
KAPITOLA DEVÁTÁ 

O původu současného člověka 

Dne 2. března 1983, během hlubokého meditačního stavu, v přítomnosti všech z 
Nové nebeské společnosti, bylo přijato od Nejvyššího následující zjevení ve formě 
objasnění týkajícího se původu současného člověka. 

Když se původní pseudotvůrci pokoušeli zfabrikovat člověka skrze proces 
biklonování, popsaný v knize „Základy lidské duchovnosti“, záměrem nebylo 
způsobit katastrofu člověčenstva a aktivovat negativní stav. Byl to jakýsi první krok 
toho procesu jako příprava na aktivaci negativního stavu a jeho uvedení do 
dominance. Ve druhém kroku neboli ve druhém kole, které se odehrálo několik 
milionů let po prvním kroku, když vymysleli fabrikaci novodobého člověka, který byl
pod naprostou kontrolou negativního stavu, pseudotvůrci přidali skrze magii a 
souvztažnou genetickou manipulaci k procesu biklonování něco, co předtím v 
prvním kole vyzkoušeno nebylo. Udělali to, že namísto biklonování přišli s 
triklonováním. Ale tentokrát vzali gen či geny, nebo buňku z opici podobného tvora, 
který žil tehdy na planetě Zemi. Ten tvor byl ovládán výlučně instinkty a primitivním 
instinktivním, reflexivním typem chování, bez jakékoli racionality čili rozumového 
procesu a s malým nebo žádným proniknutím do duchovních hodnot. Důvod, proč 
bylo nutné přidat zvířecí komponent, byl ten, že skutečná dominance negativního 
stavu na planetě Zemi, v přírodním stupni, nemohla být ustanovena a koncipována, 
pokud by přetrvávalo biklonování v jeho původní formě. Důvod tohoto byl, že v 
prvním uspořádání, když máte dvě buňky, mužskou a ženskou, od dvou lidí, nic 
zvířecího v pravém smyslu, nic primitivního, podobného něčemu divokému, 
instinktivního, jakoby reflexivního, ve smyslu reakce na podněty, není k dispozici, 
protože za těchto podmínek jsou lidé plně ovládáni duchovními principy, řízeni 
myslí, svojí vlastní myslí, tedy je kompletně, úplně a bezvýhradně aktivován princip 
vlády mysli nad hmotou. Taková situace nemohla pokračovat, pokud měla být 
ustanovena aktivace a dominance negativního stavu. Bylo nezbytné postupným 
způsobem a cestou odstranit tento princip vlády mysli nad hmotou a odstranit 
schopnost lidí komunikovat a řídit přírodu skrze racionální mysl duchovním 
způsobem a s použitím duchovních principů. Tak se lidé nakonec stali závislými na 
vnějších věcech, na vnějších zákonech, které vládnou jim, namísto toho, aby oni 
vládli těm zákonům. 

Toto triklonování nakonec vedlo ke stavu, kdy plně převládlo zvířecí, primitivní, 
ignorantské, neduchovní, neracionální, divoké chování. Takže, když se narodilo 
první lidské dítě, počaté v matčině lůně zvířecím způsobem, s těmi zvířecími 
vazbami, geny a vlastnostmi zděděnými po zvířatech, kompletně potlačili či zadusili 
jakýkoli duchovní princip, jakékoli zbytky duchovnosti a zablokovali Niternou mysl a
vymazali všechny vzpomínky na duchovnost. 

Důsledky a následky tohoto činu jsou zničující. Protože procesem fyzického 
narození a díky těm vštěpeným zvířecím genům jedinec úplně ztrácí jakékoli vědomí
nějaké duchovnosti a vědomé uvědomění si toho, kdo je a odkud pochází; a protože
nejsou žádné vzpomínky vůbec na nic, obzvláště ne na možnost jiných způsobů 
přicházení na tento svět, „přirozeně“ předpokládá, že toto je normální, náležitý a 
správný způsob; a že zvířecí způsob rození se a zvířecí, divoká, instinktivní, 



primitivní část v nás, ta agresivní, nepřátelská, přežívající část je nevyhnutelnou a 
integrální součástí lidského života a lidských bytostí a že je Božská, protože 
pochází z Nejvyššího. Klamný závěr této situace spočívá v tom, že je nevhodné 
vypuzovat či eliminovat takové zvířecí tendence, stavy a instinkty, protože jsou 
normálním a nezbytným nastavením a uspořádáním na planetě Zemi ve fyzickém, 
přírodním stupni. A že bez nich lidé nemohou být dostatečně agresivní, nemohou 
mít dostatek podnětů a motivačních faktorů pro vlastní obranu nebo pro konání 
čehokoli produktivního a konstruktivního. Tudíž namísto eliminace takových věcí je 
trendem inkorporovat je do sebe a usměrňovat je do něčeho tvořivého, 
produktivního, konstruktivního atd. 

Takže tato idea je natolik rozšířená, že dokonce i nejduchovnější lidé toto doposud 
považovali za pravdivý stav. Mně je však řečeno, že nastal čas napravit tuto 
nepravdu, tento názor a takové ztotožnění se lidstva s nutností inkorporace 
zvířecích, instinktivních, nižších, primitivních, atavistických, divokých, surových 
emocí, myšlenek, reflexí atd. Pravdou je, že člověk byl původně před „Pádem“, když
přicházel na tuto zemi jako nadělení, přímé nadělení z Nejvyššího, podle Nejvyššího,
skrze Nejvyššího a Nejvyšším, naprosto, kompletně a úplně duchovním člověkem, 
který si vybral specifické tělo, hodně odlišné od toho, které známe v současnosti, 
jehož tělo a jehož duch a duše neplodili či neobsahovali žádné geny či dědičné 
vlohy ze zvířecí, primitivní, divoké rodové linie přírody a jejího surového rozpoložení
a stavu. Duchovní člověk, první člověk, úplně, kompletně a naprosto převzal či 
dostal do vínku nebo jako odkaz či zdědil své vlastnosti od Nejvyššího. Toto je 
důvod, proč Pán v Bibli říká, že člověk byl stvořen k podobě a obrazu Božímu. V 
přirozenosti Nejvyššího se nenachází nic zvířecího, primitivního, divokého či 
surového. Tudíž nic, co pochází z Nejvyššího, podle Nejvyššího, skrze Nejvyššího a 
s Nejvyšším, neobsahuje nic, co by nebylo z Nejvyššího. Takový člověk se nemůže 
stát negativním. Aby se člověk stal negativní, bylo nutné se odchýlit od tohoto stavu
a skrze tajemnou a souvztažnou genetickou manipulaci, skrze proces triklonování 
vštípit sklony, které by člověka odvedly pryč od jeho odkazu a dědictví či linie, 
kterou následoval z Nejvyššího. 

Původně tedy existovala jen jedna linie, kterou člověk následoval, linie čisté lásky a 
moudrosti, čistého dobra a pravdy, dobročinnosti a víry; čisté produktivity, 
konstruktivnosti a tvořivosti; čisté inteligence, usuzování, racionality, bez jakýchkoli
instinktivních, surových, primitivních faktorů, které tak živě vidíme v životě zvířat. 
Tehdy neexistoval typ chování podnět-reakce, protože člověk kontroloval, skrze 
duchovní principy, zděděné od Nejvyššího v sobě, všechny podněty a určoval ty 
podněty a to prostředí a všechny přírodní zákony, které z takové kontroly vyplývaly. 
To znamená, že člověk zaváděl ty zákony z Nejvyššího, nebo že ty zákony byly 
zavedeny kvůli člověku, aby je řídil z duchovních principů. Samozřejmě, za takovéto
situace byly fyzický zjev i tělo člověka zcela jiné a pro nás těžko představitelné. To 
znamená, že to tělo, že každá jedna buňka byla neustále ve vědomí nebo úplně a 
kompletně kontrolována myslí, duchem, Niternou myslí a obzvláště Nejvyšším, z 
přítomnosti Nejvyššího v Niterné mysli. Každý pohyb a chování těla i reakce těla 
byly ovlivněny a byly výsledkem a souvztažností myšlenek, idejí, pojetí a 
duchovních stavů každého jedinečného jedince. Nebyla potřebná či představitelná 
žádná automatizace procesů a neexistovala žádná autonomní nervová soustava. 
Všechno bez výjimky či vyloučení něčeho bylo pod dobrovolnou kontrolou mysli. 
Toto je zákonný způsob, toto je zbožný způsob, toto je normální způsob, toto je 
přirozený způsob. Všechno ostatní, samovolné systémy, nedobrovolné stavy nejsou
přirozené, je to nepřirozený, bezbožný, nesprávný způsob. Byly navozeny, vštípeny 



prostřednictvím tajemné a souvztažné genetické manipulace, triklonováním lidí 
původními pseudotvůrci, což zahrnovalo tento zvířecí vzor a tendenci. 

Důvod, proč to bylo nezbytné udělat, byl ten, že nemohly být zavedeny žádné 
nevědomé procesy, a tedy žádná neznalost, což by zase znemožnilo uskutečnění 
negativního stavu. Toto nenormální a nepřirozené uspořádání, které je považováno 
za normální a přirozené a zbožné, ovšem poskytuje lidem všemožné výmluvy, 
odůvodnění a ospravedlnění toho, že jsou zlí a negativní, neboť z tohoto hlediska 
člověk nemůže být brán k zodpovědnosti za něco, nad čím nemůže mít kontrolu. 
Toto platí především v souvislosti s fyzickými chorobami, které jsou zdánlivě úplně 
nezávislé na kontrole kohokoli a které se zdánlivě nijak netýkají žádných 
duchovních či duševních věcí. Platí to však také o duševních chorobách a 
duchovních úchylkách, protože pokud někdo považuje tento stav a rozpoložení za 
normální, přirozené a zbožné, potom nemůže být zodpovědný za něco, co zdánlivě 
vůbec neovládá svojí myslí, protože věci obvykle přicházejí znenadání. Znenadání 
člověk onemocní, znenadání propadne depresi, znenadání se začne cítit tak či onak 
a ve většině případů si vůbec vědomě neuvědomuje, že by chtěl či že by se snažil 
být takový či onaký. Proto v této konotaci nemůže být brán k zodpovědnosti za svůj 
život a proto jsou jeho skutky a činy a chování omluvitelné, ospravedlnitelné a 
mohou být odůvodněny. 

Tato situace je ovšem falešná v tom, že lidé věří, že musí být takoví či že musí mít ty 
zvířecí sklony, neboť tyto jsou jediným, co je může správně motivovat, jak bylo 
zmíněno na začátku. Neuvědomují si ale, že pozitivní stav je jako takový ze své 
přirozenosti, tedy z přirozenosti Nejvyššího samozřejmě, čistou, úplnou, absolutní 
hnací silou a motivací všeho pozitivního a dobrého, všeho produktivního, tvořivého,
konstruktivního a že takovému stavu je vlastní trend neustálého duchovního 
pokroku, a proto nepotřebuje žádné zevnější, surové, zvířecí, divoké typy emocí, 
tendencí či instinktů, které by fungovaly jako motivační a intenční faktory v životě 
jedince. Ve skutečnosti je pravý opak pravdou. Ale lidé nevidí, že v negativním stavu
vynucené systémy, ať už duchovní, mentální, nebo fyzické, jsou stagnující, jsou 
destruktivní, jsou rigidní, že se nechtějí měnit či jít dál, ale že si za každých 
okolností přejí zachovat status quo a omezit své aktivity jen na zvířecí čistý trend 
přežití; svého vlastního přežití. Přežití statu quo. Proto ať existují v negativním 
stavu či v takovémto typu situace jakékoli motivační faktory, fakticky pramení z 
ostatků duchovních principů, které jsou obsaženy v genetických kódech lidských 
buněk z původního uspořádání, jaké existovalo před takzvaným „Pádem“. Toto 
původní nastavení je popsáno v Bibli slovy „ostatky“, což je tak velmi zdůrazňováno
všemi proroky. Slovo „ostatky“ znamená ostatky nějaké duchovnosti v lidských 
bytostech, které jsou využívány Nejvyšším pro jejich duchovní opětovné probuzení 
a jejich vymanění se z nevolnictví a otroctví zvířecího způsobu života. Z hlediska 
tohoto faktu je zjevné, že aktuální životní styl lidí na Zemi a všechna jejich věda a 
všechna jejich filosofie a duchovnost je skrz naskrz znečištěna, otrávena, 
kontaminována tímto neduchovním, zvířecím postojem, který musí být kompletně, 
úplně eliminován a odstraněn, pokud má být zaveden nový věk či nová duchovnost.

Prvním krokem této eliminace ovšem je zjevení a uvědomění si, že je to tak, že 
takové věci existují a že se takové věci staly. A toto je důvod, proč Nejvyšší v 
současné době zjevuje, co se přihodilo v procesu fabrikace „novodobého člověka“. 

Jak víte, vědci v oblasti medicíny věří, že vegetativní autonomní nervová soustava je
výhodou a že to tak má být. Avšak z hlediska těchto nových faktů je zřejmé, že není 



výhodou, ale ve skutečnosti je přítěží, která způsobuje nesčetně mnoho zničujících 
problémů v životech lidí. Existence vegetativních soustav či autonomních 
nervových soustav, které jsou zdánlivě mimo kontrolu člověka, jej dostávají do 
pozice hledání pomoci nebo pátrání po pochopení jejich funkce ze zevnějšku, z 
venku. V tomto případě u lidí z řad medicínských odborníků, kteří také objevili 
fungování těchto soustav díky vnějšímu pozorování, vnějšími nástroji, na základě 
symptomů a na základě popisu jejich funkce. Kromě toho, naprostá závislost 
novorozence a plodu před jeho fyzickým narozením na vnějším vstupu v matčině 
prostředí, v matčině lůně či při matčině péči o něj, naprostá bezmocnost dítěte vede 
k posilování potřeby dívat se navenek na všechno směrem k zevnějšku. A protože 
neexistují žádné vzpomínky či uvědomění si nějaké jiné cesty, principy duchovnosti 
a duchovní život nejsou dokonce vůbec brány v úvahu nebo jsou považovány za 
něco abnormální, neobvyklé, nevhodné, nedůležité, mající malý význam pro lidské 
přežití, obzvláště ve fyzickém smyslu. Takto jsou všechny možnosti poznávání či 
získávání nebo oživování kontroly mysli, principu vlády mysli nad hmotou, udušeny 
a člověk má ve skutečnosti velmi malou kontrolu nad svými tělesnými funkcemi, 
jako jsou například pohyby střev, močení, dýchání, funkce různých orgánů atd. 
Člověk potřebuje ze svého těla vylučovat odpad ve formě výkalů a moči přesně jako
zvířata. Taková podobnost se zvířecím životem a naprostá neznalost a závislost 
novorozence na primitivních instinktech ovšem vede vědce k tvrzením, že člověk je 
zvíře a že o tom to všechno je. Toto měli pseudotvůrci na mysli, dostat člověka do 
bodu, kdy bude sám sebe považovat za zvíře. 

Takže v původním nastavení před „Pádem“, před zavedením genetické manipulace a
procesu triklonování, existovala kompletní kontrola všech funkcí prostřednictvím 
zákonů duchovní mysli, jak bylo zmíněno výše, která umožňovala vyživování 
jedincova těla, duše a ducha takovým způsobem, že nebyl produkován žádný 
odpad. Tudíž lidské tělo neprodukovalo žádnou moč a výkaly, ale vše, co se 
zkonzumovalo, se přeměnilo na sílu, vitalitu, energii a vyzářilo se do okolí ve formě 
jakéhosi tepla, světla a aur, které přispívaly k údržbě přírodního prostředí a k jeho 
regulaci. Takže nebylo potřeba hledat pomoc či chápání procesů vně, protože 
všechno poznání bylo vědomé a bylo každému k dispozici pro použití v jeho Niterné
mysli, z přítomnosti Nejvyššího v jeho Niterné mysli. A toto je náležitá duchovní 
cesta, správná cesta, normální cesta, zdravá cesta. Všechno, co se od tohoto 
způsobu odchyluje, je nenormální, je nepřirozené; je to úchylné a není to od Boha. 
Tudíž je to bezbožné a pekelné. 

Pokud jde o zvířata, jejich původní funkce byla naprosto pozitivní, vlídná, 
mírumilovná a přátelská, byla manifestací duchovních souvztažností či reflexí 
životních procesů, které jsou zcela duchovní v nejzazším stupni přírodního stupně, 
takříkajíc v nejzevnějším nejzevnějšího. To nejzevnější nejzevnějšího se projevuje 
naprostou závislostí na instinktivních procesech, které si nevyžadují žádnou 
racionalitu či logiku, protože v takovém nastavení či stupni nemůže nastat žádné 
sebeuvědomění a sebepojetí. Takto jsou zvířata závislá na přírodních zákonech a 
jsou řízena a vedena těmi zákony zevnitř i z vnějšku. Protože se v maximální možné 
míře nacházejí v nejzazším zevnějšku, jsou řízeny zevnějškem podle principů, které 
jsou vštípeny do zevnějšku na základě duchovních zákonů z Nejvyššího. Poznání 
takových zákonů dostalo člověka do řídícího postavení či do přátelské pozice vůči 
zvířatům, a mezi člověkem a zvířaty byla dokonalá harmonie a člověk ovlivňoval 
zvířata svými myšlenkovými procesy a mentálními projekcemi. Zvířata tedy sloužila 
dobrému účelu. Zvířecí život se ve skutečnosti začal z idejí a pojetí vytvořených 
sentientní myslí jako souvztažnost těch idejí v tom nejvzdálenějším zevnějšku 



přírodního stupně. Jelikož tehdy neexistovaly žádné negativní ideje a žádné 
negativní myšlenky, neexistovala žádná negativní zvířata či negativní rostlinstvo 
nebo jedovatá či dravá zvířata, žádná divoká, agresivní zvířata nebo rostliny. Jen co 
začaly být vytvářeny negativní myšlenky, potom se samozřejmě díky těmto 
negativním, zlým ideám, myšlenkám a pojetím postupně začala v přírodním stupni 
nebo v zóně vymístění objevovat divoká, agresivní, negativní, jedovatá, nebezpečná,
dravá zvířata a jedovaté rostliny jako důsledek a souvztažnost takového negativního
myšlení. 

Jak lze vidět, struktura a dynamika zvířecího života, jaký existuje v současné době, 
není ničím jiným než odrazem a souvztažností vnitřního stavu záležitostí nyní 
existujících lidských bytostí na planetě Zemi. Úskočnost, nekonečná rozmanitost 
zlého a falešného smýšlení, idejí a pojetí v jejich nejmenších detailech vytváří 
všemožné viry, mikroby a bakterie negativní povahy; jedovatý hmyz, masožravé 
ptáky, divoká zvířata, plevel, slimáky, jedovaté rostliny a množství dalších 
početných druhů zvláštních, podivných, nebezpečných pseudoživotních forem, 
které existují na této planetě jak ve zvířecí, tak i v rostlinné říši. Všechny jsou 
výsledkem aktivace a dominance negativního stavu z vůle člověka. 

Účelem takové manipulace pseudotvůrců a fabrikace takového člověka, jak ho 
známe nyní, bylo ovšem dokázat, že lidské bytosti se nevyvinuly z Nejvyššího, ale 
ze zvířat podle přírodních zákonů, za použití vnějších sil, které jsou mimo kontrolu 
každého, a že do tohoto procesu nebyly zapojeny žádné duchovní principy nebo 
nadělení Nejvyšším. 

Z toho důvodu, kvůli návratu k pravé duchovnosti a k vskutku normálnímu 
zdravému životu, jaký byl na počátku z Nejvyššího, podle Nejvyššího, skrze 
Nejvyššího a s Nejvyšším, je velmi důležité a nutné odhalit pravou tvář tohoto mýtu 
a iluze, že člověk je zvíře a že zvířecí část výbavy lidského tvora je nezbytnou 
podmínkou přežití a že takový typ člověka, jakého máme na planetě Zemi právě teď, 
byl stvořen Nejvyšším. Jak lze vidět, lidské bytosti, jaké jsou nyní na planetě Zemi, 
nebyly stvořeny přímo podle Nejvyššího, z Nejvyššího, skrze Nejvyššího a 
Nejvyšším, ale byly zfabrikovány z ukradených principů duchovnosti, které byly 
překrouceny, zneužity a nepřirozeně, nenormálně a násilně zkombinovány s 
principy, které řídily zvířecí a rostlinný život, jak bylo uvedeno v knize „Základy 
lidské duchovnosti“. Taková násilná, nenormální, patologická, úchylná a deviantní 
kombinace ukradených duchovních principů s externími, vnějšími extrémními 
přírodními zákony, které řídí zvířecí a rostlinný život a které byly s použitím tajemné,
souvztažné genetické manipulace vštípeny a zabudovány do mentální a fyzické 
struktury lidských bytostí, které existují na planetě Zemi, vytvořila monstrózní stav a
v lidských bytostech se už více nenachází nic z podoby a obrazu Nejvyššího v jejich
původní formě a vzezření. Existují pouze zkreslené pozůstatky této podoby a 
obrazu, které lze nalézt ve schopnosti myslet, vytvořit si vlastní pojetí, vlastní 
představu, být racionální a konat svobodnou volbu. Tyto pozůstatky původní 
podoby a obrazu Nejvyššího v lidech umožňují každému, kdo touží změnit 
směřování historie lidstva, zastavení negativního stavu a jeho procesů, návrat k 
původnímu stavu čisté duchovnosti a ovládání hmoty myslí a opětovné nabytí 
původní podoby a obrazu Boha. Proto je životně důležité, aby se lidé přestali 
spoléhat na fyzické a zevnější prostředky a způsoby řešení problémů, ať už 
zdravotních, nebo jiných. Neboť, co je příroda, co je objektivní realita, co je hmota? 
Není to nic jiného než objektivizovaná a konkretizovaná myšlenka, idea či pojetí, 
manifestující se v zevnějšku a udržované tam v takzvané pevné formě pomocí mysli,



představující si takovou formu. Pokud někdo z mysli odstraní představu té formy 
nebo pevnost z přírody, okamžitě se to dezintegruje. Negativní stav však chce, aby 
se věřilo, že příroda a hmota jsou nezávislé na lidské mysli, že nikoli lidská mysl z 
Nejvyššího, podle Nejvyššího, skrze Nejvyššího a s Nejvyšším vytvořila, zavedla a 
byla původcem všech vnějších pevných forem hmoty, ale že namísto toho hmota 
vytvořila a byla původcem lidské mysli. Ovšem, aby to pseudotvůrci dokázali, bylo 
nezbytné, aby s použitím tajemné a souvztažné genetické manipulace zavedli onen 
zvířecí gen do lidského těla, když fabrikovali člověka pomocí procesu triklonování. 
Takovým způsobem byla zajištěna naprostá závislost lidského těla na externí 
hmotě, na přírodě a na tuhosti do té doby, dokud v to člověk věří. A jelikož 
neexistovalo žádné jiné poznání, než které se ztratilo procesem fyzického narození 
(což byl další pseudovynález pseudotvůrců k dosažení tohoto), člověk to považoval 
za normální a přirozený stav a je otrokem a je závislý na zevnějšku, na hmotě, na 
něčem, co bylo původně výtvorem jeho vlastní mysli. Jaká překrásná past, stát se 
otrokem svých vlastních projekcí a idejí, které se formují do pevné hmoty! 

Existovala však ještě jedna životně důležitá a zásadně důležitá věc, kterou 
pseudotvůrci tímto druhem manipulace dosáhli. Týká se to sexuality. Genetickou 
manipulací, když do lidí začlenili skrze triklonování zvířecí instinkty, zároveň také 
potlačili či udusili duchovní obsah sexuality, který je vlastní pravé lidské bytosti. Do 
lidí byly tedy implantovány zvířecí instinkty, touhy a choutky točící se kolem 
sexuality a obsažené v sexualitě. Tím se v podstatě dosáhlo dvou věcí. První, že 
sexualita byla umístěna v zevnějšku, v zevním pohlavním styku skrze pohlavní 
orgány, jaké se vyskytují u takzvaných vyšších zvířecích forem druhu savců, jejichž 
forma styku neposkytuje žádnou možnost úplné výměny mezi těmi dvěma principy, 
to jest mezi feminitou a maskulinitou a mezi maskulinitou a femininitou. Toto 
udržuje každého v izolaci, separaci a v uzavřenosti. V takovém vztahu nelze 
dosáhnout žádné poznání sebe sama, ostatních ani Nejvyššího. 

Druhá, že implantací zvířecích instinktů byla sexualita zredukována na jediný účel, a
tím je rozmnožování a pokračování druhů v přírodním stupni. Ještě jednou, v 
takovém postoji není žádná duchovnost, protože původním účelem takového 
rozmnožování je setrvat do věčnosti ve svých potomcích a skrze ně v přírodním 
stupni, aby se takříkajíc zanechal otisk svého vlastního jsoucna a bytí na této 
úrovni, jako kdyby neexistovala žádná jiná možnost pokračování nebo žádná jiná 
forma života než fyzická a přírodní. 

Protože ve zvířecím životě nemá sexualita žádný jiný účel než rozmnožování a nemá
žádný jiný smysl než toto, tento smysl a obsah sexuality byl přenesen na lidi, byl 
přijat a považován za jediný pravý, zbožný a duchovní význam a účel sexuality v 
lidech. Takže externalizace sexuality těmito prostředky a její uvedení na zvířecí 
instinktivní úroveň, a to za jediným účelem rozmnožovat se, zbavuje lidskou 
sexualitu jakékoli duchovní konotace. A jelikož Bůh nemá podle lidského pojímání 
žádné zvířecí sklony, je asexuální; a jelikož pouze Bůh je dobrý a pravdivý, nic, co 
není z jeho dobra a pravdy, nic, co není obsaženo v Bohu, není dobré a pravdivé, a 
proto je to špinavé, nečisté, nemorální, překroucené a tolerované jen za účelem 
rozmnožování lidského druhu, což je ospravedlnitelné jako duchovní prostředek, 
protože Bůh chce, aby se lidé množili, jak to naznačuje doslovný smysl Bible. Vidíte,
jak vychytralé, rafinované a zničující je toto nastavení v lidech, obzvláště v 
souvislosti s přirozeností Nejvyššího? Tento přístup naprosto zkreslil, zmrzačil a 
překroutil chápání, pojímání a vnímání pravé Přirozenosti Nejvyššího, kdož je 



Absolutní Sexuální Bytost v Jeho/Jejím věčném manželství femininity a maskulinity 
a všech jejich dokonalých vlastností a odvozenin. 

Tímto pseudotvůrci dosáhli svého cíle u nyní existujících lidí. Lidé na Zemi nemají 
pravé chápání, jaká je přirozenost Nejvyššího a kdo je Pán Ježíš Kristus. Podle 
jejich pojímání, jak bylo uvedeno výše, je Bůh asexuální, a proto účelem života 
člověka, pokud si přeje být Boží podobou a obrazem a následovníkem Boha, je 
úplně se vzdát sexuality, distancovat se od jakýchkoli žádostivých, sexuálních 
tužeb, neboť ty jsou zvířecí, bezbožné a omezují sexualitu jen na rozmnožování a 
jen na rámec manželských svazků, protože to je tolerováno Nejvyšším. Avšak jen co
opustíme toto tělo, podle tradičního přístupu budeme bezpohlavní, Bohu podobné 
osoby, bez jakýchkoli sexuálních pocitů či potřeb. Toto je velice běžné přesvědčení 
mezi lidmi, jež jim bylo vštěpováno, natlačeno do hlav a tajemně, souvztažnostně a 
geneticky vmanipulováno do nich prostřednictvím nastavení popsaného v tomto 
poselství. 

Buďte si vědomi a dejte si pozor na to, že čím více se někdo ztotožní s takzvanými 
vědeckými myšlenkami, že člověk je zvíře, i když společenské, tím více se dotyčný 
zvířetem stává a ztotožňuje se s divokými, agresivními, násilnými, sobeckými, 
vskutku zvířecími pojetími, jež neobsahují nic Božské, dobré, duchovní či náležité, 
ani nic z podoby a obrazu Nejvyššího. A tak se jeden opravdu stává ďáblem, 
satanem, démonem a zlým duchem pekel. A samozřejmě pravdou je také opak. Čím 
méně se někdo ztotožní s takovými pseudovědeckými koncepty a čím více se 
distancuje od zvířecích, zvířeckých tendencí a instinktivních, surových emocí a 
pojetí, tím více se stává podobou a obrazem Nejvyššího.


