
KAPITOLA TŘINÁCTÁ 

Více o struktuře zóny vymístění 

Je čas probrat některá specifika struktury zóny vymístění a to, co se nazývá 
hierarchie jejich pseudoduchovní organizace. Jak bylo zjeveno předtím, organizace 
zóny vymístění je strukturována podle ukradených principů hierarchie pravé 
duchovní organizace a umístění pravého stvoření Nejvyššího. Takže všechno, co se 
přihodí, objeví či stane v pravém stvoření Nejvyššího, je po zachycení využito 
obyvateli zóny vymístění a nejprve překrouceno, převráceno vzhůru nohama a poté 
zkreslené aplikováno na strukturu hierarchie pseudoduchovní organizace všech zón
vymístění. 

Jak už víte, v zásadě můžeme rozlišit obecně tři obývané zóny vymístění, které jsou 
obrovské a obsahují to, co lze nazvat mnoha vesmíry, galaxiemi, světy a slunečními 
systémy vymístěných zón. Zóna vymístění duchovního světa nebo, abychom byli 
konkrétnější, nebes či pozitivního stavu nebes, je doprovázena tím, co lidé na Zemi 
nazývají pekly. Takže pekla se všemi jejich oblastmi, světy, vesmíry, galaxiemi, místy
a lidmi tvoří pseudoniternou mysl zóny vymístění a v této oblasti je zahajováno vše, 
co je přenášeno či rozšiřováno až do zóny vymístění fyzického či přírodního světa. 

Druhá oblast s jejími vesmíry, galaxiemi, světy a lidmi, která se nazývá intermediální
svět a je považována za intermediální mysl vesmíru, je doprovázena její vlastní 
zónou vymístění a jejími vesmíry, galaxiemi, světy a vymístěnými místy, kde jsou 
veškeré ideje, pojetí, jevy a počátky, které se stanou v peklech, šířeny do třetí 
oblasti, aby se mohly stát a aktualizovat a realizovat ve třetí zóně vymístění nebo ve 
třetí oblasti zóny vymístění, což je v tomto konkrétním případě vymístěná zóna 
planety Země. 

Tak tedy, jelikož pravá umístění stvoření Nejvyššího, tedy duchovní svět nebes, 
intermediální svět čili svět duchů a přírodní svět lidských i ne-lidských bytostí, má 
takovou strukturu a vzor, že všechno je tam řízeno z nitra ven a všechno pramení z 
Jediného Absolutního Stvořitele, Kdož jest nazýván mnoha jmény a kdož jest v 
hierarchii duchovní organizace Nejvyšší, Pán Ježíš Kristus, Jeden Bůh Nedělitelný a
Stvořitel; a jelikož Nejvyšší využívá Své lidi, které stvořil v určitých pozicích a kteří 
jsou nazýváni například archandělé, andělé, vyslanci, rádci a mnoho dalších; a 
jelikož zóna umístění obsahuje taková slova jako Ježíš Kristus, Otec, Syn, Syn 
Člověka, Syn Boží, Duch Svatý a podobná pojmenování, je zřejmé, že vládcové a 
obyvatelé veškeré zóny vymístění by svou strukturu a svou hierarchii 
pseudoduchovní organizace napodobili přesně podle stejného vzoru. 

Takže nad všemi a nad vším ustanovují toho, jehož nazývají Nejvyšší, ve 
skutečnosti toho, kdo je nejnižší, ale oni jej nazývají Nejvyšší, kdo je potom uctíván 
jako pravý stvořitel všeho a jako vládce veškeré zóny vymístění. Tak tedy tento 
pseudo-Nejvyšší jmenuje svůj doprovod a jmenuje svého syna, kterého nazývá 
Ježíš Kristus, ovšem pseudo-Ježíš Kristus, a Ducha Svatého a jmenuje všechny své
archanděle, anděle a všechny ostatní takzvané mocnosti, kteří přesně kopírují a 
napodobují pravé stvoření Nejvyššího s použitím ukradených principů, jak je to 
popsáno v knihách „Základy lidské duchovnosti“ a „Poselství z nitra“ a v dalších 
knihách. 



Ale protože zóna vymístění je přesným opakem zóny umístění pravého stvoření a 
protože všechno je tam vzhůru nohama, nikdo v zóně vymístění si nic nepřeje více, 
než být jmenován Nejvyšším a mít svůj vlastní doprovod, takový, jak bylo popsáno 
výše. Z tohoto důvodu je veškerá zóna vymístění ve stavu neustálých konfliktů, 
nepřetržitých válek, komplotů, revolucí, svržení jejích vlád a svržení takzvaného 
Nejvyššího a celého jeho doprovodu. Konec konců, všechno, co se děje na planetě 
Zemi, má původ v tom, co se děje v zóně vymístění v duchovním světě a v 
intermediálním světě. Toto je náležitý sled či řád a proces - z nitra ven. Zopakuji to 
ještě jednou, pseudonitro zóny vymístění jsou pekla; a intermediální čili vnitřní stav 
je zóna vymístění intermediálního světa; a vnější čili externí stav je zóna vymístění 
planety Země a fyzického světa. 

A samozřejmě v průběhu jejich bojů o moc nakonec jedna frakce, nebo jedna 
skupina, nebo jedna strana svrhne současného takzvaného Nejvyššího, který je ve 
skutečnosti nejnižší a jeho celý doprovod a určí si svého vlastního Nejvyššího, 
takzvaného Nejvyššího, který si zase zformuje svůj vlastní personál a doprovod a 
jmenuje svého vlastního Ježíše Krista a Ducha Svatého a všechny cherubíny, 
archanděly, anděly a podobně, uvězní předešlého vládce a jeho doprovod, až dokud
ovšem současný pseudo-Nejvyšší a jeho doprovod nejsou svrženi nějakou další 
skupinou. Takže toto neustále pokračuje a bude pokračovat do té doby, dokud bude 
zóna vymístění obývána a dokud bude negativní stav ve stavu aktivace a dominance
v zóně vymístění. 

Hierarchie pseudoduchovní organizace zóny vymístění samozřejmě sahá zcela z 
nitra až po zevnějšek, nebo z pseudonitra až po pseudozevnějšek, a tedy všechno v 
této zóně je vzájemně propojeno takovým způsobem, že pseudoandělům a 
pseudoarchandělům pekel je určeno mít na starosti všechny události, dění, systémy
a lidi po celé zóně vymístění. Z toho důvodu mají zaručeno, v obecném smyslu, 
kontrolovat různé země zóny vymístění na Zemi, různé organizace, banky, systémy, 
školy, univerzity, vládní organizace, církve, soukromý průmysl, soukromé 
organizace, finanční záležitosti, reality, všechny skupiny i každou jednotlivou 
lidskou bytost. Takto můžeme říci, že neexistuje jediná osoba, jediná organizace, ať 
je jakkoli velká či malá, důležitá či nedůležitá, která by neměla přiděleného určitého 
negativního ducha či toho, jehož nazývají andělem, který je fakticky 
pseudoandělem, který dohlíží, zasahuje, blokuje a dělá všechno, co je v jeho moci, 
aby zachoval status quo v zóně vymístění a aby udržoval lidi v zevnějšku, vně a 
sváděl, klamal je a krmil je všemožnými zkresleninami a nepravdami, předstírá, že 
jsou pozitivní a dobré. Hovoří k nim slovy lásky a slovy moudrosti a slovy Božími a 
slovy Ježíše Krista a Ducha Svatého, zatímco se zároveň usilují za každou cenu o 
aktivaci a dominanci negativního stavu po veškeré zóně vymístění. 

Nebezpečí této situace tkví ve faktu, že svou práci velmi dobře ovládají, velmi dobře 
znají touhy, přání, osobní predispozice a zbožné přání lidí. Využívají je, zpětně jimi 
krmí lidi a zařizují věci a události takovým způsobem, že se stávají sebevyplňujícími 
proroctvími v tom smyslu, že věci předpoví a potom zařídí, aby se vyplnily, aby se 
lidé chytili do sítě, do pasti negativity věříce, že to přichází od Nejvyššího a z 
pozitivního stavu. Konec konců, mají zónu vymístění na starosti. Oni jsou ti, kdo 
stanovují pravidla a předpisy a postupy a kdo ovlivňují události a dění v zóně 
vymístění a kdo může do určité míry věci předpovídat. Takže toto je dovoleno 
Nejvyšším kvůli poučení a z důvodů, které byly popsány v knihách „Základy lidské 
duchovnosti“, „Poselství z nitra“, „Čtvero pojetí duchovní struktury stvoření“ a v 
poselstvích této knihy. Proto to tady nebudeme opakovat. 



Avšak vládcové nebo současní vládcové zóny vymístění se jménem Nejvyšší, Ježíš 
Kristus, Duch Svatý a se jmény všech archandělů a podobných entit si uvědomují 
fakt, že nejnebezpečnější situací pro jejich nepřetržitou vládu a zachování jejich 
nadvlády v zóně vymístění je mít správná pojetí, ideje, myšlenky a chápání 
přirozenosti pravého Nejvyššího a struktury hierarchie pravé duchovní organizace a
jak funguje. Proto je prvořadým cílem zkreslit a vnést zmatek do lidských myslí o 
pravé přirozenosti Nejvyššího a o všech ostatních věcech, týkajících se pravé zóny 
umístění stvoření Nejvyššího. Hlavním zmatkem je ovšem zmatek ohledně role a 
osoby Ježíše Krista, Syna Člověka, Syna Božího, Otce, Ducha Svatého a vztahu 
mezi nimi. 

Je nevyhnutelné soustředit se na fakt, že každý současný vládce zóny vymístění čili
současný pseudo-Nejvyšší, pseudo-Ježíš Kristus, pseudo-Duch Svatý, 
pseudoarchandělé atd. zajišťují a zabezpečují, aby každé pojetí, chápání a 
představa ohledně Nejvyššího, Ježíše Krista, Ducha Svatého či Otce, Syna a Ducha 
Svatého byly nadále zkreslené, rozpolcené a aby neexistovalo žádné náležité 
chápání této situace a vztahu a jejich souvztažných faktorů v myslích lidí. 
Prvořadým cílem jejich útoku je tedy pojetí Ježíše Krista. Kdo je Ježíš Kristus? 

V zásadě jsou dvě základní filosofie, které byly vyvinuty v zóně vymístění a na 
kterých zoufale lpí a drží se jich. Jednu vyznává a věří v ni většina křesťanů, která 
tvrdí, že Ježíš Kristus je jednorozený Syn Boží, pravý Bůh, a ačkoli Ježíš Kristus je 
pravý Bůh, přesto je Syn Boží v tom smyslu, že je někdo další kromě Něj, kdo je 
Jeho Otec, a přestože někteří křesťané mají představu, že Ježíš Kristus je jeden s 
Bohem, přesto podle jejich pojímání Ježíš Kristus je odlišná osoba. Stejným 
způsobem většina z nich věří, nebo si myslí, že věří, že Duch Svatý je jeden s 
Bohem, že je Bůh, i když odlišný od Otce a Syna. Takže Nejvyšší, Ježíš Kristus a 
Duch Svatý jsou jeden Bůh, ale přesto jsou to tři různé osoby. 

Takové pseudokřesťanské pojímání Nejvyššího, Ježíše Krista a Ducha Svatého 
umožňuje negativnímu stavu, aby se prosadil a zkreslil všechny doktríny, koncepce 
a ideje křesťanských náboženství a aby podkopal pravý význam inkarnace 
Nejvyššího ve formě Ježíše Krista. Tudíž můžeme s jistotu říci, že všechny v 
současné době existující křesťanské doktríny jsou prosáknuty zkresleními, mylnými
názory, nepochopeními a že naneštěstí slouží k zachování a udržení aktivace a 
dominance negativního stavu na planetě Zemi. Výjimku lze najít v učeních 
Swedenborga. On byl první, jehož prostřednictvím Nejvyšší zjevil pravou 
přirozenost Nejvyššího. K této záležitosti se vrátíme později. 

Druhý způsob, jak vládcové zóny vymístění brání lidem, aby správně pochopili 
přirozenost Nejvyššího, Ježíše Krista a Ducha Svatého, jsou prohlášení, systémy 
víry a zakládání různých kultovních organizací a bratrstev, která tvrdí, že Ježíš 
Kristus je ve skutečnosti pouze jedním z mnoha synů Božích, archanděl nebo 
vysoce vyvinutá bytost, kterou si Bůh, Nejvyšší vybral a poslal na planetu Zemi, aby
se stal spasitelem. A tak v této konotaci každý z hierarchie duchovní organizace 
může být poslán Bohem, aby se stal spasitelem, neboť oni všichni jsou dětmi či 
syny a dcerami Božími. A nejen to, ale od své první inkarnace se Ježíš Kristus 
neustále znovu reinkarnuje v různých lidech, fyzicky řečeno, v těle a je vždy někde 
ve světě na planetě Zemi pod jiným jménem. 

Tak toto falešné evangelium je šířeno mnoha organizacemi, takzvanými 
pseudospiritualistickými/kultovními organizacemi a bratrstvy, aby drželo lidi ve 



slepotě ohledně pravé přirozenosti Nejvyššího. V tomto bodě se pojetí reinkarnace 
stává jednou z hlavních zbraní v rukou vládců negativního stavu a zóny vymístění 
na držení lidí ve víře, že se neustále reinkarnují, vracejí se zpět na planetu Zemi a do
různých dalších oblastí zóny vymístění, protože si řeší svoje karmické osudy. Tato 
doktrína znamená, že Nejvyšší nemá dostatečnou moc na uskutečnění posledního 
soudu, purifikaci a očištění každé lidské bytosti v nějaké jiné dimenzi, sféře či 
úrovni pravého stvoření v procesu postupného duchovního pokroku každého. Takže
celá filosofie negativního stavu a zóny vymístění je postavena a založena na 
neustálém duchovním úpadku, což je ovšem pozice vzhůru nohama a protiklad 
pravého stvoření Nejvyššího. 

V současnosti jste varováni, že je několik pseudospiritualistických organizací, které 
tvrdí, že Ježíš Kristus je na planetě Zemi ve fyzické formě jako reinkarnace pod 
různými jmény jako například Sananda někde na Mount Shasta. Někteří další tvrdí, 
že je v Evropě, někteří jiní zase, že se narodil v arabských národech, a ještě další, že
se narodil v Indii či v Asii atd., atd. Nuže, toto je komická situace, protože toto je 
přesně to, co pravý Ježíš Kristus, Nejvyšší, kdož jest Nejvyšší, Nedělitelný Bůh, 
Stvořitel předpovídal v evangeliích Bible. Proto jste zde naléhavě nabádáni a radí se
vám, abyste si prostudovali Evangelia, slova pravého Ježíše Krista, který nás 
všechny varoval v Matoušově evangeliu, kapitola 24, a v Markově evangeliu a v 
Lukášově evangeliu, kde říká, cituji: „Neboť mnozí přijdou v mém Jménu řkouce, já 
jsem Kristus, a oklamou mnohé. Potom povstane mnoho falešných proroků a 
oklamou mnohé.“ A aby oklamali pokud možno i vyvolené, lidi, kteří skutečně 
poznají pravdu, neboť ti zaváhají, zapochybují, řeknou si, možná je to skutečný 
Ježíš Kristus. Z nějakého důvodu lidé zapomněli, co řekl Ježíš Kristus, pravý Ježíš 
Kristus, o této situaci, a ve svém zoufalství a hledání pravdy mají tendenci věřit 
falešnému Kristu a falešným prorokům a jít za takzvaným reinkarnovaným pseudo-
Ježíšem Kristem, namísto toho, aby se obrátili do svého nitra, k pravému Pánu 
Ježíši Kristu, Nejvyššímu, jedinému Stvořiteli a k Jeho slovům, která jsou 
zaznamenána v Evangeliích a ve Starém a Novém zákoně, kde je Nejvyšší přítomen 
ve vnitřním smyslu. Protože však vládci zóny vymístění znají nebezpečí Bible, a 
zejména čtyř Evangelií, dělají všechno, co je v jejich moci, aby podkopali 
věrohodnost Evangelií. Uvědomují si fakt, že Bible je napsána v souvztažnostech a 
kromě doslovného významu obsahuje také vnitřní a interní význam, a proto, aby 
zdiskreditovali pravý význam Bible, Božího Slova, zdůrazňují buď jen doslovný 
význam, který je velmi často nesprávně pochopen a je zavádějící, nebo Epištoly, 
především Pavlovy, a své doktríny zakládají na doslovném smyslu Pavlových 
epištol a popírají existenci vnitřního a interního smyslu, nebo prohlašují, že všechno
zaznamenané v Bibli jsou pohádky, které sice obsahují zrnka pravdy, ale že jsou 
zkresleninami pravé reality. 

Samozřejmě, že pravdou je přesný opak. Na základě čtení Bible, obzvláště Evangelií,
Žalmů, proroků a Mojžíše, pravých slov pravého Ježíše Krista, dokonce i když je 
jedinec jen v zevnějšku nebo v doslovném smyslu toho aspektu, s dobrým úmyslem
a pozitivní motivací, na základě faktu tohoto činu je ze zóny vymístění spojen s 
pravým stvořením Nejvyššího. Toto je důvod, proč byla Bible napsána Nejvyšším 
prostřednictvím Jeho lidí, proroků a svatých, aby se udržovalo neustálé spojení 
mezi zónou vymístění a duchovním světem a pravým stvořením, aby tak měli lidé 
šanci a příležitost kát se a odvrátit se od svých zel a nepravd a navrátit se do zóny 
umístění v pravém stvoření Nejvyššího. 



Takže v současné době, po přesunutí bojiště ze světa duchů do zóny vymístění na 
planetu Zemi, v zuřivé duchovní válce mezi silami pekel a silami nebes a pozitivního
stavu, je každý tímto varován, aby byl krajně opatrný a pozorný, aby nevěřil věcem, 
které přicházejí v transech, které by obsahovaly takový systém víry o Ježíši Kristu, 
Duchu Svatém, Nejvyšším, andělech, archandělech, jaký se nachází v těch dvou 
výše uvedených systémech víry. Vždycky, když někdo narazí na ducha, který mluví 
o fyzické reinkarnaci, o Synu Božím, který je odlišný a oddělený od Nejvyššího a 
který není Jedním Bohem Nedělitelným, Pánem Ježíšem Kristem, může si být jist, že
s ním hovoří nějaký zlý, negativní duch ze zóny vymístění pekla. Toto platí zejména 
o automatickém psaní, ale také o jiných prostředcích. Automatické psaní je mimo 
kontrolu a odehrává se náhodně, a ne na vrcholku duchovní hory, s tváří obrácenou 
na východ, na základě bezpodmínečné lásky a moudrosti Nejvyššího. Automatické 
psaní je předmětem vlivu miliard duchů, kteří se potulují po zóně vymístění; kteří 
mluví hezky; kteří jsou plni slov lásky a slov moudrosti, kteří však zavádějí, slibují 
věci, ale také skutečně dávají jedinci šanci v 50% situací, a všechno, co řeknou, se 
velice často minimálně v 50% také vyplní. Naneštěstí lidé mají tendenci věřit těm 
50%, zapomínají na zbývající věci, které se nevyplnily. 

Ovšem, aby se odlišili od takzvaného negativního stavu, tito vládcové zóny 
vymístění si také mezi sebou přidělují různé posty, kterým jsou dávána jména jako 
například Lucifer, Satan, Ďábel, Belzebub, Asmodeus a jména jejich negativních 
andělů, aby oklamali lidi a ti uvěřili, že oni jsou dobří, že jsou ti, kdo se nazývají 
Nejvyšší, Ježíš Kristus, Duch Svatý, andělé (a rádi si dávají jména jako Gabriel, 
Michael, Set a mnohá jiná) a že jsou proti Luciferovi, Ďáblovi, Satanovi, Asmodeovi, 
Belzebubovi a všem ostatním entitám pekel. Ale ve skutečnosti jsou to ti stejní, 
přesně ti samí lidé, hrající tuto stejnou roli, nebo dvojitou roli, či trojitou roli. 

Nedávno, od doby, kdy byla otevřena brána do duchovního světa, na konci Starého 
věku a na počátku Nového věku, přišla četná poselství z duchovního světa, zejména
od Seta, Michaela a jiných. Toto vás má varovat, abyste se nedali oklamat těmi 
prohlášeními, těmi pseudofilosofiemi, obzvláště tím, kdo si dává jméno Set a 
Michael. Dejte si poradit od Nejvyššího, že Set je velice pseudosofistikovaný 
démon, který zaujal roli archanděla, aby zničil a podkopal pravou filosofii, koncepty 
a ideje Nejvyššího, Jeho přirozenost a kdo skutečně je Ježíš Kristus a co je vlastně 
Jeho Duch Svatý. 

Všichni tito negativní a zlí duchové rádi poskytují různé předpovědi, proroctví, 
hovoří o alternativní existenci, reinkarnaci, získávají poznání různých pojetí z 
transpersonální duševnosti a fenomenální duševnosti lidské mysli a vnášejí zmatek 
do záležitostí, že každá lidská bytost je multidimenzionální bytostí, protože naší 
Niternou myslí jsme v duchovním světě, vnitřní myslí jsme v intermediálním světě a 
naší vnější čili externí myslí jsme v přírodním světě; a budují kolem těchto tří myslí, 
jedné mysli ve třech aspektech, pseudoniternou mysl zóny vymístění, která se 
nazývá peklo, pseudovnitřní mysl zóny vymístění vnitřního světa a pseudovnější 
mysl či externí mysl zóny vymístění přírodního světa na planetě Zemi. Nutí lidi věřit, 
že toto je všechno, co mají: pseudoniternou mysl, pseudovnitřní mysl a 
pseudovnější či externí mysl, a že žádná další Niterní mysl, vnitřní mysl či vnější 
mysl neexistuje. (Více ohledně této záležitosti viz v 17. kapitole.) 

Nyní si krátce povězme o konceptu Syn Člověka, Syn Boží, Nejvyšší, Ježíš Kristus, 
Jehova, Duch Svatý, Otec atd. Tyto pojmy a pravá přirozenost Nejvyššího byly asi 
před 200 lety do hloubky zjeveny Nejvyšším, Pánem Ježíšem Kristem, Jediným 



Bohem Nedělitelným a Stvořitelem Jeho/Její služebníkovi Emanuelu 
Swedenborgovi. Proto se vám naléhavě doporučuje obeznámit se a prostudovat 
hlubokomyslnou knihu Emanuela Swedenborga nazvanou „Pravé křesťanské 
náboženství“, která se zabývá těmito věcmi. Toto je důvod, proč Nejvyšší nezjevil až
tak moc o přirozenosti Nejvyššího skrze Petra Francucha, protože Nové zjevení, 
které přišlo prostřednictvím Petra Francucha, bylo založeno na Swedenborgově 
zjevení a pravá přirozenost Nejvyššího byla zjevena vyčerpávajícím způsobem skrze
Emanuela Swedenborga a je správná a má věčnou platnost a jedinou věcí je, že na 
tom základě, na té základně jsou duchovně progresivním způsobem přidávány a na 
ní jsou stavěny a pokračují nové aspekty a nové chápání. 

Takže, jak víte, Bible, zejména Evangelia, hovoří velmi často o Synu Člověka, Synu 
Božím, Otci, Synu a Duchu Svatém, Ježíši Kristu atd. Stručně, velice stručně si 
zopakujme, co tyto pojmy znamenají a s čím souvztaží, jak to zjevil Emanuel 
Swedenborg a jak to potvrdil Nejvyšší skrze Petra Francucha. 

Syn Člověka znamená Lidskou Esenci Nejvyššího, která byla sjednocena s Jeho 
Božskou Esencí. 

Syn Boží znamená Lidství Nejvyššího od věčnosti, ale zrozené do času a na místo, a
obzvláště do zóny vymístění. Syn Boží je tedy Božské Lidství Nejvyššího. Syna 
Člověka můžeme také pojímat jako Božské pokračování Nejvyššího, které probíhá z 
Nejvyššího. 

Jinými slovy, Synem Člověka Nejvyšší označuje samotnou pravdu a Synem Božím 
samotné dobro, které náleží té Lidské Esenci, jež byla učiněna Božskou procesem 
zmrtvýchvstání Ježíše Krista, v závěrečném aktu poslání Ježíše Krista. 

Ježíš Kristus reprezentuje Božské Dobro a Božskou Pravdu. Přičemž Ježíš je úplně 
to samé co Jehova nebo Pán či Nejvyšší a Kristus je úplně to samé co Bůh. Kristus 
znamená Božskou Pravdu. 

Pánův Kristus znamená Božskou Pravdu Božského Dobra a Božské Lidství, pokud 
jde o pravdu. 

Duch Svatý znamená všechno, co vyzařuje z Nejvyššího a z Pána, a inspiraci z 
Pána. 

Jak lze vidět, Syn Člověka, Syn Boží, Syn, Otec, Duch Svatý, Ježíš Kristus nejsou 
různé osoby, různé entity, ale jsou to různé aspekty stejného Nejvyššího, Boha, 
Pána Ježíše Krista. 

„Otec“ znamená Božskou Lásku z Pána či z Jehovy, ze kterého a ve kterém byl Ježíš
Kristus a který byl v Něm. Otec také znamená to Božské v Nejvyšším, Pánu Ježíši 
Kristu od početí, co bylo Esencí Jeho života a s čím sjednotil Své Lidství, když byl 
na planetě Zemi. 

Zmrtvýchvstáním učinil to tělo, to lidské tělo, Božským a stal se Božským Lidstvím 
a Lidským Božstvím. Všimněte si prosím, že negativní stav dělá vše, co je v jeho 
silách, aby podkopal pravdivost zmrtvýchvstání Páně, a za tím účelem zfabrikoval v 
dobách raného křesťanství několik svitků či pseudoevangelií, ve kterých se 
zpochybňuje zmrtvýchvstání Ježíše Krista, protože to by mu pomohlo prohlásit, že 



Ježíš Kristus je pouze jako kterýkoli jiný člověk a že je jeden z mnoha synů Božích, 
a ne pravý Bůh. 

A přece, v mystickém, filosofickém a duchovním smyslu bylo zmrtvýchvstání Ježíše
Krista nejdůležitějším aktem poslání Ježíše Krista, protože završilo sjednocení 
veškerého stvoření do jednoho Nejvyššího, Pána Ježíše Krista, Boha Nedělitelného, 
od věčnosti do věčnosti dávající všechnu moc v Nebi, na Zemi a v celé zóně 
vymístění Jedinému Bohu, Kdož je Pán Ježíš Kristus. 

Takže přesahující chápání tohoto konceptu může být nalezeno v duchovní struktuře 
lidské mysli, jak bylo uvedeno předtím. Stručně zopakováno, Otce můžeme pojímat 
jako Absolutního Ducha čili Absolutní Niternou Mysl, Kdo tvoří a koná všechno, co 
je, skrze Syna, Ježíše Krista, Kdož je Absolutní Vnitřní Myslí Nejvyššího, z Něhož 
probíhá neustálá emanace a vychází inspirace ke všem v jeho stvoření, což se 
nazývá Duch Svatý, Kdo tvoří Absolutní Vnější Mysl Nejvyššího. Opět tedy lze jasně 
vidět, že nejde o tři různé osoby, ale je to Jedna Absolutní Bytost, která má 
Absolutní Niternou Mysl, Otce, Nejvyššího; Absolutní Vnitřní Mysl, Syna, Ježíše 
Krista; a Absolutní Vnější Mysl, Ducha Svatého, emanaci, inspiraci, aktualizaci a 
činnost všech nastávání Absolutních Idejí v Absolutním Procesu Myšlení 
Nejvyššího. 

Tak tedy Absolutní Niterná Mysl, která je Absolutním Duchem, se nemůže stát tělem.
Z toho důvodu se ta část Nejvyššího, která se nazývá Absolutní Vnitřní Mysl čili Syn,
protože probíhá z Absolutního Nastávání Absolutní Niterné Mysli Nejvyššího, mohla 
stát a také stala tělem, ve kterém mohl být Nejvyšší přítomen v Jeho/Její úplnosti a 
kompletnosti a skrze které se Nejvyšší mohl stát Spasitelem veškerého stvoření a 
podrobit si celou zónu vymístění, všechna pekla a vše v negativním stavu pod Svou 
sféru působnosti a zrušit vládu, kterou měli do toho okamžiku pseudotvůrci nad 
zónou vymístění a v dalších oblastech stvoření, rozšiřujíce se dokonce do nebes. 

Ve skutečnosti hřích proti Duchu Svatému, který zmiňují Evangelia, je to, když 
nějaký křesťan výslovně popírá, že Pán Ježíš Kristus je jediný Bůh, Stvořitel 
vesmíru, a popírá Jeho Božskost, že On/Ona je jediný Nejvyšší, a zároveň to 
znamená popírat svatost Jeho Slova a činit tak do konce života na Zemi. Naštěstí 
pravý Nejvyšší, Pán Ježíš Kristus, Jeden Bůh Nedělitelný tomu brání a zajišťuje, aby
k takovému znesvěcení nedošlo tím, že dovoluje lidem, aby věřili ve své vnější 
mysli, ale nikoli ve své Niterné mysli, že existují tři Bohové, nebo že Ježíš Kristus je 
pouze člověk, ale není samo Božské Lidství a Lidské Božství. 

Další poznámka ohledně struktury pekel. Jak již bylo zjeveno skrze Swedenborga, 
tímto se potvrzuje, že neexistuje nic takové jako jedna osoba jménem Satan, jedna 
osoba jménem Ďábel, jedna osoba jménem Lucifer, jedna osoba jménem Belzebub 
atd., atd. Tato jména znamenají, že v peklech jsou určité oblasti, které souhrnně 
nesou tato jména a které zahrnují bytosti a entity a lidi, kteří, když se objeví, jelikož 
reprezentují své vlastní peklo, se samy nazývají těmito jmény. Takže například 
Belzebub je z pekla či z oblasti pekla, která obsahuje všechny nepravdy smyslového
člověka. Démoni jsou v těch peklech, nebo jsou ta pekla, která pozůstávají z 
démonů, jsou to ti, kteří milují vládnutí ze sebelásky a znesvěcování nebes 
pravdami z předstírané horlivosti té lásky. Spoléhání se na zevnějšek pochází z těch
pekel, která se nazývají Démoni a každý, kdo se s tím ztotožní, stává se démonem. 
Pekla, která se nazývají Ďábel, znamenají ty, kteří jsou ve zlech žádostivosti. Proto 
Ďábel označuje všechna zla v jejich souhrnu a tato jsou obvykle v nejhlubší úrovni 



pekel. Lucifer zahrnuje všechny ty, kteří si uzurpují moc Nejvyššího. V původním 
smyslu Lucifer znamená církev nejprve v jejím zanícení pro Pána, z dobra lásky a z 
pravdy víry, ale uvnitř z ohně vládnutí z lásky k sobě prostřednictvím svatých věcí 
církve, což byli všichni, které mohli svést, aby si je podrobili. Satani jsou všichni ti, 
kteří jsou pyšní na svou inteligenci a vedeni nepravdami a zly. Satan také znamená 
doktrínu všech nepravd a pekel, ze kterých vzešly. Znamená taktéž život v 
neproniknutelné tmě. Satan znamená také lásku k přivlastňování si majetku druhých
jakýmkoli podlým trikem. 

Takže tyto hlavní rysy nám poskytují jakousi představu o tom, kolik zkreslení a 
falešností existuje ohledně pojímání struktury zóny vymístění vesmíru, Nejvyššího a
vzájemné spojitosti, která existuje mezi různými úrovněmi, stupni a sférami zóny 
vymístění a pravého stvoření Nejvyššího. 

Z hlediska všech těchto důležitých faktů a potvrzení, které přišly a které byly 
zjeveny ve Swedenborgových spisech a zde potvrzeny v Novém zjevení daném 
prostřednictvím těchto poselství, je velmi důležité uvědomovat si stále znovu, že 
jediný způsob, jak lze být v bezpečí při zabývání se různými duchy a entitami, je 
neustálá identifikace a prověřování duchů, jejich systémů víry a co říkají, obzvláště 
ve vztahu k přirozenosti Nejvyššího, jak chápou vztah mezi Otcem, Synem a 
Duchem Svatým, Synem Člověka, Synem Božím; zda zdůrazňují doslovnou 
reinkarnaci; jak chápou doslovnou reinkarnaci a zónu vymístění a zda dychtí po 
předpovídání budoucnosti a navádění ve víru v paranormální jevy, jako jsou 
zejména finalistické předpovědi určitých dat a událostí, které se stanou v 
budoucnosti. 

Navíc typ jazyka a pojmů, které užívají, ačkoli v současné době se už naučili hovořit 
z pozice zdůraznění svobodné vůle a volby. Vědí, že máte svobodnou vůli a volbu a 
že proto začíná být pro ně stále těžší nařizovat vám, dávat vám příkazy, ale opravdu 
rádi vám říkají, že vás chtějí „vést“, namísto radit vám. Ale sofistikovanější negativní
duchové vědí dokonce i toto a řeknou, že vám jen radí, že vy si musíte vybrat. Takže 
jediný bezpečný způsob je rozhovor o pojetí Nejvyššího a co si myslí o Ježíši Kristu 
a Duchu Svatém a o Svaté Bibli a o koncepci neustálého duchovního pokroku. 
Vidíte, že pojetí reinkarnace není progresivní, ale regresivní? Dobrým příkladem 
takového zkreslení je jedno poselství, které bylo přijato od někoho, kdo se sám 
nazývá Ježíš, Ježíš-Kristus v jedné z brožurek vydaných Velkým bílým bratrstvem. 
Ten pseudoJežíš Kristus tvrdil v tom poselství, že je smutný a unavený z toho, že je 
považován za Boha, a že je jen jako každý jiný člověk, nebo roven všem ostatním 
andělům a archandělům a že není Božské Lidství a Lidské Božství, ale pouze posel 
Nejvyššího, který ukázal na příkladu, jaký by měl člověk být a že toto je rámec jeho 
poslání jako spasitele člověka. 

Samozřejmě, jak bylo zmíněno výše, tento takzvaný Ježíš Kristus se nyní 
reinkarnoval jako Sananda někde na Mount Shasta či na nějaké jiné místo v USA a 
lidé chodí za ním a myslí si, že on je nejzazší láska a moudrost. Zatímco ve 
skutečnosti on je nejzazší podvod, zla a nepravdy, zamaskované slovy lásky a slovy
moudrosti. Jak říkal o takových lidech prorok Ezechiel, „jejich ústa jsou plné lásky, 
ale jejich srdce baží po zisku“. Prosím vás, nedejte se obalamutit takovými 
falešnými proroky a falešnými Kristy a pamatujte si, že pravý Ježíš Kristus 
předpověděl, že se to bude dít na konci Starého věku a na počátku Nového věku. 



Můžeme tedy děkovat a být vděční za tato znamení a tyto jevy, které nám říkají, že 
jsme nyní v závěru Starého věku neduchovnosti a na počátku postupné eliminace 
negativního stavu ze stvoření Nejvyššího, nebo ve skutečnosti ze zóny vymístění. 

Jedním ze znamení přicházejícího Nového věku a konečné konfrontace mezi silami 
pozitivního stavu a silami negativního stavu je zajištění Božskou Prozřetelností 
Nejvyššího, Pána Ježíše Krista, Jednoho Boha Nedělitelného a Stvořitele, že vyjdou 
na povrch všechna zkreslení, překroucení a zmrzačení, zejména duchovního typu, a 
obzvláště o přirozenosti Nejvyššího. Jako součást tohoto vyplavování na povrch 
bylo zajištěno, že během dvacátého století budou znovu objeveny různé svitky ze 
starých dob, pseudoevangelia, což bylo pečlivě naplánováno negativním stavem, 
vládci zóny vymístění, jako poslední zbraně v závěrečné bitvě proti stavu 
pozitivnímu. Tyto svitky obsahují ty nejodpornější a nejpustošivější nepravdy o 
Ježíši Kristu a o zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Božská Prozřetelnost Nejvyššího 
dovolila, aby se dostaly do pozornosti lidí, aby mohlo dojít či aby se mohlo 
uskutečnit oddělení těch, kteří si zvolí následovat negativní stav, od těch, kteří si 
zvolí následovat pozitivní stav na základě toho, jaký postoj, stanovisko či koncepci 
si kdo přeje přijmout o pravé přirozenosti Nejvyššího, Pána Ježíše Krista a 
Jeho/Jejího Ducha Svatého jako Jednoho Boha Nedělitelného a Stvořitele stvoření. 
Je nezbytné pochopit, že pokaždé, když přijde pozitivní stav s nějakým novým 
zjevením, nebo když je napsána Bible, nebo jsou napsána Evangelia, nebo jsou 
napsány knihy, které obsahují pravdu o přirozenosti Nejvyššího, paralelně s nimi 
vládcové zóny vymístění současně pseudozjeví a napíší své vlastní pseudobible, 
svá vlastní zjevení, svá vlastní Evangelia, své vlastní knihy, které by zkreslovaly, 
překrucovaly a mrzačily všechno, co je od Nejvyššího a všechno, co pravdivě 
zjevuje Nejvyšší. 

Jediná zrnka pravdy v těch svitcích, která jsou v nich obsažena a která Nejvyšší 
dovolil, aby byla pro křesťany ztracená, jsou ty pasáže, jež se týkají cesty Ježíše 
Krista do Indie a raného života Ježíše Krista zhruba mezi 12. až 28. rokem. 
Důvodem, proč bylo dovoleno je vymazat z Evangelií v pravé Bibli, bylo, že se 
předvídalo, že křesťané budou dezinterpretovat pojetí křesťanství takovým 
způsobem, aby ztratilo homogenitu duchovnosti a stalo se farizejským a 
orientovaným na vlastní výjimečnost. Tyto principy duchovní homogenity byly 
vysvětleny, zjeveny a zaznamenány v knize „Poselství z nitra“, na níž se čtenáři 
odkazují. 

A dalším zrnkem pravdy, které bylo zaznamenáno a které bylo z pravých Evangelií 
vymazáno a kterému Nejvyšší dovolil, aby se ztratilo, je událost, jež se udála s 
Ježíšem Kristem mezi Jeho ukřižováním a zmrtvýchvstáním, kdy vstoupil do pekel a
shromáždil pseudotvůrce z veškerého stvoření a zóny vymístění, našel pro ně 
místo, dal je pod zámek a zcela je izoloval od zbytku stvoření a dostal veškerá pekla 
pod Svou porobu. Poté vstal v těle z mrtvých a završil Svůj akt spasení veškerého 
stvoření a lidstva. 

Důvodem, proč byla tato část pro křesťany ztracena, je opět to, aby na základě 
jejich budoucí sebevyjímečnosti, farizejství nebyli schopni znesvětit a spáchat 
neodpustitelný hřích tvrzením, že pouze křesťané mohou být spaseni; zatímco 
kdyby znali tyto skutečnosti a drželi se jich, a zároveň by hlásali, že pouze křesťané 
budou spaseni a že pouze lidé na planetě Zemi budou spaseni, měli by tendenci 
spáchat tuto ohavnost a neodpustitelný hřích a zahynuli by. Takže pro jejich vlastní 
prospěch Božská Prozřetelnost Nejvyššího zařídila, aby se ty svitky, jež obsahují 



tyto příběhy, ztratily. Ale nyní, jak přichází a začíná se uskutečňovat Nový věk, je 
nevyhnutelné, aby byly některé z těch záznamů objeveny a zpřístupněny lidem, aby 
tito mohli vykonat konečné volby a rozhodnutí o své loajálnosti a své pravé 
duchovnosti a zda skutečně chtějí sloužit a stát se cestou Jednoho Boha, 
Nejvyššího, Pána Ježíše Krista, Kdož jest Nedělitelný a Jediný; neboť žádný jiný 
Bůh neexistuje, neexistoval ani existovat nebude, od věčnosti do věčnosti. 

Nejvyšší zde opět každému radí, aby se nedal oklamat žádným z těch výmyslů 
obsažených v oněch svitcích a aby pochopil, že jediný plodný smysl a obsah 
některých těch svitků se týká života Ježíše Krista v Indii a v Asii mezi 12. až 28. 
rokem a určitých událostí, které popisují, co se s Ním stalo mezi ukřižováním a 
zmrtvýchvstáním. Všechno ostatní je nutné zvažovat s velikou opatrností a vidět z 
hlediska chápání přirozenosti Nejvyššího, jak bylo Nejvyšším, Pánem Ježíšem 
Kristem, Jedním Bohem Nedělitelným a Stvořitelem zjeveno skrze Swedenborga a 
znovu potvrzeno v těchto poselstvích. 


