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ÚVOD

Tato kniha se zabývá především dvěma hlavními záležitostmi. 

První záležitost se týká prohloubení chápání Nového Zjevení ve smyslu správného
uchopení, porozumění a aplikace různých duchovních konceptů a jejich praktického
využití  ve svém každodenním životě. Tedy, v rámci této záležitosti  zde lze nalézt
různé upřesnění ohledně chápání pravé přirozenosti Nejvyššího, Ježíše Krista, atd.,
z  různých odlišných perspektiv;  ohledně původu a povahy současného člověka;
ohledně lidské sexuality; ohledně struktury Stvoření Nejvyššího; ohledně způsobů,
jak  se  lidé  inkarnují  na  planetu  Zemi;  a  ohledně  mnoha  dalších  podobných
záležitostí. 

Druhá záležitost se týká životně důležitého upřesnění správných postupů, které se
každému doporučuje dodržovat v procesu jeho / její duchovního autohypnotického
transu  a  při  léčbě  jiných  pomocí  duchovní  hypnózy  a  intenzivní  duchovní
hypnoterapie.  Tato záležitost  obsahuje propracovanou analýzu toho, co se může
stát  během takové  léčby,  pokud  se  tyto  postupy,  pravidla  a  směrnice  poruší,  s
následnou empirickou ilustrací léčby a jejích výsledků a následků v případě, že se
tato pravidla, postupy a směrnice úzkostlivě dodrží. Tato druhá záležitost obsahuje i
přesný postup, krok za krokem, jak jednat s různými dotěrnými negativními a zlými
entitami,  které  zamořují  jedincův  duchovní  autohypnotický  trans  a  duchovní
hypnoterapii, jakož i popis taktik a metod boje s nimi a jejich zdolávání. 

Při  porovnávání  těchto  dvou  záležitostí  by  zde  byla  tendence  vnímat  je  jako
oddělené a vůbec nesouvisející. Nicméně realitou je, že druhá záležitost je logickým
důsledkem první. Vše, co se stane v duchovní říši, má okamžitý dopad na všechny
úrovně lidského bytí  a existence a na celé Stvoření.  Z tohoto pravidla neexistují
žádné myslitelné výjimky či výluky. 

Během  nedávného  roku  či  dvou  se  objevily,  pokročily  a  vznikly  v  Stvoření
Nejvyššího a v Zóně Vymístění včetně planety Země různé věci. Jak lze jasně vidět,
v Stvoření Nejvyššího není nic stagnující či regresivní. Neustále tam probíhají různé
aktivity, které odrážejí Božský Zákon Neustálého Duchovního Pokroku. V důsledku
aplikace tohoto zákona je zcela pochopitelné,  že se uskutečňují  nové věci,  nové
vyšší  chápání,  nová  pravidla  a  jejich  aplikace.  Pokud  jedinec  nejde  cestou
pohyblivosti,  flexibility  a  proměnlivosti  ve  všech  aspektech  svého  života,  je
odsouzen  stagnovat  ve  starém,  prožitém,  zastaralém,  a  zpátečnickém  životním
stylu,  který  ho /  ji  dovede do bezedné propasti  regresivního,  neproduktivního a
marného "živoření". 

Jak bylo zmíněno mnohokrát předtím (v jiných autorových knihách), tento duchovní
pokrok se odehrává v krocích. Každý aktuální krok jedincova života je následností
předchozího kroku a bude následován novým, dalším a vyšším krokem. Každý krok
vyžaduje svůj vlastní soubor pravidel pro adaptaci, přizpůsobení a využití. Když se
vyčerpá a plně využije užitečnost každého aktuálního kroku, následuje po něm nový
krok. V tom novém kroku jsou všechna pravidla buď jiná, změněná, aktualizovaná
nebo  jsou  dalším  prohloubením  a  rozpracováním  pravidel  předešlého  kroku.
Dokonce  i  když  jsou  některá  pravidla  z  předchozího  kroku  v  novém  kroku
ponechány, tato pravidla musí být předefinovány, přizpůsobeny a přeformulovány



za účelem jejich správného a účinného začlenění do nové situace, aniž by navracela
zpět do ustrnulého postavení pokročení kroku stávajícího. 

Z tohoto lze vidět nebezpečí strnulého lpění na stylu a obsahu předešlého kroku - v
nezměněné formě. Takové lpění dává podnět ke vzniku mnoha závažných problémů
v lidském životě, které zvěčňují, napájejí a podporují bytí a existenci negativního
stavu. 

Tuto  knihu  tedy  lze  považovat  za  reflexi  neustálých  změn,  které  se  objevují  v
procesu duchovního pokroku od jednoho kroku k druhému. Tato kniha je současně
reflexí získávání hlubšího chápání těchto dvou záležitostí a jejich témat, než bylo k
dispozici dosud. 

Opět je zde namístě varování. Vše, co vyjde najevo v této knize, má sloužit jen k
úvaze. Nikoho to nestaví do polohy nutnosti  přijmout celý obsah či část obsahu
nebo idejí této knihy. Jednoduše se radí mít svou mysl a srdce otevřené a meditovat
o těchto věcech. Koneckonců, potvrzení může přijít pouze zevnitř vlastního srdce.
Toto  pravidlo je  samozřejmě pravdivé a  platné pouze za  jedné podmínky:  že  se
jedinec  kvůli  ověření  obrátí  na  své  srdce  v  totální  upřímnosti,  bez  jakékoliv
předpojatosti či předsudků svého vlastního systému víry či dogmat. Vlastní vnitřní
vztah s Nejvyšším, v čistotě svého srdce,  kde je  pravé království  nebeské,  jako
zjevil Ježíš Kristus, který / která je pravý Nejvyšší, by měl rozhodně převýšit jakékoli
osobní sklony a toužebná přání. 

Pokud kterýkoli z těchto pojmů, idejí a událostí, popsaných v této knize, přispěje
komukoli  ke  správnému  chápání  tajemství  lidského  života  na  této  Zemi,  nebo
poslouží  jako zdroj  hluboké kontemplace a  následných  změn k  stávání se lepší
lidskou bytostí a duchovnější lidskou bytostí, více si nelze přát. 
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