,  abyste  skončili
s očekáváním, hloubáním a spekulacemi o tom, jak to vypadá v duchovním světě.
To by jen překáželo vašemu přijetí současné situace ve všech aspektech pozitivního
stavu,  neboť  vaše  očekávání  by  v tomto  ohledu  nebyla  splněna.  Avšak  jste
požádáni, abyste udržovali svoji mysl otevřenou a byli připraveni přijmout cokoli, co
naleznete po svém návratu domů. Nic nebude takové, jak jste to znali, než jste to
místo opustili a vtělili se na planetu Nula. Takže neočekávejte, že vše bude takové,
jaké to bylo tehdy. Nebudete to schopni poznat.“
 
„3. Třetí a závěrečný bod se vztahuje k záležitosti vaší cesty návratu, tj. cesty k vaší
vlastní  přirozenosti  – bez  zasahování  negativního  stavu. Jak  si  pamatujete
z poselství ze dne 1.-2. července 1993, váš vstup na planetu Nula a vaše fungování
na  ní  doprovázelo  značné  ovlivňování  negativním  stavem.  Tyto  zásahy  měly
především za účel vás blokovat od povědomí a přijetí toho, kým jste, jaký je účel
vašeho života na planetě Nula a toho, a to je nejdůležitější, co je zde vaším posláním
a  pověřením.  Takže  všeobecné  zasahování  a  blokování  negativním stavem bylo



namířeno proti tomu, abyste objevili pravdu o své pravé přirozenosti a misi, jak se
popisuje v tomto již zmíněném poselství ze dne 1.-2. července. Co musíte v tomto
ohledu  chápat,  je  to,  že  tyto  zásahy  a  bloky  negativního  stavu  se  projevují
v mnoha způsobech, projevech a vlivech na váš život, bez toho, že byste si je jako
takové  uvědomovali.  Mohou  přicházet v mnoha  formách a velmi  jemným
rafinovaným  způsobem. Je  nutné  si  uvědomovat  tuto  skutečnost.  Důvodem
nutnosti uvědomění si tohoto faktu je to, že váš návrat k vlastní přirozenosti musí
být bez veškerého ovlivňování negativním stavem. Jinak byste tyto vlivy vlekli se
sebou do vaší přirozenosti,  což by pak znamenalo,  že se nevracíte do vaší pravé
přirozenosti,  ale  že  jste vychýlení na  vedlejší  cestu  do  negativního  stavu  a  do
nepravd o vaší pravé přirozenosti.“
 
„Jak se shora uvádí, tyto vlivy mohou být velmi jemné a jednoduché, abyste si je
neuvědomovali či jim nevěnovali tolik pozornosti. To bylo jedním z důvodů, proč
jste byli v poselství ze dne 1. - 2. července 1993 požádáni, abyste velmi pečlivě a do
všech možných detailů  prozkoumali  svůj  minulý  život  (od okamžiku narození na
planetu  Nula  do  přítomné  doby),  aby  se  tak  objevili  všechny  možné  vlivy
negativního  stavu  a  ihned  se  odstranily.  Dobrým příkladem takovéhoto  zdánlivě
zcela  nevinného ovlivňování  je  požívání alkoholu a tabáku (aby  se  jmenovaly  jen
některé  –  ty  nejviditelnější).  Jak  víte,  tyto  dvě  látky  jsou  s  to pozměnit
vědomí a odvést  mysl  do  pseudoduchovních  rozpoložení,  která  zcela  a  úplně
zotročují  negativnímu  stavu. Co  však  musíte  jasně  pochopit,  je  to,  že tyto  mysl
pozměňující látky mají velmi negativní duchovní souvztažnost. Téměř nikdo, či jen
velmi málo z lidí, si je vědomo, čím tato souvztažnost je či co znamená. V tomto
ohledu  požívání  alkoholu  za  účelem změny  své  nálady  či  relaxace  nebo  jiného
pozměňování  mysli  souvztaží  s  procesem náhrady  pravé  reality  falešnou,  což
znamená náhradu pozitivního stavu negativním stavem. Nebezpečí této náhrady je
zřejmé. V tomto ohledu požívání alkoholu, byť ve velmi malých a příležitostných
dávkách, za shora zmíněným účelem může být zničující, obzvláště a jednotlivě pro
ty, kdo jsou spojeni s Novým zjevením. Toto je nebezpečná past nastavená pro vás
negativním stavem, aby vám zabránil se navrátit do vaší pravé přirozenosti. Jediné
ospravedlnitelné  upotřebení  alkoholu,  které  by  mohlo  mít  nějakou  pozitivní
konotaci, je za komerčními účely a v gurmánské kuchyni. Vzhledem k tomuto faktu
se ti z vás, kdo stále oblibují dát si sklenici nějakého alkoholického nápoje (vína,
piva či koktejlu), velmi důrazně nabádají, aby okamžitě přestali s jeho požíváním.“
 
„Co  se  týká  duchovní  souvztažnosti kouření anebo žvýkání  tabáku, jeho  požívání
souvztaží s náhradou jasného vnímání duchovní reality vnímáním deformovaným,
falešným a matoucím. Takže to vede k přijetí nepravd a zkreslenin namísto přijetí
pravdivosti  a  jasnosti  duchovní  reality.  A opět  je  to  nebezpečná  situace,  neboť
zabraňuje  zření  a  přijetí  věcí  takových,  jaké  skutečně  jsou  ve  své  esenci  a
substanci.  Není-li  kdo s  to  jasného nazírání,  není  mu možno se  navrátit  ke  své
vlastní pravé přirozenosti. Z tohoto důvodu se ti, kdo stále kouří či žvýkají tabák,
velmi  důrazně  nabádají,  aby  zastavili  ihned  tuto  praxi,  protože  se  stala  krajně
nebezpečnou pastí negativního stavu, která vám zabrání se navrátit do vaší pravé
přirozenosti, a tedy k Pánu Ježíši Kristu.“
 
„Zas a znovu jste důrazně nabádáni, abyste pokračovali v procesu zkoumání všech
aspektů svého života, svých zvyků, svého chování, svých postojů, vztahů, svého
způsobu užívání věcí, toho, jak myslíte a cítíte a co chcete, jak pojímáte události a
jakým způsobem omlouváte  či  ospravedlňujete  své  zvyky  a  chování,  za  účelem
objevení toho, jaké typy vlivů negativního stavu obsahují, a aby se s pomocí Pána



Ježíše Krista ihned odstranily nebo takříkajíc na místě napravily. Takto se budete
moci navrátit ke své pravé přirozenosti daleko snadněji. Toto jsou náznaky, které
vám mají pomoci při vašem procesu sebezkoumání. Je to velmi důležité !  A to je
pro dnešek vše. Mějte se nádherně.“
 
Mí drazí přátelé, toto jsou rady od Pána Ježíše Krista nám všem, abychom o nich
uvažovali a uvedli je v život – pokud tak učinit zvolíte ze svobodné vůle a volby. S
láskou a úctou zůstává váš pokorný služebník Petr.


