
KAPITOLA PATNÁCTÁ 

O nových metodách a taktikách boje se zlými a negativními silami 

Je nezbytné připomenout následující životně důležité, rozhodující a významné 
skutečnosti. Jak bylo ukázáno v knize „Poselství z nitra“, lidská éra skončila v 
duchovním světě, obzvláště ve zprostředkujícím světě, asi 10. března 1982. Všechny
bašty negativních a zlých sil v tom světě byly zrušeny a přesunuty zpět do jejich 
příslušných pekel. Bitevní pole bylo pro zlé a negativní síly přeneseno do zóny 
vymístění planety Země, do zóny vymístění intermediálního světa a do zóny 
vymístění duchovního světa, která se nazývá peklo. V době, kdy se boje mezi 
pozitivními a negativními silami odehrávali v intermediálním světě, z pozice a podle 
povahy toho světa, dodržovala se určitá pravidla a taktiky související se strukturou, 
povahou a stavem toho intermediálního světa. Vzhledem k jeho zprostředkující 
blízkosti jak s duchovním, tak i s přírodním světem se intermediální svět někdy 
nazývá duchovněpřírodní svět nebo svět duchů. Toto sousedství určovalo rozsah 
činnosti negativních a zlých sil, kterým bylo dovoleno mít jejich bašty v onom světě,
odkud mohly uplatňovat vliv na duchy a lidi na zemi. 

Kvůli této situaci byly všichni členové negativních sil přísně odděleni od všech 
členů pozitivních sil, měli své vlastní oblasti a sféry vlivu, kde se nikdy neusadil 
nebo nebyl jejich součástí nikdo z pozitivního stavu, a naopak. Žádnému 
negativnímu či zlému duchu nebylo dovoleno se usadit nebo vést svou záležitost v 
oblastech a sférách vlivu toho světa, který byl pod kontrolou pozitivních sil. 
Setkávali se jen v otevřeném boji, nebo během tajných či otevřených vojenských 
operací, špionáže nebo cestou na pozice na frontě, atd. Tato konkrétní situace si 
vyžadovala velmi přesné, velmi spolehlivé a velmi hodnotné identifikační kódy a 
postupy, které jedinci umožňovali okamžitě rozeznat, kdo je kdo. Tak nemohl žádný 
negativní duch delší dobu předstírat, že je někdo jiný než negativní duch, neboť by 
okamžitě selhal ve všech testech identifikačních kódů. Například, za těch podmínek 
bylo nemožné, aby kterýkoli zlý a negativní duch vyslovil slova „Ježíš Kristus“, 
zejména slovo „Ježíš“ nebo „Jeden Bůh Nedělitelný“. Nemohli žádným způsobem či
stylem vyslovit ani slova lásky, slova moudrosti, slova míru nebo přátelství či 
sympatie. Velice krátce po střetnutí se s nějakým pozitivním duchem nebo 
pozitivními lidmi by namísto toho okamžitě propadli stavu zuřivosti, nenávisti, 
hněvu, začali by používat vulgární slova, obviňování, výsměch, chvástání se, že 
jsou mocní atd. Vyvolali by stavy viny, úzkosti, strachu, hněvu, obav, deprese, 
zbytečnosti, odrazování, zmatku, neschopnosti odpouštět a prokázat milosrdenství 
a podobné pocity. 

Z hlediska těchto faktů si jedinec mohl být zcela jistý při jednání s různými entitami 
z duchovního světa a nemusel si dělat příliš mnoho starostí s tím, že bude oklamán 
či podveden. Jelikož všechny negativní a zlé síly fungovaly na planetě Zemi z pozice
a skrze pozici intermediálního světa, z pekel, musely se řídit těmi pravidly, neboť 
tyto byly platné pro tuto pozici. Takže když se jedinec v hlubokém hypnotickém 
transu kontaktoval s jakýmikoli entitami na vrcholu duchovní hory, mohl je 
jednoduše zkontrolovat následovně: „Niterná mysli, je entita, se kterou se nyní 
setkáváš, pozitivní, nebo negativní?“ Niterná mysl byla vždycky schopna bez 
jakéhokoli zaváhání identifikovat, kdo je kdo, podle přesně stanovených a platných 
kódů identifikace, jež byly vštípeny do Niterné mysli. 



Nuže, to byly takříkajíc takzvané „staré dobré dny“. Ale naneštěstí pro lidi na této 
planetě, v této zóně vymístění, ty dny navěky pominuly a situace se nedávno úplně 
změnila. 

Poté, co byl intermediální svět vyčištěn a osvobozen od negativních a zlých sil, ty 
odtáhly do zóny vymístění intermediálního světa a do svých pekel, aby se 
přeskupily a opětovně přehodnotily svoje taktiky boje. Mezitím vytvořily novou 
pekelnou společnost z prvků nejnižších pekel a pseudosjednotily se ve snaze 
přenést všechny boje do zóny vymístění planety Země, kde se bojiště nyní nachází 
jak v lidských myslích, tak i v lidských srdcích a ve formě všemožných fyzických a 
přírodních katastrof, válek a podobných nepříznivých událostí a dění. 

Takže situace na této planetě Zemi je zcela jiná než situace v intermediálním světě. 
Jak každý ví, kdo chce vědět, tato planeta byla odevzdána negativním a zlým silám, 
aby reprezentovala pekla v přírodní formě nebo v přírodním stupni její zóny 
vymístění. Kvůli této podivné a nezvyklé kondici na Zemi jsou negativní a pozitivní, 
dobro a zlo, pravda a lež tak pomíchány, že jedinec může předstírat, chovat se, 
jednat a hovořit jako dobrá a pozitivní osoba, a přece zároveň být uvnitř velmi 
negativní a zlý. Kvůli této situaci už více není k dispozici žádný spolehlivý 
identifikační kód na určení, kdo je kdo. Tudíž jakákoli negativní nebo zlá entita, 
fungující z této nové pozice, je schopna z lidské mysli, která je lapena v přírodním 
stupni zóny vymístění, vyčítat a říci jakákoli slova, projevit jakékoli chování a 
skutky, které vypadají velice přesvědčivě, a je schopna člověka přesvědčit, že má co
do činění s pozitivními a dobrými silami nebo s nějakou pozitivní a dobrou entitou. 
Toto je velice nebezpečná situace. Od této chvíle jakýkoli negativní a zlý duch nebo 
entita smí a může z pozice vnější a zprostředkující mysli lidí na Zemi použít způsob 
fungování a chování, jaký existuje mezi lidmi a povědět a předstírat cokoli vůbec, 
bez jakýchkoli těžkostí či překážek. Taková je povaha tohoto světa. 

Například, použije-li se namísto slova „rádce“ slovo „vůdce“, mějte se na pozoru. 
Odteď není akceptovatelné žádné jiné slovo než rádce, protože nikdo nemůže 
nikoho vést, pouze Nejvyšší. Dokonce ani Nejvyšší nepoužívá slovo vůdce, ale 
namísto toho Nejvyšší lidem radí, co dělat a jak postupovat, požádají-li o radu. 

Účelem negativních a zlých duchů a entit je klamat lidi, co se týká chápání a 
přijímání pravé přirozenosti Nejvyššího. Proto nakonec dovedou člověka k 
přesvědčení, že jsou tři či více Bohů a že existuje jedna Božská osoba - Otec, další 
Božská osoba - Syn, a že existuje ještě i třetí Božská osoba - Duch Svatý, nebo že 
Ježíš Kristus je Syn Boží či jeden z Božích poslů, který je zřetelně odlišný než Otec, 
Božská přirozenost, a že nemá žádnou božskost nebo že nebyl božský nebo že 
nebyl Božské Lidství a Lidské Božství, ale pouze obyčejný člověk. A že Ďábel, 
Satan, Lucifer a ostatní byli kdysi duchovní pozitivní entity vysokého postavení a 
pozice, které byli stvořeny od počátku, před objevením se času a prostoru, které 
byly buď rovny Ježíši Kristu, například takříkajíc jeho bratři, nebo to byli velice 
vlivní archandělé a andělé, kteří padli z té pozice, neboť se vzbouřili proti Bohu 
Stvořiteli a následně založili a ovládali všechna pekla. 

A jelikož všechna bojiště byla přenesena do tohoto světa, teď mají všichni duchové 
přímý přístup, bez výjimky či výhrady, bez nutnosti procházet intermediálním 
světem a jeho identifikačními kódy. Toto naneštěstí znamená, že jakýkoli duch, z 
jakékoli úrovně smí a může říci slova „Ježíš Kristus“, nebo „Jeden Bůh 
Nedělitelný“, může předstírat, že je pravá Niterná mysl nebo Nejvyšší či Ježíš 



Kristus nebo Duch Svatý v jedné nedílné formě, jakož také říci slova lásky a slova 
moudrosti a chovat se, jednat a vypadat jako milé, laskavé a mírumilovné entity, 
protože z pozice tohoto světa bylo a je díky jeho povaze stále možno hovořit pěkné 
věci, pěkně se chovat a jednat, ale zároveň být vnitřně zlý, tajnůstkářský a sledující 
svoje vlastní egoistické, sobecké, samolibé a „do tohoto světa zamilované“ cíle a 
snahy atd. 

Kvůli této situaci mohou od této chvíle také zlé a negativní entity ovlivňovat 
pohybovou signalizaci a všechny ostatní metody komunikace s duchy v hlubokých 
hypnotických transech bez větších těžkostí. Tudíž za momentálně existujících 
podmínek na této planetě neexistují žádné spolehlivé metody a taktiky ke zjištění a 
rozpoznání, kdo je kdo a odkud je. Každý může jednat a předstírat, že je z pozitivní 
strany, nebo že je Nejvyšší, nebo pravý duchovní rádce. 

Navzdory těmto skutečnostem existují určité velice subtilní způsoby, které mohou 
pomoct při rozeznávání, prověřování a identifikaci všech duchů, jež se každému radí
dodržovat. 

Za prvé, k tomuto datu jediným spolehlivým zdrojem identifikace jsou jedincovy 
vlastní intuitivní pocity, nejasné pocity, že je něco špatně a že celá situace není v 
pořádku. Pokud by někdo prožíval takové pocity, musí se okamžitě mít na pozoru a 
předpokládat, že má co do činění s falešným duchem či podvodníkem, nebo 
agentem pekel, i když tvrdí, že je Sám/Sama Nejvyšší. Samozřejmě, že rozvoj takové 
spolehlivé intuice závisí na úmyslech a motivacích, se kterými jedinec přistupuje k 
takové komunikaci nebo nabízí léčbu pomocí duchovní hypnózy. Jakákoli postranní 
motivace nebo negativní, egoistický úmysl či absence náležité neustálé každodenní 
duchovní práce na sobě brání získání a rozvoji nutných nástrojů, prostředků a 
intuice pro takové účely. 

Za druhé, každému se naléhavě radí, aby neustále a velice důkladně pozoroval a 
monitoroval svou vlastní i klientovu řeč těla i slova, která jsou použita pro 
komunikaci, výslovnost, výraz tváře, jakékoli nepohodlné, bolestivé či nepříjemné 
pocity v kterékoli části těla či duševnosti. Pokud by došlo k pociťování jakéhokoli 
nepohodlí, bolesti či zmatku, nebo použití nevhodné či rozporné formulace, nebo 
pokud by výraz ve tváři byl nějak pokřivený či napjatý, nebo by vypadal jinak než 
obsah vyslovených slov, je nezbytné být okamžitě ve střehu a předpokládat, že 
člověk jedná s negativním duchem nebo zlou entitou, bez ohledu na to, jak pěkně, 
láskyplně, milujíce, moudře by hovořila či předstírala, že je Nejvyšší, Ježíš Kristus, 
Duch Svatý, nebo pravý duchovní rádce. 

Za třetí, buďte si vědomi, že nikdo nemůže vládnout peklům, jedině Nejvyšší. Nikdy 
na to nezapomeňte. Pán je také Pánem pekel, zejména po Jeho zmrtvýchvstání. 
Pokud by byli někomu prezentovány takové nějaké či podobné historky, dokonce i 
kdyby ty historky byly doprovázeny vykonáváním zázraků či předpověďmi 
budoucnosti, která by se stala skutečností, je nutné si okamžitě uvědomit, že člověk
má co do činění s negativními a zlými silami. Pamatujte, co předpovídal pravý Ježíš 
Kristus v Evangeliu podle Matouše, kapitola 24, i jinde, jako například v Markovi a 
Lukášovi, že v době konce se objeví mnoho falešných proroků, mnoho falešných 
Kristů a že budou konat veliké zázraky, hovořit velká slova, aby pokud možno svedli
i vyvolené; A tehdy, až uslyšíte zvěsti, že „Kristus je tady“ nebo „Kristus je tamhle“, 
kdo se reinkarnoval na určité místo, „ukrývá se na určitém místě, běžte jej 
navštívit“, nechoďte ho navštívit, nevěřte, neboť něco takové jako reinkarnace 



neexistuje a Ježíš Kristus přijde náhle z nitra, a ne zjevně, z venku, neboť Druhý 
příchod Ježíše Krista se odehrává v jedincově přijetí Jeho jako jediného, nejzazšího 
Nejvyššího, Jednoho Boha Nedělitelného, kdo přebývá v Niterné mysli, odkud 
vládne veškerému stvoření. 

Taková předpověď také znamená, že ve dnech konce, na konci tohoto Věku se 
mnohým v jejich duchovních transech objeví mnoho falešných proroků, mnoho 
falešných duchovních rádců, falešní „ježíšové kristové“, falešní „nejvyšší“, falešné 
niterné mysli, aby svedli, oklamali a zmátli mnohé, pokud možno i vyvolené. 

Za čtvrté, mějte se na pozoru před propagací, podporou a zdůrazňováním neustálé 
fyzické reinkarnace na planetu Zemi, před navozováním pocitů zvláštní 
výjimečnosti, že jste výjimečnější než druzí, před tvrzeními, že máte neobvyklé 
poslání být mesiášem či spasitelem, nebo být v libovolných zvláštních, vysokých 
mocenských pozicích v politice, v práci, ve financích, v bohatství a ve 
společenském životě a podobně. Negativní duchové, pod falešnou maskou dobroty, 
nic nemilují více, než činit finalistická prohlášení. Milují předpovědi budoucích 
událostí s přesnými daty, obzvláště tvrzení, jak bylo zmíněno v bodě tři, že Ježíš 
Kristus se reinkarnoval a je momentálně na Zemi ve fyzickém těle pod různými 
jmény, a předpovědi zkázy s katastrofy, a že v takové či onaké době se stanou 
takové či onaké věci. Všechna taková neobvyklá nebo jim podobná tvrzení jsou 
velice podezřelá a člověk může s jistotou předpokládat, že je zaváděn, klamán a 
podváděn zlou a negativní entitou. (Pro vaši informaci, když používáme slovo zlá a 
negativní entita, znamená to následovné: Zlé entity pocházejí z pekel, kde jsou 
neustále vytvářena a kde dominují zla, zatímco negativní entity pocházejí z pekel, 
kde jsou neustále vytvářeny a kde dominují nepravdy.) 

Ale nejdůležitějším znamením jejich přítomnosti je, když nutí jedince k tomu, aby 
soudil ostatní, působil jim problémy a těžkosti, požadoval odplatu pod záminkou, že
je nutné to učinit kvůli nějakému důležitému poučení, které lidé potřebují. Namísto 
prokázání milosrdenství a odpuštění za jakoukoli imaginární či skutečnou újmu, co 
nám lidé způsobili nebo co si myslíme a věříme, že nám způsobili, tito podvodníci je
odsuzují a požadují jejich trest. (Ohledně správných postupů v této věci vizte čtyři 
kroky popsané pravým Ježíšem Kristem v Evangeliu podle Matouše, kapitola 18, 
verše 15-17; a v Jakubově epištole, kapitola 2, verš 13, v Nové verzi Bible krále 
Jakuba.) 

Za páté, mějte se na pozoru před tendencemi všech negativních a zlých entit 
demonstrovat svoji moc pokusem přikazovat, nařizovat nebo objevovat se v 
transech ve velkolepých, neobyčejných formách, v nadměrné velikosti a s velkou 
slávou. Chybí tu pravá skromnost, pokora a poníženost; chybí tu pravé pocity lásky.
Je tu potřeba demonstrovat, kdo je tady pánem, a způsobovat v těle všemožnou 
bolest, nepohodu, zmatek, chlad či nesnesitelné teplo nebo jakoukoli takovou 
kontrolu nad tělem jedince. Určitá, velmi často jemná míra arogance, nevlídnosti a 
mnohé podobné projevy v chování a v řeči duchů a entit vždycky naznačují, že 
člověk má co do činění se zlými a negativními silami. Velice často takové entity 
nejsou schopny mile se usmát a chybí jim srdečný smích, humor a zdravé žertování.
Přílišná vážnost, tíseň a pompéznost a podobné postoje, které nikdy nejsou 
vyvažovány radostí, potěšením a pocity štěstí, jsou velice dobrým indikátorem 
přítomnosti negativních, zlých entit. I když některé sofistikované zlé a negativní 
entity dokážou předstírat tento druh chování, je pro ně velice těžké udržet si jej po 
příliš dlouhou dobu a obyčejně se vrátí ke své přirozené formě chování, opačné ke 



všemu vskutku radostnému a šťastnému a potěšitelnému. Kromě toho, pozorujte 
výraz tváře, když hovoří a pokoušejí se pousmát či zasmát nebo být vtipné. 

Člověk může zaznamenat jemné či dokonce zjevné, jakoby masce podobné, jakoby 
umělé, násilné úsměvy, se sarkastickou ironií, pseudosladkou nebo podobnou 
negativní interpretací pseudovtipů nebo pseudohumoru. Držení člověka dlouhodobě
v jedné nepohodlné pozici, ať už tělesně, nebo ohledně pocitů či nálady nebo 
bolesti, nebo jakéhokoli nepohodlí, je jistým znakem, že v jeho duchovním transu 
působí nějaká negativní a zlá entita. 

Toto jsou některé možné příznaky, které mohou být nápomocny při odhalování 
podvodníků, negativních a zlých duchů a entit. Lze si být jisti, že existují mnohá 
další znamení, kterými se projevují tyto typy entit a duchů, jež budou postupně 
detekovány a zjišťovány během práce s nimi. Proto se zde každému radí a každý je 
nabádán, aby pozoroval a všímal si velice pozorně a aby se měl neustále na pozoru 
a aby odhaloval a klasifikoval a rozlišoval jakékoli další známky jejich přítomnosti, 
což nám všem může velice pomoct, abychom se mohli naučit některé další příznaky,
které nám pomohou je objevit. Potom se můžeme podělit o všechna naše 
pozorování se všemi ostatními během našich pravidelných seminářů a následně je 
publikovat. 

Jsou některé příznaky, pomocí kterých lze rozpoznat přítomnost pravého 
Nejvyššího a pravých pozitivních duchovních rádců. 

Za prvé, člověk musí mít velmi pozitivní, zřetelný a příjemný intuitivní pocit, že takto 
to má nyní být za v současnosti existujících podmínek. V jeho mysli nejsou 
přítomny žádné pocity nepokoje či nepohody nebo pochybností a nejistoty. 

Za druhé, vždy je přítomna jasnost, shoda, otevřenost, přímost, jednoduchost a 
láskyplná, milá prezentace a komunikace, která probíhá jednoduchým, logickým a 
velmi příjemným způsobem. Nic není vnucováno, nic není nařizováno, nic není 
přikazováno, nic se neočekává, nedomýšlí, za nic se nenavádí, ale pouze se 
poskytuje rada, kterou člověk může, ale také nemusí přijmout. Na této situaci je 
zajímavé to, že radí-li vám pravý Nejvyšší či pravý duchovní rádce, a vy na základě 
vaší vlastní svobodné volby nenásledujete tu radu, ale místo toho si zvolíte něco 
jiné, pravý Nejvyšší a pravý duchovní rádce vám namísto odmítnutí projeví snahu 
pomoci vám naučit se a dosáhnout tolik, kolik je jen možno v pozitivním smyslu v 
rámci volby, kterou jste udělali v rozporu s původní radou vašich rádců. Takže se 
přizpůsobí a adaptují na vaši volbu a jsou ochotni s láskou, moudrostí, odpuštěním,
milosrdenstvím a pozorností vám pomoci uskutečnit a realizovat tu volbu co nejvíce
produktivním, konstruktivním, tvůrčím a efektivním způsobem, pomáhají vám být v 
bezpečí a postupně vás vedou v nejzazším smyslu k odstranění všeho negativního a
zlého a nepříznivého ve vašem životě. Projevují tedy hluboký respekt ke svobodě 
volby jedince a hlubokou lásku s moudrostí. A i když se člověk neřídí jejich radou, 
nenásleduje žádné zatracování, souzení, odplata, odmítnutí či hrozba. Všechna 
vyřčená slova jsou doprovázena přiměřenými, vhodnými a přesně odpovídajícími 
tělesnými pocity, výrazy tváře a všeobecnou řečí těla, která jsou relevantní pro 
obsah těch slov. Neexistuje žádná diskrepance mezi obsahem těch slov a řečí těla. 

Za třetí, vyznávají a uctívají Jednoho Boha Nedělitelného, Nejvyššího, Stvořitele, 
Kdož jest Pán Ježíš Kristus, Kdo je Pánem nebes, Pánem pekel a Pánem veškerého 
stvoření a Kdož má mnoho dalších jmen, jež reprezentují různé rozdílné aspekty 



přirozenosti Absolutního Stavu a Kondice Nejvyššího. Takoví praví duchovní 
rádcové neuznávají existenci žádných speciálních duchovních bytostí, které jsou 
nazývány takovými jmény jako Ďábel, Satan, Lucifer atd., jež byly kdysi údajně na 
velmi vysoké úrovni, synové Boží, kdo se vzbouřili proti Bohu a padli a Kdo založili 
pekla. Prosím vás, prostudujte si ohledně tohoto důkladně knihu „Čtvero pojetí 
duchovní struktury stvoření“, zejména strany 17 a 18. 

Za čtvrté, odmítání jakékoli možnosti fyzické reinkarnace - oni ji považují za vtip 
nebo za katastrofálně zavádějící koncept. Nejsou dávány předpovědi jakýchkoli 
budoucích událostí, přesná data, finalistická prohlášení, jedině okamžitá rada. 
Nekonají se žádné takzvané zázraky ani žádná neobvyklá arogantní tvrzení a pomoc.
Vždy zdůrazňují svobodu volby jedince, jeho měnitelnost, pružnost, pohyblivost, 
flexibilitu, bez jakéhokoli nátlaku, příkazů či nařízení; toto platí i ohledně pravého 
Nejvyššího, Kdo stanovil tento druh řádu ve Svém stvoření a Kdo je Sám/Sama 
Řádem. Nikdy jedince nevedou k tomu nebo neradí mu, aby někomu škodil či 
ubližoval, nebo aby byl pomstychtivý vůči někomu, i kdyby s ním bylo jednáno 
nespravedlivě. Namísto toho vždycky člověku radí, aby byl milosrdný, odpouštějící, 
láskyplný a vlídný. Je potřeba si zapamatovat, že odveta a odplata přináleží Bohu, a 
ne člověku. Osoba, která komukoli způsobuje jakoukoli úmyslnou újmu či škodu, si 
v nejzazším smyslu sama způsobí újmu, škodu a trest bez toho, aby někdo musel 
být „trestající rukou Boha“. (Viz také Evangelium podle Lukáše, kapitola 17, verše 1-
4, co říká o těchto věcech pravý Ježíš Kristus.) 

Za páté, dokonce i v podání pravého Nejvyššího je vždy přítomná hluboká 
skromnost, pokora, poníženost, čistota, nevinnost. Ani při prezentaci pravého 
Nejvyššího není vůbec třeba demonstrovat moc, zázraky, neobvyklé formy či 
podoby. Přítomnost pravého Nejvyššího a pravých duchovních rádců je vždy bez 
jakýchkoli známek strachu, obav, zmatku, bolesti, nepohodlí, stísněnosti či 
jakýchkoli jiných podobných stavů a procesů. Namísto toho je jejich přítomnost 
vždy doprovázena stavem, procesem a pocity hlubokého míru, ticha, pokoje, klidu, 
hluboké bezpodmínečné lásky, moudrosti, svobody, nezávislosti, radosti, potěšení, 
požitku, uspokojení, spokojenosti, štěstí, smysluplnosti, naplnění, zábavy, humoru; 
krásnými rozkošnými božskými úsměvy, smíchem, pozitivními žerty, lehkostí, 
pohodou, podporou, vyšším stupněm poznání, správnou intuicí, extází, euforií; a 
žádnými omezeními, žádnými ohraničeními, žádnými tabu, žádnými klapkami na 
očích, žádnými dvojitými hrami, žádnými fantastickými příběhy či pohádkami atd. 
Všechno je buď ano, nebo ne. A i když některé rafinované negativní a zlé entity 
dokážou předstírat, že mají tyto vlastnosti Nejvyššího a pozitivních pravých 
duchovních rádců, mimovolně sklouznou do nějakého jiného chování a způsobů a 
je pro ně těžké zachovat si své dekorum na příliš dlouhou dobu. 

Je-li někdo všímavý, pozorný a bdělý, dříve či později objeví toto sklouznutí, které 
zlé a negativní entity dříve či později učiní. Požádejte o vedení, záštitu a ochranu 
pravého Nejvyššího a vaše pravé duchovní rádce a vaši pravou Niternou mysl, 
abyste nebyli oklamáni a zaváděni některými z vašich osobních sklonů, toužebných 
přání a proseb slyšet od duchů to, co chcete. Zlí duchové to velice milují a lapí vás 
do této situace. Jakékoli projekce vašeho toužebného přání, osobních sklonů, 
předsudků, jakákoli touha slyšet, co chcete, je potravou a otevíráním vrat 
negativním entitám, které vás i vašeho klienta zaplaví a nakrmí vás nepravdami, 
které chcete slyšet kvůli vašim vlastním osobním sklonům, touhám a toužebným 
přáním, která nemají nic společné s pravou láskou a moudrostí pravého Nejvyššího.
Buďte si vědomi této situace a dávejte na ni pozor. Toto je past pro všechny 



terapeuty a všechny lidi, kteří dělají věci z osobních, zkažených, zištných důvodů, a 
ne z pozice pravé bezpodmínečné lásky a moudrosti. 

Z toho důvodu, abyste se vyhnuli všem těmto nástrahám, pravý Nejvyšší každému 
doporučuje od této chvíle až do aktualizace informací řídit se důsledně ve své práci 
a ve své vlastní autohypnóze následujícími kroky a postupy. 

Kroky k dodržování náležitých postupů v procesu duchovní
hypnoterapie a duchovní autohypnózy 

1. Důkladné prozkoumání úmyslů a motivací asistenta, příjemce i toho, kdo 
vykonává duchovní autohypnózu, za účelem odstranění jakéhokoli egoismu, 
osobních zištných důvodů, osobní slávy a osobních sklonů a podobných věcí. 
Bezpodmínečná potřeba a nezbytnost každodenního sebezkoumání, očišťovaní a 
úklidu.

2. Kontakt s pravou Niternou myslí a její prověřování. Koho uctívá Niterná mysl? Co 
ví Niterná mysl o Přirozenosti Nejvyššího? Kdo je Nejvyšší? Jaký druh postoje má 
Niterná mysl ke Svaté Bibli? K reinkarnaci? K předpovídání budoucnosti ve smyslu 
přesných či přibližných dat? Zabezpečení, pod kontrolou pravé Niterné mysli, svých
pohybových reakcí nebo pohybů prstu.

3. Po důrazném a spolehlivém potvrzení, že je člověk v kontaktu se svou Niternou 
myslí, práce na takzvaných psychologických problémech z pozice Niterné mysli, 
které byly spuštěny různými zkušenostmi a událostmi, jež se odehrály od početí v 
matčině lůně po současnost, až dokud nejsou všechny tyto problémy vyřešeny.

4. Po vyřešení psychologických problémů; trvalé umístění na vrcholu duchovní 
hory, se skálou po pravé straně, čelem ke slunci a se severem po levé straně. 
(Odmítnutí takzvané Niterné mysli jít na vrchol hory nebo vyhýbání se chození tam 
je vážný problém. Toto znamená, že dotyčný není v kontaktu se svou pravou 
Niternou myslí. Vrchol duchovní hory nebo pobyt vysoko na hoře souvztaží, kromě 
mnoha jiných věcí, se stavem hluboké niternosti. Souvztažně se tedy Niterná mysl 
rovná vrcholu duchovní hory. Takže chození na vrchol své duchovní hory je fakticky
to samé jako chození do nitra, do niterné svatyně vlastní Niterné mysli.)

Od tohoto bodu má jedinec konat všechno z pozice svého umístění na vrcholu 
duchovní hory. Nejsou přijatelné žádné výjimky.

5. Osvobození a konverze vlastního stínu. Toto se musí bez jakékoli výjimky či 
vyloučení něčeho uskutečnit vždy na vrcholu vlastní duchovní hory. Když se stín 
objeví, člověk musí velice důkladně a důrazně tento stín prověřit, zdali je to pravý 
stín, nebo nějaký podvodník. Když už se naváže náležitý kontakt s vlastní Niternou 
myslí skrze pohybové reakce, potom pravá Niterná mysl může potvrdit, nebo 
nepotvrdit, zda má člověk co do činění s pravým stínem. Po konverzi se musí stín 
otestovat stejným způsobem, jak je popsáno v bodě 2. Projde-li ten stín úspěšně 
všemi těmi testy, je mu dáno nové jméno a z východu, od Nejvyššího, je bývalému 
stínu, nyní už pravému duchovnímu rádci, dán ohnivý dvojsečný meč a Svatá Bible, 
se kterými bude nápomocen při ochraně proti zaplavení a vlivu zel a nepravd a při 
prověřování každého, kdo se následně objeví na vrcholku duchovní hory, včetně 
vlastní Niterné mysli.



Po uskutečnění tohoto se jedinec zeptá, zdali jsou nějaké další problémy, které ještě
nebyly vyřešeny z hlediska konvertovaného stínu. Jsou-li, dotyčný přikročí k jejich 
vyřešení s pomocí konvertovaného stínu předtím, než postoupí dál. Nejsou-li, 
pokračuje se následujícím krokem.

6. Postupné představení dalších duchovních rádců. Všichni přicházející duchovní 
rádcové musí být důrazně prověřeni, jak bylo popsáno v bodě 2, i pomocí Meče 
Pravdy, který bojuje proti zlům a nepravdám. Konvertovaný stín poklepe mečem 
sedmkrát po pravém i levém ramenu každého, kdo se objeví na vrcholku duchovní 
hory a přicházející entitě přiloží otevřenou Svatou Bibli na čelo, na srdce na solar 
plexus. Svatá Bible je otevřena na Žalmech nebo na první kapitole Evangelia podle 
Jana.

Poté se jedinec zeptá každého nového pravého duchovního rádce, zdali z jeho 
hlediska jsou nějaké nevyřešené problémy, které je nezbytné vyřešit, než se bude 
pokračovat dál. Jsou-li, dotyčný přistoupí k vyřešení těch problémů s pomocí 
všech, kdož jsou přítomni na vrcholku duchovní hory. Po jejich zvládnutí, nebo 
nejsou-li žádné další problémy, se přejde k dalšímu kroku. 

7. Vyvolání Nejvyššího duchovního rádce, kterým je Nejvyšší. Objeví-li se nejprve 
nějaký zástupce Nejvyššího, pokračujte patřičným prověřováním popsaným v bodě 
2 a v bodě 6 a vyřešte jakékoli problémy, které je nutné vyřešit z hlediska tohoto 
zástupce (jsou-li nějaké) a jako přípravu na setkání s Nejvyšším.

Po patřičných přípravách se objeví Nejvyšší. Jedinec musí vyzvat Nejvyššího a 
velice důrazně Ho/Ji prověřit, aby si byl jist, že má skutečně co do činění s pravým 
Nejvyšším. Prověřování probíhá stejným způsobem, jak bylo popsáno v bodě 2 a v 
bodě 6. 

Po tomto se dotyčný zeptá, zda jsou nějaké nevyřešené problémy z hlediska 
pravého Nejvyššího, které je nezbytné vyřešit nejdříve. Jsou-li, přistupte k jejich 
vyřešení, než přejdete k následujícímu kroku.

8. Duchovní manželství mužských a ženských duchovních rádců. Pouze pravý 
Nejvyšší smí a může vykonat svatební obřad. Žádné jiné uspořádání není 
akceptovatelné, nebo je akceptovatelné pouze dočasně.

9. Je-li naznačeno, vykonejte exorcismus s přečtením práv a výsad vypuzované 
negativní či zlé entitě. Je-li ta zlá či negativní entita ochotna konvertovat, musí 
vyznat svoje hříchy, kát se z hloubi svého srdce a požádat Nejvyššího, Pána Ježíše 
Krista o odpuštění, milosrdenství a soucit.

Poté, co je tato entita přeměněna bílými světly na bílého ducha, je poslána do 
speciálního oddělení Nové školy pro duchovní obrození, znovupoučení a 
restrukturalizaci, kde je postupně přetransformována z negativní entity na pozitivní. 

10. Regrese do období před narozením, na různá místa, do různých stavů a 
podmínek, kterými jedinec prošel před inkarnací do negativního stavu, včetně jeho 
domovské základny.

11. Stanovení účelu jedincovy inkarnace do negativního stavu a typu voleb a 
zkušeností, jež vykonal a měl do této chvíle.



12. Je-li připraven, ustanovení životního plánu, dalších kroků, které je nezbytné 
učinit při naplňování jeho poslání a pověření během pobytu na planetě Zemi.

Toto jsou hlavní kroky, které musí jeden dodržovat, aby se vyhnul jakémukoli 
otevření se kontaminaci, znečištění, oklamání a zkreslení negativními, zlými a 
temnými silami. 


