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Analýza podvodného stylu negativních a zlých entit, které infikovaly
proces duchovní transformace „H“ 

Mnoho z vás ví, že lidská éra či specifická lidská éra byla zrušena a ukončena v 
duchovním světě, obzvláště v tom, co Swedenborg nazýval světem duchů a co se v 
současnosti jmenuje intermediální svět. V důsledku tohoto zrušení se všechny 
nelítostné duchovní války, které vede negativní stav proti pozitivnímu stavu, 
přenesly z duchovního světa, především z intermediálního světa, do přírodního 
stupně zóny vymístění, konkrétně na planetu Zemi. 

Takže planeta Země je nyní nejzazším válečným polem finální a rozhodující 
konfrontace mezi všemi negativními silami a mezi pozitivními silami Nejvyššího. 

Je důležité si uvědomit, jak je tato válka vedena. Nejdůležitější je, že tato válka je 
vedena v srdcích lidí na planetě Zemi. Takže lidé, jejich vztahy, jejich postoje, jejich 
myšlenky, jejich pocity, jejich vůle, jejich motivace, jejich úmysly, jejich touhy, jejich 
přání, jejich snahy, jejich životní styl, způsob jejich vzájemného jednání, jednání s 
Bohem a ostatními, jsou využíváni jako prostředky pro vedení tohoto kriticky 
důležitého duchovního boje. 

Jak víte, Nejvyšší zavedl nové metody a navrhl nové postupy a způsob boje s 
negativním stavem. Je rozhodující a životně důležité si uvědomit, že k tomu, aby se 
takový boj mohl odehrát na planetě Zemi nebo v zóně vymístění planety Země, bylo 
nutné nejprve vybudovat velice důležitý, specifický most, který by spojil přírodní 
stupeň zóny vymístění s duchovním světem. Prvním stavebním blokem a 
strukturou, která zahájila budování tohoto mostu, bylo zjevení, které poskytl 
Nejvyšší skrze Emanuela Swedenborga, spolu se zjevením a metodologií duchovní 
hypnózy, uvedenými v první knize Petra Francucha, nazvané „Principy duchovní 
hypnózy“. Dalším krokem při budování tohoto mostu, krokem, který byl jedním z 
nejrozhodnějších a nejdůležitějších ze všech, bylo nové zjevení odrážející se v 
knihách „Základy lidské duchovnosti“, „Poselství z nitra“, „Čtvero pojetí duchovní 
struktury stvoření“, v poselstvích, která jsou prezentována v této knize, a konečnou,
rozhodující fází završení budování tohoto mostu bylo vyvinutí intenzivní duchovní 
hypnoterapie a duchovní transformační proces Artura Jonese, popsaný v knize 
„Intenzivní duchovní hypnoterapie“. Kompletaci intenzivní duchovní hypnoterapie 
lze proto považovat za završení budování mostu mezi přírodním stupněm zóny 
vymístění a mezi pravým stvořením Nejvyššího, v tomto konkrétním případě do 
duchovního světa. 

Nyní, když bylo budování tohoto mostu završeno, všechny metodologie a postupy, 
jež se používaly před dokončením tohoto mostu, musí být modifikovány a změněny. 
Takže například už není více vhodné vyzývat Niternou mysl, aby postupovala 
jakýmkoli způsobem, jakým chce. Je ale nezbytné dodržovat určité metody, postupy
a pravidla, pečlivě navržené Nejvyšším, aby se vyhnulo kontaminaci, vniknutí a 
zkreslení negativním stavem. Musíte si pamatovat, že před dokončením tohoto 
mostu a před ukončením lidské éry v duchovním světě se veškerý boj a bitvy 
odehrávaly v duchovním světě. Protože vnější mysl neví nic o duchovním světě, 



bylo nezbytné, vhodné a náležité vyzvat Niternou mysl, aby postupovala jakýmkoli 
způsobem, jakým jen chce, neboť pouze Niterná mysl, z pozice Nejvyššího, Pána 
Ježíše Krista v té Niterné mysli, věděla, jak postupovat. Nicméně od přenesení 
bojiště na planetu Zemi, jež je přírodním stupněm zóny vymístění, se boj přesouvá 
do zprostředkující mysli, a obzvláště do vnější mysli, což si vyžaduje určité kroky a 
pravidla, které se musí dodržovat ze zevnějšku, jak byly definovány a nastíněny 
Nejvyšším, Pánem Ježíšem Kristem v Niterné mysli, v niternostech. 

Jak bylo mnohokrát v novém zjevení zdůrazněno, před několika lety Nejvyšší založil 
a vybudoval Novou nebeskou společnost a nedávno Novou školu pro duchovní 
obrození, znovupoučení a restrukturalizaci, aby postupně eliminoval negativní stav 
a také aby dal každému v negativním stavu příležitost, kdo si tak svobodně zvolí 
skrze proces pokání a vyznání hříchů a požádání o milosrdenství a odpuštění, 
přihlásit se do této nové školy za účelem podstoupení kompletní transformace z 
negativního ducha na pozitivního ducha, z negativního stavu do pozitivního stavu. 
Všechna pekla, aby potlačila a podkopala tyto i všechny ostatní snahy a práci této 
Nové nebeské společnosti a Nové školy pro duchovní obrození, znovupoučení a 
restrukturalizaci, se dala dohromady a založila pseudonovou pekelnou společnost, 
skládající se z nanejvýš prohnaných, vychytralých, pseudointeligentních a 
nebezpečných duchů, kteří pocházejí z nejnižších, nejhlubších pekel, a z ostatních 
členů negativního stavu, aby zorganizovali a vedli nelítostnou duchovní válku proti 
všemu dobrému a pozitivnímu v zóně vymístění, obzvláště na planetě Zemi. Je zcela
logické a pochopitelné, že tito členové pseudonové pekelné společnosti se 
pokoušeli urputně útočit na most, který Nejvyšší vybudoval za pomoci mnohých a 
za pomoci Petra Francucha a Artura Jonese i dalších. Důvodem je, že tento most se 
stává jednou z hlavních zbraní pozitivního stavu k postupné eliminaci aktivace a 
dominance negativního stavu na planetě Zemi, a později, až přijde čas, také v 
duchovním světě v podobě pekel. Takže, když bylo vybudování mostu dokončeno a 
most byl zajištěn, nebylo překvapením, že došlo k prvnímu zuřivému útoku 
pseudonové pekelné společnosti, aby ten most zničila. Není také překvapením, že 
se členové pseudonové pekelné společnosti snažili zničit ten most nebo se jej 
pokoušeli zničit prostřednictvím člověka, který se podílel na jeho budování. Toto je 
způsob, jak rádi pracují. 

Útok, který je zde zmíněn, se stal v procesu duchovní transformace, kterému 
asistoval jeden z budovatelů tohoto mostu se svými pomocníky a při kterém byl 
adresátem H., který je poslem Nejvyššího a který se také dobrovolně nabídl, že se 
stane prvním významným bojištěm, na kterém by se mohl odehrát takový boj a útok 
na tento most. 

Kvůli této situaci Nejvyšší, kdo je Pán Ježíš Kristus, dovolil, aby se staly určité věci 
v procesu té duchovní transformace, které by naučily všechny zúčastněné účelněji 
rozeznávat metody a taktiky, pomocí kterých se tato pseudonová pekelná 
společnost pokouší nejen zničit tento most, ale také vést neustálou, zuřivou 
duchovní válku proti Nové nebeské společnosti, Nové škole a proti celému 
pozitivnímu stavu; to jest v nejzazším smyslu proti Samotnému/Samotné 
Nejvyššímu. Kvůli tomuto významu je důležité stručně analyzovat, k čemu došlo v 
procesu této duchovní transformace, který se uskutečnil z části v San Diegu, ale 
především v Los Angeles třetího a částečně čtvrtého dne. 

Záznam z tohoto procesu, který si poslech Petr Francuch, byl k dispozici z třetího 
dne a jedna nahrávka ze čtvrtého dne, což mu stačilo na to, aby viděl, co se událo a 



aby pochopil, co se událo. Zde je vhodné říci, že Nejvyšší kvůli poučení dovolil, aby 
se udělalo množství chyb a omylů, v dobré víře a s dobrým úmyslem. Jinak by k 
poučení nikdy nedošlo. Proto je nevyhnutelné přistupovat k této věci s pochopením,
oceněním a respektem, s vděčností a poděkování těm, kteří souhlasili účastnit se v 
tomto procesu a učinit tyto rozhodující chyby a omyly. 

Je zde také vhodné uvést, že asistenti, jak ti starší, tak i ti mladší, se cítili nesví 
během tohoto procesu a vnitřně, intuitivně věděli, že je něco strašně špatně, aniž by
dovedli přesně určit, co je v nepořádku, protože byli blokováni či Nejvyšší dovolil, 
aby jim bylo bráněno v náležitém chápání toho, co se skutečně dělo. 

Ve skutečnosti se dělo to, že to nebyl osobní duchovní transformační proces H., 
ačkoli v jistém omezeném smyslu to sloužilo i tomuto účelu, ale namísto toho H. 
fungoval ze své vlastní svobodné vůle jako jedno z prvních bojišť duchovního boje 
v pokusu negativního stavu či pseudonové pekelné společnosti zničit tento most. 
Výsledek z tohoto boje má univerzální důsledky. 

Stručně si tento proces zanalyzujeme. Od samého začátku se tento proces vymkl z 
rukou a v jistém smyslu šel obráceně, vzhůru nohama. Já to vidím tak, že na 
začátku bylo naznačeno, že H. má nějaké osobní problémy, i když nedůležité, přesto 
však má osobní problémy, které bylo potřebné vyřešit nejdříve. Ta rada nebyla 
dodržena a byla nahrazena prohlášením někoho, kdo se identifikoval jako Nejvyšší, 
aby se zabránilo ustanovení náležitého postupu v procesu duchovní transformace. 

Od počátku bylo zřejmé, že asistenti byli oklamáni, aby nesprávně uvěřili, že osobní 
problémy H. jsou málo důležité a že nejdůležitější věcí jsou univerzální důsledky 
tohoto procesu, který by se měl uskutečnit. A protože tam údajně měli co do činění 
s něčím, co je nesmírně zvláštní a neobvyklé, co mělo přednost přede všemi a přede
vším, nebylo třeba nejprve naplnit potřebu vyřešení osobních problémů. 

Nepravdivost tohoto tvrzení je zcela zjevná. Jak se eliminuje negativní stav? 
Podstoupením osobní duchovní transformace. Odstranění negativního stavu z 
osobního života skrze odstranění osobních problémů vede následně k odstranění 
negativního stavu v celé zóně vymístění. Proto je nevyhnutelné uvědomit si, že 
každý jeden intenzivní či neintenzivní proces duchovní transformace nemá jen 
osobní důsledky, ale ve všech ohledech má zcela univerzální důsledky pro veškeré 
stvoření a zónu vymístění. Ačkoli je tedy každý jeden proces duchovní transformace
jiný a jedinečný, přesto nikdy není za žádných okolností více jedinečný, více 
zvláštní a více univerzální než kterýkoli jiný. Pokud během práce s příjemci narazíte 
na prohlášení takové povahy, na jaké jsme narazili my v procesu s H., okamžitě se 
mějte na pozoru a dejte si říct, že máte co do činění ne se skutečností, s pravou 
realitou této situace; a že je něco ve velkém nepořádku, že negativní stav se vás 
pokouší oklamat a svést a nakazit tento proces. 

Další chybou, kterou bylo dovoleno spáchat a která je za daných okolností 
pochopitelná, bylo to, že starší asistent vyzval Niternou mysl H. a Zdroj v té Niterné 
mysli, aby pokračovala, jak chce, opomínaje tím zjištění, že budování tohoto mostu 
bylo dokončeno, a proto bylo nutné dodržovat určité postupy a pravidla načrtnuté 
ve všech pěti knihách, v této knize, a obzvláště postup, který pro to vytvořil 
precedens v procesu popsaném v knize „Intenzivní duchovní hypnoterapie“. Navíc 
to byl pokus negativního stavu oklamat a přesvědčit asistenty, že stín H. byl 
zkonvertován, což byla záměrná lež a pokus zničit věrohodnost celého procesu. 



Během tohoto procesu taková slova jako „můj příkaz“ a použití slova „vůdci“ 
namísto duchovní rádci, které stále asistenti používali vhodně a správně, ale které 
úplně ignoroval ten, kdo se nazýval Nejvyšším v procesu s H., měla sloužit jako 
varování, že je něco strašně špatně. Jelikož Nejvyšší je nekonečná Božská Láska, 
nekonečná Božská Moudrost a Absolutní Svobodná Vůle, On/Ona v žádném případě
nikdy nic nepřikazuje, ale jednoduše radí, jak postupovat. Kromě toho, Nejvyšší 
nikdy nezpůsobuje bolest ani neilustruje či nedemonstruje stavy podobné přísnému
trestu, jaké se objevily v tomto procesu, když H. lapal po vzduchu s bolestivě 
strnulým tělem, což údajně demonstrovalo a dokazovalo, že Nejvyšší se vyjadřuje v 
příkazech. Celá ta situace byla v té chvíli jasná a naznačovala, že ten, kdo působil v 
tomto procesu, nebyl pravý Nejvyšší. 

Ale nejničivější a nejrozhodnější útok pseudonové pekelné společnosti proti Nové 
nebeské společnosti a Nové škole měl formu pokusu zničit a podkopat celou 
duchovní ideologii a koncepci definovanou v Novém zjevení, odrážející se v těch 
výše zmíněných pěti knihách a v poselstvích této knihy, jakož i v nové knize „Kdo jsi
a proč jsi zde?“. 

V této situaci byl útok veden proti náležitému chápání Nejvyššího, Ježíše Krista a 
Ducha Svatého. Než to budeme komentovat, je důležité uvést do pozornosti všech 
zainteresovaných, že během práce vykonávané s H., když staršímu asistentovi 
takzvaný Nejvyšší řekl, že Niterná mysl H. se vzbouřila proti Nejvyššímu, starší 
asistent věděl, že je něco strašně špatně a moudře zavolal Petra Francucha, aby s 
ním tu situaci konzultoval. Petr Francuch mu sdělil, že než bude pokračovat, nejprve
je nevyhnutelné vyvolat stín, zkonvertovat ten stín, poté vyvolat ženského a 
mužského duchovního rádce a potom ve vhodné chvíli uzavřít jejich manželství. 
Když se to starší asistent pokusil udělat, byla mu odebrána iniciativa a ten, kdo se 
nazýval Nejvyšší, pokračoval takovým způsobem, aby narušil celý postup, způsob, 
jak by měl být vykonáván a jak už bylo navrženo v knize „Principy duchovní 
hypnózy“. 

Namísto toho, aby nejprve pracoval na konverzi stínu, ten, kdo zaujal roli 
Nejvyššího, chvatně pokračoval vyvoláváním mužského a ženského duchovního 
rádce, takzvaného mužského a ženského duchovního rádce, a uzavřením 
pseudomanželství. Zde je ten bod, kde došlo k tvrdému útoku na přirozenost 
Nejvyššího, Ježíše Krista, Ducha Svatého jako jediného Boha. 

Pochopitelnou chybou asistentů tohoto procesu bylo, že dovolili, aby se to stalo a 
aby se porušil postup a pravidla. Ten, kdo se sám nazýval Nejvyšší, řekl: „Dobře, 
musíme se řídit tak trochu sebevědomou radou Petra, neboť Petr se vyzná, takže 
pokračujme uzavřením manželství.“ Takže ten, co to řekl, věděl, že pro negativní 
stav je všechno v pořádku, pokud uzavírají to pseudomanželství před vyřešením 
osobních problémů a před konverzí stínu, což je na hlavu postavené, obrácené 
postavení, protože žádné manželství mezi principy Lásky a Moudrosti a principy 
femininity a maskulinity nelze uzavřít před vyřešením osobních problémů a před 
konverzí stínu. Takový postup otevírá doširoka dveře útokům negativního stavu a 
jejich převzetí moci v mysli každého. A to se tady také stalo. 

Nyní se soustřeďme na filosofii toho útoku proti přirozenosti Nejvyššího. Když ten, 
co se nazýval Nejvyšší, vyvolal takzvaného mužského a ženského duchovního 
rádce, neodehrálo se to na vrcholku duchovní hory, což bylo těžkou, ale 
pochopitelnou chybou ze strany asistentů procesu za tím účelem, aby se všichni 



zúčastnění naučili důležitou duchovní lekci. Celá ta situace se odehrála chvatně, 
bez jakéhokoli ohledu na dodržování správného postupu. V tomto bodě se ukázalo, 
že ten, kdo se sám nazýval Nejvyšší řekl, že Ježíš Kristus je mužským duchovním 
rádcem H. a Marie Magdalena je ženským duchovním rádcem a že Nejvyšší je jedna 
osoba a Ježíš Kristus je úplně jiná osoba, která je jen milovaným synem Nejvyššího,
a že Nejvyšší dává svého Syna Ježíše Krista za manžela Marii Magdaleně, aby 
připomněl lidstvu, že Jeho syn, kterého poslal do zóny vymístění v přírodním 
stupni, byl fyzicky ženatý, nebo něco takového, s Marií Magdalenou a že měli spolu 
pohlavní styk a žili spolu, dokud byl Ježíš Kristus na planetě Zemi. A že později 
církev zničila doklad o tom, aby vytvořila dojem, že během života Ježíše Krista na 
Zemi se nemanifestovala žádná sexualita či fyzické manželství. Nuže v tomto tvrzení
jsou zrnka pravdy, všimněte si však prosím zničujícího rozdělení Boha na několik 
osob nebo degradaci Ježíše Krista z pozice pravého Boha a Nejvyššího na 
obyčejného syna, ale nikoli na jediného syna, neboť dále je zřejmé, že Lucifer, nebo 
ten, kdo se nazývá Luciferem, kdo přichází jako stín, se taktéž nazývá Synem Božím 
a bratrem Ježíše Krista. 

Takže negativní stav nechce nic víc než přinutit lidi, aby uvěřili, že negativní stav je 
výtvorem Nejvyššího a že má rovnocenné postavení vůči Ježíši Kristu, kdo je 
pozitivním stavem. Je však zajímavé uvědomit si, že když takzvaný Nejvyšší 
vyvolával Ježíše Krista jako mužského duchovního rádce pro H., řekl slovo „Ježíš“, 
ale slovo „Kristus“ jen zamumlal. Po té, co bylo uzavřeno ono pseudomanželství, 
dotyčný oddával Ježíše, nikoli Ježíše Krista, ale Ježíše, s Marií Magdalenou. Zde je 
to místo, kde došlo k té ohromné chybě. 

Především Ježíš Kristus jako jediný Nejvyšší nebo jako aspekt Nejvyššího v 
povšechnosti pojetí Božského Lidství a Lidského Božství, reprezentované Ježíšem 
Kristem, je věčně ženatý. On je samotným manželstvím Absolutní Lásky a Absolutní
Moudrosti, což zahrnuje i lidskost v Jeho lidském aspektu, co tvoří plnost 
Nejvyššího jak v duchovní lásce, tak i v sexuální, smyslné a fyzické lásce. Tudíž 
Ježíše Krista nelze ženit, protože On/Ona je už ženatý se všemi principy femininity z 
pozice Jeho maskulinity a se všemi principy maskulinity z pozice Jeho/Její 
femininity. Také si tady prosím všimněte důležitého pravidla, že slovo Ježíš 
souvztaží s Božskou Láskou a Božským Dobrem i v jeho fyzickém, sexuálním, 
smyslovém projevu a tělesných funkcích, tak jako slovo Kristus souvztaží s 
Božskou Moudrostí a Božskou Pravdou a se svým fyzickým projevem Nejvyššího. 

Jelikož slovo Ježíš je Božská Láska a Božské Dobro a Božská Dobročinnost a 
jelikož tato část je dávána za manžela Marii Magdaleně, která také reprezentuje 
lásku, dobro a dobročinnost, nelze uzavřít žádné manželství, protože by to byl 
pokus oddat jeden aspekt lásky s jiným aspektem lásky. Toto není manželství. 
Manželství může být uzavřeno pouze mezi Láskou a Moudrostí a Moudrostí a 
Láskou. Toto falešné manželství umožnilo objevení se další zásadní nepravdy a 
zkreslení a útoku, který byl veden proti pozitivnímu stavu. 

Dalším krokem, ke kterému došlo po uzavření tohoto pseudomanželství, byla 
takzvaná konverze stínu. Tento stín se objevil jako takzvaný Lucifer. Bylo 
naznačeno, že Luciferovi bylo dovoleno kontaminovat Niternou mysl H. a stát se její 
součástí. Opět ke cti asistentů tohoto procesu musíme zdůraznit, že okamžitě věděli
a cítili, že něco není v pořádku. Přesto jim však s takovou domněnkou bylo 
dovoleno pokračovat a bylo dovoleno, aby došlo k dalším chybám. 



Než budeme pokračovat v analýze toho, co se stalo, je nevyhnutelné zdůraznit, že 
tady došlo k závažnému nedostatku náležitého poznání struktury lidské mysli, 
obzvláště z hlediska duchovní teorie lidské mysli. Každému se proto naléhavě radí, 
aby si důkladně prostudoval duchovní teorii lidské mysli v její doplněné podobě v 
knize „Základy lidské duchovnosti“. Niterná mysl je sídlem Nejvyššího, Pána Ježíše 
Krista, Jediného Boha Nedělitelného, kdož má samozřejmě mnoho dalších 
pojmenování. Proto z této pozice nemůže být Niterná mysl za žádných okolností 
kontaminována či nemůže obsahovat nějakého negativního ducha nebo Lucifera. 
Takováto kontaminace by měla okamžitě za následek zničení veškerého stvoření. 
Znamenalo by to také, že Nejvyšší v Sobě obsahuje zla a nepravdy a negativitu. 
Dobře, toto je to, o čem nás chtějí přesvědčit negativní duchové, Lucifeři, ďáblové a 
satani pseudonové pekelné společnosti. Nikdy by se nemohli kontaktovat s 
Niternou myslí přímo či být součástí Niterné mysli, protože v okamžiku, co by to 
dokázali, přestali by existovat. Jsou však schopni ovlivňovat a kontaminovat a 
učinit svým domovem vnitřní mysl, pokud je jim to dovoleno. Vnitřní mysl se skládá,
kromě mnoha jiného, z transpersonální duševnosti a fenomenální duševnosti, která 
obsahuje všechny zkušenosti lidstva. A protože zkušenosti lidstva za posledních asi
tři sta milionů let jsou negativní, odtud mohou získat a krmit se všemi nepravdami a 
zly, které se tam nacházejí, a z toho mohou vybudovat speciální oblast mezi 
Niternou myslí a vnitřní myslí, jež obaluje Niternou mysl a brání jí v tom, aby se 
projevila, a která je považována za Niternou mysl. Takže to, co tu máme, je 
pseudoniterná mysl, která ovlivňuje vnitřní mysl a vnější mysl tak, aby zachytila 
všechno, co přichází, všechnu ryzí pravdu, co přichází z Niterné mysli, z přítomnosti
Nejvyššího v Niterné mysli. Je to zachyceno nebo znovu lapeno negativními duchy 
v této uměle vybudované oblasti, která je považována za Niternou mysl. Tato oblast 
využívá všechny poznatky o zkresleních, zlech a nepravdách obsažených v 
transpersonální duševnosti a fenomenální duševnosti vnitřní mysli ke zkreslení, 
zmatení, zneužití, nesprávnému použití a prezentování věcí takovým způsobem, jako
by byly realitou či faktem, zatímco ve skutečnosti to jsou zkreslení, překroucení, 
převrácení, iluze, přeludy a šílenství. Takže v tomto konkrétním případě ten, kdo se 
nazval Luciferem, v žádném případě nekontaminoval pravou Niternou mysl H., ale 
ve skutečnosti kontaminoval a obsadil tu oblast, kterou my všichni v zóně vymístění
máme mezi Niternou myslí a vnitřní myslí, která je vybudována z prvků pekelných 
materiálů. Ale kdo to byl, kdo se nazval Luciferem, bratrem Ježíše Krista a Synem 
Božím? 

Než odpovíme na tuto otázku, varuji vás, že tyto druhy negativních duchů 
předstírajících, že jsou Ježíš nebo Kristus či Set nebo Michael či ať už si vyberou 
jakékoli jméno, rádi zavádějí lidi falešnými příběhy o reinkarnaci své i jiných lidí, o 
doslovné reinkarnaci na planetě Zemi. Toto je další varovné znamení, že je něco 
strašně špatně. Prosím vás, přečtěte si pozorně čtvrtou kapitolu knihy „Čtvero 
pojetí duchovní struktury stvoření“. 

Ten, kdo se nazval Luciferem a kdo nás chtěl přesvědčit, že byl stvořen Nejvyšším 
před časem a prostorem jako rovný Ježíši Kristu a potom následně padl a vzbouřil 
se proti Nejvyššímu a založil negativní stav, není nikdo jiný než jeden z vůdců 
pseudonové pekelné společnosti, kdo byl vyslán vyvolat boj a pokusit se podkopat 
proces H. a zničit tak most, který byl vybudován mezi přírodním stupněm planety 
zóny vymístění a duchovním světem. Pro vnější mysl Petra Francucha bylo 
alarmující situací, že starší asistent a pomocný asistent tohoto procesu nedokázali 
zjistit, že žádná taková věc nemůže existovat. Například, že Lucifer je rovný Ježíši 
Kristu a že je také Synem Božím, původně stvořeným jako duchovní bytost vysoké 



úrovně, která „padla“. I když vám všem bylo doporučeno, abyste si důkladně 
prostudovali „Čtvero pojetí duchovní struktury stvoření“, což vám bylo doporučeno 
1. května 1983 na první konferenci Centra duchovní transformace, přesto to 
poselství o Luciferovi či o padlém andělovi, které bylo vysvětleno na stranách 17 a 
18, bylo naprosto ignorováno, a namísto toho bylo přijato v běžném smyslu slova, i 
když s velkými pochybnostmi a takříkajíc se zrnky soli. Cum grano salis, řečeno 
latinsky, což je velmi výstižné. Takže v rozhovoru, konverzaci a intelektuálním 
souboji s tímto takzvaným Luciferem, který není Luciferem, ale nese jméno Lucifer, 
a který je reálně jedním z vůdců pseudonové pekelné společnosti; (Mimochodem, 
rádi si dávají různá jména, jako je například toto, aby sváděli, zaváděli a klamali) v té
konverzaci byl učiněn pokus konvertovat toho, kdo se nazval Luciferem. Během 
tohoto pokusu došlo k sérii závažných chyb. 

Za prvé, celý proces se neodehrál na vrcholku duchovní hory. Za druhé, když se 
Lucifer zoufale ptá: „Jak se mohu změnit?“, oba asistenti, nebo všichni tři asistenti 
tohoto procesu v tu chvíli zapomněli citovat, přečíst Luciferovi Práva a Výsady, 
které Nejvyšší nadiktoval Petrovi Francuchovi ve formě memoranda 9. února 1983, 
které bylo na nahrávce dáno členům Centra duchovní transformace a které bylo 
obsaženo ve druhé části třetí kapitoly této knihy. 

Namísto toho měli plná ústa slov, která neměla význam. Namísto toho, aby uvedli 
Lucifera na vrcholek hory, zaplavili jej bílými světly s tváří obrácenou na východ a 
vyzvali jej vyznat své hříchy a kát se a prosit o milosrdenství a odpuštění 
(mimochodem, tato slova nebyla použita ani jednou během pokusu konvertovat 
stín), hovořili o bezpodmínečné lásce a moudrosti. Ve skutečnosti mluvili jen o 
bezpodmínečné lásce bez moudrosti a říkali Luciferovi, že poznání pravdy a návrat 
domů by znamenal změnu. Dobře, Lucifer či takzvaný Lucifer zná pravdu. Jde o to, 
že on převrací pravdu, protože pravdu zná. A návrat domů není možný bez vyznání 
hříchů, pokání z hloubi svého srdce a požádání o milosrdenství a odpuštění. To je 
moudrost bezpodmínečné lásky, která tam chyběla. Takže místo toho, aby přečetli 
Luciferovi jeho Práva a Výsady, nastíněné slovo za slovem v tom memorandu, 
dovolili, aby si ten, kdo se nazýval Luciferem, vybral okolnosti, za kterých bude 
zkonvertován. On si tedy zvolil farmářský dům na prérii obrácený k hoře, a ne 
vrcholek hory, a vejde do toho farmářského domu, kde je na horním patře mléko a 
jablka. Všimněte si symboliky slov „mléko“ a „jablka“, která tvoří nižší duchovní 
realitu. Ovšem vše se to odehrává na prérii, ve farmářském domě, ne na vrcholku 
hory, v pravém stvoření; ne na základě Božské Lásky, která je znázorněna vrcholem 
hory; ne v pravdě, se skálou - skála znamená pravdu a moudrost, ale na jakémsi 
obskurním místě, jako je farmářský dům na prérii, což je ve skutečnosti na úrovni 
pekel. 

Jaká pravá konverze se může odehrát na základě něčeho, co žádný základ nemá? A 
i když je možné, že Lucifer byl nakonec zkonvertován na Lutera a poslán do Nové 
školy pro duchovní obrození, znovupoučení a restrukturalizaci, přesto Lucifer nebyl 
pravý stín, ale vysoká důstojnická šarže, vůdce pseudonové pekelné společnosti, 
který se vetřel do pseudoniterné mysli H. za účelem zničit onen most a vést boj proti
Nové nebeské společnosti a veškerému pozitivnímu stavu. Také aby otestoval a 
pokud možno zničil zejména Nové zjevení, zjevené a odrážející se v pěti knihách a v 
poselstvích této knihy, která byla v té době na audiokazetách. Také aby vyzkoušel a 
připravil H. na jeho speciální misi posla Nejvyššího a aby prověřil věrnost a 
oddanost členů Centra duchovní transformace Nejvyššímu a Novému zjevení a 
jejich ochotu dodržovat tyto postupy, náležité postupy. 



To, zda došlo ke skutečné konverzi Lucifera na Lutera, se uvidí, až bude proces s H. 
dokončen, někdy koncem července a začátkem srpna 1983, jakmile se H. rozhodne 
tak učinit a následně přijmout své pravé poslání působit jako zvláštní posel 
Nejvyššího, důležitý posel Nejvyššího, nemaje o tom působení ještě stále vědomě 
ani potuchy či žádný poznatek. Ale včas bude mít, jakmile se tak rozhodne. 
(Ohledně dokončení procesu s H. si projděte kapitolu 14 této knihy. Ona kapitola 
obsahuje doslovný přepis tohoto procesu, jak ho vedl autor této knihy.) 

Další důležitý a rozhodující bod se objevil čtvrtý den, přesně na konci duchovního 
transformačního procesu s H., kdy došlo k těžkému útoku negativního stavu na H. 
Nastal ohromný zmatek. A H. říká: „Moje Niterná mysl je zmatená“, což naznačuje, 
že H. nefungoval z pozice Niterné mysli, protože Niterná mysl nemůže být zmatená. 
Není možné, aby Niterná mysl propadla zmatku, protože ona v sobě zahrnuje 
Nejvyššího a Nejvyšší není zmaten. H. hovořil z pozice své vnitřní mysli, která 
falešně věřila, že je Niterná mysl, nebo z pozice onoho umělého tělesa, navršeného 
kolem Niterné mysli, zapouzdřujícího Niternou mysl, aby se zabránilo projevení 
pravdy. Po tomto H. řekl: „Vnější mysl je Nejvyšší“, což znamená, že pokud vnější 
mysl je Nejvyšší, potom Niterná mysl je Lucifer, negativní stav. Vidíte převrácené 
postavení v této konkrétní situaci? Ačkoli mysl H. zoufale volala o pomoc, když 
došlo k těžkému útoku negativního stavu, oba asistenti zapomněli udělat, co bylo 
nevyhnutelné v tomto konkrétním případě a pouze jej utěšovali a rázně se pokoušeli
vyzvědět data různých událostí a finální termíny, které nastínil ten, kdo se nazýval 
Nejvyšší. 

Je velice důležité si uvědomit, že pravý Nejvyšší nikdy nehovoří ve finalistických 
termínech. Z toho důvodu, když byli takzvaná Niterná mysl a takzvaný Nejvyšší v té 
pseudoniterné mysli požádáni, aby blíže rozvedli některé specifické termíny v životě
H. a lidstva na planetě Zemi a vhodnost publikovat novou knihu či přepis procesu s 
H., udělali chybu v tom, že věřili finalistickému termínu, jako je přesný datum, 
například rok 1992, během kterého se něco stane, že H. bude zavražděn. To je mělo 
varovat, že to není Nejvyšší, Kdo hovoří, protože On/Ona nikdy nemluví ve 
finalistických termínech. Nejvyšší nikdy nedělá takové předpovědi, protože by to 
bylo nebezpečné. Kvůli lidem to nedělá, protože tím by se tajné plány, důležité plány
a jejich obsah dostaly do rukou nepřítele. To by podkopalo výsledek konečné 
duchovní bitvy. Nejvyšší se vyjadřuje pouze v možnostech, co by se mohlo stát, a 
zjevuje alternativy, které by se mohly uskutečnit, pokud by se provedly některé 
volby, protože z pozice Absolutní Svobodné Vůle Nejvyšší umožňuje, aby byly 
všechny alternativy stejně přítomny a měly stejnou příležitost se manifestovat. 
Proto jakýkoli pevný termín či finalistický postoj s určitými daty eliminuje volby a 
alternativy a dává příležitost k uskutečnění se jen jedné alternativy. Taková situace 
by vedla k závěru, že Nejvyšší neví, co dělá a že ochuzuje Své stvoření o výběr ze 
všech alternativ. 

Toto by mělo být v budoucnosti varováním pro každého případného asistenta 
transformačního procesu, že dostane-li někdo v transu přesně stanovená, konečná 
data a předpovědi, a ne obecný nástin, potom to není Nejvyšší, ale negativní stav, 
který se infiltruje a kontaminuje ten proces. Žádám vás, přestaňte být fascinováni 
takovými předpověďmi a být v úžasu, když někdo hovoří a nazývá se Nejvyšší a 
porušuje náležité postupy a pravidla, které byly nastíněny v těch pěti knihách a v 
poselstvích této knihy, a obzvláště v knize „Intenzivní duchovní hypnoterapie“. 
Nejvyšší, kdož je Sám/Sama o Sobě Zákon a Řád, nikdy neporušuje Své vlastní 
postupy a pravidla. To by znamenalo porušení Sama Sebe. 



Avšak kvůli testování a poučení Nejvyšší někdy dovolí, aby vedení dočasně převzal 
stín či negativní duch a aby hrál roli Nejvyššího za účelem zkoušení lidí, aby viděl, 
zda skutečně dodržují pravidla a vedou boj za správného dodržování pravidel, 
směrnic a metodologií, které jsou definovány Nejvyšším a které definoval pro 
každou jednotlivou dobu. Takže namísto toho, aby dbali, že něco je strašně špatně, 
a aby vyřešili problém a zmatek ohledně Niterné mysli, vnitřní mysli i vnější mysli a 
ohledně pravé přirozenosti Nejvyššího, Ježíše Krista a Ducha Svatého a všech 
ostatních věcí, se v tomto případě asistenti z pochopitelných důvodů zabývali touto 
situací jen povrchně a namísto jejího vyřešení, možná ze zvědavosti, se dožadovali 
dat a vedení ohledně toho, co dělat s těmito audiopásky. Samozřejmě, že negativní 
stav by nechtěl nic raději, než aby byly tyto audiopásky procesu H. přepsány a 
kniha vytištěna, aby tyto mohli podkopat a zničit most a celou filosofii a ideologii 
Nového zjevení, které je v současné době, v tomto jednotlivém kroku, hlavní zbraní 
na odstranění či na zahájení odstranění negativního stavu ze jsoucna a bytí jak na 
planetě Zemi, tak i v duchovním světě - v peklech a ve veškeré zóně vymístění. Ano, 
tyto pásky by měly být přepsány, a měly by být pečlivě studovány všemi 
zainteresovanými, s komentáři a vysvětleními přesně určujícími, jak se negativní 
stav pokoušel o kontaminaci, znečištění, zkreslení, útok a jaký druh zbraní použil. 
Ale ne jako autentický transformační proces osobní transformace H., který je 
potřeba dokončit později. (Ohledně tohoto dokončení se podívejte na kapitolu 14.) 

Navzdory určitým chybám a omylům, jejichž negativní uskutečnění bylo umožněno 
a dovoleno kvůli poučení, je nevyhnutelné, náležité a správné pochválit všechny 
zúčastněné za jejich intuici a tušení, že něco bylo špatně a že bylo nevyhnutelné 
zkontrolovat celý proces za pomoci Petra Francucha, který je vybaven specifickými 
schopnostmi Pánem Ježíšem Kristem, pravým Nejvyšším pro zjištění a rozpoznání 
kdo je kdo a co je co, zejména ve věci duchovního boje. Od asistentů tedy bylo 
nesmírně moudré, že mu dali kopie ze třetího dne a jeden pásek ze dne čtvrtého, což
bylo rozhodující pro zjištění, co se v tom procesu odehrávalo. 

Než přikročíme k nástinu určitých postupů nebo ke shrnuté taktik a metod, které se 
musí dodržovat, chcete-li být na pozitivní straně, je nezbytné zmínit ještě jedno 
varování ohledně procesu H. 

V jednom bodě mluvil starší asistent do záznamu něco jako: „Ať nahrávka prokáže, 
že zatímco Nejvyšší hovořil skrze H., jeho levá ruka byla zdvižena nahoru s 
nataženými prsty a ukazovák jeho pravé ruky, což je „ANO“ prst, byl zdvižen.“ Toto 
mělo být pro staršího asistenta procesu varováním, když se zvedala levá ruka místo 
pravé, která je v natažené poloze rukou Nejvyššího. Obě ruce by se měly zvednout 
současně, s nataženými prsty a oba ukazováky by se měly zvednout jako potvrzení 
„ANO“. 

Vždycky, když máte takovou situaci, kdy je levá ruka nahoře, ale pravá ruka není 
nahoře jako potvrzení, dejte si pozor, protože je tam něco strašně špatně. Nejvyšší 
použije a požehná pravou rukou jako souvztažnost Jeho moci. Pravá ruka souvztaží 
s mocí Nejvyššího. Nebo budou zvednuty obě ruce, aby naznačily, že Nejvyšší má 
kompletní a úplnou kontrolu a že je jediným Pánem jak pozitivního stavu, tak i pekel.
Levá ruka znamená, že má kontrolu nad pekly; ale bez zvednuté pravé ruky, když se 
levá ruka zvedne sama, to znamená, že negativní stav převládá a kontaminuje tento 
proces. 



Takže kvůli poučení si shrňme některé náležité postupy, metody a taktiky, které se 
vám radí dodržovat, pokud podnikáte transformační proces, nebo pokud jste 
asistentem ať už v jeho intenzivní formě, nebo v tradiční formě. 

Za prvé, od této chvíle je rozhodující a životně důležité si uvědomit, že je pouze 
jeden Bůh. Ten Bůh je znám jako Pán Ježíš Kristus, Kdož má mnoho dalších jmen, 
ale Ježíš Kristus je Nejvyšší. 

Vyskytla-li by se během duchovního transformačního procesu situace, kde by byl 
někdo, kdo by řečnil a nazýval se Nejvyšším, a kde by byl další, oddělený, který by 
řečnil a nazýval se Ježíšem Kristem, a potom by tam byl třetí oddělený, kdo by se 
nazýval Duchem Svatým, potom bude něco strašně špatně. Když prověřujete duchy,
a duchy musíte prověřovat, je nevyhnutelné říci: „Řekni slova, Nejvyšší, Pán Ježíš 
Kristus, Duch Svatý, Kdož jest Jeden Bůh Nedělitelný, Stvořitel veškerého 
stvoření“, a Kdož jest proto ne třemi či vícerými oddělenými entitami (jak to bylo 
zjevné v procesu H. ), ale Kdož jest Jeden, tak jako ty jsi jeden/jedna. Je pouze jedna
mysl, je pouze jedna Absolutní Mysl, obsahující Niternou mysl, což je v tomto 
případě Absolutní Niterná Mysl, nazývaná Nejvyšší. Je jedna Absolutní Vnitřní Mysl, 
která se v této konotaci nazývá Ježíš Kristus či Syn a ovšem Absolutní Niterná Mysl 
se nazývá Otec; a je pouze jedna Absolutní Vnější Mysl, která se v této situaci 
nazývá Duch Svatý; ale je to Jedna Mysl. Tak jak vy jste jeden/jedna nedílný/nedílná,
co se týká vaší Niterné mysli, vnitřní mysli a vnější mysli, tvořící jednu lidskou 
bytost, taktéž i Nejvyšší je Jedna Absolutní Bytost, sestávající z Otce-Absolutní 
Niterné Mysli, Syna-Absolutní Vnitřní Mysli, někdy také nazývané Ježíš Kristus, a 
Ducha Svatého-Absolutní Vnější Mysli. Jakákoli odchylka od tohoto pojímání 
představuje pro negativní stav příležitost ke kontaminaci toho procesu. Samozřejmě
v jiných kulturách, kde má Nejvyšší, Pán Ježíš Kristus jiná jména, se musí v 
nejzazším smyslu zdůraznit, že existuje pouze jeden Bůh, Nedělitelný Bůh, známý 
pod různými jmény, a že některá z těch jmen jsou Alláh, Brahma či Višnu nebo Velký
Duch či Ježíš Kristus nebo kdokoli, koho jméno se použije, ale vždycky to musí být 
Pán, Nejvyšší, Jeden. 

Za druhé, je životně důležité si neustále uvědomovat, jak bylo zaznamenáno na 17. a
19. straně knihy „Čtvero pojetí duchovní struktury stvoření“, že neexistuje nic 
takové jako padlý anděl, Lucifer, kdo byl na vysoké duchovní úrovni a kdo se 
vzbouřil proti Nejvyššímu. Vzdorovitost je možná jen u někoho, kdo obývá 
nejzevnější z nejzevnějšího, nebo nejzevnější stupeň přírodního stupně stvoření, ze 
kterého vypadne do zóny vymístění, kde se rozhodne vzbouřit proti Nejvyššímu. 
Bylo-li by něco takového řečeno, jak se to stalo v procesu H., tímto jste varováni, že 
se jedná o kontaminaci negativním stavem a že nedodržujete náležité postupy, nebo
že jste prověřováni, zdali ovládáte vaše náležité postupy. 

Náležité postupy jsou navrženy v procesu s Arturem Jonesem v knize „Intenzivní 
duchovní hypnoterapie“, což je kniha Nejvyššího, ve které Nejvyšší vyvinul novou 
metodologii a postup v boji s negativním stavem skrze transformační proces a která
je společně se všemi ostatními knihami a s poselstvími této knihy, zejména 15. 
kapitoly, oním mostem. Prvním krokem tedy je, jak pro asistenty, tak i pro případné 
příjemce, důkladné studium těchto pěti knih a poselství této knihy, včetně tohoto 
poselství. 

Důvodem, proč se od tohoto okamžiku případnému zájemci intenzivního procesu 
duchovní transformace radí je studovat, je to, že takové osobě to umožňuje poznat a



pochopit duchovní teorii lidské mysli s vysvětlením, že transpersonální duševnost a
fenomenální duševnost vnitřní mysli je oblastí kontaminace, kde se v každé lidské 
bytosti nachází sídlo negativního stavu a všech zel a nepravd; kde se odehrává 
bitva a odkud je ovlivňována a řízena vnější mysl. 

Z této oblasti je vybudována další umělá oblast nad vnitřní myslí, aby zapouzdřila 
pravou Niternou mysl a zkreslila, překroutila a postavila vzhůru nohama všechny 
pravdy, ideje, náležité myšlenky a ideje, které neustále prýští a sestupují z 
Nejvyššího, Pána Ježíše Krista, jediného Boha a Jeho/Jejího Ducha Svatého, dolů 
na zbytek mysli. Čtení a studium zmíněných knih a Svaté Bible pomáhá likvidovat 
zasahování těch falešných idejí, zel, nepravd a mylných názorů, jež se nacházejí ve 
vnitřní mysli. 

Než budete pokračovat s čímkoli dalším, je nevyhnutelné vyřešit všechny takzvané 
psychologické problémy i problémy, které byly získány během pozemského života 
případného příjemce od okamžiku početí a po současnost. Toto lze učinit s 
vyzváním duchovních rádců a stínu, nebo bez nich, v závislosti na tom, co navrhne 
Niterná mysl příjemce. Avšak za žádných okolností by nemělo dojít k pokusu spojit 
do manželství mužské a ženské principy a rádce, dokud nejsou vyřešeny osobní 
problémy a dokud není zkonvertován stín a vysvobozen z negativního stavu. 
Nedodržení tohoto postupu bude mít zničující následky nejen pro příjemce, ale také 
pro celé stvoření. Všechny procesy v práci s duchovními rádci a s Niternou myslí 
musí proběhnout na vrcholku duchovní hory, který souvztaží s Božskou Láskou 
Nejvyššího a symbolizuje ji; za přítomnosti skály na pravé straně, která symbolizuje 
Božskou Moudrost a Pravdu Nejvyššího; a s chápáním významu pravé strany, levé 
strany, přední strany, východu atd., atd. 

Po vyřešení osobních či takzvaných psychologických problémů je důležité, aby 
došlo k vyznání hříchů, pokání, odpuštění a milosrdenství, k žádosti o milosrdenství
a odpuštění, k odpuštěním všem ze stavu a pozice bezpodmínečné lásky a 
moudrosti. Příjemce je nyní schopen odpustit všechna utrpení i všem těm, kteří se 
podíleli na jeho utrpení, a je ochoten odpustit sobě a přijmout bezpodmínečné 
milosrdenství a odpuštění Nejvyššího. Příjemce požádá, aby jej naučili milovat 
bezpodmínečně s moudrostí a odpouštět a prokazovat všem bezpodmínečné 
milosrdenství. Dalším krokem, po správném zkonvertování stínu, je přikročit ke 
spojení manželství femininních a maskulinních principů Lásky a Moudrosti, 
reprezentovaných mužským a ženským rádcem. 

Dalším krokem po zkonvertování stínu a uzavření manželství a po vyřešení 
takzvaných psychologických problémů, pokud se Nejvyšší duchovní rádce do toho 
ještě nezapojil, je vyzvání Nejvyššího a požádání Nejvyššího, aby převzal vedení a 
vedl ten proces tak, že obeznámí příjemce s jeho novým domovem. 

Ale tady buďte opatrní a obezřetní, protože během tohoto obeznámení a příchodu 
domů mohou zasáhnout posedající, vtírající se či připojující se negativní duchové, a
toto je chvíle, kdy se musí vykonat exorcismus, pokud se neuskutečnil už předtím, 
nikoli však před konverzí stínu. Opět velice naléhavě zdůrazňuji, že než se může 
uskutečnit jakýkoli exorcismus, nejprve musí být zkonvertován stín. Pokud jste 
podstoupili exorcismus negativního ducha před konverzí stínu, varuji vás, že něco 
je špatně. Každý duch, negativní entita či negativní duch, který touží po konverzi, 
musí čekat, dokud není zkonvertován stín, a vy poté využijete zkonvertovaný stín, 



který se stane strážcem zákona Nejvyššího, aby přečetl Práva a Výsady všem 
ostatním negativním duchům a entitám a aby asistoval při exorcismu.. 

Pokud negativní duch, který se vetře či posedne, nebo který je připojen k příjemci, 
souhlasí s připojením k pozitivnímu stavu a odvrácením se od zel a nepravd, musí 
vyznat své hříchy, musí se kát z hloubi svého srdce a musí požádat o milosrdenství 
a odpuštění Nejvyššího a musí být postaven na východní stranu vrcholku duchovní 
hory, pohlcen bílými světly a musí mu být dáno nové jméno, a potom se musí 
objevit dva zvláštní andělé, kteří vezmou přeměněného (nikoli transformovaného) 
bílého ducha (bývalou negativní entitu) do speciálního oddělení Nové školy pro 
duchovní obrození, znovupoučení a restrukturalizaci, kde tento, nyní už přeměněný 
bílý duch podstoupí proces úplné a kompletní duchovní transformace a následného 
umístění do pozitivního stavu. Proces této transformace je složitý a může být velmi 
zdlouhavý. Není to snadný úkol, jak by mnozí rádi věřili, přetransformovat bývalého 
démona, satana, ďábla či kohokoliv, koho máte, na dobrého ducha či anděla nebes. 
Tento proces vyžaduje ohromné množství práce, což zahrnuje, kromě mnoha jiného,
rozsáhlé genetické změny pomocí duchovních prostředků a přeuspořádání velmi 
specifických souvztažností, týkajících se tohoto procesu. Typ práce, který se 
vykonává během onoho procesu, je takového charakteru a rozsahu, že lidé na Zemi 
nemají žádnou představu či tušení nebo slova či ponětí, které by jim ji byť i jen 
vzdáleně pomohly pochopit či pojmout. 

Pokud a když toto proběhne, následujícím krokem je odhalit účel, poslání, plán 
příjemcova života a pověření, získání pověření nového a návrat do období před 
narozením a zjištění důvodu, proč se příjemce rozhodl a proč dobrovolně souhlasil 
s inkarnací do negativního stavu na planetu Zemi. Po tomto následuje opětovné 
představení příjemce jeho pravým členům duchovní rodiny v duchovním světě; 
navázání trvalého přístupu do duchovního světa k duchovní rodině; a hlavně 
navázání trvalého a přímého přístupu k Pánu Ježíši Kristu, Kdož jest jediný 
Nejvyšší, v příjemcově Niterné mysli. Tento přímý přístup umožňuje, aby se 
příjemce spojil se svým Zdrojem, se svou duchovní rodinou a aby od této chvíle do 
věčnosti fungoval z této pozice prosperujícím, progresivním a zlepšujícím se 
způsobem. Toto všechno se děje s pochopením, že toto je pouze začátek a že 
proces transformace a pokroku poté pokračuje a že příjemce je nyní zodpovědný za 
převzetí svého transformačního procesu i procesu věčného, neustálého duchovního
pokroku pod záštitou, vedením a vůdcovstvím Nejvyššího, Pána Ježíše Krista a ve 
spojení, jednotě, shodě, harmonii se všemi duchovními rádci příjemce, s 
příjemcovým duchovním manželem/manželkou a členy celé jeho duchovní rodiny. 

Tak tedy toto jsou nové metody a zákony a postupy, které mají dodržovat všichni, 
kterých se to týká. Znovu opakuji, že opomíjení dodržování těchto postupů může mít
zničující následky, neboť to otevírá dveře k útoku a vetření se negativních duchů. 
Musíte si zapamatovat, že jsme v zóně vymístění na planetě Zemi, což je území 
nepřítele. Jsme na území nepřítele jako zvláštní agenti Nejvyššího, někdy 
maskovaní, někdy tajní agenti Nejvyššího, kteří jsou neustále napadáni. A jelikož 
bojiště bylo přeneseno z intermediálního světa čili ze světa duchů na planetu Zemi 
do vnější poslední pevnosti a základny pekel v přírodním stupni, proto je nyní 
nevyhnutelné úzkostlivě dodržovat tato nová pravidla a postupy, která jsou tu 
stručně nastíněna a která budou nastíněna v 15. kapitole této knihy. Ovšem z vaší 
vlastní svobodné vůle se rozhodnete buďto je dodržovat, nebo nikoli, ale pamatujte 
si, že musíte nést důsledky každé volby. Neboť každá svobodná volba má své 
výsledky a důsledky. 



Pár slov o zkušenosti, kterou měl jeden z pomocných asistentů procesu. Její zážitek
je platný, protože získala ponaučení, že nelze oddělovat duchovní lásku od duševní, 
emocionální, intelektuální, smyslné, sexuální a fyzické lásky a že Nejvyšší může být 
v nás přítomen v úplnosti a kompletnosti Jeho/Jejího Jsoucna a Bytí pouze ve 
sjednocení těch lásek a že oddělení duchovní lásky od sexuální lásky a fyzické 
lásky a smyslné lásky a ostatních lásek je to, co je skutečné cizoložství. Je 
cizoložné a smilné oddělovat Nejvyššího od sexuality, a proto milovat Nejvyššího 
znamená milovat Jej duchovně, duševně, emocionálně, intelektuálně, sexuálně, 
smyslně i fyzicky. Konec konců, sexuální láska má být prodloužením a procesem 
duchovní lásky, a duchovní láska spočívá v sexuální lásce jako svoje nejzazší 
vyjádření a vnímání přítomnosti Nejvyššího. Proto, když se duchovní muž fyzicky, 
pohlavně miluje s duchovní ženou a duchovní žena se fyzicky, pohlavně miluje s 
duchovním mužem, milují se v úplnosti té lásky s Nejvyšším a Nejvyšší je věčně 
přítomen v takovém aktu a je s ním spojen. 

Na závěr této kapitoly je zde VAROVÁNÍ pro případného čtenáře této knihy a knihy 
„Intenzivní duchovní hypnoterapie“, vydané předtím. 

V této knize a v knize „Intenzivní duchovní hypnoterapie“ (3. kapitola druhé části a 
2. kapitola třetí části) je několik odkazů na církvi podobnou organizaci zvanou 
Centrum duchovní transformace. 

Vzhledem k analýze procesu H., jak se odráží v této kapitole, a vzhledem k dalšímu 
vývoji Centra se autorovi této knihy zdá (a toto je jeho osobní, soukromý a 
subjektivní názor, potvrzený jeho Niternou myslí a jeho duchovními rádci), že od 
samotného počátku svého založení bylo Centrum duchovní transformace značně 
kontaminováno negativním stavem. Kvůli určitým důležitým duchovní lekcím a 
poučení bylo dovoleno, aby byl vývoj Centra ovlivněn různými zkresleními pravé 
reality duchovního stavu věcí. 

Z duchovního hlediska je zřejmé, že jakýkoli pokus založit nějakou organizaci, která 
by se řídila podle vzoru a struktury starých, přežitých, zašlých, zastaralých, 
zpátečnických, konvenčních a tradičních typů institucí, ať by byly jakékoli a ať by 
motivace a záměr pro jejich založení byly jakékoli, by byl ve své esenci a substanci 
negativní, a proto by ta organizace byla neustále atakována, kontaminována, 
znečišťována a zamořována negativními silami. Tato situace je nevyhnutelným 
důsledkem a výsledkem pokusu organizovat cokoli vůbec s použitím starých 
nástrojů, prostředků a způsobů Staré éry, které byly tak mnohokráte 
zdiskreditovány během historie lidstva na této planetě. 

Samotný duch Nového zjevení Nejvyššího, odrážející se v této a ve všech ostatních 
autorových knihách, je jakýmikoli takovými institucemi a/nebo organizacemi 
znesvěcen. Konec konců, jednou z mnoha životně důležitých zásad Nového zjevení 
je, že všechny takové instituce a organizace Staré éry musí být bezpodmínečně 
zrušeny předtím, než se mohou náležitě ujmout pravdivé ideje Nového zjevení v 
myslích většiny lidí. 

Z tohoto důvodu bylo nevyhnutelné, aby se autor této knihy distancoval od 
jakéhokoli angažování se v jakýchkoli konvenčních a tradičních institucích, církvích 
a organizacích, včetně Centra duchovní transformace. 



Autor je toho názoru, že každý, kdo projeví jakoukoli touhu založit jakékoli takové 
církvi podobné organizace a instituce, postavené na způsobech Staré éry, je 
automaticky předmětem vlivu a pod kontrolou negativního stavu. 

Když se jedinec ponoří do nitra své Niterné mysli a položí otázku: „Měl bych založit 
nějaké Centrum duchovní transformace za účelem pomoci druhým lidem uskutečnit 
tuto transformaci?“ (strana 447 knihy „Intenzivní duchovní hypnoterapie“), dostane 
nevyhnutelně jedinou možnou odpověď: „Pokud si tak zvolíš, tak můžeš.“ (Strana 
447). Problémem takových otázek je, že už dopředu předpokládají, že toto je to, co 
chce dotyčný uskutečnit. Takové otázky nedávají Niterné mysli žádnou jinou 
možnost. Toto jsou nesprávné otázky adresované nesprávnému zdroji. Namísto 
přímého požádání Nejvyššího ve své Niterné mysli, aby se konala a projevila vůle 
Boží v životě dotyčného a aby Nejvyšší nastínil jeho osud a pověření, dotyčný 
přichází s představami zbožného přání, které svou vůli vnucuje vůli Boží. Za 
takových podmínek se dotyčný sám manipuluje tak, aby dostal odpovědi ze své 
pseudoniterné mysli způsobem, jakým je očekává díky vlastnímu zbožnému přání s 
důvěrou, že tyto odpovědi přišly z vlastní pravé Niterné mysli a od pravého 
Nejvyššího v jeho Niterné mysli. Naneštěstí, toto vede k otevření dveří dokořán pro 
pozvání negativního stavu do svého života pod maskou pozitivních služeb lidstvu a 
ve jménu lásky a moudrosti. 

Toto platí zejména v případě příjemce intenzivní duchovní hypnoterapie, jak se to 
odráží v knize „Intenzivní duchovní hypnoterapie“. Příjemce tohoto procesu na 
konci onoho procesu, za dodržení náležitých postupů, už tehdy dostal okamžité 
pověření od Nejvyššího (viz strany 413-416 té knihy). Ale při jeho postgraduálním 
sezení příjemce z nějakého důvodu zrušil pověření od Nejvyššího svým osobním 
přáním zahájit okamžitě podobné procesy s druhými lidmi a založit za tím účelem 
Centrum duchovní transformace. To zjevně nebylo, alespoň ne tehdy, jeho pravým 
pověřením. Zde máme velice dobrý příklad toho, kromě mnoha jiného, ilustrovaný 
analýzou procesu H. v této kapitole, co se může stát, pokud někdo zruší svým 
zbožným přáním a touhou původní radu Nejvyššího ve své Niterné mysli. 

Z hlediska tohoto faktu má autor oficiální osobní a subjektivní názor (který může, ale
také nemusí být objektivně pravdivý), že určitá tvrzení a závěry ve 3. kapitole druhé 
části knihy „Intenzivní duchovní hypnoterapie“ (s nadpisem „Postgraduální sezení“,
strana 430 a dále) a určité části 2. kapitoly třetí části (s nadpisem „Klientovo 
zhodnocení procesu“), obzvláště „Klientova následná zpráva po roce“, jsou pod 
vlivem dobrovolně vyvolaného vniknutí negativního stavu. Dobrovolným položením 
nesprávné otázky z nesprávného zdroje jedinec nevyhnutelně přivolává nesprávné 
odpovědi z nesprávného zdroje - z negativního stavu. Dobrovolným zkoumáním 
takových odpovědí ve svém životě, uvedením obsahu těch odpovědí do praxe, je 
negativní stav zván do života jedince a ten potom končí v iluzi, že koná všechno 
podle pozitivního stavu, podle pravé Niterné mysli a podle pravého Nejvyššího. Toto
je obvyklým nebezpečím, kdy jedinec zapomene následovat radu Nejvyššího, a tak 
se jednoduše zapomene odevzdat, zříct a podřídit bezpodmínečně sebe a svou vůli 
Nejvyššímu, a namísto toho vnucuje otázky, které pramení ze zbožného přání jeho 
vnější mysli, aby tak mohly dospět k naplnění jeho osobní sklony. 

Za účelem vážného duchovního poučení a varování bylo umožněno, aby byly tyto 
případy kontaminace a zkreslení zahrnuty do výše zmíněných částí knihy „Intenzivní
duchovní hypnoterapie“. Každému případnému čtenáři této knihy se proto radí, aby 
ty části četl s obezřetností a s otevřenou myslí, žádaje svou Niternou mysl a 



Nejvyššího v té Niterné mysli o uvedení do jeho pozornosti částí, jež jsou snad 
kontaminovány, aby pro dobro čtenáře mohlo nastat patřičné poučení a užitek v 
zájmu jeho duchovního pokroku. 


