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ÚVOD 
 
Prvý diel tejto knihy pozostáva zo 100 Dialógov s Pánom Ježišom Kristom. Boli 

zaznamenané tak, ako nasledujú, a preto sa odporúča, aby sa prvýkrát čítali tiež 

tak, ako nasledujú. Niektoré Dialógy obsahujú témy, ktorým sa venovali 

predchádzajúce Dialógy, a preto by bez ich spojitosti s predchádzajúcimi Dialógmi 

bolo ťažké pochopiť, čo obsahujú. 

Tieto Dialógy možno považovať za sériu a pokračovanie Nového Zjavenia Pána 

Ježiša Krista a Korolárií k Novému Zjaveniu Pána Ježiša Krista. Nakoľko ich 

filozofia a všetko, čo je v nich obsiahnuté, sa priamo týka tých dvoch kníh, bez 

predchádzajúceho čítania tých dvoch predchádzajúcich kníh a bez dôkladného 

poznania a praktizovania toho, čo obsahujú, by nebolo možné v týchto Dialógoch 

nič správne pochopiť. Inak by len veľmi málo z toho, čím sa tieto Dialógy 

zaoberajú, dávalo zmysel. A nielen to, ale ich čítanie bez predchádzajúceho 

oboznámenia sa s obsahom a bez prijatia obsahu predtým publikovaných dvoch 

kníh v sebe skrýva istú mieru duchovného nebezpečenstva. Neznalosť a 

nepochopenie toho, čo tieto Dialógy obsahujú alebo čím sa zaoberajú, by mohlo 

viesť prípadného čitateľa k tomu, že odmietne všetko, čo obsahujú. V takom 

odmietnutí sa skrýva možné odmietnutie duchovnej pravdy pochádzajúcej priamo 

z Pána Ježiša Krista, Ktorý/Ktorá je Sám/Sama Osebe Absolútnou Pravdou. 

V tomto logickom zmysle sa môže odmietnutie obsahu týchto Dialógov rovnať 

odmietnutiu Pána Ježiša Krista. Toto je zmienené duchovné nebezpečenstvo. 

Samozrejme, na základe svojej slobodnej vôle a voľby môže každý prípadný 

čitateľ prijať alebo odmietnuť čokoľvek, čo je obsiahnuté nielen v týchto 

Dialógoch, ale aj v predchádzajúcich dvoch knihách spomenutých vyššie. Nikomu 

sa nič nevnucuje ani neukladá. Kvôli čestnosti a objektívnosti je však nutné 

úprimne varovať ohľadom možných dôsledkov, výsledkov a následkov akejkoľvek 

voľby v tomto ohľade. 

Hore uvedené podmienky a požiadavky sa plne týkajú aj Druhého dielu týchto 

Dialógov. 

Ďakujem vám za zváženie všetkého, čo je zjavované v týchto Dialógoch. 

 

Dr. Peter D. Francuch 

Santa Barbara, CA 

20. júna 2000 
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Prvý Dialóg 
  

24. decembra 1998 

 

Peter: Ako vieš, v poslednej dobe s Tebou vediem veľmi aktívne a intenzívne 

dialógy, týkajúce sa rôznych duchovných záležitostí, a tiež sa pýtam na platnosť 

niektorých vyhlásení a požiadaviek načrtnutých v Koroláriách k Novému Zjaveniu 

Pána Ježiša Krista. Okrem toho, cítim ohromnú potrebu, intuitívnu túžbu a takmer 

tlak zaznamenať naše dialógy a podeliť sa o ne s niektorými vybranými ľuďmi, 

spojenými s Tvojím Novým Zjavením. Prichádzajú tieto túžby, potreby, intuícia či 

čokoľvek, čo pociťujem, priamo od Teba, sú mi vnútené silami negatívneho stavu, 

alebo sú dôsledkom môjho smradľavého ľudského ega, ktoré chce, aby som sa cítil 

užitočný a povznesený nad ostatných? Čo je skutočne za týmto všetkým? 

Pán Ježiš Kristus: Dovoľ, aby Som ťa uistil, Peter, že v žiadnom prípade nie je 

náhoda, že pociťuješ takéto potreby alebo túžby. Prichádza to z tvojej intuície. 

Musím ti pripomínať, že najzreteľnejšie Som prítomný v tvojej intuícii? Takže, pre 

pokoj tvojej mysle ťa opätovne uisťujem, že to prichádza priamo odo Mňa, lebo 

súčasná duchovná klíma a situácia je taká, že si vyžaduje, aby si konal týmto 

konkrétnym spôsobom. Vráťme sa trochu späť do tvojej osobnej minulosti, 

týkajúcej sa transmisie tvojich predošlých kníh. Pamätáš, čo sa ti stalo, keď si 

publikoval svoju úplne prvú knihu, Princípy duchovnej hypnózy? Po jej 

publikovaní si cítil ohromné nutkanie pokračovať v písaní. V tom čase si si, 

samozrejme, vedome neuvedomoval, že tvojou rolou a úlohou je byť prenášateľom 

Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista. Aké myšlienky ti však vtedy napadali? 

Zo svojho typického ľudského hľadiska si sa ako aktívny klinický psychológ 

chystal pokračovať a písať niečo také ako ,Princípy duchovnej psychológie‘. Aká 

malicherná a obmedzená téma! Súčasne však na teba dorážala iná myšlienka a 

v tvojej mysli sa zobrazoval iný druh knihy s jej obsahom, nazvaný Základy 

ľudskej duchovnosti. Vtedy si si myslel, že z tvojej strany je duchovnou 

aroganciou čo i len vzdialene formulovať takú ohromne dôležitú tému, ako je táto, 

pretože — koniec koncov — ktože si ty? Čo si zač, že si sa opovážil čo i len 

uvažovať tak? Bol si len psychológ, ktorý nemal v popise zaoberanie sa niečím, čo 

sa týka takých obrovských a ďalekosiahlych záležitostí. Preto si s tou myšlienkou 

ohromne zápasil, odmietajúc dlhý čas konať podľa nej. Pamätáš sa však, že čím 

viac si s ňou zápasil, čím viac si sa jej pokúšal vyhnúť a odvrhnúť ju zo svojej 

mysle, tým bola silnejšia, takže sa v jednom momente stala neznesiteľnou a horela 

v tebe dovtedy, kým jedného rána — keď si sa zobudil z onej významnej snovej 

vízie — nebolo pre teba vyložene nemožné ďalej otáľať? Mohol si jediné — začať 

zaznamenávať. A ako vieš, toto bol úplný začiatok transmisie série kníh, ktoré ako 

celok tvoria Nové Zjavenie Pána Ježiša Krista. To obdobie bolo ohromným 

duchovným míľnikom, ktorý zahájil vo všetkých oblastiach multivesmíru, ako aj v 

Zóne Vymiestnenia a na planéte Nula niečo úplne nové. V tej dobe si si, 
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samozrejme, neuvedomoval, že planéta Zem je vlastne planéta Nula, alebo že 

vôbec existuje niečo ako Zóna Vymiestnenia. 

Nuž, súčasná situácia má veľmi podobný význam, hoci jej zmysel a obsah, ako aj 

súčasná duchovná klíma a pomery sú úplne iné. Nič nie je ani zďaleka také isté, 

ako bolo vtedy. 

Peter: Pociťujem ohromnú úzkosť a strach a váham pokračovať kvôli tomu, čo Si 

povedal v Prvom súkromnom rozhovore, v Doplnku 20 a v Oznámení, 

zaznamenaných v Koroláriách…, že v písomnej forme už viac neprídu žiadne 

posolstvá. Nerád by som sa ocitol v situácii, že porušujem túto požiadavku. Aká je 

realita ohľadom tejto požiadavky a nakoľko je tá požiadavka ešte stále platná? 

Pán Ježiš Kristus: Môžem presne zopakovať vyššie uvedené slová: „Nič nie je ani 

zďaleka také isté, ako bolo v čase transmisie spomenutej časti onej knihy.“ 

Odvtedy nastali v štruktúre Stvorenia, Zóny Vymiestnenia a planéty Nula obrovské 

zmeny. Došlo k niekoľkým nanajvýš významným posunom. Tie si vyžadujú 

odlišný prístup, postoj, chápanie, správanie a spôsob vzťahov, komunikácie a 

angažovania sa. Nie je náhoda, že si v tejto konkrétnej dobe odišiel do dôchodku 

zo svojho profesionálneho, ľudského typu zamestnania. Teraz si potrebný na úplne 

inej, všetko zahrnujúcej úrovni, venujúc všetok svoj čas Môjmu Novému Zjaveniu 

a všetkým, čo sú s ním spojení na všetkých úrovniach multivesmíru, vrátane Zóny 

Vymiestnenia a planéty Nula. 

Peter: Takže, čo s nebezpečenstvom písomného materiálu a so zosobneným, 

individualizovaným prístupom k tomuto všetkému? Čo s potrebou klásť svoje 

vlastné otázky a dostávať svoje vlastné odpovede? 

Pán Ježiš Kristus: V čase, keď boli tie typy návrhov poskytnuté, to malo byť tak. 

Bolo správne tak konať. Nezabúdaj však, prosím, ani na okamih, že odvtedy 

uplynulo už takmer päť rokov. (Vo februári 1999 uplynie päť rokov od prvej 

známky tejto záležitosti.) Snáď si pochabo nemyslíš, že veci sú ešte stále také isté, 

ako boli vtedy? Nespomínaš si, čo bolo vtedy veľmi jasne a dôrazne naznačené, že 

všetky Doplnky v Koroláriách… odzrkadľujú situáciu tu-a-teraz, a len tu-a-teraz 

situáciu, a že by sa nemali považovať za nemennú dogmu, zakotvenú navždy 

v pravidlách vášho správania a životného štýlu, aby sa nikdy, nikdy nezmenili, 

nemodifikovali, či nevyvrátili? Aké je pre tvoju ľudskú prirodzenosť ľahké  a 

toto vyhlásenie sa týka vás všetkých  zabudnúť na vyhlásenie opakované 

mnohokrát počas celej transmisie kníh Nového Zjavenia, že čo bolo náležité a 

vhodné včera, nemusí byť také dnes a čo je náležité, vhodné a správne dnes, 

nemusí byť také zajtra? Čo sa stalo s princípmi neustáleho duchovného pokroku? 

Takže, aby Som priamo zodpovedal tvoju otázku: Vtedy bolo životne dôležité a 

rozhodujúce, aby si každý vytvoril zosobnený a individualizovaný prístup a naučil 

sa byť závislý nie od Doplnkov, posolstiev alebo písomného materiálu, ale od 

svojej vlastnej intuície a jedinečného spôsobu komunikácie s Pánom Ježišom 
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Kristom vo svojom vnútri. Táto požiadavka sa priamo týkala záležitosti 

synergickej práce s pseudo-tvorcami, ktorí potrebovali zažiť odpovede na svoje 

otázky zo správneho zdroja a zo správnej pozície. Len vy všetci ste im mohli 

poskytnúť takéto odpovede. Išlo o to, aby sa kládli otázky a dostávali odpovede nie 

spôsobom vnucovania z vonka a od niekoho iného, ale z pozície svojho vnútra; to 

znamená, aby sa ilustrovalo pseudo-tvorcom, že jediné správne odpovede na ich 

otázky možno získať len z pozície vnútra, od Pána Ježiša Krista, Ktorý/Ktorá je 

plne prítomný v tom vnútri, a odtiaľ aj vo vonkajšku a vo všetkom medzi tým. Ako 

vieš, pre pseudo-tvorcov sú — alebo až do toho momentu boli — pojmy vnútro a 

individualizovaný, zosobnený prístup úplne neprijateľné, pretože sú nevedecké. 

Pretože sú alebo boli najväčší vedci všetkých čias — podľa princípov vedeckých 

požiadaviek, ktoré tak príhodne vytvorili — jediné náležité odpovede, ktoré bolo 

možné získať, boli odpovede získané na základe vonkajšieho objektívneho 

pozorovania, zhromažďovania informácií, klasifikácie udalostí a podobne, čo 

potom môže viesť k objektívnym záverom, z ktorých možno urobiť 

zovšeobecnenia, ktoré by platili pre všetkých. Samozrejme, ako dobre vieš, Peter, 

taký prístup vedie jedine k skresleniam a úplným nepravdám. Toto je dôvod, prečo 

bolo pre vás všetkých nutné zaviesť si odlišný spôsob získavania informácií, aby si 

pseudo-tvorcovia mohli všimnúť fakt, že náležité, platné a správne odpovede 

možno dostať len takým spôsobom, aký sa až doteraz odzrkadľoval vo vašich 

životoch. 

Peter: Aká je teda teraz situácia s pseudo-tvorcami, ich prisluhovačmi a 

renegátmi? 

Pán Ježiš Kristus: Tí, ktorí boli ochotní a pripravení naučiť sa túto nanajvýš 

významnú a dôležitú lekciu, sa ju naučili. Tí, ktorí neboli, tí odmietli uznať alebo 

prijať platnosť takého typu poučenia. Čo myslíš, ako dlho sa také lekcie musia 

zobrazovať, alebo ako dlho musia trvať v časopriestorovom kontinuu? Buď pokiaľ 

sa ich nenaučíš, alebo pokiaľ v tom učení nezlyháš. Také lekcie nemôžu 

pokračovať naveky, lebo keby to bolo tak, účinne by to bránilo duchovnému 

pokroku a naučeniu sa niečoho nového a odlišného. To by prakticky vytvorilo 

regresívnu a stagnujúcu situáciu, tak charakteristickú pre prirodzenosť negatívneho 

stavu. V tom prípade by negatívny stav nemohol byť až do večnosti eliminovaný. 

Taký výsledok nie je vôbec uskutočniteľný, pretože by bol v rozpore s Mojou 

Prirodzenosťou, s prirodzenosťou pozitívneho stavu a so sľubom, ktorý Som dal 

pred aktiváciou negatívneho stavu. Trochu neskôr si pohovoríme o ďalších 

aspektoch súčasného rozpoloženia pseudo-tvorcov, ich prisluhovačov a renegátov. 

Peter: Vráťme sa, prosím Ťa, k nebezpečenstvu spoliehania sa na písomný 

materiál a posolstvá prichádzajúce od Teba prostredníctvom mňa a následne 

oznamované ďalším zainteresovaným. 

Pán Ježiš Kristus: Nuž, Peter, pozri sa na to takto: Aký má ľudstvo problém, 

pokiaľ ide o písomný materiál? Uváž toto: vezmi si, napríklad, všetky tie takzvané 
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sväté knihy, ako je kresťanská Biblia, hebrejský Talmud, islamský Korán, tibetská 

Kniha mŕtvych, budhistické a hinduistické sväté knihy a mnohé iné. Čo sa s nimi 

stalo? Stali sa dogmatickým, nezmeniteľným, strnulým, stagnujúcim a naveky 

nemenným zdrojom ľudskej pseudo-duchovnosti, bez umožnenia akejkoľvek 

úpravy, obnovy alebo zmeny čohokoľvek v nich. A nielen to, ale stali sa nastálo 

zdrojom hrozne krvavých ľudských konfliktov a problémov. Ich absurdnosť 

zachádza tak ďaleko, že dokonca i zmeny vo formálnom jazykovom prejave sa 

považujú za znesväcujúce a hriešne. Pozri sa napríklad, ako všetci čitatelia 

kresťanskej Biblie a všetci ostatní vo svojich vlastných náboženských systémoch 

lipnú na oných archaických, starých, mätúcich anglických prekladoch so všetkými 

tými ,thous‘, ,thee‘ (staré, archaické osobné zámená na vyjadrenie slov ,ty‘, ,tebe‘, 

ktoré sa používajú len keď sa oslovuje nejaká osoba, zvyčajne Boh – pozn. prekl.) 

a na podobných nezmysloch, ktoré nemajú absolútne žiadny zmysel a význam. 

Predsa však na nich lipnú a nechcú v tomto ohľade nič zmeniť. A hoci existujú 

niektoré moderné preklady týchto kníh, ľudia stále uprednostňujú staré metódy, 

akoby tým, pri svojich snahách byť spasení, dosiahli lepšie výsledky — alebo 

prečo ich vlastne čítajú. 

Podobné je to s posolstvami alebo Doplnkami. Ich čitatelia budú mať tendenciu 

pozerať sa na ich obsah ako na nezmeniteľný, nemenný, vždy aplikovateľný a 

platný pre všetky časy a podmienky. Na ich platnosť sa musíte pozerať len 

z hľadiska ich historickej hodnoty, ako na odraz duchovnej klímy toho 

konkrétneho obdobia, ako na lekciu alebo poučenie o tom, ako nastával duchovný 

rozvoj a pokrok v tých časoch a ako sa na ňom budovali nové, progresívnejšie a 

pokročilejšie kroky. Ak sa na ne budete pozerať z tejto správnej perspektívy, vtedy 

a len vtedy budú mať náležitý zmysel a význam. V tom zmysle — a len v tom 

zmysle — bude ich platnosť večná. 

Peter: A čo záležitosť neposkytovania už žiadnych ďalších posolstiev nikomu, 

pretože by to bolo vnucovaním, a teda by sa toho mohli zmocniť sily negatívneho 

stavu. 

Pán Ježiš Kristus: V tom čase bolo nutné ustanoviť spôsob života, ktorý by 

každého, kto číta a praktizuje Nové Zjavenie Pána Ježiša Krista, učinil 

zodpovedným a povinným skladať účty za svoj vlastný život. Ako vieš, vtedy 

začala vznikať  duchovne veľmi nebezpečná situácia. Čitatelia Nového Zjavenia 

Pána Ježiša Krista sa začali spoliehať na to, čo si povedal alebo napísal ty, Peter, 

alebo úzkostlivo čakali, kým prostredníctvom teba prídu posolstvá. Ten typ postoja 

podporoval nebezpečnú závislosť od teba a od posolstiev. Ako vieš, závislosť od 

niekoho či od niečoho iného oberá jedinca o schopnosti vytvoriť si a vyjadriť svoju 

vlastnú jedinečnú osobnosť a prirodzenosť, brániac každému v schopnosti a túžbe 

myslieť a konať za seba, zo seba a podľa seba. V takom prípade sa dotyčný stáva 

otrokom negatívneho stavu, pretože negatívny stav je vybudovaný na vonkajších 

závislostiach a otroctve voči niekomu či niečomu inému. 
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Peter: Toto bol jeden z dôvodov, prečo došlo vtedy k bolestnému prerušeniu 

stykov medzi nami tu na Západnom pobreží, ako aj na Východnom pobreží? 

Pán Ježiš Kristus: Áno, aj keď nie jediný. Toto prerušenie stykov Som dovolil 

kvôli tomu, aby sa ustanovili individualizované a zosobnené životné štýly a zrušila 

sa vzájomná závislosť. Bola tu nebezpečná tendencia podporovať skupinový, 

pospolitý a vzájomne závislý spôsob života, ktorý by každému bránil nielen 

v náležitom chápaní princípov Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista a jeho 

Doplnkov, ale hlavne by bránil v poznaní postavenia, roly, úlohy a poslania, ktoré 

má odo Mňa. Toto prerušenie stykov však, nanešťastie, viedlo aj k opačnému, 

nežiaducemu a negatívnemu výsledku — tak typickému pre ľudí na planéte Nula. 

Na jednej strane sa predpokladalo, že v budúcnosti už nikdy nebudú prichádzať 

žiadne posolstvá a že prípad je, takpovediac, uzavretý. Na druhej strane, niektorí 

z vás predpokladali, že tvoje poslanie, Peter, sa skončilo alebo zavŕšilo a že už viac 

nebudeš reprezentovať, transmitovať, alebo hovoriť o duchovných záležitostiach, 

že Pán Ježiš Kristus opäť onemie a že každý bude odkázaný sám na seba, bez 

akéhokoľvek vstupu od kohokoľvek či čohokoľvek. Inými slovami, bolo to vzaté 

ako nesporná dogma, strnulý zákon a fixná, pevne zakotvená a nemodifikovateľná 

podmienka, ktorá sa nikdy nezmení. Súčasne niektorí z vás nesprávne usúdili, že 

keď už Peter nie je v tejto pozícii, potom bude touto rolou poverený niekto iný.  

Peter: Aký je v tom prípade rozdiel medzi prijímaním posolstiev a medzi 

zaznamenávaním, ktoré robím práve teraz? 

Pán Ježiš Kristus: A nie je to jasné? Spomínaš si, ako si pred niekoľkými dňami 

počas opätovného čítania 20. Doplnku natrafil na prehlásenie, ktoré ťa zasiahlo ako 

blesk, jasne naznačujúc, že súčasný posun (v tom čase) prechádzal od posolstiev ku 

kladeniu otázok? Koľkokrát si si čítal ten text, a až doteraz si vo svojej mysli nikdy 

nezaregistroval obrovský význam toho vyhlásenia? Pozri, ako sú prijímané (alebo 

boli prijímané) posolstvá: Pasívne, trpezlivo si čakal, kým nevložím myšlienky do 

tvojej mysle. Potom si ich zapísal a podelil sa o ne s ostatnými. Pokračovať takým 

spôsobom by kvôli súčasnej duchovnej požiadavke znamenalo, že posolstvá 

prichádzajú a že sú prijímané vnútením, a nie slobodou voľby. Také prijatie, 

založené na vnútení, by viedlo pseudo-tvorcov k záveru, že medzi pozitívnym 

stavom a negatívnym stavom niet žiadneho rozdielu, pretože, koniec koncov, 

všetko v negatívnom stave a v ľudskom živote je na základe vnútenia. Učinenie 

takého záveru by im bránilo v odhalení Absolútnej Pravdy, po ktorej pátrajú počas 

celého svojho bytia a existencie. V takom prípade by negatívny stav nemohol byť 

eliminovaný. 

Na druhej strane, pozri sa, ako prebieha tento Dialóg. Neprijímaš pasívne 

posolstvá, ale namiesto toho zo svojej vlastnej slobodnej vôle a voľby kladieš 

otázky, a pretože si požiadal o odpovede na tieto otázky, dostávaš tie odpovede. 

Nič ti nie je vnucované a nie je povedané nič, čo by nevzišlo z tvojej nesmiernej 

túžby poznať pravdu a žiť podľa nej. Toto je fundamentálny rozdiel, ktorý vedie 
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pseudo-tvorcov k uznaniu, že nie si pasívny otrok pozitívneho stavu, ale aktívna, 

slobodne mysliaca, nezávislá a jedinečná bytosť so slobodnou vôľou, ktorá je 

schopná pri pátraní po Pravde klásť príslušné otázky a následne dostávať príslušné 

odpovede. A čo je najdôležitejšie, tieto otázky prichádzajú z tvojho vnútra, z tvojej 

vlastnej zjednotenej mysle, bez toho, aby si čakal na niekoho alebo niečo, aby ich 

v tvojom mene inicioval a aby ti vnútil svoje vlastné odpovede. Tento druh 

komunikácie, ktorý je úplne nový, bráni každému v negatívnom stave, aby zistil, čo 

sa tu medzi Mnou a tebou odohráva. Jednoducho to obchádza ich uvedomenie. My 

dvaja sa spolu rozprávame a nikto nie je schopný narúšať tento proces. 

Peter: Sú nejaké kritériá pre kladenie takýchto otázok? 

Pán Ježiš Kristus: Samozrejme. Otázky možno položiť buď z čistoty svojho 

srdca, s pozitívnym a dobrým úmyslom, za účelom stať sa lepšou, milujúcejšou, 

múdrejšou a užitočnejšou bytosťou/entitou — v takom prípade prídu odpovede 

vždy zo správneho zdroja; alebo sa otázky položia s nejakým skrytým alebo 

zjavným postranným dôvodom alebo motiváciou, s nesprávnym zámerom a z 

nesprávnych dôvodov — a v takom prípade prídu odpovede z podvodného, 

negatívneho zdroja. 

Peter: A čo obsah Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista? Nakoľko sú platné jeho 

princípy a vyhlásenia? 

Pán Ježiš Kristus: Všimni si, prosím, jazyk a tému tej monumentálnej knihy. 

S výnimkou piatej kapitoly sa zaoberá predovšetkým analyzovaním prirodzenosti 

negatívneho stavu, jeho pôvodom, zdrojom a dôvodmi jeho aktivácie, 

prirodzenosťou ľudského života, planétou Nula a Zónou Vymiestnenia, pôvodom 

ľudských problémov, prirodzenosťou pozitívneho stavu, Prirodzenosťou Pána 

Ježiša Krista, významom života vo všeobecnosti a osobitne ľudského života (vo 

všetkých ich možných detailoch, do tej miery, do akej ste to, súc, takpovediac, v 

ľudskej koži, schopní pochopiť). Okrem toho, definuje základné duchovné zákony, 

na základe ktorých je život možný a uskutočniteľný, načrtáva správne duchovné 

princípy, ktoré riadia súčasný duchovný stav pre tento jednotlivý časový cyklus, a 

mnoho iných podobných vecí. Všimni si však, prosím, že pri formulovaní tých 

princípov, napríklad ako prežiť ľudský život alebo ako praktizovať princípy 

Nového Zjavenia, načrtáva najnutnejšie podmienky pre vaše prežitie uprostred 

negatívneho stavu a v ľudskom živote. Keď hovorí o duchovných princípoch, jasne 

rozlišuje medzi tými, ktoré budú mať platnosť pre všetky časové cykly, a tými, 

ktoré budú mať len dočasnú hodnotu, do konca negatívneho stavu. Ako vieš, potom 

budú také princípy buď modifikované, preformulované, alebo budú úplne zrušené. 

Aby Som teda odpovedal na tvoje otázky a zas a znovu to zopakoval (pamätáš si 

Doplnok 15?), nič v Novom Zjavení Pána Ježiša Krista nikdy nezostarne, 

nezastará ani sa nezruší. 

Peter: A čo kapitola 5 v tej knihe? 
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Pán Ježiš Kristus: Nuž, ako vieš, Peter, 5. kapitola bola napísaná pred 

dokončením celého obsahu Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista. Preto bola v tom 

čase a za daných okolností platným a správnym postupom. Dostupnosť Nového 

Zjavenia Pána Ježiša Krista v jeho úplnosti ale tú situáciu a požiadavku úplne 

zmenila. Nezabúdaj, že pred tou dobou bol pozitívny stav, obrazne povedané, 

veľmi odľahlý alebo vzdialený od negatívneho stavu, Zóny Vymiestnenia a vašej 

planéty. Preto bolo nutné a potrebné vyvinúť a zaviesť podrobne rozpracovaný 

postup, ktorý by každému zainteresovanému umožnil dostať sa do kontaktu so 

svojou duchovnou realitou a duchovnou rodinou. Avšak, odteraz čítanie, 

meditovanie, uvažovanie, premýšľanie či čokoľvek podobné ohľadom Nového 

Zjavenia Pána Ježiša Krista dostáva každého do priameho kontaktu so Mnou, 

s jeho pravou duchovnou rodinou a s pravou realitou pozitívneho stavu, 

s vedomým alebo bez vedomého uvedomenia si, že je to tak. Aby Som to teda opäť 

zopakoval: obsah tej kapitoly bude mať vždy historickú hodnotu, opisujúc 

duchovnú klímu, aká existovala predtým, než bola sprístupnená kompletná verzia 

Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista. Bude dobrou lekciou, základom pre 

porovnanie situácie, aká existovala predtým, so situáciou, aká existuje teraz a aká 

bude existovať v budúcnosti. Takže neprehliadajte ju. 

Peter: Rád by som sa vrátil k záležitosti rozkolu, ku ktorému došlo medzi nami 

pred niekoľkými rokmi a ktorý u niektorých z nás ešte stále pretrváva. Ako vieš, 

toto vo mne vyvolalo ohromnú mieru mučivej úzkosti, obáv, bolesti a pocitu 

opustenosti. Aký bol význam toho všetkého pre mňa osobne? Obzvlášť bolestivé je 

uvedomenie, že som úplne izolovaný a odlúčený od Marka Keatinga. 

Pán Ježiš Kristus: Áno, to je pochopiteľné. Pozri sa však, čo sa vtedy dialo. 

Pomaly a postupne si sa stával príliš závislý od Marka, čo sa týka všetkých vstupov 

alebo posolstiev odo Mňa. Postupne, takmer nepostrehnuteľne, si sa vzdával svojej 

komunikácie so Mnou priamo zo svojho vlastného vnútra a čakal si na Marka, že 

príde alebo že ho ty navštíviš uňho doma, aby si so Mnou komunikoval, použijúc 

jeho hlasivky a hlas. Sily negatívneho stavu z tejto situácie vytĺkli kapitál a začali 

prenikať do vašej skupiny, rozbíjajúc ju a vypínajúc tvoju vlastnú schopnosť 

kontaktovať sa so Mnou priamo z tvojho vlastného vnútra a vďaka svojmu 

vlastnému spoliehaniu sa na seba. Prestal si dôverovať všetkému, čo prišlo z tvojho 

vlastného vnútra. Na druhej strane, keď niektorí z členov vašej skupiny nesprávne 

usúdili, že si prestal byť reprezentantom a prenášateľom čohokoľvek, čo prichádza 

odo Mňa a z Môjho pozitívneho stavu a že si sa stal duchovne neschopným urobiť 

čokoľvek, okrem posedávania a namosúrenosti, začali ti navrhovať, čo by si mal 

robiť, aký by si mal byť a ako by si sa mal k nim správať a mať k nim vzťah. Také 

požiadavky z ich strany v tebe vyvolávali ešte mučivejšiu úzkosť a v ich 

prítomnosti si sa začal cítiť mimoriadne nepríjemne  a právom. Táto situácia má 

historický precedens, Peter, z tvojho vlastného života. Niečo podobné sa stalo pred 

transmisiou tvojej knihy Základy ľudskej duchovnosti. Vtedy si mal ohromné 

ťažkosti s prijatím faktu, že tvojím poslaním a úlohou odo Mňa je byť 
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transmiterom Môjho Nového Zjavenia. Veľmi málo si dôveroval tomu, čo 

prichádzalo z tvojej vlastnej mysle. Namiesto toho si sa spoliehal na to, čo ti 

prichádzalo odo Mňa cez veľmi mladého Marka Keatinga. Aby Som ťa naučil 

prestať sa spoliehať na iných, nezáleží na tom, akí čistí a akí dobrí boli a sú, a aby 

Som ťa naučil spoliehať sa na svoj vlastný vstup, bolo nutné na mnoho rokov 

prerušiť tvoje spojenie s Markom. Ten rozchod poslúžil veľmi dobrému účelu. Ani 

jeden z vás nemá ani poňatia o ohromnom duchovnom nebezpečenstve pre obidva 

vaše životy, ktorému sa predišlo týmto činom. A niečo podobné sa odohralo počas 

súčasného rozkolu. Ako vieš, s Markom, ako aj s niektorými inými nekomunikuješ 

už takmer dva roky. 

Peter: Musí toto prerušenie stykov a odlúčenie pokračovať? 

Pán Ježiš Kristus: To závisí od volieb, ktoré majú urobiť druhí. Niet objektívneho 

dôvodu, prečo by malo pokračovať. Avšak subjektívne, to je už iný príbeh. Voľby 

sa musia urobiť. V tvojej pozícii, Peter, kvôli tomu, kto si a aké je tvoje skutočné 

poverenie odo Mňa, by pre teba nebolo vhodné, aby si sa kontaktoval prvý. Pretože 

hovoríš v Mojom Mene (o tom budeme hovoriť trochu neskôr), pre nich by bolo 

vnútením, nevyhnutnosťou a nutnosťou počúvať, čo musíš povedať. Na druhej 

strane, mohlo by to v nich tiež podporovať typický ľudský odpor voči tomu, že 

musia s tebou komunikovať a počúvať, čo im máš povedať alebo oznámiť. Ani na 

sekundu nezabúdaj, čo to znamená rozprávať sa s ľuďmi v Mojom Mene. 

Peter: Je aj ďalší dôvod pre toto všetko? 

Pán Ježiš Kristus: Áno je. Ako vieš, ľudia majú veľmi silný sklon napodobovať 

alebo opakovať, čo robia iní a ako sa iní správajú alebo čo iní zažívajú. Pred 

mnohými rokmi, ešte predtým, ako boli napísané alebo publikované nejaké tvoje 

knihy, niektorí z tvojich bývalých študentov, ktorých si učil na Kalifornskej 

univerzite, vyhlásili: „Ak to môže robiť Peter alebo Dr. Francuch, môžeme to robiť 

aj my, a dokonca lepšie.“ Takže, chceli sa stať tebou, namiesto toho, aby sa stali 

sami sebou. Pamätáš si tie udalosti? Pokusom kopírovať ťa alebo byť ako ty 

odmietli svoje vlastné jedinečné osobnosti, svoje vlastné poslanie a úlohu a stali sa 

vo svojom snažení neužitočnými a neproduktívnymi. Kde sú teraz s takým 

postojom? Chápeš, čo myslím? Takže vo vašej súčasnej situácii sa u niektorých 

členov vašej skupiny začal rozvíjať nebezpečný sklon pokúšať sa mať rovnaké 

zážitky alebo byť rovnaký, ako si ty. Aby sa im zabránilo chytiť sa do pasce, ktorú 

im nastavili sily negatívneho stavu, bolo nutné separovať ich od teba, aby sa naučili 

byť sami sebou a spoliehať sa na svoju vlastnú intuíciu a na vstup zo svojho 

vlastného vnútra, a nie na teba či na niekoho iného v tejto veci. 

Peter: Ešte raz, otázka znie: Musí táto situácia pokračovať? 

Pán Ježiš Kristus: Znovu, to závisí od toho, v akom rozsahu sa poučili a v akom 

rozsahu sú ukotvení vo svojom vlastnom vnútri a nakoľko sú v súčasnosti 

nezávislí. Sú schopní nadviazať vzťah založený na tomto novom prvku, ktorý 
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nepodporuje potrebu napodobovať alebo kopírovať niekoho či niečo? Zbavili sa 

takej tendencie? Sú dostatočne silní a zdatní, aby boli schopní odolať pokušeniu 

chcieť byť ako ty, Peter, alebo mať podobné zážitky a podobnú úlohu? Sú spokojní 

so svojou vlastnou prirodzenosťou, so svojou vlastnou, jedinečnou úlohou, rolou a 

pozíciou, ktoré majú odo Mňa? Prijímajú, kto sú a prečo sú na planéte Nula, nech 

sú kýmkoľvek alebo nech je tu ich rola akákoľvek? Sú ochotní prijať fakt, že nikto 

nie je rovnaký a že každý má svoje vlastné jedinečné skúsenosti, ktoré nemožno 

opakovať alebo napodobovať? Ak odpoveď na tieto alebo podobné otázky znie 

„Áno“, potom rozhodne táto situácia nemusí pokračovať. V opačnom prípade by 

za súčasných pomerov nemohlo dôjsť v tomto osobitnom ohľade k žiadnej zmene. 

Peter: Aby som otázku ešte raz zopakoval: Čo záležitosť písomného materiálu? 

Ako je duchovne nebezpečné zaznamenať tento alebo iný druh dialógov vo forme 

písomného materiálu a podeliť sa o ne s ostatnými? 

Pán Ježiš Kristus: Ako vieš, Peter, predtým bolo uvedené, že takýto druh 

informácií by sa mal s ostatnými zdieľať vo forme rozhovoru. V čase, keď ti bola 

táto rada poskytnutá, bolo kvôli pseudo-tvorcom nutné zaviesť odlišný prístup. Ten 

prístup si vyžadoval odchod od skupinového zdieľania k individuálnemu. Dôvod 

tohto bol jasný: Ak sa pseudo-tvorcovia, ich poskokovia a renegáti spoliehajú na 

masy a množstvá, ak je toto ich baštou, potom v porovnaní s tým sa individuálny 

prístup, komunikácia zoči-voči, vyhne ich pozornosti. Hlavným dôvodom tu bola 

otázka bezpečnosti. Zároveň, pokiaľ za vtedajších podmienok písomný materiál 

čítal niekto iný, stavalo to čitateľa do pozície vnútenia. Prijatie čítaného materiálu 

vnútením dostávalo čitateľa do ohromného nebezpečenstva, že sa stane terčom síl 

negatívneho stavu. Takže ešte raz, išlo o bezpečnostné dôvody a o zamedzenie, aby 

sa akýkoľvek prípadný čitateľ stal terčom. Odvtedy však došlo k monumentálnemu 

posunu (vlastne, odohralo sa niekoľko takých posunov!). Len čo sa každý z vás 

ukotvil vo svojom vlastnom vnútri a len čo sa naučil spoliehať sa na svoju vlastnú 

intuíciu, a keď pseudo-tvorcovia dostali nutné odpovede zo správnej strany mosta a 

len čo ste pre nich dokončili svoje preklady, záležitosť bezpečnosti viac nebola 

udržateľná. Pokiaľ sa na žiadny písomný materiál nepozeráte dogmaticky, ako na 

niečo, čo je naveky v poriadku (hoci niektoré z jeho aspektov by mohli byť aj 

také), a pokiaľ ste ochotní zmeniť sa vždy, keď je taká zmena naznačená, ste pri 

čítaní písomného materiálu v bezpečí. Nezabudnite v tomto ohľade na jeden veľmi 

dôležitý faktor. Čo sa stane, keď sa s niekým delíte o dôležité informácie formou 

rozhovoru? Nuž, keď dotyčná osoba od vás odchádza, ako prekračuje prah vášho 

domu, alebo ako odchádza z vašej prítomnosti, najmenej tretina z týchto informácií 

je zabudnutá. Čím väčšia je vzdialenosť od vášho domu alebo z vašej prítomnosti, 

tým viac informácií sa vytratí z jej pamäti. V jednom časovom bode je všetko z 

toho alebo väčšina z toho buď kompletne zabudnutá, alebo sa uchová v pamäti 

skresleným a nesprávnym spôsobom. Opäť, táto situácia dáva silám negatívneho 

stavu šancu ovplyvňovať ho/ju takým spôsobom, aby si nepamätal/a správne nič, 
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čo sa dozvedel/a alebo čo získal/a počas takej konverzácie. Taká je ľudská pamäť. 

S tým nemôžete nič urobiť. Pokiaľ ste vo svojej ľudskej koži, bude to takto. 

Naproti tomu, písomný materiál vám aspoň do určitej miery dáva príležitosť 

osviežiť si svoju pamäť, pokiaľ k nemu pristupujete s pozitívnym a dobrým 

úmyslom náležite pochopiť, čo vám oznamuje, a vidieť ho ako cenné informácie, 

podliehajúce overeniu vašou vlastnou intuíciou a potvrdeniu z vášho vlastného 

vnútra. Ak k tomu pristupujete takýmto spôsobom, ste v bezpečí. 

Peter: Aby som znovu zopakoval: Čo s tvrdením, že by sme mali klásť svoje 

vlastné otázky a dostávať svoje vlastné odpovede? 

Pán Ježiš Kristus: Táto požiadavka sa týka záležitosti zosobnenia a 

zindividualizovania vášho vlastného života. To znamená, že každý je zodpovedný a 

každý je povinný skladať účty za svoj vlastný život. Kvôli tejto okolnosti všetky 

otázky a všetky odpovede na tie otázky, ktoré sa týkajú špecifického a jedinečného 

života špecifického jednotlivca, musia prísť len z jeho/jej vlastného vnútra. Nikto 

nemôže alebo nesmie zodpovedať také otázky za druhého. To by bolo hrubým 

porušením slobody voľby a nezávislosti jednotlivca. Bolo by to odporným 

vnútením, ktoré by mohlo nepríjemne ovplyvňovať obidva životy, tak život 

pýtajúceho sa, ako aj život osoby, ktorá poskytuje také odpovede. Ohľadom tejto 

záležitosti však došlo v určitej miere k nedorozumeniu. Predpokladalo sa, ako pri 

mnohých iných veciach v ľudskom živote, že toto má všetko zahrnujúcu platnosť, 

že sa to týka všetkých a všetkého všestranným spôsobom. Keby to bolo tak, nikdy 

by si nebol schopný dostať Nové Zjavenie Pána Ježiša Krista alebo jeho Doplnky, 

alebo súčasné Dialógy. V tomto ohľade by bolo dobré osviežiť si pamäť a znovu si 

prečítať prvú kapitolu Hlavných ideí Nového Zjavenia, nazvanú ,O rôznych 

typoch zjavení a ako si správne overiť ich zdroj a platnosť‘. Tá sa obšírne 

zaoberá touto záležitosťou a záležitosťami rôznych typov zjavení. Samozrejme, 

jediné doplnenie, ktoré je potrebné v tejto kapitole urobiť, sa týka nástrojov na 

overovanie pravdivosti a zdroja každého takého zjavenia. Hovorilo sa tam, že také 

overovanie musí byť založené na princípoch duchovnej homogenity, definovaných 

v knihe Posolstvá z vnútra. Ako vieš, v tom čase ešte nebolo kompletné Nové 

Zjavenie k dispozícii. Preto musí byť v súčasnosti akékoľvek také overovanie 

založené na princípoch Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista, a nie na princípoch, 

ktoré sú v tej knihe. 

Dovoľ, aby Som túto záležitosť rozobral trochu podrobnejšie. V čase napísania 

Posolstiev z vnútra bolo Nové Zjavenie Pána Ježiša Krista v stave zrodu. Preto 

všetky náboženské systémy na vašej planéte obsahovali určité zrnká duchovnej 

pravdy, čo im dávalo zdanie jednotnosti. Tie pravdy ešte neboli z tých 

náboženstiev extrahované. Takže slúžili určitému pozitívnemu účelu, v tom 

zmysle, že poskytovali ľuďom určitý stupeň uvedomenia si duchovnosti, aj keď 

skreslenej. Také uvedomenie umožnilo ľuďom prežiť. Ako však vieš, len čo bolo 

transmitované Nové Zjavenie Pána Ježiša Krista, to vyňalo všetky tie zrnká právd, 
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ktoré boli obsiahnuté v tých náboženských systémoch, a učinilo tie systémy nielen 

zastaranými, ale aj totálne neschopnými, spiatočníckymi, neužitočnými, 

nebezpečnými a zavádzajúcimi. Preto už viac nie je vhodné odkazovať na ne 

nijakým spôsobom či štýlom.  

Vráťme sa však k tvojej pôvodnej otázke: Každý jednotlivec má zodpovednosť za 

kladenie svojich vlastných otázok a dostávanie svojich vlastných odpovedí, 

týkajúcich sa jeho/jej osobného života. Niečo iné je však, keď máš otázky, ktoré 

majú multiverzálny význam. Tie sa týkajú každého v bytí a existencii a pseudo-bytí 

a pseudo-existencii. Odpovede na tento druh otázok môžu prísť len od niekoho, 

koho som určil Ja za transmitera Môjho Nového Zjavenia. V tomto prípade cez 

teba, Peter. Pamätaj si, prosím, že je tvojím poslaním, tvojou úlohou, tvojou 

zodpovednosťou a tvojou povinnosťou, aby si Mi prezentoval tieto otázky a aby si 

odpovede na ne oznamoval všetkým zainteresovaným alebo zaangažovaným. Musí 

to však byť formou dialógu, aby sme sa vyhli záležitosti vnucovania. Priprav sa 

teda na svoju skutočnú prácu. 

Peter: Toto je dôvod, prečo som odišiel zo svojho profesijného zamestnania do 

dôchodku? 

Pán Ježiš Kristus: Áno. A nielen to, ale aj to, že tvoja skutočná práca sa len 

začína. 

Peter: Je nejaký špecifický dôvod na to, že posledného štyri a pol roka sa v mojom 

osobnom a súkromnom živote zdanlivo nič nedialo? 

Pán Ježiš Kristus: Dôvodom toho rozpoloženia bol fakt, že si bol zapojený do 

veľmi dôležitej práce niekde inde, v iných dimenziách. Kvôli tej práci bolo nutné 

udržiavať ťa na vonkajšej úrovni v režime dočasného zastavenia, aby tú dôležitú 

duchovnú prácu nič nenarušovalo. Tvoja vonkajšia aktivita bola teda obmedzená 

na tvoju každodennú prácu v mieste tvojho zamestnania, aby bola tvoja vonkajšia 

myseľ zamestnaná tým, čo sa odohrávalo vo vonkajšku, a tiež aby ti to pomohlo 

dokončiť si svoju prácu, kým budeš mať nárok na dôchodok. Čas tvojho odchodu 

na dôchodok sa zhoduje s ohromným posunom, ktorý nastal v duchovnej ríši a 

inde. Súčasná duchovná situácia je taká, že si vyžaduje celé tvoje angažovanie sa 

v Mojej práci na všetkých úrovniach bytia a existencie, vrátane najexternejšej 

úrovne. 

Peter: Má nejaký význam, že k zaznamenaniu tohto dialógu došlo na Štedrý 

Večer? 

Pán Ježiš Kristus: Samozrejme. Ako vieš, Peter, nič nie je náhoda. Nezabúdaj, že 

v tomto konkrétnom čase oslavujete dva najdôležitejšie míľniky, ktoré nastali 

v celej štruktúre času: Môj zrod do ľudského života, čiže Môj Prvý Príchod; a 

hlavne Moju Novú Prirodzenosť, ktorá bola zhruba v tej dobe dovŕšená. Pre tvoju 

informovanosť, od tohto dňa sa rodí niečo veľmi nové, veľmi odlišné, totálne 
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presahujúce všetko, čo bolo predtým k dispozícii. Dôsledok tohto faktu bude mať 

ďalekosiahle následky a dôsledky. Nič už nebude viac rovnaké. 

Peter: Je náležité a správne podeliť sa o tento prvý dialóg s našimi ľuďmi? 

Pán Ježiš Kristus: S niektorými, teraz však nie so všetkými. Intuitívne pocítiš, 

s kým máš tento dialóg zdieľať. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne, že Si sa so mnou zhováral. Dúfam, že budeme 

čoskoro v tejto forme rozhovoru pokračovať. 

Pán Ježiš Kristus: Bolo Mi potešením. Áno, budeme. Vždy, keď budeš mať 

akúkoľvek svoju otázku alebo otázku niekoho iného, ktorá má tento multivesmírny 

význam, môžeš so Mnou nadviazať kontakt kvôli ďalšiemu dialógu. Zatiaľ sa maj 

veľmi pekne. 
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Druhý Dialóg 
  

25. decembra 1998 

 

Peter: Dnes by som chcel pokračovať v našej diskusii o individuálnych 

odlišnostiach všetkých agentov pozitívneho stavu a o ich postavení vo vzťahu 

k Tebe a k Tvojmu Novému Zjaveniu a jeho Doplnkom. Pokorne Ťa prosím, aby Si 

bližšie spresnil túto záležitosť, ako aj moju rolu, postavenie a úlohu v tomto 

ohľade. 

Pán Ježiš Kristus: Predovšetkým, znovu si zopakujme, čo bolo o tom povedané 

v Koroláriách... Ako sa pamätáš, bolo tam naznačené, že žiadne osoby vo vašej 

skupine alebo, v širšom zmysle, žiadni agenti pozitívneho stavu nachádzajúci sa na 

planéte Nula — alebo kdekoľvek inde v tomto ohľade — nie sú na rovnakej úrovni 

chápania, prijatia, aplikácie alebo praktizovania Môjho Nového Zjavenia, ako ani 

toho, ako vnímajú, uznávajú, chápu, prijímajú a aký majú vzťah k Mojej 

Prirodzenosti alebo ku Mne osobne. Prečo je to tak? Po prvé, Moja Absolútna 

Prirodzenosť — a toto je pripomienkou toho, čo bolo povedané predtým — sa vo 

svojej plnosti nemôže prejaviť v žiadnej relatívnej alebo stvorenej entite/bytosti. 

Takže, Moja Prirodzenosť uvoľní vo Mne ideu určitého prvku, ktorá je následne 

prenesená na perspektívnu sentientnú entitu, na základe ktorej sa táto entita stane 

žijúcou, prosperujúcou, produktívnou, tvorivou, funkčnou, nezávislou a jedinečnou 

osobnosťou alebo „ja som“, relatívnym k Môjmu Absolútnemu „JA SOM“. 

Po druhé, keď je akákoľvek idea toho jedného prvku uvoľnená a prenesená na 

perspektívneho jedinca, stáva sa relatívnou len k tej oblasti Mojej Prirodzenosti, 

z ktorej bola uvoľnená. Kvôli podmienenosti a relatívnosti subjektu k objektu 

svojho zdroja, v tomto prípade ku Mne, je tento jedinec — na základe samotnej 

svojej prirodzenosti, odzrkadľujúcej tú časť Mojej Prirodzenosti, z ktorej vzišiel — 

schopný mať vzťah len k tomu aspektu a úrovni Mojej Prirodzenosti, z ktorej sa tá 

idea zrodila. Po tretie, je nemožné a úplne nepredstaviteľné opakovane uvoľňovať 

do bytia a existencie tú istú ideu toho istého prvku, pretože tá už má svoje miesto, 

položenie a život. Keby to bolo možné, vyžadovalo by si to zničenie už 

existujúceho jedinca, ktorý zaberá svoje vlastné jedinečné miesto, stav a položenie. 

Čo musíte v tomto ohľade pochopiť, ak môžete, je to, že idea dotyčného prvku 

môže byť premietnutá len do stavu, položenia, miesta a postavenia, ktoré sú už 

obsadené niekým iným. Koniec koncov, je to tá istá idea, a preto si vyžaduje svoj 

vlastný stav, položenie, postavenie a miesto. Pretože je však v tej situácii už niekto 

iný, tá istá opakovane uvoľnená idea by násilne vytlačila toho druhého z jeho/jej 

postavenia, stavu, položenia a/alebo miesta. Kvôli faktu, že dotyčná idea nemôže 

obsadiť žiadny iný stav, položenie, postavenie a/alebo miesto (koniec koncov, ona 

má vždy svoju vlastnú pozíciu, stav, položenie a/alebo miesto), musela by byť 

zničená, ustúpiac tej istej, opakovane uvoľnenej idei. Po štvrté, pretože dotyčná 



Dialógy s Pánom Ježišom Kristom — Prvý diel 

- 14 - 

idea pochádza z nejakého prvku v Mojej Prirodzenosti, ktorý je úplne jedinečný a 

úplne iný než akýkoľvek iný prvok, dáva príslušnému jedincovi jedinečnú 

prirodzenosť, ktorá sa líši od všetkých ostatných a všetkého ostatného v celom bytí 

a existencii. Po piate, jestvuje faktor súvzťažnosti s umiestnením toho jedinca do 

sveta alebo dimenzie, ktorá obsahuje, alebo, aby sme použili vhodnejšie slovo, 

odzrkadľuje ako celok ten aspekt Mojej Prirodzenosti, v ktorom sídli a z ktorého 

bol uvoľnený prvok, ktorý bol použitý na premietnutie svojej idey do tohto jedinca. 

A teraz, kvôli týmto faktorom môže mať každý jedinec ku Mne alebo k Mojej 

Prirodzenosti  ako aj ku všetkému, čo Som oznámil v Novom Zjavení Pána 

Ježiša Krista a jeho Doplnkoch  vzťah len z pozície svojho umiestnenia, stavu, 

položenia a/alebo miesta. Z tohto pramení dôvod, prečo nemôže mať ku Mne alebo 

k Môjmu Slovu nikto taký vzťah, alebo prečo nemôže chápať Moju Prirodzenosť 

alebo Moje Slovo tak ako ktorýkoľvek iný jedinec. 

Aby sme to teda zhrnuli, kvôli tomuto faktoru má každý jedinec svoju vlastnú 

úlohu, rolu, život a charakter, ktoré sú jedinečne iné, než majú iní. Existuje vždy 

súlad tejto roly a úlohy s oblasťou alebo úrovňou Stvorenia, v ktorej a z ktorej 

tento jedinec počiatočne vznikol. Takže vo svojej prirodzenosti nesie v jedinečnom 

konglomeráte a manifestácii všetky črty charakteru a prirodzenosti sveta, z ktorého 

bol inkarnovaný na planétu Nula, nech je to odkiaľkoľvek či z akéhokoľvek času. 

Kvôli tomuto usporiadaniu je tento jedinec zodpovedný a povinný skladať účty po 

prvé Mne, alebo, presnejšie povedané, idei toho prvku Mojej Prirodzenosti, ktorá 

sa stala zdrojom života a manifestácie toho jedinca; a po druhé, ten konkrétny 

jedinec je zodpovedný a povinný skladať účty svetu alebo dimenzii, kde bol 

umiestnený k trvalému pobytu a — v prípade agentov pozitívneho stavu, ktorí sú 

inkarnovaní na planéte Nula — z ktorých prišiel. 

Ako z tohto opisu vidíš, pre každého by bolo nesmierne nebezpečné pokúšať sa 

napodobovať alebo kopírovať kohokoľvek povahu, rolu, pozíciu a/alebo úlohu. 

Toto by sa rovnalo odmietnutiu, či dokonca deštrukcii všetkého, čo sa týka 

jedinečnosti vlastnej osobnosti a úlohy. Takže vždy, keď nejaký jedinec súhlasil 

s prijatím úlohy odo Mňa, ktorá si od neho/nej vyžadovala inkarnovanie sa na 

planétu Nula, ten jedinec tiež explicitne súhlasil, že to bude robiť výlučne z pozície 

svojej jedinečnej prirodzenosti, zo sveta, z ktorého prišiel, a hlavne z prirodzenosti, 

charakteru a čŕt tej idey špecifického prvku, ktorú Som uvoľnil z oblasti Mojej 

Absolútnej Prirodzenosti a preniesol na toho jedinca, dajúc mu/jej tým faktorom 

jedinečný život. 

Z toho, čo bolo dosiaľ povedané, je jasné, prečo nemôže byť nikto, nikdy na tej 

istej úrovni chápania, prijatia alebo vzťahu ku Mne alebo k Môjmu Slovu ako 

ktokoľvek iný. Pamätajte si, takto to má byť. 

Peter: A čo moja rola, postavenie, miesto, atď., v tomto všetkom? 
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Pán Ježiš Kristus: Ako si pamätáš z informácií obsiahnutých v 13. Doplnku  

ktorý si sa tak zdráhal prijať  týkajúcich sa tvojej vlastnej pozície, tvoja 

prirodzenosť bola stvorená z idey všetko zahrnujúcej oblasti Mojej Prirodzenosti, 

ktorá obsahuje v relatívnej kondícii  vo vzťahu k tebe  všetky prvky, ktoré boli 

potrebné, aby si sa stal výhradným transmiterom Môjho Slova. Potreba takéhoto 

obšírneho obsiahnutia pramení z faktu, že keď sa uvoľňuje alebo oznamuje Moje 

Slovo, nemôže byť obmedzené len na jedinú oblasť alebo región Môjho Stvorenia, 

alebo na nejaké miesto, stav či podmienky. Nezabúdaj, že Moje Slovo, v tomto 

prípade Moje Nové Zjavenie, vždy pochádza z Absolútneho Položenia a z toho 

dôvodu má najrozhodujúcejší a najsignifikantnejší význam pre všetkých v celom 

bytí a existencii a pseudo-bytí a pseudo-existencii. Takže obmedziť teba alebo 

tvoju prirodzenosť na akúsi jedinú ideu, prameniacu z nejakého izolovaného 

špecifického prvku z Mojej Prirodzenosti, by znamenalo obmedziť Moje Slovo 

alebo Nové Zjavenie len na ten jeden svet alebo oblasť, v ktorom si sa zrodil a kde 

si bol umiestnený. V tom prípade by sa Moje Slovo stalo relatívnym a 

obmedzujúcim, majúc veľmi malý alebo nemajúc žiadny dopad na zvyšok Môjho 

Stvorenia. Vidíš problém takejto situácie? 

Peter: Áno, úplne jasne. Čo však možnosť špecifického zjavenia, týkajúceho sa len 

jedného špecifického sveta, či dokonca jedného špecifického jedinca? 

Pán Ježiš Kristus: Nuž, ako vieš, Peter, a ako to bolo tak pekne zjavené v prvej 

kapitole knihy Hlavné idey Nového Zjavenia, také zjavenia, ako aj početné 

pseudo-zjavenia, sa objavujú na nepretržitej báze. Ako je však zrejmé z toho, čo 

bolo povedané vyššie, tie nemajú rovnaký multivesmírny význam ako tie, ktoré 

prichádzajú prostredníctvom teba, Peter. Tento faktor je potrebné nepretržite 

zdôrazňovať, aby sa vyhlo nebezpečnému duchovnému trendu hlásať niečo, čo 

nemá taký význam a čo sa týka len toho daného regiónu alebo toho daného jedinca. 

Keď sa takéto zjavenia vyskytujú na planéte Nula u niektorých agentov 

pozitívneho stavu, vo väčšine prípadov majú veľmi súkromnú a osobnú konotáciu 

a sú aplikovateľné len pre toho jediného jednotlivca. 

Dobrým príkladom takých súkromných a intímnych zjavení, alebo v tomto 

konkrétnom prípade rozhovorov so Mnou, by boli plodné a krásne Spisy Dr. Pietra 

Noomena. Dr. Noomen vydal dva zväzky svojich Spisov, v ktorých zaznamenal 

veľa rozhovorov, ktoré so Mnou viedol. Ako si si počas ich čítania všimol, jasne 

Som mu v nich naznačil, že iný by vnímal, chápal a komunikoval iným spôsobom, 

než  on. Avšak bolo na ňom, aby rozhodol, či chce svoje Spisy zdieľať s vybranými 

priateľmi a jednotlivcami. Evidentne, nebezpečenstvo takého zdieľania, rovnako 

ako každého zdieľania zážitkov, ktoré všetci máte, je vo fakte, že niektorí z vás, 

ktorí nie sú obdarení tým druhom schopnosti (koniec koncov, pred inkarnovaním 

sa na Planétu Nula ste z nejakých veľmi dôležitých duchovných dôvodov súhlasili 

s tým, že ju nebudete mať!), by mohli — pretože ste v ľudskej koži — v sebe 

vzbudiť túžbu mať rovnaký typ zážitkov a spôsob komunikácie, aké má Dr. 

Noomen alebo Peter Francuch, alebo Ľudmila Savelieva, alebo niekto iný. Pretože 
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nemôžete mať rovnaký druh zážitkov alebo spôsob komunikácie (porušovalo by to 

princíp vášho pôvodu opísaný vyššie), mali by ste tendenciu nahnevať sa, závidieť 

a/alebo žiarliť. V tom prípade by ste úplne zablokovali akúkoľvek schopnosť 

komunikovať so Mnou svojím vlastným jedinečným spôsobom, alebo náležite 

reprezentovať prirodzenosť sveta, z ktorého ste sa inkarnovali na planétu Nula, 

ktorého charakter a povahu máte manifestovať a ktorému máte prekladať všetko, 

čo sa deje na vašej planéte. Dopadnúť tak by pre vás znamenalo duchovnú smrť. 

V tom prípade by ste vo svojom poslaní biedne zlyhali a skončili by ste 

odmietnutím svojej pravej prirodzenosti, odmietnuc následne Moju Absolútnu 

Prirodzenosť, z ktorej vzišla vaša relatívna prirodzenosť. Vidíš ohromné duchovné 

nebezpečenstvo tejto situácie? 

Peter: Samozrejme. Musím sa ti priznať, že v minulosti som sa veľmi často 

dostával do rovnakých ťažkostí, závidiac niektorým zo svojich priateľov, ktorí boli 

schopní vizualizovať si Ťa a počuť Ťa a hovoriť s Tebou typickým ľudským 

spôsobom. Prosím Ťa, odpusť mi, že som bol v tomto, ako aj v akomkoľvek inom 

ohľade tak arogantný a bezohľadný. Okrem toho, môžem Ťa poprosiť o ďalšie 

spresnenie dôvodov, prečo to u mňa vždy bolo tak? 

Pán Ježiš Kristus: Rád, Peter. A rád ti odpustím. Ale aj ty si musíš odpustiť. A 

teraz tie dôvody: Ako si pamätáš z Prvého súkromného rozhovoru zaznamenaného 

v Koroláriách..., bolo tam uvedené, že tvoj spôsob komunikácie, transmisie, 

chápania a interpretácie všetkého, čo prichádza odo Mňa, je paralelný so spôsobom 

pseudo-tvorcov. Je to vedecký spôsob — pomocou logiky, uvažovania, klasifikácie 

a podobných spôsobov — tak vlastný vonkajšiemu prístupu každého vedeckého 

výskumu. Taký prístup neumožňuje žiadne vnútenia z vnútorného alebo 

subjektívneho zdroja. Dovoľ Mi, aby Som túto záležitosť rozviedol trochu 

podrobnejšie. Ako vieš, Peter, pseudo-tvorcovia pátrajú po Absolútnej Pravde. Čo 

je Absolútna Pravda? Najfundamentálnejšia a najjasnejšia pravda v tomto ohľade 

— ktorá je súčasne veľmi jednoduchá a nekomplikovaná, ako aj veľmi jasná — je 

tá, že jedinou Absolútnou Pravdou je Pán Ježiš Kristus, z Ktorého/Ktorej vzišiel 

všetok život a všetko ostatné. Toto je duchovným činiteľom akéhokoľvek života. 

Bez bytia a existencie Pána Ježiša Krista ako Jediného Absolútneho Bytia/Bytosti 

nie sú možné žiadne iné bytia a existencie. Táto Absolútna Pravda bude vždy 

absolútne pravdivá. V tomto ohľade nie je naveky mysliteľná vôbec žiadna zmena. 

Ak odvodíš všetky ostatné závery z tohto nepopierateľného faktu, tvoje poznanie a 

chápanie štruktúry a dynamiky života a všetkého, čo sa ho týka, bude náležité a 

správne. 

Toto však pre pseudo-tvorcov nebolo dostatočne presvedčivé, pretože to bolo príliš 

jednoduché, jasné a axiomatické. Potrebovali nejaký druh objektívneho dôkazu, že 

je to tak. Ako si teda počínať pri overovaní platnosti toho? Vyvinieš výskumnú 

metodológiu, ktorá sa bude úplne líšiť od všetkého, čo bolo až doteraz k dispozícii. 

Prídeš s nápadom, že aby si overil pravdivosť toho fundamentálneho 

východiskového predpokladu života — akéhokoľvek života, potrebuješ vyvinúť 
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niečo, čo by ti umožnilo nepriamym spôsobom objaviť, čo nie je Absolútna Pravda. 

Aby to urobili, pseudo-tvorcovia vyvinuli takzvanú vedeckú metódu overovania, 

založenú na objektívnom pozorovaní a štatistických pravdepodobnostiach, 

spočívajúcu v kvantifikácii zhromažďovaných objektívnych skúseností. Táto 

metóda je v jazyku štatistiky známa ako — vylúčenie Nulovej hypotézy. V našom 

konkrétnom prípade táto začína tvrdením, že neexistuje žiadna Absolútna Pravda. 

Len čo sa učiní takéto tvrdenie, potrebuješ dokázať, že buď je to tak, alebo to tak 

nie je. Následne začneš zhromažďovať všetky druhy informácií, ktoré nie sú 

pravdivé alebo správne. Ako ich analyzuješ, prichádzaš k záveru, že nie sú 

Absolútna Pravda, pretože sú nepravdivé. 

V jednom časovom bode, keď si už vyčerpal všetky možnosti, ktoré v tomto 

ohľade existujú, na základe tebou vyvinutej metodológie overovania nemáš žiadnu 

inú možnosť, než odmietnuť svoje tvrdenie, že niečo také ako Absolútna Pravda 

neexistuje. Na tejto križovatke svojho rozumového procesu nevyhnutne dospeješ 

k záveru, že pôvodné axiomatické, jednoduché a jasné tvrdenie o tom, čo skutočná 

Absolútna Pravda je, musí byť pravdivé v absolútnom zmysle. 

A teraz, Peter, tvoja metóda, ako dospieť k správnym záverom ohľadom tejto 

záležitosti, je s touto metodológiou paralelná v tom, že si nemal od nikoho, 

odnikiaľ žiadny zjavný vizuálny a/alebo sluchový vstup. Musel si sa spoliehať 

výlučne na svoje rozumové schopnosti, logické závery a intuíciu. Tie ti pomáhali 

rozoznať, čo nie je pravda. Len potom, nie skôr, ako si určil tento faktor, si mohol 

overiť svoje závery zo svojho vlastného vnútra, pomocou priameho vstupu odo 

Mňa. Musíš veľmi jasne pochopiť, prečo to bolo tak. Pseudo-tvorcovia arogantne 

predpokladali, že nikto nimi pôvodne vyfabrikovaný, a hlavne žiadna ľudská 

bytosť, nemôže vôbec dospieť k správnym záverom ohľadom tejto záležitosti a 

objaviť, čo bolo skutočne za všetkými týmito udalosťami, obklopujúcimi 

aktivovanie a uvedenie negatívneho stavu do dominancie, a za fabrikáciou 

ľudského druhu so všetkými dôsledkami, následkami a výsledkami. 

Chcem, Peter, aby si si predstavil, čo by sa skutočne stalo, keby Som sa ti mal 

objaviť v celej Svojej Sláve, takpovediac, s pompou a ceremóniami a keby Som 

veľmi autoritatívnym hlasom začal proklamovať všetky tieto veci a to, čo bolo 

zjavené v Novom Zjavení Pána Ježiša Krista. Predovšetkým, všetko, čo Som ti 

povedal, by si musel považovať za dané, bez akejkoľvek možnosti overiť si to 

svojím vlastným rozumovým procesom a logikou. Ani by si sa to neodvážil urobiť, 

pretože, koniec koncov — kto si ty, aby si sa hádal so Mnou, alebo aby si Mi 

diktoval, akým spôsobom by Som sa mal s tebou rozprávať alebo ťa inšpirovať, či 

podobné veci? Ak Ja niečo poviem, musí to mať absolútnu platnosť. Taký prístup 

by bol hrubým porušením tvojej slobody voľby a znamenal by hrozné vnucovanie. 

Stal by si sa otrokom nutnosti slepo veriť niečomu, čo nie je možné alebo dovolené 

overiť žiadnym spôsobom overovania. To by bolo hrozné, ako to tak živo 

dosvedčuje história slepej viery na vašej planéte so všetkými vašimi smiešnymi 

náboženskými systémami! Musím ti pripomínať, čo sa stalo Apoštolovi Pavlovi na 
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ceste do Damašku, na ktorej plánoval prenasledovať a vraždiť Mojich učeníkov, 

aby vo svojej horlivosti chránil svoj vlastný systém viery, založený na rituálnych 

Mojžišových zákonoch? Jeho takzvaný zázračný zážitok na tej ceste nakoniec 

viedol k zrade kresťanstva a k navráteniu sa späť k jeho starému ja po jeho návrate 

do duchovného sveta, ako to bolo tak pekne opísané v tretej kapitole Nového 

Zjavenia Pána Ježiša Krista. Nuž, v takom prípade by pseudo-tvorcovia povedali 

— „Aha, toto je príliš jednoduché, vidíte, hovorili sme vám to, tak ako sme 

predpovedali, nie je schopný objaviť skutočnú pravdu sám od seba, pretože, koniec 

koncov, my sme vyfabrikovali jeho ľudskú prirodzenosť a vieme, že to nemôže 

urobiť. Potrebuje pádne zjavenie od Teba, Boha, Pána Ježiša Krista, so všetkou tou 

slávou, pompou a ceremóniami a nezvyčajným zážitkom. Aké smiešne! To 

nedokazuje nič. To len dokazuje, že máme pravdu, a preto skutočne nič také ako 

Absolútna Pravda neexistuje. Žiadna nami vyfabrikovaná ľudská bytosť by nikdy 

nebola schopná objaviť ju metódami, ktoré sme za týmto účelom vyvinuli. Urobili 

sme ľudí takými, aby skutočne neboli nikdy schopní objaviť ozajstnú pravdu.“ 

Peter: Je nejaký ďalší aspekt tejto záležitosti, okrem toho, ktorý sa týka pseudo-

tvorcov? 

Pán Ježiš Kristus: Áno, je. Týka sa záležitosti, o ktorej sme hovorili dnes zavčas 

rána — že nikto nie je na tej istej úrovni duchovného uvedomenia, chápania, 

prijatia, aplikácie alebo realizácie Môjho Slova a/alebo Mojej Prirodzenosti, ako 

niekto iný. Spôsob a štýl, akým si prijímal informácie obsiahnuté v knihách Môjho 

Nového Zjavenia, je jedinečný a nezvyčajný. Najdôležitejším dôvodom, prečo nie 

si schopný vidieť a počúvať na iných úrovniach ako niektorí z vás, sa týka faktora 

všeobsiahlosti. Pamätaj si, prosím, že si v ľudskej koži. Ak by Som sa ti mal ako 

takému objaviť viditeľným a počuteľným spôsobom, muselo by to byť na tvojej 

ľudskej úrovni, pretože inak by tvoje ľudské ja nemohlo Môj iný spôsob objavenia 

sa prežiť ani na zlomok sekundy. Iste, mohol by Som to urobiť, aby Som potešil 

tvoje ľudské ego (alebo tvoje smradľavé ľudské ego, ako ty, Peter, rád hovoríš), ale 

v takom prípade by všetko, čo by si zažil, videl, alebo zistil v takom stave, bolo len 

na tvojej ľudskej úrovni, a nie na všetko zahrnujúcej multivesmírnej úrovni. A 

nielen to, ale ak by si sa mal pokúsiť aplikovať niečo, čo ti poviem na takej úrovni, 

na multivesmírnu úroveň — a taká tendencia by v tvojom prípade bola veľmi silná 

— oznamoval by si ľuďom len skreslenia a lži, pretože, koniec koncov, ten zážitok 

a to vyhlásenie by neboli určené nikomu a ničomu inému a nie sú aplikovateľné na 

nikoho alebo na nič iné. Vidíš, Peter, vďaka tomuto vysvetleniu, aké by bolo 

v každom ohľade nebezpečné a nevhodné, aby si ktokoľvek iný než ty osoboval 

rolu transmitera čohokoľvek vôbec prichádzajúceho odo Mňa — vecí, ktoré sú 

individualizované a zosobnené ich vlastným spôsobom — všetko zahrnujúcim 

multivesmírnym spôsobom? 

Peter: Áno, obávam sa ale, že sa to mnohým jedincom nebude páčiť. To ma 

dostane do roly vyvyšovania sa, farizejstva a neomylnosti. S najväčšou 

pravdepodobnosťou budem obviňovaný z duchovnej arogancie a podobných vecí. 
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Pán Ježiš Kristus: Je tvojím postavením, rolou a úlohou, Peter, aby si bol stále pre 

Mňa transmiterom všeobsiahlym multivesmírnym spôsobom. Takto Som ťa stvoril 

a toto je dôvod, prečo si bol zo Mňa stvorený. Ako však bolo uvedené už veľakrát 

predtým, vôbec to neznamená, že iní, s inými rolami, s inými úlohami a s inými 

postaveniami sú menejcenní, menej potrební alebo menej užitoční. Sú rovnako 

potrební, užitoční a hodnotní ako ty. Sú potrební vo svojom vlastnom postavení, 

pre svoj vlastný svet a pre svoj prínos k zásobárni poznania, ktoré zhromažďujú a 

prekladajú pozitívnemu stavu a vice versa. Vy všetci máte jednoducho prijať fakt, 

že máte inú rolu, úlohu a postavenie. A ak by ktokoľvek začal v tomto ohľade o 

tebe alebo o komkoľvek inom rozširovať zvesti, že si arogantný, farizejský, atď., 

taká osoba by potom, samozrejme, bola pod vplyvom negatívneho stavu. Nedaj sa 

ničím takým oklamať. Zotrvaj vo svojom cennom poslaní a v Mojich službách. 

A teraz by bolo dobré dať si prestávku a pokračovať buď neskôr dnes poobede, 

alebo zajtra ráno Tretím Dialógom. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za túto veľkú príležitosť rozprávať sa s Tebou. 

Pán Ježiš Kristus: Rado sa stalo. Je Mi vždy potešením, Peter, rozprávať sa 

s tebou. Teraz sa môžeš ísť opaľovať. 
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Tretí Dialóg 
 

26. decembra 1998 

 

Peter: Kým začnem s otázkami, rád by som sa ospravedlnil, že som Ti počas 

dvoch našich predošlých dialógov kládol tak veľa osobných otázok. 

Pán Ježiš Kristus: Nie je potrebné ospravedlňovať sa, Peter, nie je potrebné. 

Dovoľ, aby Som ti pripomenul, čo bolo naznačené v prvej kapitole Hlavných ideí 

Nového Zjavenia, spomenutej predtým. Ako si pamätáš, uvádzalo sa tam, že len čo 

je niekomu pridelená rola, pozícia a charakter byť reprezentantom alebo hovorcom, 

alebo transmiterom Môjho Nového Zjavenia, udalosti života tejto osoby, všetko, čo 

by sa mu/jej stalo — do najmenších možných podrobností — reprezentuje alebo, 

presnejšie povedané, odzrkadľuje nejaké dôležité udalosti, ktoré sa odohrávajú 

v multivesmíre a/alebo v duchovnom svete. Inými slovami, život takej osoby by 

bol odrazom všetkých možných posunov, ktoré by sa odohrávali počas duchovného 

pokroku a zmien. Ako Som ti povedal veľakrát, Ja som ti dal poslanie byť 

transmiterom Môjho Nového Zjavenia a ty si ho prijal. Kvôli tej úlohe všetko, čo 

sa deje v tvojom živote, nech je to čokoľvek, nech je to akokoľvek bezvýznamné, 

má nejaký hlbší význam a konotáciu, odzrkadľujúc, obrazne povedané, udalosti, 

posuny, pokrok, zmeny či čokoľvek, čo sa odohráva v duchovnej a multivesmírnej 

ríši. Kvôli tomuto dôležitému faktoru tvoje osobné otázky v skutočnosti nie sú 

osobné, ale majú mnohoúrovňový význam a odzrkadľujú niečo dôležité, čo treba 

povedať, pretože sa to týka nielen teba osobne — hoci aj to je pravda — ale aj 

všetkých a všetkého ostatného. Takže, vzhľadom na to, nemusíš sa ospravedlňovať. 

Je určitá paralela medzi tým, čo sa stalo v živote Apoštola Petra, ako je to opísané 

v tretej kapitole Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista, a tým, čo sa deje a čo sa 

bude diať v tvojom osobnom živote. 

Peter: Toto je dôvodom všetkých tých zvláštnych vecí, ktoré sa dejú v našom 

dome v Santa Barbare počas posledných dvoch alebo troch dní? 

Pán Ježiš Kristus: Áno. Len sa pozri, čo sa stalo: Ráno, 24. decembra 1998 si mal 

telefonický hovor z Anglicka, kde si bol informovaný, že náš priateľ, podporovateľ 

a pomocník, Wilf Grunau, odišiel z planéty Nula a prišiel do duchovného sveta. 

Tento hovor prišiel v čase, keď si zaznamenával náš Prvý Dialóg. Potom sa u vás 

doma začali kaziť veci. V tvojom hosťovskom dome začala unikať voda, upchal sa 

ti kuchynský drez, pokazil sa ti vysávač, prestali ti fungovať osvetľovacie telesá, 

prestala ti riadne fungovať práčka, atď. Všetko sa to stalo súčasne. 

Peter: Takže, aký je význam všetkých týchto frustrujúcich udalostí?  

Pán Ježiš Kristus: Je na to niekoľko dôvodov. Prvým je reflexia toho, že všetko 

staré, zavedené, dôverne známe a vžité vyčerpalo svoj úžitok, doslúžilo svojmu 

účelu a nie je viac udržateľné. Wilfov odchod z planéty Nula, kvôli tomu, kým bol 
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a čo reprezentoval a robil pre nás všetkých, znamená začiatok nového života, 

nových podmienok, nového stavu, novej skúsenosti a novej kreativity. Pokazenie 

sa rôznych komponentov v tvojom dome predstavuje fakt, že všetko staré, 

stagnujúce, fixné a opotrebované treba odstrániť, vymeniť alebo opraviť, aby sa 

uvoľnilo miesto a priestor niečomu inému, progresívnejšiemu, funkčnejšiemu, 

stabilnejšiemu a úplne novému.  

Tieto udalosti majú však aj iný zmysel. Sily negatívneho stavu si uvedomujú 

monumentálny posun, ktorý sa odohráva v tomto čase. Nanešťastie pre teba, Peter, 

si uvedomujú aj fakt, že akékoľvek takéto monumentálne, dôležité a revolučné 

zmeny, posuny, nové začiatky alebo podobné veci sa nejakým spôsobom 

odzrkadľujú v tvojom živote a vo všetkých udalostiach, ktoré sa odohrávajú 

v tvojom okolí, v tebe i mimo teba. Preto ťa veľmi pozorne sledujú, aby určili 

počiatok týchto krokov, posunov, nových začiatkov, atď. A hoci si v tomto ohľade 

neuvedomujú špecifiká (napríklad si neuvedomujú, čo sa teraz odohráva medzi 

Mnou a tebou, ako sa spolu rozprávame — aspoň dovtedy, kým si to nezapíšeš a 

kým si to niekto iný neprečíta), predsa len vedia, že sa niečo deje. Sú akosi 

presvedčení, že keby mohli narušiť tvoj osobný život, alebo keby ti mohli spôsobiť 

nejaký problém alebo ťažkosť, že by to zabránilo tým posunom, zmenám, 

pokrokom či podobným veciam, ktoré sú pre nich tak zničujúce. Pokúšali sa ťa 

teda frustrovať a trápiť, aby ti znemožnili vykonať to, čo máš vykonať. 

Všimni si ale, prosím, čo sa stalo. Moja Božská Prozreteľnosť zariadila, že keď sa 

Richard Schumert vracal späť domov do San Franciska z návštevy u Dr. Beth Ann 

Voienovej, zastavil sa u teba a pomohol ti opraviť väčšinu z tých mrzutých 

problémov, aby si nebol vyrušený zo svojej dôležitej práce. A v tomto momente by 

Som sa rád pripojil ku Glórii a k tebe, Peter, a poďakoval sa veľmi pekne 

Richardovi za jeho ochotu prerušiť jeho spiatočnú cestu domov a zostať u vás pár 

dní, pričom ti pomohol vyriešiť a odstrániť vyššie spomenuté problémy. 

Peter: Ako na to reagujú sily negatívneho stavu? 

Pán Ježiš Kristus: Nuž, Peter, je to pre nich dobrá lekcia a poučenie. Po prvé, 

môžu sa poučiť, že nech robia čokoľvek, nie sú schopní zabrániť uskutočneniu sa 

potrebného posunu, pokroku a zmien, ktorých sa tak hrozia. A po druhé, učia sa, že 

nech sa stane agentom pozitívneho stavu hocičo, neodradí ich to od pokračovania 

v ich dôležitom poslaní; a že nech sú tieto havárie akokoľvek frustrujúce a mrzuté, 

oni sa nerozčúlia, ale zostanú pokojní, chápaví a sebaistí. 

Peter: Keď hovoríme o Wilfovom odchode, dovoľ mi opýtať sa Ťa nasledovnú 

otázku, ktorú sme položili my traja (Glória, Richard a ja): Ako vieš, 

v Swedenborgových spisoch je naznačené, že keď niekto zomrie z prirodzených 

príčin, vzkriesenie takej osoby v duchovnom svete trvá asi tri dni, alebo tri dni 

nášho planetárneho času. Naproti tomu, ak niekto zomrie násilím (náhle zabitý pri 



Dialógy s Pánom Ježišom Kristom — Prvý diel 

- 22 - 

nehode, alebo zastrelený, alebo nejakou podobnou násilnou smrťou), tá osoba je 

vzkriesená okamžite po nehode. Je tento systém ešte stále platný? 

Pán Ježiš Kristus: Áno aj nie. V niektorých prípadoch to trvá tri dni, v niektorých 

to trvá dlhšie, a v niektorých sa to stane okamžite. Zmeny v tomto ohľade sa týkajú 

záležitosti — zdôrazňovanej tak veľakrát predtým — zosobnenia a 

individualizovania jedincovho života. Kvôli tejto požiadavke je spôsob smrti a čas 

potrebný na vzkriesenie tiež zosobnený a zindividualizovaný. Ako vieš 

z predošlých vyhlásení v tomto ohľade, medzi Mnou a každým jedincom bola 

uzavretá dôležitá dohoda, akým spôsobom alebo akou cestou každý jedinec odíde 

z planéty Nula a ako dlho mu bude trvať, kým si uvedomí, že prišiel do medzisveta 

alebo do sveta duchov. Trochu iná situácia existuje u niektorých agentov 

pozitívneho stavu, zvlášť u tých, ktorí sú nerozlučne spojení s Mojím Novým 

Zjavením. V ich prípade sa mnohé veci obídu, ktoré sa normálne odohrávajú po ich 

odchode z vašej planéty. Dôvodom toho, že sa obídu, je to, že sú okamžite 

potrební, aby pokračovali alebo aby sa zapojili do práce pri pomáhaní s procesom 

eliminácie negatívneho stavu. V tomto ohľade nechcete žiadne prieťahy, pokiaľ 

chcete, aby pokračovali bez prerušenia v tejto mimoriadne dôležitej práci. Takže 

neočakávajte žiadne všetko zahrnujúce spôsoby ohľadom toho, ako sa tieto veci 

udejú. 

Peter: A teraz mi dovoľ, aby som z týchto viac-menej osobných otázok (hoci 

skutočne akceptujem fakt, že nič v mojom živote nemá len osobnú konotáciu) 

preskočil na všeobecnejšie. Nedávno večer, ako som pozeral televízny program na 

Learning Channel, zachytil som niekoľko zaujímavých, nepravdivých tvrdení. 

Dovoľ, aby som ich prezentoval jedno po druhom. Prvé tvrdenie udávalo, že z čias 

Tvojho vtelenia sa na planétu Nula existujú starobylé zvitky (teraz sa nazývajú 

apokryfné sväté písma), ktoré tvrdia, že Si vlastne nezomrel na kríži, a nielenže Si 

prežil ono utrpenie, ale niekto Ťa zachránil (možno Jozef, onen bohatý muž), kto 

Ťa ukryl, a že Si naďalej žil dlhú dobu na tejto planéte v pomere s Máriou 

Magdalénou a že Si s ňou mal veľa detí. Tie deti údajne založili líniu veľmi 

dôležitých osôb, ktoré sa rodia od tých čias a ktoré sú dosiaľ medzi nami. Aký je 

Tvoj komentár ohľadom tohto nepodloženého tvrdenia? 

Pán Ježiš Kristus: Pamätáš si Moje vyhlásenie z Doplnku 20, že pseudo-tvorcovia 

vzali knihu Nové Zjavenie Pána Ježiša Krista a prepísali ju na počítači takým 

spôsobom, že každé slovo v nej je čistá lož? Čo myslíš, čo urobili sily negatívneho 

stavu v tej dobe? Paralelne s písaním pravých Evanjelií Mojimi učeníkmi písali tiež 

svoju vlastnú verziu týchto Evanjelií, aby mohli vyvrátiť všetko pravdivé o Mne, o 

Mojom živote na planéte Nula, o všetkých Mojich skutkoch, ale hlavne o spôsobe 

Mojej smrti a o tom, či Som skutočne zomrel na kríži, alebo nie. Sily negatívneho 

stavu sa počas celých týchto 2000 rokov pokúšali robiť, čo bolo v ich silách, aby 

dokázali, že Som buď vôbec neexistoval, alebo že Som bol len obyčajný človek, 

hoci osvietený, a že k ničomu takému ako vzkriesenie nikdy nedošlo. Ak by to bolo 

tak, pseudo-tvorcovia by nemohli byť nikdy uväznení a oddelení od všetkých v bytí 
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a existencii a v pseudo-bytí a pseudo-existencii. Chcem ťa uistiť, že keby všetko, 

čo sa hovorí, mala byť pravda, planéta Nula a Zóna Vymiestnenia by dávno prestali 

existovať. Dôležitosť Mojej Smrti, vstupu do Pekiel, spôsob Mojej smrti a to, čo sa 

stalo potom, bolo pekne vysvetlené v Doplnku 9 v Koroláriách... Tu to nie je nutné 

opakovať. 

Pokiaľ ide o Môj pomer s Máriou Magdalénou, nevzišli z neho žiadne fyzické deti. 

Výsledok tohto pomeru dal však zrod ohromne dôležitým ideám, ktoré Som využil 

počas Svojho vstupu do Pekiel pseudo-tvorcov a ktoré Mi umožnili uväzniť ich a 

zabrániť im v ďalšom ovplyvňovaní a ovládaní osudu planéty Nula a Zóny 

Vymiestnenia. Nezabúdaj na dôležitý fakt ohľadom toho, kto bola pôvodne Mária 

Magdaléna. Nakoľko bola podľa definície tej doby jednou z najväčších hriešnikov 

zo všetkých, posadnutou najzúrivejšími démonmi, Môj pomer s ňou mi poskytol 

veľmi dôležitý a priamy prístup k poznaniu všetkých aspektov povahy negatívneho 

stavu z hľadiska ľudského života a ľudskej prirodzenosti. Čo v tomto ohľade musíš 

pochopiť, je to, že len s poznaním všetkých aspektov negatívneho stavu  

z pozície ich zažitia takým spôsobom, akým ich zažívajú ľudia  bolo pre Mňa 

možné vstúpiť do samotného centra negatívneho stavu a splniť tam Svoje poslanie 

 bez zničenia kohokoľvek v Peklách alebo v celej Zóne Vymiestnenia. Keby 

Som do tohto centra vstúpil bez takýchto ľudských skúseností, ktoré Mi poskytol 

pomer s Máriou Magdalénou (na základe našej predošlej vzájomnej dohody!), 

znamenalo by to, že by Som tam vstúpil z hľadiska zažitia ho z pozície Mojej 

Absolútnej Božskej Substancie, čo by tam v takom prípade nikto nemohol prežiť 

ani na zlomok sekundy. Ako však vieš z predchádzajúcich zjavení, ktoré si mal 

v tomto ohľade, taká udalosť by zničila aj celé bytie a existenciu pozitívneho stavu, 

pretože by neexistoval nijaký stav, rozpoloženie či miesto, kde by mohli byť 

vypudzované negatívne idey, ktoré Ma odmietajú ako Jediný Zdroj Života. V 

takom prípade by tá idea udrela späť a každého by zabila. Niečo také by Mi nikdy 

nemohlo prísť na Um. Preto Som vymyslel a uskutočnil veľmi dôkladný plán, aby 

sa nič také nemohlo nikdy uskutočniť. Pre vašu obmedzenú ľudskú myseľ by bolo 

veľmi ťažké predstaviť si a pochopiť, ako bol Môj pomer s Máriou Magdalénou 

využitý na tento nanajvýš dôležitý účel. Stačí povedať, že bol využitý 

najefektívnejším a najúčinnejším spôsobom, k hrôze a rozčarovaniu síl negatívneho 

stavu. 

V tom čase si sily negatívneho stavu neuvedomovali, čo spôsobí výsledok toho 

pomeru. V skutočnosti si mysleli, že Ma chytili do pasce a že sa oddám hriešnemu 

spôsobu ňou zvečňovaného života. Že sa tak stanem jedným z nich. V takom 

prípade by boli vyhrali a boli by ovládli celé Stvorenie a všetko ostatné. To bola 

ich nádej, ktorá sa nikdy nematerializovala. Namiesto toho sa stal presný opak. 

Peter: V tom istom televíznom programe sa tvrdilo, že túto planétu veľakrát 

navštívili rôzne mimozemské bytosti z iných planét, slnečných sústav a galaxií. Je 

niečo pravdy na tomto tvrdení? 
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Pán Ježiš Kristus: Ako vieš, Peter, v tej dobe, pred uväznením pseudo-tvorcov, sa 

uskutočňovalo rozsiahle cestovanie po celej Zóne Vymiestnenia. Táto planéta bola 

po celú dobu navštevovaná rôznymi bytosťami klanu pseudo-tvorcov, aby 

pozorovali a ovplyvňovali vývoj ľudstva v súlade so svojimi vlastnými plánmi. Po 

uväznení pseudo-tvorcov a po Prvom Príchode Pána Ježiša Krista boli také zjavné 

návštevy na určitú dobu zakázané. Dôvodom tohto zákazu bol fakt poskytnúť 

ľuďom voľbu byť negatívni alebo pozitívni ich vlastnou slobodnou voľbou, a nie 

na základe vnucovania rôznych síl negatívneho stavu — v tomto prípade 

mimozemšťanov s ich pokročilými technológiami. Títo takzvaní mimozemšťania, 

poskokovia pseudo-tvorcov, sa však v skutočnosti často pokúšali obísť ten zákaz, 

aby naďalej navštevovali túto planétu. Ich návštevy boli však po tomto zákaze vo 

väčšine prípadov tajné, nikdy nie otvorené. S vypustením pseudo-tvorcov sa 

situácia, samozrejme, postupne mení a znovu sa raz stane realitou obnovenie 

otvorených návštev. Pamätajte si však, prosím, že otvorené objavovanie sa 

takzvaných mimozemských bytostí bude určitú dobu výlučne z negatívneho zdroja. 

Nedajte sa teda oklamať žiadnym z nich, ani ich veľmi účinnými a presvedčivými 

prehláseniami. Také prehlásenia — aké boli načrtnuté vyššie a aké sa v tomto 

konkrétnom čase dostávajú do ľudskej pozornosti, ako napríklad, že Som nezomrel 

na kríži a podobne — sú prípravou na ich opätovné objavenie sa. Môžem ťa uistiť, 

Peter, a každého, kto číta tieto slová, že nebude ľahké, že v skutočnosti bude 

ohromne ťažké neuveriť ich rôznym tvrdeniam v duchu vyššie uvedených, najmä 

ak budú sprevádzané všemožnými presvedčivými zázrakmi, dokonca kriesením 

ľudí z mŕtvych a podobnými udalosťami. Všetci ste varovaní, že by sa to mohlo 

stať, takže nechyťte sa do ich pasce. 

Peter: Ako vieš, nedávno sa na internete objavilo tretie fatimské tajomstvo. Pre 

mnohých jeho čitateľov je to veľmi znepokojujúce tvrdenie. Bol by som rád, keby 

Si ho komentoval, a tiež tvrdenie, že 4. júla 1999 bude III. Svetová vojna a že bude 

trvať do roku 2028 alebo dlhšie, spôsobiac ohromnú spúšť a stratu miliónov, ak nie 

miliárd ľudských životov. 

Pán Ježiš Kristus: Všimni si, prosím, jazyk, ktorý sa používa v treťom fatimskom 

tajomstve a vo všetkých ostatných podobných „proroctvách“. Koľko volieb ti 

dávajú? Žiadnu. V skutočnosti máš len dve voľby: Buď byť zničený, alebo byť 

zachránený určitými presne predpísanými postupmi  a to nie je vôbec žiadna 

voľba. Stanú sa skutočne všetky tie veci, ako ich predpovedajú všetci tí početní 

samozvaní falošní proroci? Nuž, ako vieš z minulosti, dôvodom, prečo sa niektoré 

z tých predpovedí vyplnili, bolo to, že sily negatívneho stavu boli schopné niektoré 

udalosti v budúcnosti zariadiť, vopred ich predpovedajúc a následne zaistiac, aby 

sa predpovedaným spôsobom materializovali. Nezabúdaj ani na okamih, že toto je 

ich svet a že skutočne majú schopnosť urobiť to. Musíš pochopiť, že pre nich je 

veľmi dôležité, aby ľudí presvedčili o ich správnosti, aby ľudia uverili týmto 

udalostiam, konali podľa nich a nasledovali sily negatívneho stavu  ako vždy, 
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pod maskou alebo v mene Boha. Je nejaká lepšia cesta, ako oklamať ľudí, než 

v mene Božom? 

Najohavnejšou a najzničujúcejšou predpoveďou vo fatimských tajomstvách je 

v tomto ohľade predpoveď v mene Márie. Mária je v nich vykreslená ako niekto, 

kto má absolútne postavenie a moc ovplyvňovať a/alebo zmeniť čokoľvek, čo chce. 

Stavia sa na úroveň Boha, súc Bohyňa, ktorá má dokonca vyššie postavenie ako jej 

takzvaný Syn. Všimni si, prosím, že v týchto posolstvách nikdy nespomenula slovo 

„Ježiš“, „Kristus“, alebo „Ježiš Kristus“, či „Pán Ježiš Kristus“, ale len „môj Syn“. 

Ver mi, Peter, toto nie je náhoda. Všimni si tiež, prosím, ako hovorí o trestajúcom 

Bohu, a hlavne o vypustení svojho Syna, aby vyhladil všetkých hriešnikov z 

povrchu zemského a uväznil ich naveky v Peklách, aby doslovne horeli naveky 

v pekelnom plameni. Pokiaľ ju, samozrejme, ľudia nepočúvnu a neurobia, čo im 

hovorí. Vidíš tu ten problém? Zopakujme si to: Pokiaľ neurobíte, čo vám poviem, 

vypustím svojho Syna na vás a on vás potrestá, zničí a uvrhne do Pekla, takže tam 

môžete horieť v doslovnom ohni naveky, nadobro, navždy. A čože to chce, aby si 

urobil? Chce, aby ste sa modlili každodenný ruženec, chce obetu za vykúpenie 

hriechov sveta a slávnostné verejné zasvätenie Ruska Nepoškvrnenému Srdcu, 

vykonané svorne Svätým pontifikátom  so všetkými katolíckymi biskupmi. Pápež 

musí vyhlásiť poslednú a najslávnostnejšiu mariánsku dogmu, v ktorej je takzvaná 

Matka Božia uctievaná ako „Spoluspasiteľka, Prostredníčka a Obhajkyňa“ celého 

ľudstva. Pápež a všetci medzinárodní vodcovia musia spoločne zasvätiť všetky 

národy jej nepoškvrnenému srdcu, atď. 

Vidíš smiešnosť všetkých týchto požiadaviek? Odkedy zomrela Mária za ľudské 

hriechy alebo ich problémy? Odkedy sa stala spasiteľkou sveta? Akými 

prostriedkami a zásluhami? Skutočná, pravá Mária  Mária, ktorú Som si zvolil 

ako prostriedok vstupu do vášho sveta  by naveky nikdy nepovedala nič také, a 

hlavne nie takým spôsobom, akým to bolo povedané. Skutočná Mária je 

stelesnením pravej skromnosti, poníženosti, nevinnosti a pokory. Ako všetci 

ostatní, aj ona Ma vyznáva ako Jediného Absolútneho Pána Ježiša Krista, Jediného 

Boha Nedielneho. 

Nie je náhoda, že Som počas Svojho pobytu na planéte Nula Svojim 

nasledovníkom jasne naznačil, že Mária by nemala byť nikdy považovaná za Moju 

matku. Dovoľ Mi, aby Som ti osviežil pamäť. Pamätáš sa, keď si niektorí Moji 

poslucháči mysleli, že Som zošalel, a ako Moji príbuzní, keď to počuli, prišli, aby 

Ma zobrali preč, možno aby Ma zavreli? Čo Som im odpovedal, keď Mi povedali, 

že „tvoja matka, otec, bratia a sestry sú tu, aby ťa navštívili“? Povedal Som im: 

„Kto je moja matka, otec, sestry alebo bratia? Tí, čo Ma počúvajú a konajú Moju 

vôľu.“ Dôvod, že Som to povedal, bol ten  medzi mnohými inými vecami  že 

Som predvídal, že sa neskôr po Mojom odchode z vašej planéty objaví mariánsky 

kult. Alebo vezmi si tú scénku, keď Som visel na kríži a Mária a niektorí Moji 

učeníci tam stáli a plakali pre Moje utrpenie a muky. Obrátil Som Svoju pozornosť 

na Máriu, ukázal prstom na Svojho učeníka Jána a povedal Som jej: „To je tvoj 
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syn“. Potom Som obrátil Svoju pozornosť na Jána a povedal mu: „To je tvoja 

matka“. A od toho momentu Ján zobral Máriu, aby žila s ním, aby sa mohol o ňu 

starať. 

Všetky tieto udalosti jasne naznačujú, že Mária by v nijakom ohľade alebo aspekte 

jej bytia a existencie nemala byť nikdy považovaná za Moju matku. Bola cenným 

nástrojom, prostriedkom pre Môj vstup do ľudského života. Obaja sme sa spolu 

vopred dohodli, že to bude tak a že nakoľko bude takýmto nástrojom, nikdy 

nevyužije tento fakt na to, aby sa vyhlásila za bohyňu alebo za niečo viac, než je 

Boh. 

Peter: Takže, kto bola tá osoba, čo sa vyhlásila za Máriu, matku Božiu? 

Pán Ježiš Kristus: Toto je veľmi dobrá otázka. Nie je však jasné, že to nebola 

skutočná Mária? Bola/je to poverenkyňa síl negatívneho stavu, ktorá mala/má do 

ľudí implantovať úplne nesprávne idey o prirodzenosti Boha, prirodzenosti 

takzvaného Božieho Syna a o svojej vlastnej prirodzenosti, postavení a moci. 

Dôvodom, prečo sa prefíkane zjavila tým nevinným deťom, bolo to, aby dodala 

ľuďom silnú vieru, že je nesmierne ohľaduplná, nesmierne milá, nesmierne 

láskavá, nesmierne milujúca a veľmi zainteresovaná do osudu ľudstva alebo 

hriešnikov  aby Som použil jej slová. A nielen to, ale ukazuje im tiež víziu 

pekiel, kde horia hriešnici v doslovnom ohni (aké smiešne a bláznivé!), trpiac 

najhroznejšími bolesťami a mizériou. Dáva im aj ďalšie presvedčivé znamenia, aby 

nemali vôbec žiadne pochybnosti, že je skutočná Mária a že to, čo im hovorí, je 

absolútna pravda. Čo Som to za Boha v jej ponímaní? Veľmi kruté monštrum, 

sadistický, nemilujúci a bezohľadný boh, ktorý sa nemôže dočkať, kedy Mu Mária 

dovolí uvoľniť Svoj hnev a všetkých zničiť  pokiaľ sa, samozrejme, nepomodlíte 

svoj každodenný ruženec, spôsobom, akým vás to učila, a pokiaľ nevykonáte 

ďalšie bláznivé, zbytočné, neúčinné, nezmyselné a ohromne smiešne rituály, 

vyhlasujúc ju za svojho spasiteľa a ochrancu. Vieš si predstaviť, Peter, život 

pozitívneho stavu za takých okolností? Ako by mohol byť niekto v pozitívnom 

stave šťastný, veselý, produktívny, tvorivý, progresívny a byť pritom naplnený 

neustálym vedomím, že niekde tam vonku v Peklách existujú miliardy a miliardy 

ľudí, ktorí neustále a bez prestania prechádzajú najstrašnejšou, najkrutejšou 

hrôzou, bolesťami a utrpením, horiac a pražiac sa v doslovnom ohni, či v 

akomkoľvek pekelnom ohni  na večnosť? Ako by Som mohol Ja osobne 

pokračovať vo Svojom tvorivom úsilí, vo všetkom, čo neustále robím a starať sa o 

celé Svoje Stvorenie, keby niektoré z Mojich detí, takzvaní hriešnici, zažívali tieto 

nanajvýš hrozné a zničujúce stavy? Čo by to bol za život v pozitívnom stave? Také 

veci sú vyslovene nemysliteľné a sú v rozpore so samotnou Mojou Prirodzenosťou. 

Ako by niečo také bolo možné ospravedlniť, ak je život v negatívnom stave 

experiment a ak je v ňom každý na základe dohody? A keď dohoda bola taká, že 

každý účastník v ňom bude odmenený tým, že bude nakoniec spasený zo všetkých 

jeho dôsledkov, výsledkov a následkov a že bude vrátený do pozitívneho stavu? 
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Čo sa tu stalo s pojmom Mojej Absolútnej Bezpodmienečnej Lásky, Múdrosti, 

Milosrdenstva, Súcitu a Odpustenia? Musím povedať ešte niečo ďalšie? 

Peter: Nie. Čo však predpoveď súdneho dňa? 

Pán Ježiš Kristus: Koľkokrát boli počas posledných desaťročí učinené také 

predpovede? Ako vieš, žiadna z nich sa nesplnila. Všetky tieto predpovede 

zabúdajú, že sú bilióny a bilióny sentientných entít na všetkých úrovniach bytia a 

existencie a pseudo-bytia a pseudo-existencie, ktoré sú v procese uskutočňovania 

životne dôležitých volieb ohľadom osudu všetkých úrovní negatívneho stavu a 

planéty Nula. Preto sa takéto predpovedané udalosti môžu, ale aj nemusia stať. Ako 

si pamätáš z niektorých Doplnkov, bolo v nich upozornené, že je k dispozícii 

niekoľko rozdielnych scenárov, ako nastane koniec. To, ktorý scenár bude zvolený, 

závisí od všetkých volieb, ktoré učinia všetci v Stvorení i pseudo-stvorení. Preto je 

márne a je stratou vášho vzácneho času zaoberať sa touto záležitosťou. Nič z toho 

nepočúvajte! Nechajte to na Moju Božskú Prozreteľnosť. Ja viem v absolútnom 

zmysle, čo je pre vás všetkých najlepšie. V tomto ohľade je výsledok úplne jasný. 

A ver Mi, nie je to večný doslovný pekelný oheň, ktorý by vás trápil do samej 

večnosti! 

Peter: Ďakujem Ti za toto vysvetlenie. 

Pán Ježiš Kristus: Rado sa stalo. A navrhol by Som, ak smiem, aby sme to pre 

dnešný deň skončili a pokračovali vždy, keď pocítiš potrebu a keď ťa budem 

inšpirovať. Choď v pokoji a maj sa fajn. 

Peter: Veľmi pekne Ti ďakujem. 
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Štvrtý Dialóg 
 

27. decembra 1998 
 

Peter: Dnes by som chcel do Tvojej pozornosti uviesť otázku, ktorú toľkokrát 

položil Dan Barba z New Yorku, no nikdy nebola náležite zodpovedaná. Ja sa tiež 

k tejto otázke pripájam. Týka sa záležitosti snov, snenia a spánku. Prečo snívame a 

aký je zmysel snov, ak je vôbec nejaký? 

Pán Ježiš Kristus: Dôvod, prečo táto otázka nebola doposiaľ nikdy náležite 

zodpovedaná, tkvie vo fakte, že niektoré aspekty ich zmyslu sa týkajú hlbších 

mystických a tajomných dôvodov, ktorých odhalenie by bolo nebezpečné a 

predčasné. Ak by mali byť zjavené predčasne, pseudo-tvorcom, ich poskokom a 

renegátom by to poskytlo účinný nástroj na zasahovanie do skutkov Mojej Božskej 

Prozreteľnosti. Aj keď boli niektoré menej dôležité a všeobecné idey ohľadom tejto 

záležitosti v obmedzenom zmysle opísané v tvojej knihe Chápanie a naplnenie 

nášho pozemského života, Peter, v kapitole nazvanej Život v spánku, pravý 

zmysel tejto záležitosti nebol do dnešného dňa k dispozícii. 

Ako vieš, Peter, v celej štruktúre celého bytia a existencie a pseudo-bytia a pseudo-

existencie nastávajú v súvislosti s posunom, ktorý sa v súčasnosti odohráva, 

ohromné zmeny. Tento posun presahuje všetko, čo sa odohrávalo počas predošlých 

posunov. Kvôli určitému postaveniu, miestu, položeniu a stavu, ktoré sa dosiahli a 

pretože všetci a všetko bolo všade uvedené do náležitého, príznačného poriadku a 

hierarchie duchovnej organizácie, záležitosť predošlej bezpečnosti nie je viac 

dôležitá. Takže, porozprávajme sa o tejto záležitosti. 

Kým prejdeme k samotnej diskusii, je potrebné uviesť určité varovanie: Ako vieš, 

ľudský život bol vyfabrikovaný takým spôsobom, aby bol veľmi zložitý, spletitý, 

nestabilný a extrémistický — od jedného extrému k druhému — mätúci a ohromne 

nespoľahlivý. Kvôli tomuto prekliatemu faktoru je aj záležitosť ľudského snívania 

veľmi zložitá, mätúca, spletitá, atď. Niektoré jej aspekty budú pre vašu ľudskú 

myseľ úplne nepochopiteľné. Budú vám jasné po vašom odchode z vášho ľudského 

života. Môžeme však pokračovať diskusiou o tých aspektoch, ktoré vaša ľudská 

myseľ môže pochopiť. 

Vo všeobecnom zmysle môžeme túto záležitosť rozdeliť na tri časti, z ktorých 

každá má najmenej tri svoje vlastné aspekty. Prvá časť sa týka duchovnej mysle 

každého a duchovného sveta, a pseudo-duchovnej mysle a pseudo-duchovného 

sveta. Druhá sa týka vnútornej alebo duševnej mysle každého, alebo 

intermediárneho sveta a pseudo-vnútornej alebo pseudo-duševnej mysle a pseudo-

intermediárneho sveta. A tretia sa týka vonkajšej alebo fyzickej mysle a 

vonkajšieho, fyzického sveta a pseudo-vonkajšej mysle a pseudo-fyzického sveta. 
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Začnime rozhovorom o najexternejších aspektoch tejto záležitosti a potom 

prejdime k ostatným úrovniam. Prvý aspekt tejto úrovne sa týka fyziologického 

faktora. V skutočnosti sa týka štruktúry a dynamiky ľudského tela, ľudského 

mozgu a jeho nervovej sústavy. Ako vieš, Peter, ľudské telo a jeho nervová sústava 

sú veľmi krehké a obmedzené, pokiaľ ide o rámec neustáleho a nepretržitého 

fungovania a manifestácie. Počas svojich denných aktivít si nahromadí mnoho 

zážitkov a vnemov, keď povinne dáva pozor a sníma informácie, a z každodenných 

udalostí, ktoré neustále dorážajú na mozog a jeho nervovú sústavu. Toto 

nahromadenie sa, veľmi často bez jedincovho vedomého uvedomenia, uloží do 

ľudského mozgu. Nakoľko existuje hranica, ako veľa alebo ako málo 

nahromadených informácií môže mozog obsahovať, tento núti ľudské telo k únave 

a k spánku. Počas spánkového cyklu vylučuje nepotrebné a nedôležité 

nahromadené informácie, aby pripravil to telo a jeho nervovú sústavu na 

zaznamenávanie všetkého, čo sa bude diať nasledovný deň. Počas tohto 

vyprázdňovania vybíjajú neuróny v mozgu svoje elektrické náboje. Tieto 

neurónové náboje sa prejavujú ako sny. Vo väčšine prípadov sa na tejto úrovni 

snívania sníva o tých udalostiach predchádzajúceho dňa, ktoré buď neboli 

zaregistrované vedomým uvedomením dotyčného jedinca, alebo boli nedôležité a 

bezvýznamné. Kvôli tomuto faktoru sú niektoré sny bezvýznamné a nemajú žiadny 

iný zmysel, než vykonanie očistnej a údržbovej funkcie, udržiavajúc mozog na 

optimálnej úrovni výkonu a funkcie. 

Druhý aspekt tejto úrovne sa týka biologického faktora. Biologický faktor 

ľudského tela sa týka životnej sily, ktorá vchádza do toho tela za účelom jeho 

neustáleho oživovania. Existuje tok životnej energie, neustále vchádzajúci do toho 

tela, aby ho udržiaval nažive a funkčným. Ako však veľmi dobre vieš, Peter, 

ľudské telo je extrémne obmedzené v tom, ako veľa alebo ako málo tej životnej 

energie môže pojať. Priveľa aj primálo by ho zničilo. Ako ten tok životnej energie 

vchádza do tela, telo ju vo všetkých svojich orgánoch hromadí a ukladá si ju vo 

svojich vitálnych orgánoch a všetkých svojich bunkách. Kvôli obmedzenej 

schopnosti akumulácie týchto orgánov a buniek, keď sú tieto plné, prestanú 

prijímať ďalšie množstvá tej životnej energie. Keď ich prestanú prijímať, neustálou 

funkciou týchto orgánov a buniek sa tá životná energia v nich časom vyčerpá a oni 

sa ocitnú v nebezpečenstve odumretia. Počas tohto vyčerpania, pretože ich viac 

neoživujú životné energie, začína sa v nich vyvíjať určitý druh jedu. Tento stav 

ľudské telo veľmi unaví a ono upadne do spánku. Počas spánkového cyklu nastáva 

vo všetkých telesných orgánoch a bunkách očistná a údržbová práca. Táto činnosť 

opäť spôsobuje elektrické výboje v nervoch spojených s týmito orgánmi a 

bunkami, čo ľudský mozog informuje o práci, ktorá prebieha, a o úrovni 

vyčerpanej životnej energie a o tom, akú veľkú očistu je potrebné urobiť, aby boli 

pripravené prijať nový a čerstvý prílev energie životnej sily. Tieto elektrické 

výboje sa prejavujú ako sny. Tieto typy snov vytvárajú trochu bizarné a takmer 

bláznivé obrazy, ktorých obsah a realitu si vôbec nemožno predstaviť alebo zažiť 

v bdelom stave. Tieto typy snov sa vo väčšine prípadov týkajú špecifickosti 
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ľudských orgánov a buniek, ktoré majú svoj vlastný kódovaný jazyk, ktorý sa 

premieta do mozgu za účelom neustálej spätnej väzby ich stavu a funkcie. Preto 

ľudskej vedomej mysli nedávajú žiadny zmysel. 

Tretí aspekt tejto úrovne sa týka fyzického životného štýlu ľudí. Ako vieš, ľudia 

potrebujú jesť a piť, aby svoje telo udržali nažive. Vždy, keď sa prejedia, priveľa 

napijú, priveľa vyspia alebo primálo napijú, primálo najedia či primálo vyspia, 

telesné orgány, nervová sústava, ľudský mozog a všetky telové bunky sa dostanú 

do určitého zmätku a takmer šoku podobného stavu. Ako vieš, priveľa potravy, 

priveľa pitia alebo priveľa spánku, a vice versa, vyvoláva ohromný tlak a záťaž na 

všetky telesné systémy. Telo sa opäť veľmi unaví a začne byť ospalé. Keď ide 

jedinec spať, tlak a šok fyzickej námahy, alebo jej nedostatok, nech sa to stane 

akýmkoľvek spôsobom, vyvoláva v jedincovi sny, odrážajúce abnormalitu jeho 

telesného stavu. Táto abnormalita, signalizovaná ľudskému mozgu, núti mozog, 

aby zahájil činnosť, ktorá by vrátila telesné funkcie opäť na ich normálnu, 

optimálnu úroveň. Počas tohto typu aktivít dochádza v mozgu k nezvyčajne 

intenzívnemu vystreľovaniu neurónov, väčšiemu než za akýchkoľvek iných 

podmienok. Toto nezvyčajné množstvo aktivít sa odráža v snoch, ktoré zažívate 

ako nočné mory. Tento typ nočných múr možno nazvať fyziologický (Sú aj iné 

typy nočných múr, o ktorých budeme hovoriť neskôr). Keď sa napríklad prejete, 

ťažoba, pálenie záhy vo vašom žalúdku a podobné symptómy vám spôsobujú 

takéto typy nočných múr. 

Druhú, intermediárnu alebo duševnú úroveň možno tiež chápať tak, že má svoje 

vlastné tri aspekty. Prvý aspekt sa týka duševných a/alebo intelektuálnych, 

emocionálnych a podobných aktivít, do ktorých je v určitej miere zapojená každá 

ľudská bytosť. Tieto aktivity vyvíjajú veľký tlak na duševné/mentálne schopnosti 

každého jedinca. Pretože všetky duševné schopnosti a procesy duševnej činnosti 

každej ľudskej bytosti sú spracovávané prostredníctvom ľudského mozgu a jeho 

nervovej sústavy, miera ich prejavu je obmedzená hranicami určenými tým, ako 

veľa alebo ako málo môže do seba nasať nástroj alebo prostriedky, cez ktoré sa 

môžu prejaviť, alebo nakoľko sú ich tieto schopné spracovať. Ak je nadbytok tohto 

typu aktivít, alebo ak sa nimi niekto zaoberá príliš intenzívne, alebo na druhej 

strane, ak ich je nedostatok (napríklad stav nudy), nervová sústava a jej centrum — 

mozog, sa veľmi unavia a vyžadujú si spánok, oddych alebo podriemavanie. Vtedy 

nastáva doplnenie energií životnej sily, ktoré sa týkajú takýchto duševných aktivít a 

procesov duševnej činnosti a ktoré umožňujú, aby sa tieto stali skutočnosťou. 

Počas tohto je zahájený zvláštny typ činnosti, ktorá spôsobuje, že sú aktivované 

ďalšie typy neurónov a že začnú vystreľovať do oblasti, ktorá je určená ako nosič 

týchto duševných aktivít a procesov duševnej činnosti. V priebehu tohto 

vystreľovania je v mozgu aktivovaná špecifická oblasť, ktorá otvára dvere tak do 

ľudskej duše, ako aj do špeciálnej intermediárnej dimenzie, alebo do 

intermediárnej pseudo-dimenzie, čo umožňuje týmto dimenziám vykonať potrebnú 

prácu, aby sa obnovila správna a optimálna duševná funkcia u tej ľudskej bytosti, 
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ktorá sa prejavuje v takých činnostiach, ako myslenie, cítenie, chcenie, 

rozhodovanie, nadväzovanie vzťahov a podobne, súhrnne nazývaných procesy 

duševnej/mentálnej činnosti. 

Počas tejto dôležitej práce môže neúmyselne ovplyvniť stav a proces snívania 

každý alebo všetko, čo sa na tej práci zúčastňuje, prenikajúc svojou prítomnosťou 

do viditeľnej oblasti snov. Kvôli faktu, že každý svet má svoj vlastný jazyk, a 

súčasne aj jazyk spoločný pre všetkých — jazyk súvzťažností, sú sny 

znázorňované v symboloch, metaforách, obrazoch a podobných prvkoch, 

špecifických pre daný svet. Podľa toho kto alebo čo sa toho zúčastní, alebo odkiaľ 

dôjde k tejto účasti, môžu byť tieto sny buď pozitívne, príjemné a šťastné, alebo 

negatívne, nepríjemné a nešťastné. 

Druhý aspekt tejto úrovne sa týka ľudského sebavnímania, sebahodnoty, 

sebapredstavy, sebaidentity, sebaoceňovania a sebaakceptovania. Spôsob, akým 

každý človek vníma, cíti, myslí, chce, prijíma, zažíva a hodnotí sám/sama seba, 

určuje kvalitu a obsah jeho/jej snov. Tieto stavy spôsobujú počas spánku otváranie 

dverí do rôznych dimenzií v intermediárnom svete a v pseudo-intermediárnom 

svete. Podľa toho, aké má kto sebapoňatie, sebaidentitu, sebaakceptovanie, atď., sa 

otvoria dvere buď na pozitívnu stranu, alebo na negatívnu stranu týchto dimenzií, 

alebo niekedy na obidve — buď súčasne, alebo postupne. Napríklad, keď niekto 

cíti vinu, hanbu, výčitky svedomia, atď., ohľadom niečoho, čo urobil alebo čo si 

myslí, že urobil, dvere sa doširoka otvoria na negatívnu stranu tej dimenzie a 

dotyčný je ňou ovplyvnený negatívnym spôsobom — strachom a snami typu 

nočných múr, ktoré sa týkajú nevedomých potrieb a túžob byť potrestaný. 

Čo musíte ohľadom tohto aspektu zmienenej úrovne a všetkých ostatných 

nasledujúcich úrovní a ich aspektov pochopiť, je to, že každá sentientná entita, 

vrátane všetkých ľudí a sub-tvorov Zóny Vymiestnenia, prebýva v niekoľkých 

multidimenzionálnych svetoch, ktoré uplatňujú svoj vplyv na jej život. Pre ľudí, 

sub-tvorov a podobné entity v Zóne Vymiestnenia je toto prebývanie vždy 

nevedomé. Avšak na základe určitých postojov, chovania, vzťahov a podobných 

faktorov môže počas ich spánku dôjsť k prieniku uvedomenia si tohto prebývania, 

komunikácie a interakcie s nimi. V tom prípade budú obyvatelia týchto svetov 

ovplyvňovať obsah a dynamiku ich snov. A opäť, pretože hovoria svojím vlastným 

jazykom, jazykom zvláštnych metafor, obrazov a symbolov, sny sa nimi zaplnia, 

vyžadujúc si nutnosť ich interpretácie alebo prekladu do ľudského vedomého typu 

každodenného jazyka. Ak teda niekto cíti napríklad vinu, atď., tým negatívnym 

pocitom bude aktivovať komunikáciu a interakciu s entitami, ktoré sa živia tými 

druhmi pocitov a ktoré sa k nemu prilepia, vyvolávajúc u neho/nej sny 

v symboloch, ktoré budú spôsobovať úzkosť, strach a podobné škodlivé emócie, 

majúce za následok možnú nočnú moru, a niekedy dokonca zástavu srdca — 

túžobné želanie byť potrestaný. Pravdou je však aj opak: pozitívne, šťastné, veselé, 

láskavé, pokojné a altruistické typy emócií a pocitov spôsobia otvorenie dverí na 

pozitívnu stranu tých dimenzií, umožniac pozitívnym obyvateľom tých svetov, aby 
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mohli cez ne prejsť, vyvolávajúc u dotyčného sny, ktoré sú veľmi príjemné, 

radostné, naplňujúce, osviežujúce a liečivé, z ktorých sa mu nechce von. 

Tretí aspekt tejto úrovne sa týka jedinečnosti jedincovej osobnosti a duše alebo 

mentality. Existujú špecifické aspekty tohto uvedomenia, čo umiestňuje každého 

jedinca do jedinečnej pozície, súvisiacej so všetkými ostatnými a so všetkým 

ostatným. Ako vieš, Peter, každý jedinec zaberá svoj vlastný jedinečný, osobný a 

individuálny priestor, čas, položenie a/alebo stav. Každý jedinec má súčasne v 

štruktúre časopriestorového a stavovo-podmienkového kontinua svoju vlastnú 

špecifickú funkciu a úlohu. Kvôli tomuto usporiadaniu, aby zobrazil a manifestoval 

špecifickosť svojej pozície, stavu, miesta, položenia, úlohy a funkcie, v prospech 

alebo na škodu všetkých — nech ide o ktorýkoľvek prípad — každý jedinec je 

veľmi špecifickým a nezvyčajným spôsobom spojený so všetkými ostatnými. 

Kvôli tomuto dôležitému faktoru prebieha s nimi všetkými, v tom či onom čase, 24 

hodín denne, nepretržitá interakcia, vytvárajúca veľmi osobité a jedinečné 

usporiadanie, v ktorom je ten jedinec schopný uvoľniť zo seba všetko, čo je pre 

neho/ňu a pre jeho/jej prácu špecifické. V procese takéhoto uvoľňovania — 

v závislosti od kvality a obsahu informácií, ktoré sa uvoľňujú — a prostredníctvom 

procesu toho uvoľnenia sa otvoria dvere pre snové uvedomenie si takej 

komunikácie a vplyvu entít, ktoré sa v tom okamihu podieľajú na prijímaní 

príslušných informácií. Kvalita a obsah uvoľneného a miera dôležitosti informácií, 

ktoré sa uvoľňujú, určuje, kto alebo čo príde a aký druh snového symbolizmu sa 

prejaví v snoch dotyčného jedinca. 

Tretia úroveň zmyslu snívania  duchovná  je najdôležitejšia, 

najrozhodujúcejšia a najvýznamnejšia. Je to táto úroveň, ktorá bola označená ako 

najtajomnejšia a najmystickejšia. Týka sa faktu, že každý jedinec je 

multidimenzionálna bytosť. Toto vyhlásenie reálne znamená princíp, ktorý 

naznačuje, že každý funguje na mnohých úrovniach reality a pseudo-reality. 

Začnime pripomienkou nasledovných faktov: Ako si pamätáš, Peter, všetkým vám 

bolo veľakrát naznačené, že ste zapojení do práce a fungovania v mnohých 

svetoch, bez toho, aby ste si vo väčšine prípadov vedome uvedomovali, že je to tak. 

Takže, rôznymi úrovňami a aspektmi svojej mysle a svojej pseudo-mysle ste 

spojení s rôznymi okruhmi Stvorenia a pseudo-Stvorenia. Počas vašej interakcie 

v tých svetoch je vaša vedomá myseľ buď zaneprázdnená nejakými vonkajšími 

faktormi, odohrávajúcimi sa vo vašich vonkajších svetoch, alebo vždy, keď je 

potrebné intenzívnejšie angažovanie sa, toto sa odohráva počas vášho spánku. To v 

tejto fáze vášho angažovania sa vo vašom spánku preniknú určité aspekty tejto 

interakcie a práce do vášho spánku vo forme snov. Ale tiež, pretože ste v ľudskej 

koži, aby ste od tej práce neboli odklonení a aby ste tento proces nenarúšali, alebo 

aby negatívny stav nezistil a neuvedomil si, že ste zapojení do nejakej dôležitej 

práce buď v jeho ríši, alebo v ríši pozitívneho stavu, sú navodené stavy snenia 

s príhodami, ktoré sú banálne, nudné alebo nemajú žiadny konkrétny význam. Toto 

vám pomáha vyhnúť sa akejkoľvek kontaminácii alebo neželanému vplyvu od 
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kohokoľvek, kto nie je súčasťou toho procesu. Obsah a charakter vašich snov je 

súčasne ovplyvnený interakciou s bytosťami v iných dimenziách, na rôznych 

úrovniach a pseudo-úrovniach. V tomto konkrétnom zmysle teda sny veľmi často 

fungujú ako dôležité návnady. 

Je to tento aspekt snívania, v ktorom negatívny stav  vediac, že sa akosi 

angažujete, no nevediac ako, kde, ani akým spôsobom  aby vám bránil 

v čomkoľvek, do čoho ste zaangažovaní, navodzuje takzvané propagandistické sny. 

Toto sú hrôzu naháňajúce taktiky negatívneho stavu na vyvolanie vašich obáv, 

záchvatov strachu, duchovných nočných múr a na navodzovanie zbytočných 

starostí vo vašej mysli. Negatívny stav vie veľmi dobre, že keď sa pohrúžite do 

čohokoľvek, čo v tomto ohľade navodí, nebudete schopní fungovať naplno a 

kompetentne v ničom, čo robíte na ktorejkoľvek úrovni bytia a existencie a pseudo-

bytia a pseudo-existencie. 

Druhý aspekt tejto úrovne sa týka faktora bezčasovej a bezpriestorovej povahy 

nefyzických svetov. V tých svetoch fungujete mimo časopriestorových parametrov. 

V nich sa minulosť, prítomnosť a budúcnosť objavuje simultánne a synchrónne. 

Fungovanie v takej modalite bezpriestorového a bezčasového kontinua je pre 

ľudský mozog a ľudskú vedomú myseľ nepochopiteľné. Ako vieš, ony fungujú 

v lineárnej modalite, ktorá plynie ako rovná šípka z minulosti do súčasnosti a 

k budúcnosti. Aby vaša myseľ neupadla do zmätku a smrteľného šoku, počas vášho 

spánku sú navodené orientačné body v podobe určitých časopriestorom viazaných 

obrazov, vízií a snov. Mať sny je teda v tomto ohľade pre vaše fyzické telo vecou 

prežitia. To, že ľudské telo nemôže prežiť bez toho, aby malo sny (takzvaný REM 

spánok), je veľmi dobre známym faktorom dokonca aj vašim výskumníkom 

v oblasti snov. Nemajú však ani tušenia, prečo bez nich nemôže prežiť. 

Je tu však ďalší aspekt tejto situácie. Niektorí senzitívni jedinci, ktorí sú v podstate 

imúnni voči vyvolaniu takých smrteľných šokov, môžu využiť túto bezčasovú a 

bezpriestorovú kondíciu, aby nadobudli určité typy snov a vízií, ktoré dostanú 

formu predtuchy a vyciťovania niečoho dôležitého, čo sa odohráva v blízkej, či 

dokonca vzdialenej budúcnosti. Toto sú takzvané prorocké sny, ktoré sú dôsledkom 

jedincovej schopnosti napojiť sa na energie udalostí, ktoré sa chystajú odohrať, na 

základe jeho účasti na bezčasovom a bezpriestorovom kontinuu. Niektorí senzitívni 

jednotlivci sú, samozrejme, schopní napojiť sa na také energie dokonca v bdelom 

stave, keď presunú svoju pozornosť na stav zvnútornenia. Tento jav Som umožnil 

preto, aby Som týchto jedincov pripravil na to, čo má prísť a aby Som zmiernil šok 

z nastávajúcich udalostí. Opäť, má to ochranný význam. Počas tohto druhu 

snívania sa objavujú aj takzvané živé a jasné sny. Niekoľko úplne málo 

senzitívnych jedincov je tiež s pomocou síl negatívneho stavu schopných 

predpovedať a vidieť niektoré ohraničené aspekty budúcnosti, pokiaľ sú v tomto 

stave. Ty ich voláš médiá. 



Dialógy s Pánom Ježišom Kristom — Prvý diel 

- 34 - 

Tretí aspekt tejto úrovne je najdôležitejší. Týka sa priamo Mňa a Môjho vzťahu 

ku každému v bytí a existencii a pseudo-bytí a pseudo-existencii. Ako vieš, všetci 

ste relatívni. Vaša relativita si vyžaduje neustále udržiavanie, podporu a tok Mojich 

osobných Životných energií do vás. Život všetkých relatívnych bytostí, či už 

sentientných alebo nesentientných a či už pozitívnych alebo dočasne negatívnych, 

je udržiavaný tým faktorom, že sú tým či oným spôsobom spojení so Mnou, bez 

ohľadu na to, či vedia, alebo nevedia, že je to tak. Práca z Absolútnej Kondície do 

relatívnej si vyžaduje zvláštny prístup. Existuje titrácia tejto energie do každého 

jedinca v súlade s jeho/jej jedinečnými potrebami. Počas tejto titrácie dochádza pri 

interakcii medzi Mnou a vami k veľmi dôležitému procesu. V tomto procese 

Absolútno vchádza do relatívneho. Faktorom tohto vchádzania je relatívne 

nepretržite kriesené do svojho vlastného života. Toto je pre vás určitým 

nezvyčajným tajomstvom: V každom bode vášho bytia a existencie ste kvôli vašej 

relativite, a pretože nemôžete produkovať svoj vlastný život samostatne, zo seba 

samých alebo sami osebe, nepretržite mŕtvi. Moja Absolútna prítomnosť vo vašej 

relativite vám umožňuje v zlomku sekundy okamžite opäť ožiť. Túto predstavu je 

pre vás veľmi ťažké pochopiť. Kvôli vášmu relatívnemu položeniu každý zlomok 

sekundy zomriete. Presne v okamihu, keď zomriete, ste vzkriesení Mojou 

prítomnosťou — ako Jediným Životom Samým Osebe, Samým zo Seba a Samým 

od Seba. Pretože sa tieto udalosti odohrávajú v bezpriestorovej a bezčasovej ríši, 

vôbec si neuvedomujete svoje neustále umieranie alebo svoju smrť v každom 

okamihu, a že ste presne v tom istom okamihu vzkriesení. 

Ako sa teda toto tajomstvo týka stavu vášho spánku a snívania? Váš spánok vlastne 

odzrkadľuje stav vášho umierania. Vaše denné aktivity bez spánku odzrkadľujú 

stav vášho neustáleho kriesenia Mnou. A teraz, nezabúdajte, že toto sa odohráva 

v bezpriestorovom a bezčasovom položení. Keď sa to však premietne do vášho 

vonkajšieho života, podriadi sa to zákonom vášho času a priestoru, takže to nastáva 

postupne, a nie presne v tom istom okamihu, ako je to v Mojom Absolútnom Stave. 

Aby Som vás uchránil od hrozivého pocitu nebytia nažive, kvôli Svojej neustálej 

práci v tomto ohľade navodzujem počas fázy vašej smrti, reprezentovanej vaším 

spánkom, rôzne druhy snov, ktoré vám dávajú pocit, že život vo vás trvá ďalej. 

Navodenie týchto snov súčasne bráni zástupcom negatívneho stavu, aby vnímali 

vašu smrť, mysliac si, že ste nažive, takže nie sú schopní vyvodiť z vášho 

položenia a z Mojej práce s vami nič, čo by mohli využiť pre svoje škodlivé 

zámery. 

Tento aspekt má však aj ďalšiu dôležitú stránku. V čase vášho spánku alebo v čase 

smrti je nepretržite navodzovaný zvláštny druh sna, ktorý pri prebudení zabudnete, 

ktorý je však najdôležitejším faktorom pri Mojej práci s vami. Tieto a podobné sny 

sa týkajú Mojej práce spasenia a eliminácie negatívneho stavu. Počas tej doby sú 

použité určité veľmi nezvyčajné  pre vás  symboly, obrazy a znázornenia, 

ktoré sú pre všetkých všade, tak v pozitívnom ako aj v negatívnom stave, 

nepretržitou pripomienkou dohody, ktorá bola uzavretá medzi Mnou a všetkými 
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účastníkmi tohto časového cyklu ohľadom jeho výsledku. Taká neustála 

pripomienka je absolútne nutnou podmienkou, z jednoduchého dôvodu, že títo 

účastníci — vy všetci — by zabudli, že to bolo tak, a podľahli by negatívnemu 

stavu alebo večnej smrti. Tieto typy snov sú obzvlášť rozhodujúce pre ľudí na vašej 

planéte a pre každého v Zóne Vymiestnenia. 

V jednom časovom bode bude obsah a význam týchto snov uvedený do ich 

vedomej pozornosti a na ich základe budú schopní spomenúť si na podmienky tejto 

životne dôležitej dohody a vzdať sa svojho života negatívnosti, a následne 

konvertovať do pozitívneho stavu. Opäť, ide tu o relativitu ich kondície. Ak by 

nemali mať nepretržitý vstup z Absolútna v tomto ohľade, neboli by schopní 

uchovať si nič o tej dohode alebo o čomkoľvek inom v tej veci. Dôvod, prečo je 

taká dôležitá práca vykonávaná skrz snenie, je vo fakte, že ak by mali vedieť, že je 

to tak, urobili by všetko, čo je v ich moci, aby anulovali dopad a vplyv tých snov. 

V takom prípade by naveky zahynuli. 

Peter: A čo teraz? Tento rozhovor si prečítajú hneď potom, ako si ho prečíta 

Glória a ako bude zaslaný Danovi a ako si ho Dan s Oľgou prečítajú. 

Pán Ježiš Kristus: Nuž, Peter, v Prvom Dialógu Som ťa informoval, že odvtedy 

došlo k ohromným zmenám. Vedome nemáš ani potuchy, čo všetky tieto zmeny so 

sebou prinášajú  počas tohto monumentálneho posunu. Stačí povedať, že vo 

všetkých Peklách a inde bola vytvorená veľmi dôležitá situácia, bola dokončená 

veľmi dôležitá práca, bol založený nanajvýš významný míľnik a vybudovaný nový 

základ. Tým sa dosiahlo, že nikto v negatívnom stave či inde — ani pseudo-

tvorcovia, ani ich poskokovia, ani renegáti, ani nikto iný — už viac nie je schopný 

s tým, čo sa tu v tomto alebo v akomkoľvek inom ohľade zjavilo, nič urobiť. 

Nezabudni na to. Tieto informácie sú teda úplne bezpečné a vôbec nemôžu byť 

zneužité. 

Peter: Veľmi pekne Ti ďakujem za tieto informácie. Dnes už nechcem položiť 

žiadne ďalšie otázky, pretože si myslím, že sme mali nateraz dosť. Mám pravdu? 

Pán Ježiš Kristus: Áno, Peter, máš pravdu. Na záver tohto dialógu Mi však dovoľ 

opäť ti pripomenúť, že sú ďalšie dôležité aspekty záležitosti, o ktorej sme tu dnes 

diskutovali, sú však buď Absolútnej Povahy, alebo ich povahu v tomto časovom 

bode obmedzená ľudská myseľ nemôže pochopiť. Avšak to, čo tu ohľadom tohto 

bolo zjavené, je úplne postačujúce a Ja dúfam, že Dan bude s Mojou odpoveďou na 

jeho otázku tiež spokojný. Prajem ti teda príjemný zvyšok dňa a priprav sa na 

návštevu Marka a Michala zo Slovenska, ktorí pricestujú neskoro v noci. 

Peter: Ešte raz Ti veľmi pekne ďakujem. 
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Piaty Dialóg 
 

28. decembra 1998 

 

Peter: V toto ráno mi chodí mysľou niekoľko otázok. Predovšetkým, ako vieš, zo 

Slovenska pricestovali Marko Mihálik a Michal Miko a priniesli mi výtlačok 

Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista v krásnej tvrdej väzbe. Kiežby sme mohli 

také krásne vydanie vydať v anglickej verzii. 

Pán Ježiš Kristus: Áno, Peter, a Ja im vyjadrujem Svoju Osobnú vďačnosť, 

poďakovanie a ocenenie, i všetkým tým, ktorí sa angažovali, aby umožnili toto 

vydanie, a za ich vynikajúcu a skvelú prácu. Ver Mi, Peter, nie je náhoda, že ti bol 

výtlačok Mojej knihy v slovenskej verzii doručený v tejto rozhodujúcej dobe. 

Znamená to ďalší dôležitý míľnik v procese manifestácie súčasného posunu. 

Peter: Než položím svoje otázky, rád by som Ťa poprosil, aby Si trochu viac 

komentoval záležitosť snov. S Danom by sme radi vedeli, či existujú nejaké 

špecifické záležitosti ohľadom snívania a snov vo vzťahu k agentom pozitívneho 

stavu, a najmä vo vzťahu k tým, ktorí sú integrálne spojení s Tvojím Novým 

Zjavením. 

Pán Ježiš Kristus: V celku vzaté, to, čo bolo v tomto ohľade zjavené v Štvrtom 

Dialógu, je plne aplikovateľné na vás všetkých. Sú tu však niektoré nuansy a 

detaily. Napríklad, niektorí z vás sú zapojení do veľmi dôležitej práce v rôznych 

oblastiach Pekiel. Charakter tej práce teraz nemôže byť zjavený z bezpečnostných 

dôvodov. Pretože to angažovanie sa prebieha v podstate na nepretržitej báze, vaše 

snívanie bude týmto faktorom významne ovplyvnené. V tom prípade budú vaše sny 

poväčšine nepríjemnej povahy. Koniec koncov, čo je na práci uprostred 

negatívneho stavu príjemné? To však neznamená, že príležitostne nemáte aj 

pozitívne sny. Jednoducho si ich nepamätáte z toho dôvodu, že spomienka na ne 

nielenže by vám mohla znechutiť, a aj by znechutila vašu prácu, ale by vám v tej 

práci aj mohla zabrániť, a aj by vám zabránila. Potom by ste také sny chceli mať 

nepretržite. V takom prípade, pretože počas tohto typu snov komunikujete so Mnou 

alebo s členmi svojej pravej duchovnej rodiny a so svojou domovskou bázou, 

nemohli by ste vykonávať svoje povinnosti a úlohu v Peklách ani v žiadnej oblasti 

Zóny Vymiestnenia, ku ktorej ste boli pridelení. Dvere nemôžu byť otvorené 

súčasne aj do pozitívneho stavu, aj do negatívneho stavu. 

V Danovom prípade je situácia trochu komplikovanejšia, v dôsledku jeho 

zdravotného stavu, kvôli ktorému berie psychotropné lieky. Ako vieš zo svojej 

profesionálnej praxe, Peter, ten druh liekov má tendenciu pozmeňovať činnosť 

mozgových buniek a prenos chemických látok. Kvôli tomu pozmeneniu je 

v prípade jeho snívania náchylnejší na otvorenie dverí negatívnemu stavu. Takto 

pôsobia niektoré z tých liekov. Jeho stav bol zvolený presne za účelom ľahšieho 

prístupu do tých oblastí Pekiel, kde pre Mňa vykonáva prácu. Preto nemusí 
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zakaždým prejsť zložitým procesom vstupu do tých svetov. Nech teda nikto tvrdo 

neposudzuje jeho  užívanie liekov. Slúži to dôležitému účelu. 

Peter: Veľmi pekne Ti ďakujem za toto vysvetlenie. Dnes sa moja otázka týka viac 

určitej politickej záležitosti a situácie s pseudo-tvorcami, ich poskokmi a 

renegátmi. Aký je Tvoj komentár k súčasnej politickej a ekonomickej situácii na 

tejto planéte? Je pre mňa vhodné klásť tento typ otázok? 

Pán Ježiš Kristus: Samozrejme, Peter. Teraz by si už mal vedieť, že nie je a 

neexistuje nič, čo by nemalo duchovnú konotáciu. Čokoľvek zažívaš na vašej 

planéte vo forme politických, ekonomických či akýchkoľvek iných typov 

nepokojov, pramení vždy z duchovnej oblasti a má duchovné korene a 

súvzťažnosti. Než sa však budeme venovať podrobnejšie tejto záležitosti, dovoľ Mi 

odbočiť na moment k niečomu inému. V tvojej mysli vnímam stále pochybnosti, či 

je vhodné zaznamenávať tieto Dialógy a rozširovať ich v písomnej forme. Mám 

pravdu? 

Peter: Áno, máš pravdu. Skutočne sa tým znepokojujem, kvôli takým 

autoritatívnym vyhláseniam ohľadom toho v Doplnkoch Korolárií.... 

Pán Ježiš Kristus: Aby Som upokojil tvoju myseľ, dovoľ Mi urobiť nejaké 

porovnania medzi tým, čo bolo o tom povedané v knihe Môjho Nového Zjavenia, 

na samom konci 30. kapitoly, a tým, čo ti bolo naznačené v Koroláriách.... Ako si 

pamätáš z tej kapitoly, bolo tam veľmi jasne zdôraznené, že — a tu citujem — 

„Nové Zjavenie zostane otvorené. To znamená, že ak a keď bude potrebné, po 

Tridsiatej kapitole budú k nemu pridané dodatočné kapitoly, aby odzrkadľovali 

ďalšie vývoje v duchovnej realite Stvorenia a v procese spasenia Pánom Ježišom 

Kristom a odvíjaní sa Jeho/Jej Veľkého Plánu.“ A v nasledovnom odseku: „Veľa 

ideí Nového Zjavenia, ako sú zjavené v tejto knihe, bude platných do samého 

konca tohto časového cyklu. Niektoré budú modifikované alebo nahradené, ako 

bude potrebné, kedy bude potrebné a ak bude potrebné.“ (Strana 763 – angl. 

prvého vydania). 

Vyhlásenie tejto povahy je veľmi jasné: Nič v Mojom Stvorení či inde nie je nikdy 

stagnujúce, regresívne alebo fixné. Všetko je v neustálom progresívnom pohybe 

dopredu a ďalej. Keďže všetky sentientné entity a tvory sú relatívnej povahy, 

nepretržite im progresívnym spôsobom zo Svojho Absolútneho Tvorivého úsilia 

uvoľňujem vždy niečo nové, na čom môžu pozdvihnúť a obohatiť svoj život. Kvôli 

tomuto faktoru, ako je uvedené v Mojom Novom Zjavení, tu bude vždy ďalšie 

Nové Zjavenie, ďalší prídavok, modifikácia a zmeny a doplnky k nemu, aby 

odzrkadľovali prichádzajúci nový krok v duchovnom pokroku každého. Pokiaľ ste 

v ľudskej koži, žijúc na planéte Nula, vždy tu bude potreba písomného materiálu. 

V tomto ohľade nie je nič iné k dispozícii. Čo sa mení, je spôsob, akým sa vám to 

prezentuje, a nie jeho forma. V tomto čase na vašej planéte neexistuje žiadny iný 
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spôsob oznamovania týchto nanajvýš dôležitých záležitostí, než je tento. Takže 

vyššie citované vyhlásenie bude vždy pravdivé. 

Na druhej strane, to, čo ti bolo naznačené v Koroláriách..., nemá túto špeciálnu 

konotáciu. Aby sme opäť zopakovali: Rada, ktorá bola v tom čase daná tebe a 

všetkým čitateľom, odzrkadľovala potrebu, ktorá vtedy existovala pre danú 

konkrétnu situáciu — pre tu a teraz. Preto to bola pravda len pre ten konkrétny čas 

a pre tie konkrétne pomery, ktoré existovali v spôsobe posunov, ktoré nastávali na 

každej z ich križovatiek. Takže nepochybuj o tom, pretože to len robí radosť silám 

negatívneho stavu. Mohli by tvoje pochybnosti využiť ako vrátka na tvoje 

nepríjemné ovplyvnenie. A my nechceme, aby sa to stalo. 

Peter: Ďakujem Ti za túto pripomienku. Urobím v tomto ohľade, čo budem môcť. 

Pán Ježiš Kristus: Vráťme sa ale k tvojej otázke. V tomto bode by bolo dobré 

opätovne zopakovať niektoré informácie o návrate pseudo-tvorcov a o tom, čo sa 

stalo potom. Ako vieš, Peter, tieto informácie ti boli poskytnuté ústne, no nikdy 

neboli zaznamenané v písomnej forme. Teraz je aktuálne a vhodné urobiť to. 

Keď sa pseudo-tvorcovia vrátili a pozreli sa na situáciu na planéte Nula a na to, ako 

sa ľudstvo na nej vyvíja, zhnusili sa nad tým. Takže ich prvým impulzom bolo 

zničiť všetko a všetkých na jej povrchu a začať opäť úplne od začiatku so svojím 

genetickým experimentovaním. Veci zjavne nedopadli tak, ako s ľudstvom 

očakávali. A čo to očakávali? Ich očakávanie v tomto ohľade si vyžadovalo úplný 

dôkaz, že život môže existovať rovnakým spôsobom a v rovnakej modalite ako 

v pozitívnom stave, no bez účasti akýchkoľvek duchovných princípov alebo Boha, 

alebo s falošnými duchovnými princípmi a falošnými bohmi. Samozrejme, 

nedopadlo to tak. Rozhodli sa ho teda odstrániť. Avšak, ako pozorovali život 

rôznych ľudí a ich príslušných spoločností a krajín, ako vieš, Peter, všimli si, že 

z niektorých agentov pozitívneho stavu sa nevykľulo to isté, čo zo všetkých 

ostatných. Kvôli tomuto pozorovaniu odložili svoje rozhodnutie zničiť planétu 

Nula. Potrebovali študovať týchto agentov pozitívneho stavu, aby určili, čo je 

v nich, čo ich robí takými odlišnými od ostatných. 

Musíš si však byť vedomý, že nie všetci pseudo-tvorcovia súhlasili s týmto 

plánom. Kvôli tomu došlo medzi nimi k trojstrannému rozkolu. Jedna skupina — 

na základe svojho pozorovania a uznania faktu, že život bez pravej duchovnosti a 

Pána Ježiša Krista nie je schopný dopadnúť nijako inak, než ako dopadol ľudský 

život — dospeli k správnemu záveru konvertovať do pozitívneho stavu alebo 

podporovať túto konverziu. Druhá skupina bola naklonená nechať všetko tak, ako 

to na tejto planéte je a pokračovať v jej pozorovaní, aby videli, ako to nakoniec 

dopadne. Tretia skupina, najagresívnejšia, najnegatívnejšia a najradikálnejšia 

chcela prikročiť k deštrukcii, pretože sa domnievala, že na základe pozorovania a 

skúmania agentov pozitívneho stavu a na základe genetickej výbavy týchto agentov 

majú teraz dostatok materiálu na to, aby začali opäť úplne od začiatku, s novou 
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odrodou tvorov, s ktorými by mohli dokázať, že život dokáže a môže existovať 

rovnakým spôsobom a štýlom ako v pozitívnom stave, no bez Pána Ježiša Krista a 

Jeho/Jej duchovných princípov, alebo, čo je najdôležitejšie, s falošnými bohmi — 

s nimi a s ich vlastnými pseudo-duchovnými princípmi. 

Prvé dve skupiny nakoniec vytvorili určitý druh aliancie a tretej skupine navrhli 

nasledovný scenár: Čakajte a nepristupujte k deštrukcii. Najprv na základe nového 

materiálu, sprístupneného prostredníctvom týchto zvláštnych agentov pozitívneho 

stavu, vyfabrikujte svojich nových tvorov a umiestnite ich do života na planéte 

Nula a zistite, ako dopadnú. Ak dopadnú tak, ako očakávate, pridáme sa k vám a 

urobíme všetko potrebné v tomto ohľade. V takom prípade bude odpoveď na našu 

pôvodnú otázku daná a takzvaná Nulová hypotéza nebude zavrhnutá, ako sa 

očakávalo. Naproti tomu, ak vo svojom úsilí zlyháte, potom my všetci, vrátane vás, 

zavrhneme túto hypotézu, ako sa očakávalo, a všetci skonvertujeme do pozitívneho 

stavu. 

Dohoda bola teda ukutá. Prvá skupina si, samozrejme, už vtedy veľmi dobre 

uvedomovala fakt, že nech sa akokoľvek usilovne a akokoľvek často pokúšate 

vyfabrikovať niekoho na iných princípoch než duchovných, prameniacich priamo z 

Pána Ježiša Krista, z takých tvorov sa nemôže vykľuť nič iné než to, čím je vlastne 

celý ľudský život. V tomto prípade by však situácia bola oveľa horšia než 

s akýmkoľvek ľudským tvorom alebo tvorom Pekiel, pretože by to do ich novej 

genetickej výbavy zahrnulo niečo, čo dovtedy nikdy predtým neexistovalo. 

Nakoľko dohoda, ktorú ohľadom tohto uzavreli, je záväzná dokonca aj pre pseudo-

tvorcov, po dokončení experimentu v tomto ohľade budú všetci pseudo-tvorcovia 

konvertovať do pozitívneho stavu. A to by bol koniec negatívneho stavu. 

Nanešťastie pre nich je ich situácia skomplikovaná faktorom renegátov. Ako si 

pamätáš z Mojich informácií, ktoré Som ti pred časom dal, úplne prvým činom, 

ktorý pseudo-tvorcovia po svojom vypustení do Pekiel podnikli, bolo prevziať 

vládu a riadenie všetkých Pekiel a celej Zóny Vymiestnenia. Pretože princípy, 

ktorými sú Peklá a negatívny stav vo všeobecnosti ovládané, sú moc, zastrašovanie 

a sila, a pretože nikto sa tam nikdy nechce vzdať svojej moci a mocenského 

postavenia, predošlí vládcovia Pekiel sa proti pseudo-tvorcom vzbúrili a oddelili sa 

od nich, vytvoriac svoje vlastné frakcie, ktorých účelom je uchopiť späť svoju 

predošlú moc. Toto rozdelenie im všetkým spôsobilo ohromné problémy. Medzi 

prisluhovačmi sa utvorilo veľa rôznych frakcií, ktoré sa stali nasledovníkmi buď 

príslušných skupín pseudo-tvorcov, alebo rôznych skupín renegátov. Títo všetci 

bojujú navzájom o nadvládu a moc. 

Renegáti sa snažia napodobovať pseudo-tvorcov v tom, že sa pokúšajú 

vyfabrikovať svojich vlastných tvorov a zaľudniť nimi planétu Nula, aby dokázali, 

že sú schopní urobiť to isté čo pseudo-tvorcovia, a to dokonca lepšie. Pre tvoju 

informáciu, Peter, fungujú na osemdesiatich percentách poznania, schopností a 

moci pseudo-tvorcov. 
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Počas vojen, ktoré medzi sebou vedú, v jednom časovom bode pseudo-tvorcovia 

učinili rozhodnutie prenechať určité oblasti planéty Nula renegátom. Účelom tohto 

kroku bolo dať renegátom určité lekcie a prinútiť ich, aby uznali, že nie sú schopní 

dosiahnuť nič, čo by významne zavážilo, alebo čo by privodilo úspech v ich úsilí 

vyvolať konečné víťazstvo negatívneho stavu. Práve naopak: čím viac sa snažia, 

tým sú neúspešnejší. Úplne prvým znamením prevzatia moci renegátmi bol ázijský 

ekonomický kolaps, po ktorom nasledoval zničujúci ruský ekonomický kolaps a 

juhoamerická ekonomická búrka. V Spojených štátoch sa to prejavilo obžalobou 

prezidenta Williama Clintona, založenou na jeho takzvaných sexuálnych 

eskapádach, pokusom odstrániť ho z jeho úradu a bombardovaním vyzývavého 

Iraku. 

Renegáti si zriadili svoje centrum v Moskve, v Rusku, s prívržencami v Ázii, 

medzi arabskými národmi, obzvlášť v Iraku; v Afganistane, Číne, Severnej Kórei, 

na Kube a do určitej miery vo Francúzku a Južnej Amerike, ako aj v Srbsku. 

V Spojených štátoch sú renegáti reprezentovaní pokryteckými konzervatívnymi 

republikánmi, niektorými konzervatívnymi demokratmi a hromadou náboženských 

skupín, ktoré vnucujú nanajvýš reštriktívne a rigidné pravidlá svojim 

nasledovníkom ohľadom žitia ich životov, ovládajúc ich strachom z večného 

pekelného a doslovného ohňa. 

Ako teda vidíš, jediný spôsob, ako sú renegáti schopní vládnuť nejakej nimi 

obsadenej a ovplyvňovanej oblasti, je princíp chaosu. To je dôvodom, prečo 

v momente, keď ovládli tie oblasti, všetko sa v nich takmer za noc rozpadlo. 

Z toho, čo bolo povedané vyššie, jasne vidíš, že vo všeobecnosti sa všetko 

v negatívnom stave rozpadá. Toto je znamením jeho zániku a odumierania. 

Peter: Čo však s úplným víťazstvom negatívneho stavu na tejto planéte pred jeho 

totálnou elimináciou — ako to bolo niekoľkokrát uvedené v Tvojom Novom 

Zjavení a jeho Doplnkoch? 

Pán Ježiš Kristus: Ako vieš, Peter, ranená šelma, kým podľahne svojim 

zraneniam, je schopná vo svojom poslednom vypätí vyvinúť ohromnú silu, energiu 

a zúrivosť, čo jej umožňuje spôsobiť veľa škody a zabiť veľa svojich útočníkov. 

Toto je rozpoloženie, do ktorého sa v súčasnosti dostáva negatívny stav. Kvôli 

tomu táto fáza jeho života môže byť považovaná za najnebezpečnejšiu, 

najničivejšiu a najúčinnejšiu, čo sa týka pseudo-víťazstva na vašej planéte a po 

celej Zóne Vymiestnenia. Táto situácia je spojená s posunom, ktorý aktuálne 

prežívate. Zhusťujúce sa úsilie celého negatívneho stavu sa práve chystá skončiť. 

V momente, keď bude zavŕšené, môže sa odohrať niekoľko vecí. Tieto veci sa 

týkajú záležitosti zdôrazňovanej mnohokrát predtým — mnohých rôznych 

scenárov ohľadom toho, ako sa to všetko stane. Bude to závisieť od volieb, ktoré 

všetci učinia počas tohto najrozhodujúcejšieho a najvýznamnejšieho obdobia 

v dejinách aktivácie a dominancie negatívneho stavu a planéty Nula. 
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Peter: Takže, aká je s nimi situácia práve teraz? 

Pán Ježiš Kristus: Nuž, ako vieš, Peter, pseudo-tvorcovia už nejaký čas 

experimentujú s dvomi záležitosťami: Prvou je vyfabrikovanie nového tvora, 

porovnateľného s agentmi pozitívneho stavu, ale s väčšou mocou, schopnosťami a 

produktívnosťou, a druhou je vyfabrikovanie ľudského tela, ktoré by nebolo tak 

nesmierne obmedzené v rámci svojho fungovania, duševných a intelektuálnych 

schopností, fyzickej odolnosti a sily ovládania mysle, ako je typické ľudské telo. 

Chcú si v sebe zachovať všetku moc, schopnosti, vedeckú nadradenosť a ovládanie 

mysle, ktoré majú bez toho tela. V prvom prípade takmer uspeli. Ich úsilie je 

v tomto ohľade brzdené takzvanou občianskou vojnou, ak to tak môžeme nazvať, 

ktorá medzi nimi zúri, a to najmä s renegátmi. V druhom prípade ešte neboli 

schopní uspieť. 

Dovoľ však, Peter, aby Som teba a všetkých, ktorí budú čítať tieto slová, 

informoval, že niektorí z pseudo-tvorcov sa rozhodli objaviť sa ako typickí ľudia, 

s tými istými obmedzeniami a ohraničeniami, ako majú ľudia. Toto objavenie sa 

pramení z ich vedeckej zvedavosti, aby zistili a zažili, aké je to byť typickým 

človekom. Avšak aj s týmito fyzickými a duševnými obmedzeniami, tak typickými 

pre vlastných ľudí, stále ďaleko prevyšujú všetko, čo dokážu a môžu dosiahnuť 

vlastní ľudia. Tieto typy pseudo-tvorcov postupne a tajne preberajú kľúčové a 

dôležité mocenské a vládne pozície v politickom, ekonomickom, vedeckom a v 

iných dôležitých a rozhodujúcich svetoch, pripravujúc cestu pre porážku renegátov 

a pre návrat zvyšku pseudo-tvorcov. Ako vieš, ohromná väčšina pseudo-tvorcov 

stále čaká na vyfabrikovanie toho špeciálneho typu ľudského tela, tela, ktoré by 

vyzeralo, cítilo a javilo sa ako typické ľudské telo, ktoré by si však uchovalo úplne 

všetko, čo ovládajú pseudo-tvorcovia teraz. 

Peter: Môžem Ťa poprosiť, aby si ďalej komentoval situáciu v tejto krajine a 

duchovné súvislosti s tým, čo sa tu deje? 

Pán Ježiš Kristus: Nuž, ako bolo uvedené predtým, boj o moc a nadvládu, ktorý 

prebieha medzi pseudo-tvorcami a renegátmi, sa prejavuje v dvoch hlavných 

oblastiach: prvá sa týka konfliktu s Irakom. Irak je najnegatívnejší, najhorší a 

najbezohľadnejší predstaviteľ renegátov a ich príslušných Pekiel. Preto, keď bude 

naďalej nekontrolovaný, vyrobí zbrane hromadného ničenia a bez najmenšieho 

zaváhania ich veľmi účinne použije proti tejto krajine a proti Izraelu, ako aj proti 

niektorým iným, ktoré sú pod kontrolou pseudo-tvorcov. Musíš pochopiť, Peter, že 

získanie kontroly nad touto krajinou predstavuje pre renegátov totálnu porážku 

pseudo-tvorcov. Koniec koncov, toto je krajina, ktorá má všetku moc, dominanciu 

a kontrolu nad ohromnou väčšinou tejto planéty. To je tiež dôvod, prečo si pseudo-

tvorcovia túto krajinu vybrali za svoju hlavnú baštu. 

Druhá oblasť sa týka procesu obžaloby prezidenta Clintona. Renegáti uspeli 

v preniknutí do myslí konzervatívnych republikánov a cez nich sa pokúšajú zbaviť 
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Clintona, dúfajúc, že týmto odstránením sa táto krajina rozpadne a výsledkom bude 

značné oslabenie vplyvu a pozície pseudo-tvorcov, dostanúc tým šancu prevziať 

vedenie aj tu. 

Kvôli tejto situácii stojí táto krajina v tomto ohľade pred veľmi rozhodujúcim a 

dôležitým rozhodnutím a voľbou. Povedané súvzťažne a symbolicky, ak 

republikáni uspejú pri odstraňovaní Clintona z úradu, znamená to, že voľba bola 

učinená v prospech renegátov. Dôsledky tej voľby by mohli byť veľmi nepríjemné. 

Našťastie, väčšina bežných ľudí netúži po tom, aby sa to stalo. Sú ochotní 

Clintonovi odpustiť a preukázať mu milosrdenstvo za jeho sexuálne eskapády a 

nechať ho doslúžiť jeho volebné obdobie. Toto je dobrým znamením, pretože pre 

túto krajinu nie je nič dôležitejšie — ako aj pre akúkoľvek inú a pre akúkoľvek 

sentientnú entitu — než ochota odpustiť a preukázať milosrdenstvo. 

Peter: Keď hovoríme o milosrdenstve a odpustení, môžem Ťa poprosiť, aby si 

spresnil tieto dva veľmi dôležité pojmy? 

Pán Ježiš Kristus: Veľmi rád, Peter. Pozri sa dôkladne na to, čo sa tu udialo. 

Clinton mal údajne pohlavný pomer s mladou stážistkou a možno s niektorými 

ďalšími. Čo je to za hriešny pomer? Hriešnosť toho aktu by sa dostala do popredia 

vtedy, keby bol vnútený a požadovaný násilím alebo inak, nedávajúci druhej strane 

v tejto veci žiadnu voľbu. Tak to s Clintonom nebolo, pretože to bolo úplne 

dobrovoľné. V skutočnosti bolo jedným z cieľov tej mladej stážistky to, aby sa 

stala stážistkou v Bielom dome, aby mala takýto zážitok a pomer so samotným 

prezidentom Spojených štátov amerických. To bolo jej cieľom a ambíciou. Je, 

samozrejme, otázne, či mal s ňou prezident Clinton skutočný sexuálny pomer, 

pretože bol do toho zapojený len orálny sex. Z duchovného hľadiska to nemožno 

považovať za skutočný sexuálny pomer, pretože, aby sa aktivoval skutočný 

duchovný význam a životne dôležitá duchovná súvzťažnosť tohto aktu a čo so 

sebou nesie, je potrebné fyzické preniknutie penisu do ženskej vagíny. Obžaloba 

proti prezidentovi Clintonovi tkvie vo fakte, že klamal pod prísahou o svojom 

pomere s mladou stážistkou, a teda krivo prisahal, maril spravodlivosť a zneužil 

svoju moc. Ak vezmete do úvahy duchovný aspekt tohto prípadu, potom prezident 

Clinton nemohol klamať, na základe toho faktora, ako je sexuálny pomer 

definovaný v duchovnom zmysle — a to je to, čo v našom prípade zaváži; a preto 

tu nedošlo k žiadnemu mareniu spravodlivosti alebo ku krivej prísahe alebo 

zneužitiu moci. 

Pre ľudí je prirodzené klamať o svojom pohlavnom pomere vždy, keď vyjde 

verejne najavo. Dôvod tohto pramení z faktu, že akýkoľvek dobrovoľný pohlavný 

pomer je vecou najväčšieho možného súkromia a intimity. Je to medzi dvoma 

zaangažovanými, súhlasiacimi jedincami a Mnou. To odzrkadľuje najposvätnejšiu 

koncepciu interakcie dvoch bytostí za účelom vzájomného poznania sa, poznania 

seba samých, a napokon Mňa. A je to tak bez ohľadu na to, či si tento závažný fakt 

vedome uvedomujú, alebo nie. Na duchovnej úrovni, kde sa to počíta, si to 
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uvedomujú a to poznanie bude následne využité na ich vlastné pozdvihnutie a 

obohatenie. Nuž, kvôli povahe intímnosti a súkromia pohlavného pomeru by sa 

nikdy nemal zverejniť. Do toho nikoho nič nie je. V momente, keď sa to stane 

verejným poznatkom, prvým prirodzeným impulzom je poprieť, že sa niečo také 

stalo. Možno niekoho za to súdiť? 

Pozri sa ale na sexualitu z hľadiska tejto úvahy, Peter: Aké slová sú použité 

napríklad v Svätej Biblii na opísanie pohlavného styku? Spomínaš si, Peter? 

Peter: Rozhodne. Skutočne si veľmi dobre spomínam. 

Pán Ježiš Kristus: Slová, ktoré sú tam použité, ako dobre vieš, sú, citujem: 

„Spoznal ju a ona počala“. Nie je náhoda, že pri opisovaní pohlavného styku sú 

použité slová „spoznať ju, a následne z toho poznania ona počala“. Čo je lepší 

spôsob, ako niekoho spoznať, než prostredníctvom pohlavného styku? Toto 

tvrdenie musíš chápať nasledovným spôsobom: V procese pohlavného styku on 

získa poznanie jej feminínneho princípu z pozície svojho maskulínneho princípu; a 

z pozície svojho feminínneho princípu získa poznanie jej maskulínneho princípu. 

Naproti tomu, ona získa poznanie jeho maskulínneho princípu z pozície svojho 

feminínneho princípu a z pozície svojho maskulínneho princípu získa poznanie 

jeho feminínneho princípu. Pri takej výmene sa rodí nová idea, ktorá sa využije na 

určitý veľmi dôležitý produktívny a reprodukčný účel. Samozrejme, v závislosti od 

toho, kto sú títo dvaja jedinci v tomto ohľade, výsledok tej výmeny môže byť buď 

pozitívny, alebo negatívny. V obidvoch prípadoch sa však zrodí niečo nové. 

Takže v Clintonovom prípade jeho pomer nemal byť nikdy zverejnený a on nemal 

byť nikdy súdený za to, čo v tomto ohľade urobil alebo neurobil. 

Avšak renegáti vytĺkli z tejto situácie kapitál a popudili verejného žalobcu a 

konzervatívnych republikánov, aby z toho vyrobili závažný problém, aby mohli 

zvrhnúť dominantné postavenie pseudo-tvorcov v tejto krajine. Prezident Clinton a 

mladá stážistka a všetci ostatní zaangažovaní do tejto situácie sa jej zúčastnili na 

základe predchádzajúcej dohody, v konečnom dôsledku so Mnou, za účelom 

zverejnenia tohto pomeru z veľmi dôležitého dôvodu — dať ľuďom v tejto krajine 

príležitosť urobiť veľmi rozhodujúcu voľbu ohľadom toho, ktorým smerom sa chcú 

uberať. Voľba je v tomto ohľade buď ísť s pseudo-tvorcami, čo by viedlo 

k spaseniu a ku konverzii pseudo-tvorcov do pozitívneho stavu, alebo ísť 

s renegátmi, v takom prípade by to malo za následok predĺženie biedy a utrpenia, 

kým by negatívny stav nemohol byť eliminovaný. 

Vráťme sa ale k záležitosti milosrdenstva a odpustenia. Pokiaľ by táto krajina 

vo forme jej konzervatívnych republikánov a ďalších ľudí, ktorí ich podporujú, 

nebola ochotná preukázať milosrdenstvo a odpustenie v tomto konkrétnom prípade, 

musela by niesť plné dôsledky svojho postoja. V tomto ohľade by bolo dobré 

citovať veľmi plodný verš, zaznamenaný v epištole Jakuba, kapitola 2, verš 13: 



Dialógy s Pánom Ježišom Kristom — Prvý diel 

- 44 - 

„Lebo odsúdenie bez milosrdenstva sa stane tomu, kto nepreukazuje 

žiadne milosrdenstvo. Milosrdenstvo víťazí nad odsúdením.“ 

Rád by Som tento verš upravil nasledovným spôsobom: 

„Lebo odsúdenie bez milosrdenstva a odpustenia sa stane tomu, kto 

nepreukazuje žiadne milosrdenstvo a odpustenie, pretože 

milosrdenstvo a odpustenie nahrádza odsúdenie, presahuje ho a 

anuluje.“ 

Prečo je tak dôležité odpustiť a preukázať milosrdenstvo? Pretože nikto nie je 

Absolútny. To znamená, že nikto nemôže byť absolútne dobrý alebo absolútne zlý 

a negatívny. Predovšetkým, absolútne zlo a absolútna negatívnosť neexistujú. Ak 

by mali existovať, existovali by dvaja absolútni bohovia. Takéto poňatie existencie 

sa vzájomne vylučuje. Z toho dôvodu existuje na základe logiky tohto 

axiomatického faktu len Absolútna Dobrota a Pozitívnosť — Pán Ježiš Kristus. 

Aby sa niekto vymanil z kliatby svojej relativity, musí byť ochotný byť milosrdný 

a odpúšťajúci, vzhľadom k vzájomnej nedokonalosti, omylnosti, ohraničeniam a 

nedostatkom. Pretože Ja som absolútne pozitívny Boh, Som tiež absolútne 

milosrdný a odpúšťajúci Boh a Moje Milosrdenstvo a Odpustenie je vždy 

absolútne bezpodmienečné. 

Pri uplatňovaní pojmu Môjho Absolútneho Milosrdenstva a Odpustenia na 

ktorúkoľvek relatívnu bytosť je však tá bytosť uvedená do pozície slobody voľby a 

ochoty buď prijať, alebo odmietnuť Moje Milosrdenstvo a Odpustenie. Na základe 

samotnej prirodzenosti a štruktúry akejkoľvek sentientnej bytosti, ktorá v sebe 

nesie v relatívnej kondícii Moje atribúty, jediný spôsob, ako sa v tom jedincovi 

môže Moje Milosrdenstvo a Odpustenie ujať, je ten, že ho prijme na základe svojej 

vlastnej slobody voľby konať tak. 

Čo sa však stane, ak ten jedinec nie je ochotný odpustiť druhým a preukázať im 

milosrdenstvo? V takom prípade ten jedinec nadväzuje vzťah z pozície 

negatívneho stavu. Zaujatie pozície tejto škodlivej povahy z toho vzťahu vylučuje 

Moju prítomnosť. V tom prípade sa Moje Milosrdenstvo a Odpustenie nemôžu ujať 

alebo vstúpiť do toho jedinca, pretože takým škodlivým postojom tento jedinec 

zatvára pred ich vstupom dvere. 

Ako vidíš z tohto príkladu, Moje Milosrdenstvo a Odpustenie sú závislé od ochoty 

a túžby každého jedinca svojou vlastnou slobodnou vôľou a voľbou odpustiť a 

preukázať milosrdenstvo ostatným — ale aj sebe samému/samej. Taká ochota a 

túžba dostáva príslušného jedinca do pozitívneho stavu, v ktorom je Moja 

prítomnosť obsiahnutá v absolútnom zmysle. V tomto prípade sú dvere k srdcu a 

mysli toho jedinca otvorené a Ja som schopný do nich vstúpiť a nielen preniesť na 

neho/ňu Svoje Milosrdenstvo a Odpustenie, ale aj umožniť tomuto jedincovi, aby 

odpustil a preukázal milosrdenstvo ostatným i sebe samému/samej. Moja 

prítomnosť v tej situácii aktivuje z pozície Môjho Absolútneho Stavu v tom 
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jedincovi schopnosť učiniť to. Bezo Mňa by ten jedinec nemohol preukázať taký 

akt milosrdenstva a odpustenia, pretože nikto nemôže byť pozitívny vďaka sebe, 

podľa seba a zo seba, ale len vďaka Mne, podľa Mňa a zo Mňa, pretože JA SOM 

Jediný/Jediná, kto je taký Sám/Sama Osebe, Sám/Sama od Seba a Sám/Sama zo 

Seba. 

Dôvod, prečo má každý jedinec aplikovať milosrdenstvo a odpustenie sám/sama 

voči sebe, je vo fakte, že neochota urobiť to prostredníctvom svojej vlastnej 

slobodnej vôle a voľby ho/ju drží v negatívnom stave. V takom prípade platí 

rovnaké pravidlo, ako bolo načrtnuté práve teraz v prechádzajúcom odseku. 

Dúfam, Peter, že toto vysvetlenie teba a každého prípadného čitateľa uspokojí. 

Peter: Áno, veľmi. Dokonale ho chápem. Dúfam, že aj ostatní ho dokonale 

pochopia. Mali by sme pre dnešok skončiť? 

Pán Ježiš Kristus: Áno, Peter, mali by sme. Choď a zvyšok svojho času venuj 

dnes nejakým iným povinnostiam. Dúfam, že Dan ti bude môcť poslať e-mailom 

korekcie niektorých predchádzajúcich Dialógov, takže ich budeš môcť pripraviť na 

odoslanie vybraným zainteresovaným jedincom. Choď v pokoji a prajem ti pekný 

deň. 
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Peter: Dnes ráno by som chcel začať obavami vyjadrenými minulú noc v mojom 

rozhovore s Danom ohľadom niektorých vyhlásení v Piatom Dialógu. Ako Si 

počul, týkajú sa situácie s Prezidentom Clintonom. Zdalo sa nám, akoby si snáď 

ospravedlňoval Clintonove nesprávne správanie a postoj. Obávam sa, že niektorí 

ďalší čitatelia toho Dialógu by mohli mať rovnaké pocity. Mohol by Si to 

komentovať? 

Pán Ježiš Kristus: Celkom určite, Peter. Som rád, že bola ešte raz nanesená táto 

otázka, pretože potrebuje ďalšie spresnenie a vysvetlenie. Oboch vás takmer 

urazilo, čo bolo o ňom v tomto ohľade povedané. Vaším problémom však bolo, že 

ste sa na celú situáciu pozerali z typicky ľudského hľadiska, a nie z duchovného 

alebo z Môjho hľadiska. Moje poznanie tejto situácie je absolútne, zatiaľ čo vaše je 

relatívne a vo väčšine prípadov skreslené. Len sa pozrite na zdroj vašich informácií 

a poznania ohľadom nej. Čo je zdrojom vašich informácií a poznania? Buď vaše 

vonkajšie pozorovanie, ktoré je typicky ľudské, a teda nespoľahlivé, alebo médiá, o 

ktorých je známe, že sú notoricky skreslené, nesprávne, či dokonca lživé. Ako 

vidíš, nevieš, čo je za scénou celej výpravy v tejto veci. 

Prehliadli ste v tomto ohľade faktor priznania sa prezidenta Clintona k svojmu 

previneniu. Vždy, keď niekto prizná, či už verejne alebo súkromne, že robí chybu, 

ospravedlní sa a poprosí o odpustenie, na základe toho faktu táto osoba otvorí 

dvere Môjmu Absolútnemu Bezpodmienečnému Milosrdenstvu a Odpusteniu, aby 

do neho/nej vstúpili a anulovali celé previnenie. Takáto je Moja Absolútna 

Prirodzenosť. Výčitky svedomia, zlé pocity, ktoré táto osoba ohľadom seba v tom 

momente prežíva, hanba a rozpaky, ktoré pociťuje, sú dostatočným trestom za 

skutky takej povahy. Žiadna ďalšia potreba trestu sa potom nevyžaduje. Prezident 

Clinton verejne priznal svoje previnenie, ospravedlnil sa za to a poprosil americký 

ľud o odpustenie. Bez ohľadu na to, či to, čo urobil alebo neurobil, bolo zlé a 

zločinné z vášho typického ľudského hľadiska a z pohľadu vášho typického 

ľudského trestno-právneho systému, on — ako každý iný, si zaslúži ďalšiu šancu. 

Nezáleží na tom, aká zlá, aká odporná, aká ohavná tá osoba bola alebo je, vždy, 

keď sa tá osoba ospravedlní a poprosí o odpustenie, jeho/jej prosbu v tomto ohľade 

splním. 

Samozrejme, pre vás, súc typickí ľudia, je ťažké vyhnúť sa odsudzujúcemu a 

káravému postoju a túžbe, pretože z psychologického hľadiska to vo vás vyvoláva 

potrebu byť potrestaný/á za svoje vlastné nedostatky, ktoré všetci ako ľudia máte. 

V tomto prípade vaša požiadavka potrestať Clintona mierni vaše vlastné potreby 

byť potrestaní. 
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Nezabúdaj však, že ako agenti pozitívneho stavu, spojení s Mojím Novým 

Zjavením, nie ste len typickí ľudia. Z toho dôvodu sa potrebujete naučiť pozerať sa 

za scénu a vidieť veci vo všetkých životných záležitostiach, a nielen v situácii 

prezidenta Clintona, z úplne inej perspektívy. Nanešťastie, minulú noc ste chybili, 

pretože ste pri opisovaní charakteru prezidenta Clintona použili veľmi neprimerané 

slová. Nazvali ste ho ohavným, zlým, odporným, bezohľadným, manipulujúcim a 

takmer vražedným typom osoby. Aj keby bola pravda, že je taká osoba, pre vás ako 

Mojich milovaných agentov je mimoriadne nevhodné prechovávať také myšlienky 

a pocity. Nemali by vám už nikdy ani len prísť na um. Onálepkovať niekoho 

takými vlastnosťami znamená, že ste pod vplyvom negatívneho stavu. Tým, že o 

niekom robíte takéto závery, či už je to pravda, alebo nie, sa okamžite vystavujete 

negatívnemu stavu, stávajúc sa dobre označeným terčom. To by mohlo mať 

nežiaduce dôsledky. 

Len Mi úprimne povedz, čo vieš skutočne o prezidentovi Clintonovi, o jeho 

úmysle, motivácii, charaktere, vnútornej dispozícii, jeho najvnútornejších 

myšlienkach, túžbach, želaniach, pocitoch, emóciách a chcení? Inými slovami, čo 

vieš skutočne o jeho jedinečnej osobnosti? Aká hnacia sila je za jeho správaním a 

životným štýlom? Je tvoje poznanie v tomto ohľade absolútne? Môžeš ho poznať a 

poznáš ho ako Ja? Samozrejme, že nie. Takže namiesto toho, aby ste mu nadávali, 

ako praví agenti Môjho pozitívneho stavu by ste mali byť benevolentnejší, 

tolerantnejší, chápavejší a výslovne neodsudzujúci. Pamätáš si z Evanjelia, čo Som 

povedal Svojmu učeníkovi Petrovi, keď sa Ma opýtal, koľkokrát by mal odpustiť 

svojmu blížnemu alebo svojmu bratovi v ľudskom zmysle, ak mu vykonal niečo 

zlé a ak mu potom povie, že ľutuje, čo urobil? A Peter sa opýtal, či by to malo byť 

sedemkrát za deň? Čo Som odpovedal? „Hovorím ti, Peter, nie sedemkrát, ale 

sedemdesiatsedem krát sedem razy, ak sa na teba obráti a poprosí ťa o odpustenie.“ 

Inými slovami, neexistujú hranice ohľadom toho, koľkokrát máš odpustiť a 

preukázať komukoľvek milosrdenstvo, ak ťa sám/sama o to poprosí. 

Tvoj typický ľudský postoj v tebe vyvoláva svojím spôsobom spomienku na príbeh 

o prorokovi Jonášovi a veľkej rybe (niektorí ľudia si myslia, že to bola veľryba). 

V tom príbehu Som požiadal Jonáša, aby išiel do veľkého mesta Ninive a 

protestoval proti nemu kvôli veľkej hriešnosti a vražedným pudom a podobným 

ukrutnostiam jeho obyvateľov, pre ktoré sa chystalo ich zničenie. A tak namiesto 

toho, aby išiel do toho mesta a varoval ich pred blížiacou sa záhubou, Jonáš odo 

Mňa utiekol, pretože veľmi dobre vedel, že keby sa obyvatelia toho mesta kajali, 

preukázali ľútosť a prosili o odpustenie, nedopustil by Som plánovanú skazu. Ako 

sa však zachoval, keď sa to fakticky nestalo tak, ako predpokladal? Veľmi sa na 

Mňa nahneval, že Som nepostupoval tak, ako to bolo naplánované, a sadol si von 

z mesta, čakajúc vo svojej horlivosti, kým dôjde ku skaze. On chcel odsúdenie! 

Nemohol tolerovať predstavu o Mne, že Som absolútne milosrdný a odpúšťajúci. 

Nemohol akceptovať fakt, že keby ľudia na Mňa volali, aby Som sa zľutoval a 

odpustil im, že by Som nikdy nedovolil, aby nastali nejaké zlé dôsledky. Opäť, 
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takýto/takáto Som, takáto je absolútne Moja Absolútna Prirodzenosť. A vy by ste 

chceli vidieť prezidenta Clintona potrestaného a odstráneného z úradu, potom, ako 

prejavil svoju ľútosť a poprosil o odpustenie? 

Ako by si sa ty osobne cítil, keby o tebe vyšlo najavo niečo, čo by bolo pre teba 

veľmi trápne a zahanbujúce? Len si predstav, ak môžeš, ako by si sa cítil, ak by sa 

tvoje eskapády mali dostať do pozornosti všetkých obyvateľov planéty Nula a ty by 

si musel za takých podmienok pokračovať vo svojej práci? Máš vôbec poňatia, čím 

v tomto ohľade prechádza? A ty chceš viac trestu, viac odplaty a viac odsúdenia, 

aby si uspokojil svoju vlastnú typickú ľudskú predstavu o tom, nakoľko a do akej 

miery má byť na neho uvalený trest. 

Takže vo veci prezidenta Clintona nejde o prezidenta Clintona a o to, čo je zač — 

nikomu by sa nemalo dovoliť, aby to odsudzoval — ale čo reprezentuje, čo 

znamená jeho pozícia a umiestnenie a čo sa dohodol ukázať a manifestovať 

z duchovného hľadiska. Tu ide o zaujatie pozície negatívneho stavu pre poslednú 

zrážku medzi pseudo-tvorcami a renegátmi a o to, ako sa v tomto procese využíva 

alebo používa situácia prezidenta Clintona a jeho úloha, rola, a obzvlášť jeho 

sexuálne eskapády. Pozri sa na to z hľadiska výsledku, a nie z hľadiska spôsobu 

správania. 

Táto záležitosť má ale aj ďalšiu dôležitú stránku. Tá sa týka vás, Mojich agentov, a 

vášho umiestnenia v procese súčasného nastávajúceho posunu — posunu, ktorý je 

veľmi nezvyčajný, tajomný, nesmierne iný a rozhodujúci, presahujúci všetko, čo 

bolo zažívané doteraz. Je čas, aby ste plne zaujali svoju rolu v tomto procese, tým 

že sa v relatívnej kondícii stanete reflexiou Môjho absolútneho postoja, správania a 

spôsobu vzťahu ku všetkému v negatívnom stave a na planéte Nula. Ako vieš, to, 

čo táto planéta, jej ľudia a agenti negatívneho stavu potrebujú, nie je odsúdenie, 

odsudzujúci postoj, odmietnutie, averzia alebo akékoľvek iné podobné negatívne a 

škodlivé vzorce vo vašom správaní a postoji — koniec koncov, v negatívnom stave 

a na vašej planéte je toho viac než dosť, bez vašej potreby byť prispievajúcim 

faktorom v tomto ohľade — čo však potrebujú, je vaša láska, pochopenie, 

milosrdenstvo, odpustenie, súcit, empatia, trpezlivosť a akceptovanie. Lebo ak nie 

ste schopní prejaviť tieto typy pozitívnych aspektov vo svojich osobnostiach a 

správaní a ak naďalej konáte a reagujete z aspektov svojej ľudskej prirodzenosti, 

aký je rozdiel medzi vami a agentmi negatívneho stavu a samotnými ľuďmi? Aké 

príklady a aký druh odpovedí poskytujete pseudo-tvorcom a všetkým ostatným 

v negatívnom stave a na planéte Nula? 

Vašou úlohou je teraz plne manifestovať všetky aspekty Mojej Absolútnej 

Prirodzenosti vo vašom relatívnom položení tým, že dáte všetkým ostatným, ktorí 

nie sú v rovnakej pozícii ako vy, dôležitý príklad. Vytvorenie takého príkladu je 

neoddeliteľnou súčasťou plánu na konečnú elimináciu negatívneho stavu a 

spasenie všetkých. Ten príklad bude použitý na to, aby sa pre nich všetkých 

vybudoval základ, na ktorom budú môcť zistiť a prijať fakt, že je možné byť taký, 
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a ako to dosiahnuť. Preto je pre vás v tomto ohľade najdôležitejším faktorom 

posun od pozerania sa na všetko, čo sa okolo vás deje, z typického ľudského 

hľadiska, k pozeraniu sa na všetko a k určovaniu všetkého z Môjho hľadiska. 

Je čas, aby ste to urobili. Toto je veľmi dôležité, dôležitejšie, než si viete 

predstaviť. Pokiaľ nie ste ochotní a schopní urobiť to zo svojej vlastnej slobodnej 

vôle a voľby — a Ja viem, že ste — a pokiaľ nebudete ignorovať svoju ľudskú 

pozíciu a postoj, namiesto toho, aby ste plne aktivovali pozitívne aspekty svojej 

prirodzenosti, ktoré pramenia zo Mňa, budete na strane negatívneho stavu. A Ja 

viem, že to nechcete urobiť. Takže, vaša pozícia, postoj, pohľad a názor, ako aj 

vaše správanie, sú veľmi starostlivo sledované tak všetkými v pozitívnom stave, 

ako aj pseudo-tvorcami, ich poskokmi a renegátmi v negatívnom stave a na planéte 

Nula. 

V určitom zmysle je táto situácia, odohrávajúca sa vo vašej krajine s prezidentom 

Clintonom, pre vás a pre všetkých agentov negatívneho stavu dôležitým testom, 

aby sa videlo, ktorou cestou sa rozhodnete ísť — typickou ľudskou cestou, kedy by 

ich záverom bolo, že nie ste iní než všetci ostatní ľudia alebo tvorovia negatívneho 

stavu — alebo Mojou cestou, cestou Môjho pozitívneho stavu, v takom prípade by 

mohli získať cenné ponaučenie, že je možné byť, takpovediac, v ľudskej koži, a 

predsa konať, správať sa a vytvárať vzťah tak, ako to robia Moji praví agenti. Také 

ponaučenia a príklady im poskytujú ohromný stimul a nádej, že keď bude pravý 

čas, aj oni budú schopní stať sa na základe vašich skúseností a príkladov agentmi 

pozitívneho stavu, čo bude nakoniec viesť k eliminácii negatívneho stavu ako 

celku. A o tom to vlastne celé je.  

Peter: Rád by som Ťa poprosil o Tvoje milosrdenstvo a odpustenie za akékoľvek 

sklony prechovávať v sebe nejaké negatívne pocity, myšlienky, túžby či želania vo 

vzťahu k diskutovanej téme či ku komukoľvek alebo čomukoľvek inému.  

Pán Ježiš Kristus: A Ja ti rád odpúšťam, Peter. Ani ty si však nezabudni odpustiť.  

Peter: Keďže tu hovoríme o tom, čo sa stalo minulú noc a čo vyšlo najavo 

v Piatom Dialógu, rád by som od Teba dostal nejaké vysvetlenie ohľadom toho, 

prečo je to tak, že sa počas pohlavného styku — aby bol zdrojom získania 

náležitého a správneho poznania — vyžaduje fyzické preniknutie penisu do 

vagíny? Aký je význam tejto požiadavky? 

Pán Ježiš Kristus: Nuž, Peter, to je veľmi jednoduché. Pozri sa na duchovnú 

súvzťažnosť samotného aktu. Čo sa deje, keď sexuálni partneri zapoja do sexu iný 

spôsob, než je splynutie, kedy mužský penis vojde do ženskej vagíny? Fyzické 

dotyky buď rukami alebo ústami, alebo akýmikoľvek inými vonkajšími nástrojmi 

idú z vonkajška do vonkajška. Je to predohra, stimulácia, príprava, takpovediac, na 

to pravé. Pretože je to predsa len z vonkajška do vonkajška, neaktivuje to odozvu 

na duchovnej úrovni, ktorá by spustila očakávaný a želaný zážitok a poznanie. 

Nezabúdaj ani na sekundu, že všetko pravé poznanie pochádza a pramení len z 
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vnútra, z Mojej prítomnosti v ňom, a z neho aj v zovňajšku a vo všetkom 

medzitým.  

Naproti tomu, keď dôjde k splynutiu, kedy penis vchádza do vagíny a vagína 

prijíma penis, nastane stav zvnútornenia, kvôli súvzťažnému faktoru — súc hlboko 

vnútri vo svojom sexuálnom partnerovi. Táto súvzťažnosť umožňuje, aby 

duchovný stav vnútra vstúpil do zovňajška a uvoľnil mu alebo priniesol mu 

nevyhnutné informácie a poznanie, týkajúce sa zrodu idey, ktorá je pripravená, aby 

sa manifestovala vo vonkajšom svete. Vo vašom ľudskom type života sa, 

samozrejme, táto interakcia odohráva bez vášho vedomého uvedomenia. 

Toto je dôvod, prečo vonkajšia sexuálna predohra, orálny sex a podobné vonkajšie 

dráždenie nemožno považovať za pravý pohlavný styk podľa definície duchovného 

chápania toho, o čo vlastne pri pohlavnom styku ide. 

Peter: Veľmi pekne Ti ďakujem za toto vysvetlenie.  

Pán Ježiš Kristus: Rado sa stalo. V tomto momente by Som odporúčal, aby sme 

prestali so sedeniami otázok a odpovedí a aby si začal tlačiť opravený materiál, 

ktorý ti poslal Dan e-mailom. Nech sa najskôr dokončí vydanie týchto šiestich 

Dialógov a nech sa rozošlú vybraným jednotlivcom, než budeme pokračovať 

Siedmym Dialógom. Prajem ti príjemný deň. 
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Siedmy Dialóg 
 

31. decembra 1998 
 

Peter: Než položím svoje vlastné otázky, rád by som sa Ťa opýtal, či máš ďalšie 

komentáre ohľadom niečoho, čo nám bolo oznámené v Šiestom Dialógu, alebo 

ohľadom čohokoľvek iného. 

Pán Ježiš Kristus: Áno, Peter. Ďakujem ti, že si Mi poskytol túto príležitosť k 

takému komentáru. Týka sa záležitosti odplaty a potrestania tých ľudí, ktorí 

spáchali z hľadiska ľudských zákonov a trestného a/alebo občiansko-právneho 

systému, a tiež z duchovného hľadiska nejaký druh priestupku, a ako sa to všetko 

týka vás ako agentov Môjho pozitívneho stavu. Pekne si to vyjadril v tvojom 

rozhovore s Danom, potom, ako si on prečítal Šiesty Dialóg, keď si mu povedal, že 

vy, chlapci, by ste si nemali robiť starosti s trestom a spravodlivosťou, pretože 

negatívny stav má dosť svojich vlastných ľudí, ktorí sú dychtiví, ochotní a 

pripravení potrestať svojich vlastných. Nech sa starajú  o svojich vlastných. Alebo, 

„nech sa mŕtvi starajú o svojich vlastných mŕtvych.“ 

V tomto ohľade teda nie je viac vašou starosťou, či sa vykonala alebo vykonáva 

spravodlivosť na niekom, kto si ju zaslúži, ale namiesto toho sa máte sústrediť na 

zobrazenie a demonštrovanie pozitívnych atribútov — vo svojom relatívnom 

položení — života Môjho pozitívneho stavu v súlade s charakterom a črtami Mojej 

Absolútnej Prirodzenosti. 

Ako vieš, Peter, do tohto momentu ste sa koncentrovali na pozorovanie a 

prežívanie udalostí manifestácie negatívneho stavu na vašej planéte a inde. Bolo to 

záležitosťou prekladu pre pozitívny stav. S týmto novým posunom, ktorý sa práve 

teraz prejavuje, však môžete povedať, že situácia sa v tomto ohľade drasticky 

zmenila. Preto viac nie je vhodné, aby ste plytvali svojou energiou a časom na 

zaoberanie sa udalosťami negatívneho stavu. Pozitívny stav sa vďaka vám naučil o 

povahe a živote v negatívnom stave a na planéte Nula toľko, koľko potrebuje. 

Z toho dôvodu sa vaša úloha v tomto ohľade zmenila. 

Vo vašom prípade nastáva posun k ilustrovaniu a demonštrovaniu prirodzenosti, 

charakteru, obsahu a života pozitívneho stavu každému v negatívnom stave a na 

planéte Nula. Toto ilustrovanie a demonštrovanie sa deje prostredníctvom spôsobu 

vášho správania sa, myslenia, cítenia a vzťahu k agentom negatívneho stavu a 

prostredníctvom vášho postoja k takým záležitostiam, ako je napríklad trest a 

odplata — pokiaľ ide o tých, ktorí sa svojím správaním a skutkami sami dostávajú 

do polohy takého potrestania, vyvolávajúc potrebu odplaty. 

Ako bolo uvedené v Šiestom Dialógu, v tomto ohľade máte vo svojom relatívnom 

položení odzrkadľovať Moje Absolútne správanie, postoj a stanovisko, ktoré mám 

v takých prípadoch. Ako vieš, tieto sú založené na Mojom Absolútnom 

Bezpodmienečnom Milosrdenstve a Odpustení, zakorenených v Mojej Absolútnej 
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Bezpodmienečnej Božskej Láske a Božskej Múdrosti. Kým Ma niekto sám/sama 

nepožiada, aby Som v jeho/jej živote uplatnil Svoje Bezpodmienečné 

Milosrdenstvo a Odpustenie, do spravodlivého trestu a odplaty nezasahujem v tých 

prípadoch, keď sú kvôli jeho/jej škodlivému, negatívnemu a zlému správaniu a 

konaniu zaslúžené. Avšak v momente, keď niekto o ne poprosí z hĺbky svojho 

srdca, okamžite ich takej osobe sprístupním, poskytnúc mu/jej ďalšiu šancu. 

Ako vieš, Peter, trest a odplata existujú len v negatívnom stave a na vašej planéte. 

V pozitívnom stave neexistujú. Predpokladať, že takéto negatívne atribúty a črty 

existujú v pozitívnom stave, znamená tiež predpokladať, že sa medzi jeho 

obyvateľmi deje niečo zlé, negatívne a odporné. Naproti tomu, v negatívnom stave 

sa vytvára a manifestuje len všetko zlé, negatívne a odporné. Takýmto 

podmienkam je vlastná potreba potrestania a odplaty — akýmikoľvek 

prostriedkami či spôsobmi. Na základe logiky tohto usporiadania sú trest a odplata 

samé osebe negatívne a zlé. Toto je dôvod, prečo tieto v pozitívnom stave nemôžu 

existovať, ba dokonca si ich tam nemožno ani len predstaviť. A pretože ste agenti 

pozitívneho stavu a pretože ste odteraz súhlasili s manifestovaním všetkých 

atribútov pozitívneho stavu vo svojich životoch, v správaní, v konaní a vo 

vzťahoch, kvôli tomuto faktu a nespornej logike by pre vás bolo veľmi nevhodné 

stále sa zaoberať záležitosťami odplaty a potrestania niekoho. Situácia je 

v súčasnosti taká, že akékoľvek lipnutie na nich by vás dostalo na viditeľné miesto 

a vytŕčali by ste ako boľavý palec, kedy by ste sa pre agentov negatívneho stavu 

okamžite stali terčom. Takže, aby sme si to zopakovali, „nech sa mŕtvi starajú o 

svojich vlastných mŕtvych“. V tomto ohľade sú v tejto činnosti veľmi zbehlí a 

efektívni. 

Takže, čo sa týka vás, všetci, ktorí čítate tieto slová, sa máte vždy sústrediť na Mňa 

a na pozitívne aspekty pozitívneho stavu. A vždy, keď vám prídu na myseľ nejaké 

záporné, represívne, trestajúce a typicky negatívne pocity — a pokiaľ ste v ľudskej 

koži, také myšlienky, pocity, emócie alebo niečo také do vás nevyhnutne prenikne 

— okamžite ich odvrhnite zo svojej mysle, ako to tak pekne vyjadril Dan v New 

Yorku pri rozhovore s tebou, a obráťte všetku svoju pozornosť na Mňa a na vašu 

úlohu predstaviteľov pozitívneho stavu na tejto planéte. 

Peter: Toto mi je úplne jasné a jasne v tom vidím krásne odôvodnenie a logiku. 

Ďakujem Ti za toto vysvetlenie. 

Pán Ježiš Kristus: Rado sa stalo, Peter. Rád by Som učinil stručný komentár 

ohľadom Danovej technickej otázky, ktorú ti položil minulú noc. Týka sa 

požiadavky obvyklého anglického vyjadrovania sa vždy, keď sa dvaja alebo viacerí 

ľudia spolu rozprávajú. Ako vieš, je otázkou bežnej zdvorilosti dať na prvé miesto 

toho, s kým hovoríš, a seba na druhé. Je teda správne povedať „ty a ja“ namiesto 

„ja a ty“. Pri tvojom zaznamenávaní našich Dialógov, Peter, si to však obrátil a 

vždy si dal ,Ja‘ alebo ,Mňa‘, pokiaľ sa to týkalo Mňa, na prvé miesto, a seba na 

druhé. 
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Ako vieš, v tomto ohľade Ma vždy počuješ správne a vždy je to formulované ako 

„ty a Ja“ — kvôli Môjmu rešpektu k tebe a ako reflexia Mojej Absolútnej Pokory, 

Skromnosti a Poníženosti. Z pozície tvojej vlastnej pokory, skromnosti a 

poníženosti sa ti však nezdá správne dávať seba na prvé miesto. Kvôli faktu, že si 

zaznamenávačom, a pretože je to tvoja osobná voľba dať Ma na pravé miesto, je 

vhodné pokračovať v zaznamenávaní rovnakým spôsobom. Dúfam, že Dan to 

prijme ako vec tvojej vlastnej zdvorilosti v súvislosti so Mnou; a Ja ti ďakujem za 

tvoj postoj v tomto ohľade. 

Peter: Jednoducho mám pocit, že je správne to takto zaznamenať. A teraz mám 

nasledujúcu otázku. Ako vieš, naši ľudia sa ma už nejakú dobu pýtajú na záležitosť 

modlitby. Otázka znie: „Nakoľko je vhodné pre nás, pre agentov pozitívneho stavu, 

aby sme sa modlili za iných ľudí a za ich zdravie, situáciu a blaho vo 

všeobecnosti?“ 

Pán Ježiš Kristus: Ako vieš, Peter, zo svojej vlastnej minulej baptistickej 

skúsenosti, ako aj z poznania požiadaviek všetkých ostatných náboženských 

systémov, dôraz je vždy na nejakej forme modlitby. Veria, že čím viac sa modlíte, 

tým viac je vykonané na tomto svete, v ich osobných životoch, a že tým viac ich 

počúvam. 

Pri súčasnom zosobnení a individualizovaní svojho osobného života, ako aj 

osobnej zodpovednosti a povinnosti skladať účty za svoj život a voľby, sú také 

modlitby úplne zbytočné a nemajú vôbec žiadny význam. Je to mrhaním vášho 

času. 

Súčasne to možno považovať za duchovnú aroganciu zo strany modliacej sa osoby, 

keď verí, že na základe jeho/jej intervencie v mene niekoho iného sa tento buď 

zmení, alebo polepší — nech sa jedná o ktorýkoľvek prípad. Táto duchovná 

arogancia zachádza ešte ďalej v tom, že modliaca sa osoba hrubo zasahuje do 

slobody voľby, do dohody a do voľby, ktorú tento príslušný jedinec urobil buď 

pred príchodom na túto planétu, alebo počas svojho života na nej. Podľa tohto 

chápania súčasnej situácie je jasné, že také modlitby sú negatívnej povahy. 

Peter: A čo Tvoje prehlásenie v Evanjeliu podľa Lukáša (Kapitola 18:1), že ľudia 

by sa mali stále modliť a nemali by strácať odvahu? 

Pán Ježiš Kristus: Na to vyhlásenie existujú dva dôvody: Prvý, týkalo sa to 

predovšetkým modlenia sa za seba, a nie za niekoho iného. A druhý, ako vieš, 

Peter, duchovná situácia a klíma vtedajšej doby bola taká, že pseudo-tvorcovia 

mali plnú moc nad touto planétou a nad celou Zónou Vymiestnenia. Vládli jej 

podľa princípov nevyhnutnosti, a nie slobody voľby. Spomeň si, prosím, a toto je 

pripomienkou, že účelom Môjho Prvého Príchodu bolo to, medzi mnohým iným, 

aby Som dal ľuďom slobodu voľby a slobodnú vôľu, ktorú vtedy nemali. 
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Preto v tom čase bolo vhodné modliť sa ku Mne za iných, lebo nevedeli, čo činia. 

Boli presvedčení, že ich správanie a činy sú vhodné a zbožné. Nevediac, že pre 

niekoho iného, kto bol osvietený o tej situácii, bolo vhodné sa tak modliť. Toto bol 

aj dôvod, prečo, keď Som visel na kríži, Som sa modlil  k Môjmu Otcovi z Môjho 

ľudského aspektu, čiže k Môjmu Absolútnemu Božskému aspektu, ktorý bol odo 

Mňa v tej dobe oddelený, aby odpustil tým, ktorí Ma ukrižovali, lebo nevedeli, čo 

činia. 

Ale po Mojom víťazstve v Peklách a po uväznení pseudo-tvorcov vznikla pre ľudí 

nová situácia, ktorá ich dostala do pozície slobodnej vôle a voľby. Toto ich 

oslobodilo od toho, aby robili a aby si volili veci výhradne na základe 

nevyhnutnosti, a žiadnej slobody voľby. Len čo vznikla táto situácia, nebolo viac 

potrebné modliť sa za iných, pretože sa stali zodpovednými a povinnými skladať 

účty za svoje vlastné voľby a za svoje životy vo všeobecnosti. 

Nanešťastie, potom, ako po Mojom fyzickom odchode z vašej planéty prišiel na 

scénu Pavol a ako prevzali vedenie ostatní apoštoli, títo ďalej zdôrazňovali potrebu 

takýchto modlitieb. A nielen to, Pavol napríklad trval na tom, že členovia cirkvi by 

sa mali nepretržite modliť za iných. 

Peter: Ale čo ak nás niekto poprosí, aby sme sa za neho/ňu pomodlili? 

Pán Ježiš Kristus: Nuž, pozri sa na to takto, Peter: Ak je niekto plne, totálne a 

kompletne zodpovedný a povinný skladať účty za svoj vlastný život, nie je potom 

pravda, že takouto prosbou sa stráni alebo vyhýba prejaveniu svojej vlastnej 

zodpovednosti a povinnosti skladať účty? 

Je v tom však viac než len to. Ak poprosíte niekoho, aby sa za vás pomodlil, 

negatívnemu stavu to signalizuje fakt, že ste sa stali nemohúcimi a neschopnými 

postarať sa o svoje vlastné problémy či o čokoľvek, o čo ich prosíte, aby sa za to 

modlili. V takom prípade sa pre negatívny stav stávate veľmi jasným terčom. 

Dôsledkom takého zacielenia by mohlo byť to, že vaša situácia by sa mohla stať 

oveľa horšou, než bola predtým, ako ste poprosili, aby sa za vás modlili. Takže vo 

vašej súčasnej situácii by ste nikdy nemali nikoho prosiť, aby sa za vás modlil. To 

je medzi Mnou a vami, a nikým iným. 

Peter: A čo modlenie sa za seba samých ako jednotlivcov pred Tebou? 

Pán Ježiš Kristus: Nuž, to je úplne iný príbeh. Kvôli faktu, že zodpovedáte a že 

ste povinní skladať účty za svoj vlastný život a za všetko, čo sa v ňom odohráva, je 

vhodné, správne a náležité obrátiť sa na Mňa, aby Som vám kvôli efektívnemu a 

kvalifikovanému naplneniu vášho poslania pomohol zvládnuť všetko, čo sa v ňom 

deje. 

V tomto ohľade sú tu najmenej dva zretele. Jedným je to, že nakoľko nie ste 

absolútni a dokonalí a nakoľko ste sami obmedzení — čo sa týka rozsahu 
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a kapacity vášho poznania a chápania všetkého — ľahko môžete učiniť nevhodnú 

voľbu alebo rozhodnutie, ktoré podkopávajú vašu snahu efektívne uskutočniť svoje 

poslanie. 

Vždy, keď sa to stane, stávate sa terčom pre negatívny stav. Len zo Stavu 

Absolútneho Poznania a Dokonalosti, ktorý mám Ja, môžete čokoľvek dosiahnuť. 

Takže, vaša prosba na Mňa, aby Som vám poskytol pomoc a podporu pri všetkých 

vašich snahách, vám umožňuje vôbec niečo dosiahnuť. Toto je dôvod, prečo Som 

povedal, že ľudia by sa mali stále modliť a nemali by klesať na mysli, a prečo 

niektorí apoštoli zdôrazňovali potrebu neustále sa modliť. 

Druhým  je to, že kvôli požiadavke zindividualizovať a zosobniť svoj život a kvôli 

potrebe nadviazať so Mnou vzťah — čo je pre váš život veľmi dôležité — založený 

na takom individualizovanom a zosobnenom prístupe, len z Absolútneho Poznania 

toho, kto ste a z ktorej idey prvku v Mojej Prirodzenosti ste vznikli, možno 

dosiahnuť schopnosť splniť túto nutnú podmienku. Ale pretože ste uvedení do 

stavu slobodnej vôle a voľby, také poznanie a chápanie vám nemôže byť 

poskytnuté bez výslovnej prosby na Mňa, aby Som vám ho poskytol. 

Inak by to bolo na základe vnucovania. Žiadne poznanie získané vnucovaním sa vo 

vašom vnútri, kde sa to počíta, nemôže ujať, a preto by ste mali sklon ignorovať 

ho. V takom prípade by ste sa okamžite stali terčom negatívneho stavu. Akýkoľvek 

faktor vnucovania otvára dvere negatívnemu stavu. Proces prosby na základe 

slobodnej vôle a voľby je procesom modlitby. Modlenie sa ku Mne za tým účelom 

a takým spôsobom vám umožňuje, aby ste fungovali a pokračovali vo svojom 

poslaní. 

Peter: Existujú nejaké špeciálne požiadavky, čo sa týka modlenia sa k Tebe? 

Pán Ježiš Kristus: Vôbec žiadne, až na to, že by to malo prichádzať z čistoty 

vášho srdca, s pozitívnym a dobrým úmyslom a z vašej vlastnej slobodnej vôle a 

voľby. Metóda, spôsob a praktika, akými to robíte, závisia úplne od vás. Opäť, je 

duchovne veľmi nebezpečné predpisovať alebo vnucovať niekomu ako, ako často a 

akým spôsobom by mal so Mnou komunikovať. Koniec koncov,  čo je to vlastne 

modlitba? Je to prostriedok komunikácie vás so Mnou a Mňa s vami. Je to medzi 

Mnou a vami. Preto aj váš spôsob komunikácie so Mnou je tiež medzi Mnou a 

vami, a nikým iným. A môžem ťa uistiť, že vás prostredníctvom vašej vlastnej 

intuície budem inšpirovať spôsobom a štýlom, akým by ste so Mnou mali 

komunikovať. 

Všetky ostatné spôsoby a metódy by vám boli veľmi nepríjemné. (Len na 

vysvetlenie: Komunikácia so Mnou znamená modlitbu z vašej strany, a naopak — 

modlenie sa ku Mne znamená komunikovať so Mnou.) 

Je však ešte ďalší význam potreby modliť sa svojím vlastným individualizovaným 

a zosobneným spôsobom. Ako bolo uvedené veľakrát predtým, kvôli vášmu 
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relatívnemu statusu voči Môjmu Absolútnemu Stavu nemôžete byť pozitívni, dobrí 

alebo múdri sami od seba, sami osebe, sami zo seba a sami sebou. Pokiaľ toto 

neuznáte, ste v nebezpečenstve, že sa budete za takých považovať bez toho, aby 

Som vás takými urobil. Len z Toho, Kto je Absolútne Pozitívny, Dobrý a Múdry 

Sám/Sama od Seba, Sám/Sama Osebe, Sám/Sama zo Seba a Sám/Sama Sebou, sa 

môže niekto, kto nie je v takom stave, takým stať. V momente, ako to neuznáte, 

stávate sa pre negatívny stav terčom. 

Pamätajte si, prosím, že negatívny stav bol aktivovaný na základe predpokladu 

pseudo-tvorcov, že dokážu a môžu byť takí samostatne, sami od seba, sami osebe a 

sami zo seba. A jasne môžete vidieť strašné, negatívne a zlé dôsledky toho 

predpokladu v celých dejinách planéty Nula a Zóny Vymiestnenia. Takže, 

procesom vašej individualizovanej a zosobnenej modlitby, uznajúc toto ako 

nepopierateľný fakt, vyhnete sa všetkým takýmto dôsledkom pre svoj vlastný 

život. 

Záležitosť rôznych foriem modlitby bola náležite vysvetlená v 27. kapitole Nového 

Zjavenia Pána Ježiša Krista. Nie je potrebné to tu opakovať. Bolo by však dobré 

pohovoriť si o tom, aké druhy prosieb by mali byť uvádzané počas vašej modlitby 

alebo komunikácie so Mnou. Pretože nie ste dokonalí ani absolútni, je vhodné 

koncentrovať sa na to, aby ste sa stali vo vašom relatívnom stave podobnými alebo 

takými, akým som Ja. 

Taká túžba sa môže splniť tak, že sa zameriate na Mňa počas vášho neformálneho i 

formálneho stavu zvnútornenia — akýmkoľvek spôsobom či metódou, ktorú 

používate svojím vlastným zosobneným a individualizovaným spôsobom — s 

prosbou, aby Som vám každý deň pomohol byť presne takými, akými by Som bol 

rád, aby ste boli — vo vašom vlastnom záujme; aby ste vo svojom každodennom 

živote zažívali presne to, čo by Som bol rád, aby ste zažili — vo vašom vlastnom 

záujme; aby ste každý deň robili presne to, čo by Som bol rád, aby ste robili — vo 

vašom vlastnom záujme; aby ste sa každý deň správali, jednali a nadväzovali vzťah 

tak, ako by Som to rád — vo vašom vlastnom záujme; aby ste sa dostali iba do tých 

typov situácií, do ktorých by Som bol rád, aby ste sa dostali — vo vašom vlastnom 

záujme; aby ste hovorili, písali, oznamovali, zdieľali a vyjadrovali iba to, čomu by 

Som bol rád — vo vašom vlastnom záujme; aby ste mysleli, cítili, chceli, 

emocionálne prežívali, vyberali si a želali len to, čomu by Som bol rád — vo 

vašom vlastnom záujme; aby ste si plnili svoje povinnosti, záväzky, prácu, 

zamestnanie, profesiu, úlohu, poslanie, osud a dôvod, pre ktorý ste na tejto planéte 

v tomto špecifickom ľudskom živote, presne tak, ako by Som bol rád, aby ste si 

plnili — svedomito, spoľahlivo, zodpovedne, láskyplne, múdro, úspešne — vo 

vašom vlastnom záujme; aby ste spali, snívali, zabávali sa, hrali sa, tešili sa a 

všetko ostatné vo svojom každodennom živote presne tak, ako by Som to rád — vo 

vašom vlastnom záujme; a aby ste to všetko robili a prežívali a aby ste takí boli 

takým štýlom a spôsobom, ktorý je náležitý, správny, vhodný a zbožný, v súlade 

s Mojou vôľou — vo vašom vlastnom záujme; a iba podľa Mňa, pomocou Mňa, zo 
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Mňa, prostredníctvom Mňa a pre Mňa; v zhode a v jednote so všetkými členmi 

vašej duchovnej rodiny, všetkými členmi Nového Vesmíru a všetkými agentmi 

pozitívneho stavu, nachádzajúcimi sa kdekoľvek; a s veľkou radosťou, pôžitkom, 

potešením, spokojnosťou, zadosťučinením, láskou, múdrosťou a šťastím; k Mojej 

spokojnosti, k spokojnosti všetkých a k vašej vlastnej spokojnosti, s takým 

postojom, že je česť a výsada byť agentom pozitívneho stavu v Mojich službách — 

vo vašom vlastnom záujme a v záujme všetkých ostatných. A aby ste o to všetko 

prosili zo svojej vlastnej slobodnej vôle a voľby, kvôli princípu, pretože je správne 

prosiť o to a byť takí. K svojej prosbe môžete, samozrejme, pridať čokoľvek iné, 

čo chcete. A toto je pravá modlitba. Všetko ostatné, všetky tie verejné modlitby, 

skupinové modlitby, požadovačné modlitby, modlitby za iných, modlitby ruženca a 

modlitby za túto planétu, tak uctievané a žiadané v kostoloch, sú zbytočné, márne, 

neúčinné a nikam nevedúce. Môžu byť dokonca duchovne nebezpečné, kvôli 

faktoru zasahovania do Mojej Božskej Prozreteľnosti a do slobodných volieb, v 

procese vykonávania ktorých sa nachádza ľudstvo ako celok. 

Ďalší aspekt tohto nebezpečenstva sa týka prešpekulovaných renegátov a iných 

,prominentných‘ členov negatívneho stavu a Zóny Vymiestnenia, ktorí dokážu a 

môžu odpovedať na takéto druhy modlitieb a môžu vytvoriť podmienky na ich 

čiastočné naplnenie sa v rozpore s Mojím Veľkým Plánom Spasenia všetkých. Aby 

Som ti povedal pravdu, oni milujú takéto druhy modlitieb a robia všetko, čo je 

v ich moci, aby im príležitostne vyhoveli, aby tak mohli zasahovať do Mojich 

Božích Plánov v súlade s Mojou Božskou Prozreteľnosťou v tomto ohľade. Dáva 

to odpoveď na tvoju otázku, Peter? 

Peter: Áno. A dovoľ, aby som Ti niečo povedal, nemáš ani poňatia... prepáč, 

prosím Ťa, Ty máš skutočne absolútne poňatie o tom, aký som spokojný a šťastný, 

že Ti slúžim a že konám Tvoju vôľu. Je to také potešenie a radosť. Je to tak 

inšpirujúce a povznášajúce ako nič iné, čo som kedy zažil vo svojom živote. 

Ďakujem Ti veľmi pekne za túto príležitosť slúžiť Ti. 

Pán Ježiš Kristus: Áno, Peter, skutočne mám poňatie v absolútnom zmysle. Je tu 

však ďalšia vec ohľadom týchto pocitov. Je to veľmi dôležitou ilustráciou a 

demonštráciou pre všetkých v negatívnom stave, že len v službe Mne a len v 

konaní Mojej vôle možno nájsť pravé šťastie, radosť, potešenie, spokojnosť, 

uspokojenie a naplnenie; a len v tom možno byť produktívny, konštruktívny, 

tvorivý, invenčný a novátorský a mať všetky ostatné blaženosti tkvejúce v Mojej 

Absolútnej Prirodzenosti a v prirodzenosti Môjho pozitívneho stavu. Neexistuje 

žiadny iný zdroj všetkých týchto blažeností — ako to tak živo ilustruje život 

negatívneho stavu počas celej jeho dlhej histórie. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za tento dialóg. Svoju ďalšiu otázku Ti uvediem 

v našom nasledujúcom dialógu, ak smiem. 

Pán Ježiš Kristus: Samozrejme, Peter, ty smieš vždy. Prajem ti veľmi príjemný deň. 
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Peter: Dnes by som opäť chcel začať otázkou, či by Si chcel učiniť nejaké 

dodatočné komentáre ohľadom obsahu Siedmeho Dialógu. 

Pán Ježiš Kristus: Vlastne, rád by Som reagoval na prosbu Rosemarie Fitzpatrick, 

jednej z mojich lojálnych a verných služobníčok, aby Som objasnil niektoré 

záležitosti ohľadom trestu a odplaty. Chcela by mať jasno ohľadom práv, ktoré má 

každý z vás, Mojich agentov, použiť typický ľudský právny systém na odškodnenie 

za straty, ktoré ste utrpeli v dôsledku nejakej kriminálnej činnosti nejakého agenta 

negatívneho stavu. Uvádza príklad, v ktorom jej svokra utrpela ujmu od ženy, ktorá 

sa o ňu mala starať a ktorá nielenže zanedbala svoje povinnosti ako opatrovateľka, 

ale aj spreneverila všetky jej úspory a zruinovala ju finančne a snáď dokonca aj 

fyzicky. 

Táto jednotlivá alebo podobná situácia má dva aspekty. Prvý aspekt sa týka volieb, 

ktoré urobili obidve dotyčné ženy. Existujú nejaké veľmi dôležité duchovné 

dôvody, prečo sa tieto dve ženy zišli a prečo bolo nutné, aby jedna hrala rolu 

bezohľadnej kriminálničky a druhá rolu bezmocnej obete. Inými slovami, čo 

v živote údajnej bezmocnej obete ju učinilo vhodnou na to, aby sa zaplietla 

s bezohľadnou kriminálničkou? Prečo bolo pre údajnú obeť nutné, aby sa dostala 

do takej situácie? A prečo údajná bezohľadná kriminálnička súhlasila s tým, že 

bude pre údajnú obeť trestajúcou a mstiacou sa palicou? Čo sa stalo v živote 

údajnej bezmocnej obete, že si zaslúžila taký krutý trest? Akými skutkami a prečo 

to potrebovala na seba privodiť? 

Ako z týchto otázok vidíš, situácia je oveľa zložitejšia, ako sa na prvý pohľad zdá. 

Nikto nepozná skutočné dôvody skrývajúce sa za týmito udalosťami. Vedomé 

mysle obidvoch jedincov si nespomínajú absolútne na nič, čo by ich 

predisponovalo k tomu, aby sa dostali do svojich rolí. Keďže nikomu nie je 

k dispozícii žiadne objektívne poznanie duchovných dôvodov, skrývajúcich sa za 

všetkými týmito negatívnymi udalosťami, a pretože ste Mojimi pozitívnymi 

duchovnými agentmi, z tohto hľadiska je jasné, prečo je pre vás nemožné niekoho 

súdiť a prečo by ste o záležitosti odplaty a trestu nemali nikdy uvažovať. V tomto 

ohľade je to medzi tými dvoma jedincami a dohodou odohrať si svoje roly, ktorú 

uzatvorili. Pre všetkých zaangažovaných, ako aj pre celé bytie a existenciu existujú 

nejaké dôležité duchovné ponaučenia, kvôli ktorým je dovolené, aby sa takéto 

udalosti odohrali a aké budú mať také interakcie dôsledky. 

Druhý aspekt sa týka vašich povinností v tomto ohľade — ako Mojich pozitívnych 

agentov umiestnených na planéte Nula — zobraziť a demonštrovať rozdiel medzi 

agentmi negatívneho stavu a vami. Ide tu o bezpodmienečnú lásku zakorenenú 

v bezpodmienečnej múdrosti. Bezpodmienečná láska túži bezpodmienečne 
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odpúšťať a bezpodmienečná múdrosť definuje pre svoju bezpodmienečnú lásku, čo 

je najlepšie pre každého jednotlivého jedinca. Napríklad, je v najvyššom záujme 

každého zločinne zmýšľajúceho jedinca, aby ho/ju nechali tak bez toho, aby znášal 

akékoľvek dôsledky svojich zločinných skutkov? Koniec koncov, voľbou toho 

jedinca bolo nielen stať sa zodpovednosť odmietajúcim, bezohľadným 

kriminálnikom, ale — čo je najdôležitejšie — voľbou bolo tiež zobraziť a 

demonštrovať dôsledky takého zločinného životného štýlu. Takže voľbou bolo 

zažiť trest a odplatu. A pretože voľbou bolo byť negatívny, čo je vlastné povahe 

negatívneho stavu, voľbou bolo tiež byť potrestaný a zažiť plnoprávnu odplatu za 

svoje správanie a konanie. 

Vo vašom konkrétnom prípade umožníte, aby trest a odplata nabrali bez pardonu 

svoj smer v súlade s požiadavkami ľudského trestno-právneho systému. Ako vidíš, 

ide tu o váš postoj, správanie a stanovisko k trestu a odplate, a nie o to, aby ste boli 

ich príčinou, zdrojom alebo prostriedkami. Ide tu o sústredenie sa na ten faktor, že 

aj najstrašnejší zločinec, vrah alebo podobne, nie je absolútne zlý, pretože, ako 

bolo uvedené veľakrát predtým, nikto nemôže byť absolútne zlý. Ide o 

rešpektovanie potreby a voľby toho jedinca byť potrestaný a niesť kárne 

dôsledky svojich zločinných skutkov.  

Z vyššie uvedeného je jasné, že sa v tomto ohľade majú zaujať dva prístupy. 

Kedykoľvek sa vám stane niečo také, vaším prvým impulzom by malo byť to, aby 

ste vypátrali, čo vás vo vašom konkrétnom živote predisponovalo k tomu, aby ste 

podstúpili takú nepríjemnú a zdanlivo škodlivú skúsenosť. Na druhej strane, 

rešpektujúc potreby toho druhého jedinca byť potrestaný, môžete mu/jej poskytnúť 

príležitosť realizovať to — bez toho, aby ste ho/ju odsudzovali alebo zavrhovali. 

Pretože ste v ľudskom živote, jediný prostriedok, ktorý máte v tomto prípade 

k dispozícii, je ľudský trestno-právny systém, ktorý napĺňa potreby toho jedinca 

byť potrestaný. V tomto prípade — ak je to možné — je pre vás vhodné, aby ste si 

nahradili akékoľvek škody, ktoré ste utrpeli na základe činov dotyčného jedinca. 

Koniec koncov, všetko, čo vám zlodej ukradol, bolo vaše a patrilo to vám, a preto 

by mal on alebo ona byť chytený a vy by ste mali dostať späť, čo je vaše a čo patrí 

vám, s použitím jediného dostupného prostriedku v ľudskom živote — trestno-

právneho systému v prípade, že zlodeja chytia, alebo zľutovania sa a odpustenia 

mu/jej, ak vám on sám alebo ona sama od seba vráti ukradnutý tovar. Vaše 

milosrdenstvo a odpustenie by ste však mali zlodejovi poskytnúť aj vtedy, keď ho 

chytia, následne alebo po uplatnení trestu a odplaty ním/ňou požadovaného a 

zvoleného. 

Iným príbehom je, keď je na vás, aby ste vy rozhodli alebo keď sa vy dostanete do 

pozície vznesenia obvinenia voči tomu jedincovi. V takom prípade je výhradne na 

vašom uvážení, či uvalíte, alebo neuvalíte trest a či sa budete dožadovať odplaty 

voči tomu jedincovi. Vaše rozhodnutie v tomto prípade závisí od prosby toho 

jedinca o vaše milosrdenstvo a odpustenie. Ak takú prosbu učiní, bez ohľadu na to, 



Dialógy s Pánom Ježišom Kristom — Prvý diel 

- 60 - 

či to myslí úprimne alebo nie, vašou duchovnou povinnosťou je odpustiť a 

preukázať milosrdenstvo, a nie požadovať útraty. Tu ste podrobení skúške. 

Negatívny stav, ako aj všetci ostatní v pozitívnom stave budú pozorne sledovať 

vaše rozhodnutie v tomto ohľade. Odpustíte a preukážete milosrdenstvo takému 

jedincovi, ak o to prosí — ako by to urobil každý pravý agent pozitívneho stavu a 

ako by som to urobil Ja Sám/Sama? Alebo budete, takpovediac, bažiť po jeho/jej 

krvi vo svojej túžbe potrestať ho/ju, pretože sa cítite byť zneuctení, a teda v práve a 

hodní odškodnenia — ako by to urobil každý agent negatívneho stavu? Prvá voľba 

dáva cenný príklad všetkým v negatívnom stave, ako sa správa agent pozitívneho 

stavu, robiac kľúčový rozdiel medzi spôsobom života v pozitívnom stave a 

spôsobom života v negatívnom stave. Druhá voľba vyvoláva v agentoch 

negatívneho stavu nesprávny dojem, že medzi nimi a kýmkoľvek v pozitívnom 

stave neexistuje žiadny rozdiel. Ak je to tak, potom načo sa otravovať 

konvertovaním do pozitívneho stavu? Je to jedno. Vidíš z tohto príkladu, ako je pre 

vás dôležité, aby ste im, a najmä pseudo-tvorcom, dali správnu odpoveď?  

Samozrejme, ak dotyčný jedinec nepoprosí o vaše milosrdenstvo a odpustenie, 

nech ste akokoľvek ochotní poskytnúť mu/jej ho alebo preukázať mu/jej ho, to sa 

nemôže ujať. V tom prípade umožníte trestno-právnemu systému, a nie sebe, aby 

prikročil k trestu a odplate. Môžete dúfať, že taký trest a odplata budú fungovať 

ako odstrašujúci prostriedok pre toho jedinca, aby opäť nepáchal také zločiny.  

Jediným problémom ľudského trestno-právneho systému je to, že len čo niekoho 

pošle do väzenia, namiesto toho, aby sa napravil, tá osoba sa môže naučiť lepšie a 

účinnejšie páchať svoje zločinné skutky bez toho, aby ho/ju chytili. V takých 

prípadoch to len znamená, že dotyčný jedinec si zvolil, že zažije trest a odplatu nie 

na tejto planéte, ale v niektorom z príslušných Pekiel. Tam sa nemôžu dočkať 

príchodu toho jedinca, aby na neho/ňu mohli uvaliť najsadistickejší trest, aký majú 

k dispozícii. Bolo by oveľa lepšie, keby bol potrestaný ešte na planéte Nula. 

Peter: A čo Tvoje vyhlásenie zaznamenané v Evanjeliách? Citujem: „Počuli ste, že 

bolo povedané, ,Oko za oko a zub za zub‘.“ „Ale Ja vám hovorím, aby ste sa 

nebránili nikomu zlému. Ale každému, kto vás udrie po pravom líci, nastavte aj 

druhé.“ (Matúš 5:38-39). 

Pán Ježiš Kristus: Som rád, Peter, že si toto vyhlásenie uviedol do Mojej 

pozornosti. Skutočne potrebuje vysvetlenie. Pozri sa pozorne na referenčný rámec, 

v ktorom bolo učinené, a hlavne na podmienky, ktoré existovali na planéte Nula 

v čase, keď bolo učinené. Moje vyhlásenie sa týkalo požiadaviek Mojžišovho 

zákona dostať trest takej miery a rozsahu, v akej bola spôsobená škoda. Pretože 

bolo/je brané doslovne, viedlo k absurdným činom, robiac svojmu susedovi presne 

to isté, čo on robí vám. Takže, ak vám on/ona vylúpil vaše oko, mali by ste mu/jej 

urobiť to isté. 
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Ako vieš, Peter, tento zákon ešte stále uplatňujú mnohí ľudia, ba dokonca vlády na 

vašej planéte. Pozri, čo sa deje napríklad medzi Izraelom a niektorými arabskými 

národmi. Ak zabijú Izraelčana, Izraelčania sa okamžite odplatia tým, že zabijú 

Arabov. A naopak. Vidíš zvečňovanie tohto problému? Ja zabijem tvojich ľudí, 

pretože ty si zabil mojich. Nuž, teraz sa odplatím zabitím tvojich ľudí. Ten druhý 

národ potom cíti povinnosť páchať ďalšie vraždy, pretože to všetci očakávajú. A 

tak to môže pokračovať dovtedy, kým sa všetci navzájom nepozabíjajú. Keby 

nebolo Mojej Božskej Prozreteľnosti, ktorá v tejto záležitosti zasahuje poskytnutím 

určitého typu sprostredkovania prostredníctvom nejakých iných národov, skutočne 

by sa navzájom zabíjali dovtedy, kým by všetci nezahynuli.  

Skutočný význam takejto požiadavky — oko za oko a zub za zub — hlása fakt, že 

žiadny negatívny skutok sa nemôže odohrať bez toho, aby niesol svoje dôsledky. 

Taká je spravodlivosť tejto veci. Neznamená to, že máte doslovne vylúpnuť oko 

alebo vytrhnúť zub. Akýkoľvek zlý skutok, pretože je zlý, si žiada, aby bol 

potvrdený svojimi dôsledkami, následkami a výsledkami. Pretože je takýto skutok 

vždy negatívneho stavu a z negatívneho stavu, je odmenený jedinou vecou, ktorá je 

vrodená prirodzenosti negatívneho stavu — trestom a odplatou — v miere a 

rozsahu jeho závažnosti — nie viac, a nie menej; preto teda ,oko za oko a zub za 

zub‘. Toto je typické usporiadanie negatívneho stavu. 

Pretože však v čase Mojej inkarnácie na planéte Nula neexistovala žiadna iná 

pozícia než pozícia negatívneho stavu, do pozornosti ľudí bolo nevyhnutné uviesť 

realitu pozitívneho stavu. Táto realita hovorí, že pozitívny stav neobsahuje žiadne 

poňatie trestu alebo odplaty vo svojej prirodzenosti, pretože také veci sú výlučným 

vlastníctvom negatívneho stavu, ktorý nemá s pozitívnym stavom nič spoločné. 

Dôsledky akýchkoľvek činov v pozitívnom stave produkujú odmeny, ktoré sú 

pozitívne, pretože v jeho ríši neexistujú žiadne zlé skutky. 

Naproti tomu, dôsledky akýchkoľvek činov v negatívnom stave produkujú 

odmeny, ktoré sú negatívne — trest a odplatu — pretože v jeho ríši neexistujú 

žiadne dobré skutky. Toto sa podriaďuje zákonom príčiny a následku. Pozitívny 

skutok vytvára pozitívny následok. Negatívny skutok vytvára negatívny následok. 

Pamätajte si, prosím, že negatívny stav bol aktivovaný výlučne na všetkom 

protikladnom k tomu, čo obsahuje prirodzenosť pozitívneho stavu a čo je jeho 

prirodzenosťou. Inak by nebol negatívnym stavom. 

Takže v tejto konotácii citované vyhlásenie v Matúšovi, ,ale ktokoľvek ťa udrie po 

pravom líci, nastav mu aj druhé‘, znamená, že žiadny agent pozitívneho stavu 

neodsudzuje nikoho v negatívnom stave, nech tá osoba robí čokoľvek, alebo nech 

sú on alebo ona akíkoľvek, alebo nech sa správajú akokoľvek. A ,nastavenie 

druhého líca‘ znamená, že taký agent chápe, že jestvujú dôležité duchovné dôvody, 

prečo bolo negatívnemu stavu dovolené, aby sa aktivoval, a prečo pozitívny stav 

toleruje jeho dočasnú existenciu, alebo v širšom zmysle, prečo Som dovolil, aby 

plodne dozrelo jeho škodlivé pseudo-bytie a pseudo-existencia. 
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Je tu však aj iný aspekt interpretácie citovaného výroku. Má tiež čisto individuálnu 

konotáciu, týkajúcu sa agentov pozitívneho stavu umiestnených na planéte Nula. 

Ako vieš, Peter, zo svojho osobného života, a z osobných životov vás všetkých, 

ktorí čítate tieto slová, negatívny stav by vás rád pohltil, zničil a mučil a rád by váš 

život učinil biednym a neznesiteľným. Keby nebolo Mojej osobnej ochrany, uspel 

by vo svojom úsilí v tomto ohľade. Takže, obrazne a metaforicky povedané, 

neustále vás udiera po líci. Ako reagujete, keď si uvedomíte, že je to fakt? 

Odplácate sa mu za to? Odsudzujete ho za to, že je taký? Koniec koncov, je v jeho 

prirodzenosti byť taký a robiť vám to. Namiesto toho, aby ste sa stali zatrpknutými, 

podráždenými, trestajúcimi a odplácajúcimi sa; namiesto toho, aby ste podľahli 

jeho pokušeniam a snahám skorumpovať vás, aby ste boli ako jeho členovia, 

prijímate tieto fakty o prirodzenosti negatívneho stavu a pokračujete vo svojich 

snahách takým spôsobom, ako ste sa dohodli alebo ako sa od vás očakáva, a 

nepodliehate jeho pseudo-pôvabom a jeho sľubom nebies v jeho Peklách. 

Uznávate, že bolo nutné, aby Som dovolil jeho pseudo-bytie a pseudo-existenciu 

kvôli dôležitému duchovnému poučeniu všetkých, týkajúcemu sa otázky o živote 

bezo Mňa a bez Mojich duchovných princípov, a za účelom volieb, ktoré je 

potrebné urobiť v prospech aktivácie plnosti a kompletnosti života v pozitívnom 

stave. Presne takýmto konaním symbolicky nastavujete svoje druhé líce, aby ho 

negatívny stav udrel. 

Je tu však ešte ďalšia individuálna konotácia tohto vyhlásenia. Agenti negatívneho 

stavu sa vám nepretržite vysmievajú, ponižujú vás, zosmiešňujú vás, ohovárajú 

vás, považujú vás za bláznivých, zbytočných a neschopných v záležitostiach ich 

sveta. Veľmi často hovoria, že nie ste iní alebo lepší než oni, pretože navonok 

vyzeráte ako oni, chodíte ako oni, hovoríte ako oni, dokonca sa rozhneváte, stávate 

sa frustrovanými, strácate odvahu a bývate sklamaní, niekedy dokonca používate 

nadávky, preklínanie, odsudzovanie, zavrhovanie a robíte a prejavujete vo svojom 

správaní mnohé podobné veci. Podľa ich názoru nie ste vôbec hodnotnejší, 

záslužnejší alebo zvláštnejší než oni. Teda, aký je v takom prípade rozdiel medzi 

agentmi negatívneho stavu a agentmi pozitívneho stavu? Inými slovami, udreli vás 

po pravom líci. Všimni si, prosím, duchovnú súvzťažnosť pravého líca. Súvzťaží 

s prirodzenosťou pozitívneho stavu. Z hľadiska negatívneho stavu je pozitívny stav 

veľmi zlý, taký zlý, ako je o vás napísané vyššie, či dokonca ešte horší. Takže naň 

neustále pľuje, fackuje ho a vysmieva sa mu. 

Na druhej strane, ľavé líce súvzťaží v tejto jednotlivej konotácii s prirodzenosťou 

negatívneho stavu, ktorý je presne taký, ako to pripisuje vám alebo, vo 

všeobecnom zmysle, pozitívnemu stavu. Takže, obrazne povedané, nastavujete 

svoje ľavé líce tomu, kto vás udrel po vašom pravom líci a umožňujete mu/jej, aby 

vás udrel aj po ňom. Tým, že to dovolíte, hovoríte negatívnemu stavu, po prvé, že 

to negatívny stav má takú prirodzenosť, akú pripisuje vám, a preto negatívny stav 

by mal dostať facku; a po druhé, a to je najdôležitejšie, tým, že tak robíte, 
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negatívnemu stavu priznávate, že bez Pána Ježiša Krista by ste boli presne takí, aký 

je negatívny stav. 

Kvôli svojej relatívnej prirodzenosti, a to si opakujeme neustále dokola, by ste bez 

Mojej Absolútnej Dobroty, Lásky, Milosrdenstva, Odpustenia a Súcitu, bez Môjho 

neustáleho poskytovania vám týchto atribútov boli presne ako oni. A toto je to, čo 

znamená citovaný verš — nič iné. Chápeš Ma a logiku Mojich vtedajších 

vyhlásení? 

Peter: Absolútne. A veľmi pekne Ti ďakujem. Keď hovoríme o biblických 

citátoch, vyvoláva to v mojej mysli ďalšiu otázku, ktorú často kladú čitatelia a 

praktikanti Tvojho Nového Zjavenia: Mali by pokračovať aj v čítaní Svätej Biblie 

spolu s čítaním Tvojho Nového Zjavenia, alebo je čítanie Tvojho Nového Zjavenia 

dostatočné pre ich neustály duchovný rast a pokrok? 

Pán Ježiš Kristus: Nuž, Peter, to závisí od ich volieb a preferencií. Nikomu nie je 

zakázané ani sa po nikom nežiada, aby niečo prestal čítať, alebo aby niečo nečítal, 

vrátane Biblie. Všetko to závisí od toho, ako kto chápe čítaný materiál, čo vkladá 

do jeho významu a obsahu a do akej miery chce aplikovať princípy Biblie vo 

svojom živote. Ako vieš, a toto sa opakuje, aby si si osviežil pamäť, Biblia 

v podstate obsahuje dva typy kníh. Jeden typ má vnútorný, duchovný význam, 

druhý typ nemá. Ten typ, ktorý nemá žiadny takýto význam, má len historickú 

hodnotu. Odzrkadľuje stav duchovných pomerov, atmosféru a klímu, ktoré 

existovali v dobe, keď boli napísané. Preto všetky princípy a smernice, ktoré 

poskytovali pre žitie a praktizovanie života v súlade s duchovnými požiadavkami 

tých čias, vo väčšine prípadov nie sú aplikovateľné na súčasnosť. Kvôli tomuto 

faktoru môžeš jasne vidieť problém, ktorý môže nastať v živote niekoho, ak chce 

žiť podľa tých princípov. 

Dobrý príklad — a takých príkladov je veľa — možno vidieť v tom, ako sú 

formulované epištoly apoštolov. Priamo oslovujú členov novozaložených 

kresťanských komunít alebo kresťanských cirkví, ktoré boli v prvopočiatkoch 

svojho zrodu. Nikto presne nevedel, čo robiť, ako interpretovať rôzne biblické 

vyhlásenia, ako žiť v súlade s ich požiadavkami a podobne. 

Za takých okolností, vezmúc do úvahy faktor kvality života tej doby, bolo nutné 

stanoviť nejaké jasné smernice, týkajúce sa povahy tej doby. Pretože napríklad 

mužská dominancia bola v spoločnosti tej doby skôr všeobecne prijatým pravidlom 

než výnimkou, Pavol prišiel s myšlienkou zakázať ženám hovoriť alebo mať 

aktívnu účasť na cirkevných veciach. 

Jeho postoj pramenil aj z chybného a skresleného chápania pojmu Môjho Prvého 

Príchodu alebo vtelenia sa do ľudského života. Všetci predpokladali, že nakoľko 

Som sa sem inkarnoval ako mužská postava (a dôvod pre túto potrebu bol 

vysvetlený v 9. Doplnku v Koroláriách...), len muži dokážu a môžu hovoriť, 

vládnuť a viesť členov cirkvi.  
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Ako teda z tejto ilustrácie vidíš, čítanie týchto kníh v Biblii by mohlo byť bez 

správneho pochopenia historickej perspektívy doby, počas ktorej boli napísané, 

celkom škodlivé. 

Opäť, túto škodlivosť možno živo ilustrovať prostredníctvom všetkých tých 

početných náboženských siekt vnútri i mimo kresťanských náboženstiev, ktoré vo 

svojich životoch aplikujú rôzne pravidlá a smernice oných kníh bez akéhokoľvek 

ohľadu na duchovné požiadavky súčasnosti. (Alebo v islamských náboženstvách, 

ktoré majú najreštriktívnejšie požiadavky na svojich členov či prívržencov, najmä 

na svoje ženy.) A nielen to, ale kvôli rozdielnemu chápaniu a interpretácii významu 

princípov formulovaných v tých knihách zúrivo medzi sebou zápasia, kým nedôjde 

ku krvavým vojnám, ktoré môžu zúriť desaťročia, či dokonca stáročia. 

Pokiaľ ide o knihy, ktoré majú hlbší duchovný význam a súvzťažnosť, ich čítanie 

bývalo pre ľudstvo pred sprístupnením Môjho Nového Zjavenia jediným zdrojom, 

ako sa spojiť s duchovnou realitou Môjho pozitívneho stavu a so Mnou osobne. 

Aj keď prípadný čitateľ vedome nevedel alebo nebol schopný zistiť ich vnútorný, 

duchovný význam, jeho/jej duchovná myseľ toho bola schopná. Z pozície toho 

chápania duchovná myseľ udržiavala otvorené dvere Môjmu životu, aby prúdil dnu 

a umožnil tejto planéte ďalej fungovať.  

Bez tejto dispozície by táto planéta a všetci na nej boli odsúdení k duchovnej smrti. 

V takom prípade by negatívny stav nemohol byť eliminovaný, pretože by nikto 

nevedel, prečo a z akých dôvodov bolo negatívnemu stavu dovolené, aby dospel do 

svojej škodlivej plodnej zrelosti. 

Inými slovami, nikto by nebol schopný aktivovať to poznanie z univerzálneho 

vedomia, ktoré je priamo napojené na čítanie tých kníh, ktorých čítanie spúšťa také 

životne dôležité a rozhodujúce poznanie. V tom prípade by sa nebezpečne 

predpokladalo, že negatívny stav je prirodzeným stavom vecí, vznikol v Mojej 

Prirodzenosti, a preto musí zostať naveky. 

Avšak, s dostupnosťou Môjho Nového Zjavenia a jeho Doplnkov, a teraz 

s dostupnosťou týchto Dialógov, sa situácia úplne zmenila. Všetky princípy, 

zákony, predpisy, či čo kto potrebuje pre spásu a neustály duchovný a duševný rast 

a pokrok, všetky informácie o negatívnom stave a prečo a z akých dôvodov bol 

negatívny stav aktivovaný a uvedený do dominancie na planéte Nula, a prečo je 

dovolené, aby existovala Zóna Vymiestnenia, je plne obsiahnuté v Mojom Novom 

Zjavení. 

Preto, ak sa rozhodnete nečítať Bibliu, duchovne ani nijako inak sa neohrozujete — 

ako by vás radi presvedčili členovia rôznych kresťanských náboženstiev. Ste 

v bezpečí. 

Na druhej strane, ak cítite potrebu čítať Bibliu spolu s čítaním Môjho Nového 

Zjavenia, aj to je prijateľné, pokiaľ chápete, čo bolo o tom povedané vyššie. Inak 
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by sa to mohlo stať pre vás kameňom úrazu, kvôli kontradikciám — v doslovných 

výrokoch tých kníh — s tým, čo je obsiahnuté a vysvetlené v Mojom Novom 

Zjavení. 

Nezabudni, že doslovný zmysel tých kníh môže byť rozporný, mätúci, tajomný a 

veľmi často zavádzajúci. Pokiaľ nepoznáte a nechápete ich vnútorný, duchovný 

význam, môžu sa pre vás skutočne stať kameňom úrazu. 

V takom prípade by ste sa okamžite stali terčom agentov negatívneho stavu, ktorí 

zbožňujú, obľubujú a propagujú doslovný zmysel Biblie. Účelom takéhoto ich 

konania je to, aby pokračovali neustále spory, bitky a netolerantnosť medzi 

všetkými náboženstvami, podnecované rôznymi odlišnými chápaniami a 

interpretáciami ich doslovného významu.  

Kvôli faktu, že vnútorný, duchovný a symbolický zmysel príslušných kníh Biblie 

nie je plne k dispozícii nikomu a nebude k dispozícii nikomu až do konca 

negatívneho stavu — z bezpečnostných dôvodov (kvôli nebezpečenstvu, že 

renegáti, ich poskokovia a ostatní agenti negatívneho stavu by zneužili 

súvzťažnosti), je zrejmé, akému druhu problémov by mohol čeliť ich prípadný 

čitateľ. Takže, voľba je vaša. Taktiež aj dôsledky, ako ty rád hovoríš, Peter. 

Peter: Veľmi si cením toto vysvetlenie. Mal by som pokračovať kladením ďalších 

otázok, ktoré nastolila Rosemarie, alebo by sme z toho mali urobiť tému nášho 

ďalšieho Dialógu? 

Pán Ježiš Kristus: Odporúčal by Som, aby sme pokračovali zajtra a aby sme ich 

zahrnuli do Deviateho Dialógu. Tvoje fyzické telo je unavené. Koniec koncov, si 

hore od 3. hodiny rannej. Teraz by bolo dobré oddýchnuť si. Prajem ti príjemný 

deň. 

Peter: Ešte raz Ti veľmi pekne ďakujem za poskytnutie tejto príležitosti rozprávať 

sa s Tebou. 
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Deviaty Dialóg 
 

2. januára 1999 
 
Peter: Kým budem pokračovať v otázkach, je ešte niečo, čo by Si chcel dodať 

k záležitostiam, predloženým v Ôsmom Dialógu? 

Pán Ježiš Kristus: Áno, Peter. Rád by Som poskytol vysvetlenie ohľadom 

záležitosti, predloženej jedným z Mojich najanalytickejších, najvernejších a 

najlojálnejších služobníkov, Danom v New Yorku. Pri diskusii s tebou o záležitosti 

milosrdenstva a odpustenia — keď je poskytnuté niekomu, kto vás o to poprosí, ale 

v podstate to nemyslí úprimne a vnútorne sa netúži a nezamýšľa zmeniť — Dan 

správne usúdil, že dôvod, prečo je vhodné prikročiť k tejto ponuke, je ten, že z 

vášho relatívneho položenia nemôžete presne zistiť, či to dotyčný jedinec myslí 

úprimne, alebo nie.  

Na okamih však predpokladajme, že vieš so stopercentnou istotou, že dotyčný 

jedinec nie je úprimný vo svojej prosbe o tvoje milosrdenstvo a odpustenie. Jediné, 

na čom môžeš zakladať svoj názor v tomto ohľade, je jeho/jej predošlé správanie. 

Toto správanie ti naznačuje, že dotyčný jedinec nie je motivovaný a nemá vôbec 

úmysel zmeniť sa alebo sa napraviť. Čo urobíš v tých prípadoch? Uváž toto: 

sedemdesiat krát sedem razy to tento jedinec vôbec nemyslel úprimne a pokračoval 

vo svojom negatívnom a/alebo zločinnom správaní. Ako ty ale vieš, či by sa na 

sedemdesiatsedem krát sedemdesiaty siedmy raz nakoniec nerozhodol z hĺbky 

svojho srdca zmeniť a napraviť? Spomínaš si na apoštola Petra a jeho otázku a na 

to, aká bola Moja odpoveď v tomto ohľade? V takýchto prípadoch máte dve voľby. 

Obidve môžu byť mylné. Buď sa pomýlite na pozitívnu stranu, alebo na negatívnu 

stranu. 

Z duchovného hľadiska je užitočnejšie a spravodlivejšie pre všetkých 

zainteresovaných pomýliť sa radšej na pozitívnu stranu než na negatívnu stranu. 

Keby ste sa pomýlili na negatívnu stranu, stali by ste sa terčom pre negatívny stav. 

V takom prípade by sa vám nepodarilo ilustrovať negatívnemu stavu, že ako agenti 

pozitívneho stavu by ste toho zločinca radšej mali nechať ísť, bez príležitosti 

potrestať ho, než aby ste sa pomýlili v úsudku ohľadom jeho/jej úmyslu a 

motivácie. Toto sa pekne odzrkadľuje v požiadavke amerického trestno-právneho 

systému, že ,ste neviní, pokiaľ vám nedokážu vinu‘. Nemyslíš, že je lepšie pustiť 

niekoľkých kriminálnikov z háčika, aby Som použil vašu obraznú reč, aspoň 

dočasne, než nespravodlivo potrestať jedného nevinného? V našom prípade by to 

bola osoba, ktorá sa skutočne zamýšľa zmeniť a napraviť svoje cesty. Alebo by si 

sa radšej riadil princípmi negatívneho stavu, odzrkadľujúcimi sa v trestnom zákone 

nedemokratických krajín, najmä v komunistických zriadeniach, ktorý hovorí, že 

,ste vinní, pokiaľ nedokážete svoju nevinu‘? Samozrejme, v negatívnom stave a 

v týchto krajinách je vinný každý, nech sa deje, čo sa deje, a preto si každý zaslúži 
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trest a odplatu. Pre nich je potešením a radosťou trestať ľudí a spôsobovať im 

utrpenie. 

Nezabúdaj na fakt, že keď sa nejaký zločinec vždy dostane z kaše, to len znamená, 

že bola učinená voľba byť potrestaný/á a dostať svoju odplatu niekde v Peklách — 

po odchode z planéty Nula. Stačí tebe a Danovi toto vysvetlenie? 

Peter: Mne áno, bezvýhradne. Pamätáš sa, keď som pracoval v jednej 

z kalifornských väzníc ako klinický psychológ? Vždy som mal tendenciu uplatniť u 

nich prezumpciu neviny, nezáležalo na tom, do akej miery som vedel, že to ani 

trošku nemyslia úprimne. Ako veľmi dobre vieš, môj postoj v tomto ohľade viedol 

k niekoľkým veľmi nepríjemným dôsledkom, o ktorých sa diskutovalo v 20. 

Doplnku v Koroláriách.... Samozrejme, do tohto okamihu zapisovania neviem, či 

to Dana uspokojí, alebo nie. Som si celkom istý, že s niečím príde, súc taký 

analytický. 

Pán Ježiš Kristus: Áno, Peter. A ak Dan v tomto ohľade s niečím príde, bude to 

len znamenať, že jestvuje duchovná potreba poskytnúť ďalšie vysvetlenie. V takom 

prípade je vhodné a správne urobiť to.  

Peter: Čo však s otázkou ohľadom sebaobrany, nastolenou Danom? Táto 

záležitosť veľmi leží na srdci aj nášmu Richardovi Schumertovi v San Francisku. 

Pán Ježiš Kristus: Sú dva aspekty tejto záležitosti, ktoré je im a tebe, Peter, 

potrebné objasniť. Prvý sa týka útočného režimu negatívneho stavu, ktorý je 

v neustálej vojne proti pozitívnemu stavu. Ako vieš, do tohto momentu bol 

negatívny stav vždy v útočnej pozícii. Jeho túžba zničiť pozitívny stav a prevziať 

kontrolu nad celým Stvorením je dobre známym faktom. Táto situácia sa týka aj 

vás osobne. Pretože ste agenti pozitívneho stavu, kvôli tomu faktu ste predmetom 

takých útokov vo všeobecnom zmysle — v dôsledku mohutného útoku 

negatívneho stavu proti pozitívnemu stavu. Ak by sa nemal pozitívny stav — ako 

ani vy — v tomto ohľade brániť, negatívny stav by zvíťazil. Otázkou však je: 

Akými prostriedkami realizuje pozitívny stav svoju účinnú sebaobranu? Čo je to, 

čo v negatívnom stave vzbudzuje taký strach, takú úbohosť a takú defenzívu 

namiesto ofenzívy? Vo svojej múdrosti členovia pozitívneho stavu vlievajú do 

negatívneho stavu svetlo a teplo Mojej Absolútnej Bezpodmienečnej Lásky, 

Múdrosti, Milosrdenstva, Odpustenia a Súcitu. V okamihu, keď toto zasiahne ich 

útočnú bandu, prepadne ich taká mučivá úzkosť, že sa strmhlav vrhajú späť do 

svojich Pekiel, aby sa vyhli uvedomeniu si biedy a múk svojho negatívneho stavu. 

Inými slovami, privodia na seba strašný trest a odplatu za svoje útoky, alebo v 

našom prípade za svoje zločinné správanie. Nie som to Ja, ani žiadny z Mojich 

agentov, kto spôsobuje tento trest a odplatu, ale oni sami ho spúšťajú svojím 

negatívnym a zlým postojom a správaním. 

Druhý aspekt sa v tomto ohľade týka vášho vlastného postoja a motivácie ohľadom 

vašej vlastnej osobnej sebaobrany proti trestnej činnosti akéhokoľvek prípadného 
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jedinca. Múdrosť vašej lásky si žiada, aby ste zabránili takej osobe páchať 

akékoľvek kriminálne, zlé či negatívne činy vo všeobecnosti, nielen voči vám, ale 

voči každému. Robíte to však iba kvôli sebe samému, zo svojej vlastnej sebeckej 

pohnútky, kvôli svojej vlastnej potrebe vidieť niekoho potrestaného, aby ste 

uspokojili svoje vlastné ego? Alebo to robíte kvôli tej osobe, ako aj — čo je 

najdôležitejšie — kvôli všetkým, pretože je to, koniec koncov, správne? Toto činí 

základný rozdiel a toto určí výsledok celej záležitosti oprávnenosti a potreby 

sebaobrany. Ak to robíte kvôli všetkým, kvôli dotyčnej osobe, a následne aj kvôli 

sebe samému, aby ste nepodľahli útočnosti kriminálnikov negatívneho stavu, ktorí 

napádajú vás a pozitívny stav, ktorý reprezentujete, potom máte plné právo, 

povinnosť a zodpovednosť učiniť to, využijúc všetky prostriedky, ktoré máte vo 

svojej spoločnosti pre takú sebaobranu k dispozícii. Súčasne ste neustále pripravení 

ponúknuť takej osobe svoje milosrdenstvo a odpustenie, ak by vás o to poprosila. 

Dovoľ Mi, aby Som ti povedal, Peter, že pre pravého reprezentanta Môjho 

pozitívneho stavu nie je jednoduché vidieť niekoho potrestaného, nezáleží na tom, 

čo urobil alebo neurobil. Ak je život niekoho zakorenený v čistej láske, súcite, 

pochopení, akceptovaní a empatii, taký jedinec nechce vidieť nikoho trpieť alebo 

aby bol potrestaný. Avšak múdrosť tej lásky a všetky jej atribúty uznávajú potrebu 

uskutočnenia sa takých negatívnych skutkov, ako odstrašujúcich prostriedkov proti 

zraňovaniu a ubližovaniu, ktoré potrestaná osoba rada pácha na iných, a nakoniec 

sama na sebe. Preto je kvôli spáse a spravodlivosti pre všetkých v negatívnom 

stave a na planéte Nula dovolené a tolerované, aby došlo k takým aktom trestu a 

odplaty. Pamätaj si, prosím, že nie sú chcené, nie sú želateľné, nie sú vnucované a 

nie sú podporované ani Mnou, ani nikým v pozitívnom stave. Sú len dovolené a 

tolerované do konca pseudo-bytia a pseudo-existencie negatívneho stavu. A 

pretože vy všetci, ktorí ste spojení s Mojím Novým Zjavením, ste agenti a 

predstavitelia Môjho pozitívneho stavu, mali by ste vo svojom správaní a životnom 

štýle prejavovať podobné pochopenie a postoj k tejto záležitosti. Toto je dôležité! 

Peter: Ďakujem Ti za toto krásne vysvetlenie. 

Pán Ježiš Kristus: Je Mi potešením, Peter, je Mi potešením. 

Peter: A teraz nejaké otázky, ktoré položila Rosemarie. Prvá otázka sa týka 

záležitosti konzumácie alkoholu a jeho účinku na ľudské bytosti a na pozitívnych 

agentov tu na planéte Nula, a prečo tu, zdá sa, dochádza k jeho zvýšenej 

konzumácii a k tlaku na jeho konzumáciu. 

Pán Ježiš Kristus: Ako vieš, Peter, alkohol je vysoko návyková látka, ktorá 

spôsobuje zmenu vedomia. Inými slovami, v počiatočnom štádiu jeho konzumácie 

jedinca opojí a zdanlivo obšťastní. Nie je náhoda, že alkohol sa vo všeobecnosti 

nazýva ,spirits‘. (,spirit‘ = duch; ale aj alkohol/špiritus – pozn. prekl.) Tento názov 

odzrkadľuje fakt, že negatívny stav nemá žiadny správny duchovný základ, ale je 

založený na skresleniach a vyložených lžiach. Takže každý, kto konzumuje 
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alkohol, sa fakticky pokúša dosiahnuť svoje duchovné ja alebo nájsť si cestu 

k duchovnosti scestným a úplne neúčinným spôsobom. A nielen to, ale ak 

konzumuje alkohol dlhšiu dobu, navykne si naň — končiac ako alkoholik. 

Konzumovanie alkoholu v podstate znamená nahrádzanie pravej duchovnosti 

falošnou. Dochádza tu k tomu, že vždy, keď si vypijete čo i len najmenšie 

množstvo alkoholu v akejkoľvek z jeho dostupných foriem, okamžite otvárate 

dvere vplyvu negatívneho stavu na váš mozog a psychiku. Týmto faktorom sa 

negatívnemu stavu umožňuje, aby vám implantoval svoje vlastné verzie 

duchovnosti, svoje vlastné idey a pocity a podobné veci, ktoré sa môžu stať 

integrálnou súčasťou vášho života. Ak sa to stane, stanete sa skrz-naskrz otrokmi 

negatívneho stavu.  

To je dôvod, prečo sa v jednom z Doplnkov veľmi dôrazne odporúčalo, že sa máte 

zdržať požívania akéhokoľvek druhu alkoholu, dokonca i v tých najmenších 

množstvách. Je to váš ochranný prostriedok proti vášmu ovplyvneniu negatívnym 

stavom. Nanešťastie, konzumácia malého množstva alkoholu niektorým z vás 

pripadá a je považovaná za neškodnú a príjemnú. Taký postoj je pre vás duchovne 

veľmi nebezpečný, pretože postupne, pomaly a takmer nepostrehnuteľne padnete 

do pasce negatívneho stavu a stanete sa nielen jeho terčom, ale aj jeho otrokom — 

otrokom potreby konzumovať alkohol a závislými na ňom pri všetkých svojich 

snahách a procese svojho rozhodovania. Keď sa už dostanete až sem, váš život 

začnú riadiť princípy negatívneho stavu. Veci začnete vidieť inak, v zhode 

s potrebami ospravedlňovať a prepačovať vaše konzumovanie alkoholu, pustiac sa 

do hrozivého popierania faktu, že máte v tomto ohľade nejaké problémy. Všetky 

vaše názory, pojmy, idey a chápanie budú skreslené alebo celkom falošné — bez 

toho, aby ste si uvedomili, že sú skreslené alebo falošné. Budete ich pokrytecky 

považovať za pravé, správne a pravdivé. Vidíš, prečo je alkohol tak úspešným 

nástrojom v rukách negatívneho stavu? Je to preň ohromný prostriedok k tomu, aby 

uplatnil svoj totálny vplyv na ľudí. Využíva ľudí na to, aby sa pokúsili 

skorumpovať každého agenta pozitívneho stavu, aby sa k nim pridal na ich rôznych 

párty, počas ktorých je konzumovanie alkoholu hlavnou udalosťou dňa. Dokonca 

sa v tomto ohľade stávajú požadovačnými a neoblomnými, vnucujúc pitie takýmto 

agentom pod zámienkou, že by mali byť spoločenskí a zdvorilí ku všetkým 

účastníkom tých párty. Na základe neúčasti na ich alkoholických orgiách chcú po 

príslušnom agentovi pozitívneho stavu, aby sa cítil vinný, nezdvorilý a 

nespoločenský. Toto je pasca, ktorú nastavil negatívny stav, aby polapil tohto 

agenta pozitívneho stavu do sféry svojho vplyvu. Presne to isté môžete povedať o 

nikotíne a o všetkých ostatných zneužiteľných drogách. 

Dobrou výhovorkou ľudí ohľadom ich pitia, fajčenia a užívania ilegálnych drog je, 

že im to pomáha zvládať každodenné tlaky života. Neuvedomujú si, že presný opak 

je pravdou: pitie, fajčenie a užívanie ilegálnych drog znásobuje tlak, činiac ho 

neznesiteľnejším a výraznejším, spôsobujúc, že chcú ešte viac piť, fajčiť a užívať 

tieto ilegálne drogy. 
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Táto záležitosť má však aj ďalšiu stránku. Týka sa zvýšenej konzumácie alkoholu a 

ostatných látok medzi niektorými ľuďmi. Táto situácia odzrkadľuje úpadok 

akýchkoľvek duchovných hodnôt v spoločnosti a totálne zlyhanie všetkých 

náboženských systémov, existujúcich na planéte Nula pre uspokojovanie 

duchovných potrieb svojich prívržencov. Kvôli nedostatku tohto uspokojenia sa 

títo ľudia cítia vnútorne prázdni a začínajú hľadať nejaký druh uspokojenia alebo 

náhrady. Nakoľko žiadne náboženstvo ani žiadny súčasný pseudo-duchovný trend 

nie je schopný takého uspokojenia, vyhľadávajú ich náhrady. A čo je lepšou 

náhradou než ,špiritus‘, nikotín a/alebo ilegálne drogy? Všetko toto dočasne 

pozmeňuje vedomie jedinca, poskytujúc mu falošný pocit prechodného 

uspokojenia. Ľudia majú dokonca pod ich vplyvom akési ,hlbšie duchovné 

nahliadnutie a osvietenie‘, ktoré v nich vyvoláva falošný dojem, že konečne majú 

vo svojom živote niečo, čo je skutočne duchovné, správne a vhodné. Keď vplyv 

týchto látok vyprchá, stávajú sa opäť prázdnymi, dokonca ešte prázdnejšími, než 

boli predtým, podľahnúc hroznej a neznesiteľnej žiadostivosti znovu zažiť všetko, 

čo sa im dialo pod vplyvom predtým skonzumovaných látok. Tým je pasca pekne 

nastavená. A teraz sa stávajú skrz-naskrz otrokmi a nasledovníkmi pseudo-

duchovnosti negatívneho stavu. Vidíš, čo sa tu deje? 

Peter: Áno, veľmi jasne. A čo Rosemariina otázka ohľadom diéty, jedla a 

duchovného stavu jedinca. Sťažuje sa, že potravinárske výrobky majú nízku 

kvalitu, že sú príliš spracovateľsky upravované, plné konzervačných látok, atď. 

Pán Ježiš Kristus: Záležitosti ohľadne potravy majú často podobný význam, ako 

bolo uvedené vyššie ohľadom alkoholu, nikotínu a ilegálnych drog. V tomto 

jednotlivom prípade je potrava veľmi často náhradou za skutočnú lásku. 

Nedostatok pociťovania skutočnej lásky, ktorá je tak životne dôležitá a potrebná 

pre jedincov život a blaho, spôsobuje, že jedinec pociťuje prázdnotu a sústavný 

hlad. Jedlo sa teda stáva prostriedkom na ukojenie toho hladu a potreby lásky. 

Naplnenie tej potreby je, samozrejme, dočasné a iluzórne. V tom prípade dotyčný 

potrebuje jesť viac. Nanešťastie, čím viac konzumuje, tým je hladnejší a tým 

prázdnejší a neuspokojenejší sa cíti. Z tohto sa stáva začarovaný kruh, vedúci 

k vzniku obezity. 

Nezabudni ani na okamih na duchovnú súvzťažnosť potravy. Tak, ako vy 

potrebujete nasýtiť svoje telo, aby zostalo nažive, tak Ja neustále sýtim vášho 

ducha a dušu Svojím životom, ktorý potrebujú pre ich vlastné prežitie. Nedostatok 

akéhokoľvek takého nasýtenia vedie k vyhladovaniu a k baženiu po jedle. Ak nie je 

k dispozícii, telo zomrie. Ak by Som vášmu duchu a duši nemal poskytovať Svoj 

nepretržitý život, váš duch a duša by neboli schopné prežiť ani sekundu. 

Kontaminácia jedla — ktorým sýtite svoje telo — prostredníctvom 

spracovateľských snáh rôznych výrobcov odráža cez súvzťažný duchovný faktor 

pokus negatívneho stavu podkopať Moje Životodarné úsilie vo vás všetkých, aby 

ste namiesto toho boli kŕmení ideami pseudo-života negatívneho stavu. Keby vo 
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svojom úsilí kŕmiť vás takými ideami uspel, potom by ste, pokiaľ ide o pozitívny 

stav, zomreli. Namiesto neho by ste boli nasýtení pseudo-životom negatívneho 

stavu. 

Otázkou diéty v tomto ohľade nie je to, čo jete, ale váš postoj k jedlu vo 

všeobecnosti. Je jedenie jediným zmyslom vášho života, alebo je to prostriedok na 

udržiavanie vášho tela pri zdraví a nažive, aby v ňom mohli správne a efektívne 

fungovať váš duch a duša? V tomto ohľade by ste sa nemali zaoberať ničím iným 

vo vzťahu k potravinárskym praktikám na vašej planéte. Koniec koncov, 

nezabúdajte na nepopierateľný fakt; v minulosti, keď žiadne také spracovanie 

potravín nebolo k dispozícii a keď sa z vášho hľadiska jedlo považovalo za čisté a 

zdravé, ľudské vyhliadky na prežitie na planéte Nula zriedka prekročili 50 rokov. 

Naproti tomu, v súčasnosti, so všetkými tými konzervačnými látkami či 

chemikáliami, ktoré sa dávajú do potravinárskych výrobkov, sa vyhliadky 

ľudského života značne zvýšili. Dnes nie je nezvyčajné žiť nad 90 rokov. 

Priemerné vyhliadky dĺžky života na vašej planéte sa značne zvýšili — z 50 na asi 

75 rokov. To je takmer 25-ročný rozdiel. 

V tomto ohľade teda môžete jesť všetko, čo máte k dispozícii alebo na čo máte 

chuť (vaše telo vám povie, čo potrebujete, koľko skutočne potrebujete a aký druh 

jedla by ste mali jesť), pokiaľ jete s mierou, pestro a s tým postojom, že 

konzumovanie jedla samotné a samo osebe nie je zmyslom a cieľom vášho života, 

ale len prostriedkom k splneniu si povinnosti a zodpovednosti, ktoré máte voči 

svojmu fyzickému telu. 

Peter: Ďakujem Ti za Tvoju odpoveď. Ďalšia otázka, ktorú položila Rosemarie a 

v minulosti aj niektorí ďalší čitatelia, praktikanti a nasledovníci Tvojho Nového 

Zjavenia, sa týka rodičovstva. Ako vieš, mnohí z nich majú malé, ako aj staršie 

deti. Radi by vedeli, ako by mali postupovať pri snahe vychovávať svoje deti vo 

svetle princípov Tvojho Nového Zjavenia. 

Pán Ježiš Kristus: Predovšetkým, nezabúdajte na dôvody, kvôli ktorým sa vaše 

deti inkarnovali na túto planétu, a na predošlú dohodu, ktorú ste s nimi urobili pred 

vaším vlastným inkarnovaním sa. Mnohé z vašich detí sú agentmi negatívneho 

stavu — najmä tie, ktoré sa narodili po 1. júli 1988. Môžete správne predpokladať, 

že od toho dátumu sú tieto deti väčšinou agentmi negatívneho stavu. Teraz sa už 

určitú dobu rodia na vašej planéte len agenti negatívneho stavu. Táto situácia 

odráža kondenzáciu negatívneho stavu a jeho blížiace sa pseudo-víťazstvo na vašej 

planéte. Kvôli týmto faktorom jediný spôsob, ako môžete niečo urobiť pre svoje 

deti, je váš vlastný živý príklad, ilustrovanie a zobrazenie spôsobu života agentov 

pozitívneho stavu a sprístupnenie im Môjho Nového Zjavenia v jeho úplnosti — 

bez akejkoľvek hrozby, silenia, požiadaviek či vnucovania. Zdôrazňujúc im 

súčasne množstvo volieb, ktoré majú ohľadom duchovných i neduchovných 

záležitostí v živote na planéte Nula. Paralelne s tým, láskyplným, vľúdnym, 

múdrym, a niekedy prísnym spôsobom ich učiac disciplíne, poriadku, úcte a 
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ohľadu voči potrebám iných ľudí byť takí, akí sú. Okrem toho a ako doplnok 

k vyššie uvedenému, tým, že sa postaráte o ich fyzické, duševné a vzdelanostné 

potreby tak, ako ste sa dohodli, sa presne tu vaša povinnosť a zodpovednosť 

v tomto ohľade končí. Koniec koncov, musia si splniť svoj vlastný účel, dôvody 

bytia na tejto planéte, a osobitne vo vašom živote. V tomto ohľade nemôžete nič 

viac urobiť. 

Peter: Jej ďalšia a posledná otázka je príliš osobná a nemala by byť zodpovedaná 

prostredníctvom mňa. Týka sa jej zážitku v jej ranom veku, v siedmich rokoch, 

kedy mala víziu niekoho, kto vyzeral ako Mária. Chce vedieť, či to bola skutočná 

Mária, ktorá ju varovala pred nebezpečenstvom zapletenia sa s katolíckou cirkvou 

skrz jej zapletenie sa s katolíckou mníškou. 

Pán Ježiš Kristus: Nuž, toto je dobrý príklad toho typu otázok, ktoré by nikdy 

nemali byť položené cez niekoho iného. Túto otázku by Mi mala položiť ona 

osobne a mala by sa spoliehať na svoju intuíciu v tomto ohľade. Bol by Som viac 

než šťastný, keby Som jej ju zodpovedal v jej vlastnom súkromnom a osobnom 

stave komunikovania so Mnou.  

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za všetky Tvoje odpovede. Je tu ešte niečo pre 

dnešok? 

Pán Ježiš Kristus: Rado sa stalo, Peter. Nateraz to stačí. Choď a maj sa fajn. A Ja 

ti ďakujem za tvoju ochotu rozprávať sa so Mnou. 
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Desiaty Dialóg 
 

3. januára 1999 
 
Peter: Dnes mi neprichádza na um žiadna špecifická otázka. Rád by som sa však 

opýtal, či Ty nemáš niečo, čo by Si dodal alebo objasnil ohľadom obsahu 

Deviateho Dialógu. 

Pán Ježiš Kristus: V skutočnosti predsa len mám niečo na doplnenie. Ďakujem ti, 

že si sa Ma to opýtal. Dnes by Som chcel fakticky krátko prediskutovať tri 

záležitosti. Týkajú sa niečoho, čo sa udialo v tvojom trojstrannom rozhovore 

s Rosemarie a s Danom potom, ako ti telefonicky volali po prečítaní si Deviateho 

Dialógu. 

Prvá záležitosť sa týka témy sebaobrany vo vzťahu k vám, ľudia. V tomto prípade 

však nehovoríme o bežných zločincoch alebo zjavných negatívnych entitách, ale o 

každodenných typoch ľudí, ktorými sa musíte zaoberať a ktorí vám môžu spôsobiť 

všetky možné problémy a/alebo byť príčinou reakcií, ktoré by mohli byť 

negatívneho charakteru. Okrem toho sa to týka aj problémov, s ktorými sa 

stretávate počas vašej interakcie so svojimi vlastnými priateľmi, príbuznými, a 

dokonca s tými, ktorí čítajú, prijímajú a praktizujú Moje Nové Zjavenie, alebo 

aspoň tvrdia, že ho praktizujú. Hovoríme tu o frustrujúcom a provokačnom 

správaní, ktoré niektorí z nich môžu prejavovať počas interakcie s vami. Napríklad, 

nedodržiavanie ich sľubov, neustále meškanie na stretnutia s vami, vyhýbanie sa 

vám, neopätovanie vašich telefonických hovorov, hovorenie jedného, no konanie 

presne opačného, alebo konanie toho nevhodným a neprijateľným spôsobom — a 

mnohé podobné veci, ktoré by mohli robiť, ktoré sú vo vašich učebniciach 

psychiatrie označované ako pasívno-agresívne správanie. 

Čo teda robiť alebo ako reagovať v takýchto situáciách z pozície vášho bytia 

agentmi Môjho pozitívneho stavu? Dovoľ, aby Som vám osviežil pamäť a opäť to 

zopakoval (ako vieš, ľudská pamäť je extrémne zábudlivá, nespoľahlivá a nestála): 

V 11. kapitole Môjho Nového Zjavenia — Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista — 

bolo jasne uvedené, že každý, kto sa narodí na planéte Nula, sa narodí, po prvé, 

s mnohými problémami, a po druhé, narodí sa do mnohých problémov. Okrem 

toho získa počas svojej výchovy ďalšie problémy, ktoré si následne zvnútorní a 

ktoré sa stanú integrálnou súčasťou jeho/jej životného štýlu. 

Táto situácia vytvára stav, počas ktorého dochádza k úplnému stotožneniu sa 

s týmito znásobenými problémami, účinne potlačiac alebo vymažúc z jedincovej 

pamäti akékoľvek známky pôvodného sebastotožnenia, sebapoňatia, sebapredstavy 

a sebaakceptovania a toho, aký bol tento jedinec pred inkarnovaním sa na planétu 

Nula. Kvôli faktu, že dotyčný jedinec nemá žiadne vedomé spojenie s ničím zo 

svojho pôvodného charakteru, dostáva sa do násilnej pozície nutnosti vytvoriť si 

falošné sebapoňatie, sebapredstavu, sebaidentitu a sebaakceptovanie, vybudované 

z problémov, ktoré, po prvé, boli do neho/nej neoddeliteľne implantované pred a 
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v čase jeho/jej narodenia sa, a po druhé, ktoré mu/jej boli vnútené inými, pre 

neho/ňu významnými ľuďmi, ktorí ho/ju vychovali z pozície svojich vlastných 

problémov. A tak môže dôjsť k mimoriadne škodlivému typu zaobchádzania, počas 

ktorého je s ním/ňou zaobchádzané z pozície problémov jeho/jej rodičov, učiteľov 

alebo akýchkoľvek iných, pre neho/ňu významných osobností, ktorí ho/ju nimi 

kŕmia a zosilňujú jeho/jej vlastné problémy. 

Pretože pre vytvorenie potrebného základu, na ktorom sú vybudované jeho/jej 

sebastotožnenie a sebapredstava, nie je k dispozícii nič iné než problémy, získa 

umelú sebaidentitu, sebapredstavu a sebahodnotu, plnú samých problémov, ktoré 

sú vo svojej podstate neskutočné a nerealistické, ktoré sú však považované za 

skutočné, hmatateľné a jediné, ktoré má k dispozícii. Len čo sa vytvorí taká falošná 

totožnosť a len čo ju dotyčný jedinec plne prijme za svoju, taký jedinec sa dostane 

do pozície, v ktorej nemá inú voľbu, než mať s vami vzťah z jedinej pozície, ktorú 

má — z pozície svojich problémov. Pokiaľ ten jedinec nezistí problém tejto 

situácie a pokiaľ nezačne na sebe pracovať a nezbaví sa svojich problémov, alebo 

sa aspoň nenaučí, ako ich ovládať, prežije celý svoj život tak, že sa k sebe a ku 

všetkým ostatným bude správať z jedinej pozície, z pozície svojich problémov. 

Toto je jeden z hlavných zdrojov problematických vzťahov medzi ľuďmi. 

Z duchovného hľadiska chápania dôvodov tohto typu zriadenia je toto pre celé 

Stvorenie ilustráciou a demonštráciou povahy ľudského života, ktorý je zakorenený 

iba v samých problémoch. Každý, kto súhlasil s účasťou v ľudskom živote, súhlasil 

tiež s takýmto typom usporiadania. Inými slovami, ako bolo uvedené veľakrát 

predtým vo všetkých knihách Môjho Nového Zjavenia, je to ilustráciou a 

demonštráciou toho, čo si nezvoliť a aký nebyť. 

Nanešťastie, obrovská väčšina ľudí nemá vôbec predstavu, neuvedomuje si, 

nechápe a nemá ani potuchy, že je to s nimi a s ich ľudským životom tak. Preto sa 

opakovane správajú týmto problematickým spôsobom, správajúc sa k sebe 

navzájom frustrujúco a popudlivo, vzbudzujúc vzájomné nepriateľstvo, závisť, 

podvádzanie, švindľovanie, klamanie, reči, falošne sa navzájom vykresľujúc, 

nedodržiavajúc svoje sľuby a veľa ďalších negatívnych a nezodpovedných vecí. 

Pretože ľudia nemajú ani poňatia, prečo sa správajú tak, ako sa správajú, považujú 

svoje správanie, činy a to, aký majú k vám vzťah, za normálne, náležité, vhodné a 

jedine realizovateľné. 

Takže, ako sa tieto fakty týkajú vášho vzťahu a vášho správania sa k týmto ľuďom, 

či dokonca k vašim priateľom a k tým, ktorí tvrdia, že sú integrálnou súčasťou 

Môjho Nového Zjavenia? Po prvé, keď už viete o týchto mätúcich faktoch, vyhnete 

sa tomu, aby ste k nim mali vzťah a jednali s nimi z pozície vašich vlastných 

problémov, ktoré všetci máte, nech sa deje, čo sa deje a nech ste akokoľvek 

duchovne pokročilí. Koniec koncov, ste v ľudskom živote. Musíte sa naučiť 

poznávať svoje vlastné citlivé body a problémy a riešiť ich, alebo ich aspoň 

nevnášať ako dôležitý faktor do vášho vzťahu a správania sa k iným. Toto nie je 
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jednoduchá úloha, vediac, v akom type pseudo-života sa momentálne nachádzate. 

Nie je však ani nemožné naučiť sa, ako sa vyhnúť projekcii svojich vlastných 

osobných problémov do vašich interakcií s inými. 

Po druhé, naučíte sa od nikoho nič neočakávať, alebo neočakávať od nikoho, aby 

bol taký, aby sa správal a/alebo aby mal k vám či k iným taký vzťah, aký si 

myslíte, že by mal mať. Koniec koncov, viete skutočne, prečo sú takí, akí sú? 

Nezabudnite, že všetci ste boli vychovaní s mnohými vami zvnútornenými 

sugesciami, vnútenými vám z vonkajška — ako sa správať, čo robiť, čo sa od vás 

očakáva a čo je a čo nie je správne z hľadiska pravidiel vašej spoločnosti, okolia, 

rodinnej dynamiky, gangov, subkultúr a podobných početných faktorov. Všetky sa 

na vás ustavične vrhajú, požadujúc, aby ste dodržiavali ich pravidlá, či už 

takzvaným pseudo-pozitívnym spôsobom, alebo výslovne negatívnym spôsobom. 

Vašou povinnosťou — ako Mojich agentov — s ktorou ste v tomto ohľade 

súhlasili, je neustále si uvedomovať tieto nepriaznivé faktory, ktoré určujú ľudské 

správanie, vrátane mnohých vašich priateľov a takzvaných nasledovníkov Môjho 

Nového Zjavenia, a naučiť sa ilustrovať a demonštrovať taký postoj a správanie, 

ktoré sú neoddeliteľne spojené s prirodzenosťou pozitívneho stavu. Váš postoj a 

správanie v tomto ohľade by mali byť zakorenené v bezpodmienečnej láske a 

múdrosti. Vaša bezpodmienečná láska si vyžaduje, aby ste bezpodmienečne 

odpustili takéto správanie voči vám. Múdrosť tej lásky si vyžaduje, aby ste uviedli 

do pozornosti svojich priateľov — priateľským, láskyplným, múdrym, chápavým, a 

niekedy pevným a rozhodným spôsobom a/alebo tónom — ako sa správajú a čo 

vám a iným ich správanie spôsobuje. Ak vaši priatelia svoje problémy v tomto 

smere uznajú a preukážu ochotu napraviť sa a následne sa napravia, získali ste 

svojich priateľov, pomohli ste im a splnili ste si voči nim svoj duchovný záväzok. 

Ak neodpovedia priateľsky na vašu intervenciu, necháte ich tak s uistením, že majú 

vždy dvere otvorené, aby nadviazali vzťah založený na pravých duchovných 

princípoch zakorenených v živote pozitívneho stavu. 

V prípade vašich spolupracovníkov a iných známych, ktorí sú jasnými agentmi 

a/alebo otrokmi negatívneho stavu a kontakt s ktorými je pre vás nevyhnutný kvôli 

usporiadaniu samotnej povahy ľudského života na tejto planéte a ktorí sa k vám 

chovajú pohŕdavým alebo akýmkoľvek iným negatívnym, iritujúcim a frustrujúcim 

spôsobom, máte sa naučiť akceptovať fakt, že sú takí a že od nich nemožno 

očakávať nič iné a že je ich poslaním a úlohou z negatívneho stavu, aby boli takí z 

nejakých veľmi dôležitých duchovných dôvodov. Interagujete s nimi podľa potrieb 

vašej práce alebo z akýchkoľvek dôvodov, kvôli ktorým s nimi musíte interagovať, 

a v tomto procese sa  k nim správate nanajvýš láskavo a chápavo, obmedziac svoje 

angažovanie sa s nimi len na podstatu nutnej a potrebnej interakcie. 

Prostredníctvom vášho zásadne láskavého a zdvorilého správania nielenže im 

ukazujete, čo to je a aké je to byť agentom Môjho pozitívneho stavu, ale nakoniec 

ich odzbrojíte, takže v jednom časovom bode sa k vám možno začnú správať so 

zaslúženým rešpektom. Nič však od nich v tomto smere neočakávajte. Pokiaľ sa 
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k nim budete správať tak, ako sa tu navrhuje, svoju povinnosť a záväzok v takejto 

situácii ste si splnili a urobili ste, čo ste mali. Nič viac sa od vás v tomto smere 

nežiada. 

Samozrejme, Peter, môžeš povedať, a práve teraz to máš na mysli, že súc v ľudskej 

koži, nie je ľahké správať sa tak k ľuďom. 

Peter: Prepáč, máš úplnú pravdu. 

Pán Ježiš Kristus: Nezabudni, prosím, že pred inkarnovaním sa na planétu Nula 

nebolo nikomu z vás sľúbené, že to bude ľahké. A vy ste ten fakt prijali. Súhlasili 

ste s tým, že urobíte, čo bude vo vašich silách, aby ste takí boli. A byť taký vlastne 

ani nie je tak ťažké, ako sa zdá, kvôli poznaniu, ktoré máte ohľadom týchto 

záležitostí z Môjho Nového Zjavenia. Ťažké by to bolo len vtedy, keby také 

poznanie chýbalo alebo nebolo k dispozícii. Vo vašom prípade ste však požehnaní 

ako nikto iný, lebo takéto poznanie máte. Ono vám pomôže zmeniť váš postoj a 

správanie voči iným, v súlade s líniou princípov Môjho pozitívneho stavu, ktorý na 

planéte Nula reprezentujete. 

Peter: Plne uznávam tieto fakty. 

Pán Ježiš Kristus: Viem, že uznávaš. Pohovorme si o tej druhej záležitosti. Týka 

sa témy tvojho rozhovoru s Rosemarie a Danom ohľadom toho, ako sú ľudia 

trestaní a ako zažívajú odplatu po svojom príchode do Pekiel. Medzi tým, čo bolo o 

tom povedané v Novom Zjavení Pána Ježiša Krista, a tým, čo je v týchto 

Dialógoch, boli zaregistrované nejaké zdanlivé rozpory. Vo veľkej knihe bolo 

uvedené, že po návrate z planéty Nula do ich príslušných Pekiel sú ich agenti 

odmenení väčším stupňom ziel a lží. Rozhodujúcim slovom je tu slovo 

„odmenení“. Čím odmeníte ľudí, ak si zaslúžia vašu odmenu? Niečím cenným, čo 

máte k dispozícii. A čo majú k dispozícii tvory v Peklách alebo v negatívnom stave 

všeobecne? Len niečo negatívne, zlé a nepravdivé. Odmeníte ich teda presne tým. 

Jedným z mnohých aspektov takej zaslúženej odmeny je odplata a trest. Keďže 

v negatívnom stave má každý zálusk na to, aby dostal za svoje skutky odmenu, ich 

prirodzenosť je štruktúrovaná takým spôsobom, že túžia po treste a odplate — to je 

ich odmena. V tomto ohľade musíte pochopiť niečo, čo je nesmierne ťažké 

pochopiť a prijať vašou mysľou. Ako si môže niekto želať niečo tak odporné — 

byť odmenený trestom a odplatou? Problém s vaším chápaním tohto konceptu je to, 

že sa naň pozeráte ako na niečo príjemné, radostné a žiaduce, z toho hľadiska, ako 

je odmena definovaná a prežívaná v pozitívnom stave. Takéto meradlá nemôžete 

aplikovať na to, ako definuje a poníma tento termín — odmenu — negatívny stav. 

Pre nich je trest a odplata tak radostná a nádherná, ako pozitívna odmena 

v pozitívnom stave. 

Vo vašich ľudských pojmoch máte opis tohto druhu situácie, ako Dan včera tak 

príhodne zdôraznil. Volá sa to sadomasochistické správanie. To je opísané aj 

v knihách plodného ruského spisovateľa Dostojevského, najmä v jeho románe 
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Biele noci. V ňom sa jeho hrdina snaží dokázať, akou veľkou radosťou môže byť a 

je pocit bolesti, utrpenia a podobné nepríjemné pocity. 

V Peklách je špeciálna skupina tvorov, ktorí sa špecializujú na privodenie 

„odmeny“ trestu a odplaty v zhode s mierou zlých skutkov a vytvárania neprávd, 

ktoré každý dosiahol počas svojej služobnej cesty na planéte Nula, alebo počas 

svojho pseudo-života v Peklách. Samozrejme, tieto tvory sú ,odmenené‘ aj za svoje 

,ctihodné‘ snahy konať si svoju prácu — ,odmeňovanie‘ iných trestom a odplatou. 

Tí sú zas trestaní jeden druhým a odplatu za svoje ,dobré skutky‘ v tomto ohľade 

prežívajú navzájom medzi sebou. 

Ako teda z tohto vysvetlenia vidíš, tvoje chápanie pojmu ,odmena‘, ako aj všetkého 

ostatného, nemôžeš aplikovať na negatívny stav. Zapamätaj si, prosím, že pseudo-

tvorcovia usporiadali v negatívnom stave všetko tak, aby to bolo v presnom 

protiklade k tomu, ako je to v pozitívnom stave. Inak by to nebol negatívny stav. 

Všetko je tam teda prekrútené. 

Peter: Toto mi je úplne jasné, ako však vieš, nie je ľahké, aby sme neaplikovali 

rovnaké kategórie na obidva stavy — keď sa pokúšame pochopiť a opísať veci, 

ktoré sa v nich odohrávajú. 

Pán Ježiš Kristus: Áno, Peter, musíte si však cvičiť myseľ, intelekt, logiku a 

všetky ostatné duševné schopnosti, aby ste správne rozlíšili stav záležitostí 

v obidvoch doménach. Inak by ste mohli zistiť, že vaše závery o týchto veciach sú 

buď skreslené, alebo sú vyloženými nepravdami. 

Peter: Chápem. Spomínal Si nejakú tretiu záležitosť, o ktorej chceš diskutovať. 

Pán Ježiš Kristus: Áno, Peter. Je stručná. Týka sa starostí Rosemarie, či 

vyhlásenia ohľadom jedla boli mienené špecificky, osobne, týkajúc sa jej. Dovoľ 

Mi, aby Som každého, kto číta tieto Dialógy, veľmi dôrazne ubezpečil, že v nich 

nie je obsiahnuté nič osobné a že nič osobné nebude obsiahnuté v žiadnom z tých, 

ktoré prídu v budúcnosti — kedykoľvek bude potrebné v nich pokračovať. Obsah 

týchto Dialógov sa týka otázok všeobecného záujmu: spoznať veci zo správnej 

perspektívy. Je, samozrejme, na každom jednotlivcovi, aby skrz proces 

sebaskúmania pomocou intuitívneho rozlišovania rozhodol, či je z pozície ich 

všeobecného zreteľa niečo z nich aplikovateľné na jeho/jej vlastný osobný život 

alebo osobné problémy. Ak je, potom je na jeho/jej vlastnej slobode voľby a 

slobodnej vôli, či chce v tom pokračovať ďalej a pracovať na vyriešení svojich 

problémov, týkajúcich sa akýchkoľvek vyhlásení učinených v Dialógoch. Koniec 

koncov, tieto Dialógy sú vám všetkým dané k dispozícii, aby vám pomohli, ako len 

môžu alebo ako sa dá, alebo ako potrebujete. 

Peter: Ďakujem Ti, že Si tieto záležitosti uviedol do našej pozornosti. Práve som si 

spomenul, že predsa len mám jednu otázku; vlastne, nie je to ani tak otázka, ako 

skôr prosba, aby Si, pokiaľ možno, bližšie spresnil niektoré negatívne vyhlásenia, 
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ktoré tak často činí Biblia a ostatné takzvané ,sväté‘ knihy. Toto sa týka najmä 

záležitosti večného trestu, ako napríklad vyhlásenie, ,ak sa nebudete kajať, všetci 

zahyniete‘. Ako by sme mali chápať alebo interpretovať takéto vyhlásenia? 

Pán Ježiš Kristus: Nuž, ako vieš, Peter, z Môjho Nového Zjavenia, tieto druhy 

kníh boli napísané v jazyku negatívneho stavu, pretože v čase ich písania nebolo 

nič iné k dispozícii. Ak žijete uprostred negatívneho stavu, ak jediný jazyk, ktorý 

má na vás vôbec nejaký vplyv, je jazyk hrozieb, obáv a vyhrážok a ak nikto vôbec 

nechápe, ba ani nevie, že je nejaký iný jazyk k dispozícii, alebo že je vôbec možný, 

ako potom v takom prípade nadviažete styk s obyvateľmi príslušných oblastí 

ovládaných negatívnym stavom, aby ste im pomohli uvedomiť si negatívnosť a 

zlobu ich životného štýlu? Tak, že použijete ich vlastný jazyk. Jasne im teda 

poviete, že ich spôsoby jednania sú zlé, odporné, nesprávne a nebezpečné, že ich 

životný štýl vytvára strašnú dispozíciu, že budú úplne odstránení zo života, alebo 

inými slovami, že naveky zahynú, a pokiaľ nezmenia a nenapravia svoje cesty, sú 

v nebezpečenstve straty svojej výsady vlastniť akýkoľvek druh života. 

Len čo uvediete tento fakt do ich pozornosti a len čo pochopia a prijmú fakt, že ich 

život je negatívny a zlý, ďalším krokom je zasvätiť ich do princípov života 

pozitívneho stavu. Najlepšia cesta, ako uskutočniť toto rozhodujúce zasvätenie, je 

prostredníctvom príkladov agentov Môjho pozitívneho stavu, umiestnených na 

planéte Nula kvôli tomuto dôležitému účelu; alebo prostredníctvom príkladov, 

ktoré Som im ilustroval a demonštroval počas Môjho života na planéte Nula; alebo 

prostredníctvom toho, čo je napísané v rôznych Mojich knihách Starého i Nového 

Zjavenia. Keď na to budú dbať a zareagujú na takéto príklady a zodpovedajúco 

zmenia svoj život, budú konvertovaní do pozitívneho stavu. 

Táto záležitosť má však aj ďalšiu stránku. Nezabúdaj, že v čase, keď boli tie knihy 

písané, pseudo-tvorcovia a ich personál sa voľne potulovali po planéte Nula a mali 

plnú kontrolu nad všetkými ľuďmi, s úbohou výnimkou niekoľkých Mojich 

agentov, ktorí vtedy žili na vašej planéte. Kvôli tomuto momentu a kvôli faktu, že 

nikto z nich nemal k dispozícii žiadnu spomienku na dobrovoľný status svojej 

účasti na aktivovaní negatívneho stavu a bytí v živote negatívneho stavu, bolo 

potrebné implantovať do ich myslí ideu, ktorá by vo vhodnom čase vyvolala 

vedomie, že bola učinená záväzná dohoda buď konvertovať do pozitívneho stavu 

na konci života negatívneho stavu, alebo naveky zahynúť — to znamená, uvoľniť 

svoj osobný a individuálny život späť Absolútnemu Životu Pána Ježiša Krista. 

Samozrejme, ako vieš, Peter, z Môjho Nového Zjavenia, niekto taký, kto by 

teoreticky nesúhlasil s konvertovaním do pozitívneho stavu na konci života 

negatívneho stavu, by vôbec nikdy nezačal byť a existovať. Pripomienka tohto rázu 

— ,pokiaľ sa nebudete kajať, zahyniete‘ — znemožňuje, aby ho/ju vôbec stretol 

taký osud, pretože mu/jej poskytuje cestu von z negatívneho stavu. Bez 

uvedomenia si dostupnosti takej dôležitej cesty, ako je táto, by nebola existovala 

žiadna pohnútka, dokonca ani potreba, túžba či vôľa zmeniť sa. Koniec koncov, 

načo sa meniť alebo žiť iným spôsobom života, ak nepoznám alebo nemám, alebo 
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si neuvedomujem žiadnu inú alternatívu alebo to, ako ju aktivovať a realizovať? 

V takom prípade by skutočne nadobro a navždy zahynuli. 

Takže také negatívne vyhlásenia majú veľmi dôležitú preventívnu funkciu. Budú 

potom využité na to, aby všetkých zachránili z pazúrov a životného štýlu 

negatívneho stavu. A to je všetko, čo o tom potrebujete vedieť. Sú, samozrejme, 

niektoré ďalšie dôležité dôvody takých vyhlásení, no v tomto jednotlivom čase by 

bolo predčasné zjaviť ich poznanie. Takže, choď v pokoji a prajem ti veľmi 

príjemný zvyšok dňa. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne. 
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Jedenásty Dialóg 
 

5. januára 1999 
 

Peter: Musím sa k niečomu priznať. Ako vieš, nezaznamenal som nič z toho, čo sa 

udialo včera počas nášho skorého ranného dialógu. Zdá sa mi to veľmi smiešne, 

akoby som neurobil nič užitočné, ale len márnil čas všemožným typickým 

ľudským vybavovaním a podobne.  

Pán Ježiš Kristus: Je to pochopiteľné, Peter. Nemal by si sa však tak cítiť, pretože 

máš predsa len zodpovednosť a povinnosť starať sa aj o svoje najexternejšie a 

typicky ľudské záležitosti. Nebuď prekvapený, ak sa ti také časové výpadky 

prihodia častejšie, než by si chcel. Niekedy budú dni či týždne, alebo dokonca 

mesiace, keď nič nezaznamenáš. Keby sa stalo čosi také, to by len znamenalo, že je 

potrebné postarať sa o nejaký iný druh práce — rovnako dôležitý, ako je 

zaznamenávanie našich dialógov — buď v tvojom typickom vonkajšom ľudskom 

živote, alebo na nejakých iných úrovniach bytia a existencie alebo pseudo-bytia a 

pseudo-existencie. Nezabúdaj tiež, že budeš musieť cestovať, aby si navštívil 

Mojich ľudí na planéte Nula tak v Spojených štátoch, ako aj v zahraničí. 

Nepodceňuj osobný kontakt s nimi. Pretože si, kto si, a kvôli tomu, čo zo Mňa 

reprezentuješ na planéte Nula, takýto kontakt zoči-voči môže v nich niečo dôležité 

aktivovať. Preto budú na základe tvojej prítomnosti schopní prísť s otázkami, na 

ktoré im pomôžeš dostať vhodné a správne odpovede bez porušovania ich slobody 

voľby. Ešte raz, nepodceňuj dôležitý proces kladenia otázok a umožnenia im — 

tvojou osobnou prítomnosťou — aby dostali svoje vlastné odpovede. Na druhej 

strane, ich otázky môžu mať celkom dobre multivesmírny význam, ktorý musí byť 

zodpovedaný skrz dialóg so Mnou, a tebou následne zaznamenaný v prospech 

všetkých, všade. Moc a sila osobného kontaktu môže byť veľmi hlboká a 

významná. Z listov alebo telefonických rozhovorov nezískaš taký celkový dopad 

ako z osobného kontaktu, pretože sú príliš neosobné, vzdialené a chladné. To je 

jeden z dôvodov, prečo máš takú averziu voči zhováraniu sa s ľuďmi po telefóne. 

Ver Mi, nie je to to isté, ako zhovárať sa s nimi osobne. Priprav sa teda na také 

možnosti v blízkej budúcnosti. 

Peter: Chápem. A pokorne Ťa prosím, aby Si mi pomohol vyvarovať sa takých 

smiešnych pocitov, keď dlhší čas nedôjde k zaznamenaniu našich dialógov. Okrem 

toho, pokiaľ ide o záležitosť potreby financií ohľadom týchto ciest, ako vieš, 

odišiel som do dôchodku a môj osobný finančný príjem klesol o viac než 50 

percent. Životné náklady sú tu však tie isté. 

Pán Ježiš Kristus: Môžem ťa uistiť, Peter, že bude o tieto veci postarané. Ako 

vieš, Moji ľudia v Českej a v Slovenskej republike už uvažujú o zaplatení tvojich 

leteniek pre tvoje dôležité návštevy u nich. A Ľudmila a jej rodina v Moskve, 

v Rusku, urobila v minulosti buď čiastočne, alebo kompletne to isté. 
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Peter: Veľmi dúfam, že to tak ďaleko nezájde a že sú zaistené nejaké iné 

prostriedky, aby bolo o túto záležitosť postarané. To posledné, čo chcem vo svojom 

živote, je byť pre niekoho iného finančným bremenom. 

Pán Ježiš Kristus: Keby však, Peter, malo k tomu dôjsť, to by len znamenalo, že 

je duchovne vhodné, aby sa tak stalo. Neber Mojim ľuďom príležitosť, aby Mi tiež 

poslúžili týmto spôsobom. Mohlo by to mať pre nich, ako aj pre všetkých 

ostatných nejaký dôležitý duchovný význam. 

Peter: Chápem. Stále však dúfam, že sa to tak nestane. Prepáč, že som do Tvojej 

pozornosti uviedol tento druh osobných otázok. 

Pán Ježiš Kristus: Pre teba, ako aj pre všetkých ostatných je veľmi vhodné uviesť 

také veci do Mojej pozornosti. Ešte raz, nezabúdaj, že dokonca aj takéto veci majú 

nejaké dôležité duchovné súvzťažnosti. Preto nikdy nie je náhoda, že máš chuť 

uviesť ich do Mojej pozornosti. Ako veľmi dobre vieš, všetko — bez akýchkoľvek 

výnimiek či výhrad — má vždy duchovné korene. 

Peter: V takom prípade mi dovoľ, aby som do Tvojej pozornosti uviedol svoju 

prvú otázku. Ako vieš, jeden z členov mojej duchovnej rodiny reprezentuje 

dôležitý duchovný fakt, že Ty, môj milovaný Pán Ježiš Kristus, Sa prejavuješ 

Svojmu Stvoreniu a Zóne Vymiestnenia v nekonečnej rozmanitosti a nekonečnými 

spôsobmi a štýlmi. Ako tento dôležitý faktor berie do úvahy Tvoje ľudské telo a 

jeho prirodzenosť, ktoré Si získal na planéte Nula a ktoré Si vzal so Sebou po 

Svojom zmŕtvychvstaní a ktoré sa stalo hlavným katalyzátorom pri Tvojom 

získavaní Tvojej úplne Novej Absolútnej Prirodzenosti? 

Pán Ježiš Kristus: Ako vieš, Peter, ľudské telo a ľudská prirodzenosť reprezentujú 

niečo, čo neexistuje nikde v Mojom Stvorení, dokonca ani v Zóne Vymiestnenia. 

Ich duchovnou súvzťažnosťou — medzi mnohými inými vecami — je 

hmatateľnosť a, takpovediac, pevnosť. Inými slovami, ono Mi poskytlo schopnosť 

zažiť život tak, ako ho zažívajú ľudia. Najdôležitejším faktorom v tomto ohľade je 

však to, že relatívnym bytostiam umožňuje, aby mali so Mnou úplne súkromný, 

osobný a intímny vzťah. Skrz toto telo a ľudskú prirodzenosť sa Ma možno 

dotýkať, cítiť Ma, objať Ma, držať Ma, pobozkať Ma, atď. Nie Som viac vzdialená, 

nepochopiteľná, neprístupná, nezrozumiteľná a nehmatateľná Bytosť, ktorá sídli 

niekde tam vonku, kde nemôže vstúpiť ani jediná žijúca a dýchajúca bytosť. Som 

schopný prísť na vašu úroveň, na úroveň všetkých a komunikovať s každým na 

seberovnom základe, aby Som použil vašu obraznú reč. 

Peter: Nemohol Si však získať také hmotné telo a jeho prirodzenosť niekde inde 

vo fyzickom vesmíre, ktoré by Ti dalo rovnaké možnosti, ako opisuješ vyššie, i 

viac? 

Pán Ježiš Kristus: Samozrejme, že Som mohol. Uváž však toto: Čo by sa stalo, 

keby Som získal také telo a jeho prirodzenosť niekde inde? Predovšetkým, s takým 
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typom tela by Som nemohol vojsť do ľudského života, kvôli postaveniu, 

umiestneniu a súvzťažnosti, ktoré má typický ľudský život. Vezmúc do úvahy 

hrubé percepčné obmedzenie ľudských zmyslových orgánov, ako aj ich ľudskú 

prirodzenosť, ľudia by Ma nemohli vidieť ani počuť. V tom prípade by Môj prístup 

k iným bytostiam bol obmedzený len na tie svety, kde je stanovená taká duchovná 

súvzťažnosť, ktorá ich obyvateľom umožňuje, aby Ma fyzicky videli, aby Ma 

počuli, aby sa Ma dotýkali, aby Ma pobozkali a aby sa so Mnou vo všeobecnosti 

stýkali. Keby sa to malo stať, ľudia by boli vylúčení z tohto rozhodujúceho a 

dôležitého skúsenostného spôsobu interagovania so Mnou. Ak by sa malo stať 

niečo také, nielenže by ľudia nemohli byť zachránení z ich mizerného postavenia, 

ale v konečnom zmysle by nemohol byť ani na večnosť eliminovaný negatívny 

stav. Nezabúdaj, prosím, že  ako to bolo uvedené v Mojom Novom Zjavení 

transmitovanom cez teba, Peter  ľudský život je finálnym produktom aktivácie 

negatívneho stavu pseudo-tvorcami. Pokiaľ neurobíš nič s koncovým produktom, 

ktorý je základom, na ktorom sa manifestuje celý negatívny stav, tento produkt 

zabezpečuje, dáva a poskytuje nepretržitú príležitosť negatívnemu stavu, aby bol 

vo svojom pseudo-bytí a pseudo-existencii. 

Táto záležitosť má ale aj ďalšiu stránku: Ako vieš, Peter, ľudský život je 

reprezentáciou a stelesnením najexternejšieho z najexternejšieho. Tento faktor mu 

dáva schopnosť, pokiaľ je daný do správnej perspektívy a pozície, byť všetko 

zahŕňajúcim faktorom úplne všetkého. Povedané v súvzťažnostiach, ak si kožou 

alebo nádobou, ktorá drží všetko pohromade alebo na jednom mieste, aby si bol 

takou účinnou nádobou, budeš v sebe potenciálne obsahovať všetky prvky 

všetkého ostatného v bytí a existencii a pseudo-bytí a pseudo-existencii. 

Ako si si všimol, povedal Som ,potenciálne‘. Dôvodom tohto je fakt, že ľudský 

život je manifestáciou a spríkladnením skresleného, pokriveného (prepáč Mi za 

tento výraz!) a prevráteného poriadku života. V ľudskom živote a ohľadom 

ľudského života nie je nič normálne. Aby Som Sa však mohol ukázať Svojmu 

Stvoreniu a inde v nekonečnej rozmanitosti a nekonečnými spôsobmi a štýlmi, bolo 

nutné a životne dôležité, aby Som získal veľmi nezvyčajnú a špecifickú 

prirodzenosť, ktorá má všetky potrebné predpoklady k tomu, aby mala vo svojej 

štruktúre a dynamike niečo, čo by mohlo obsahovať všetky potrebné prvky — zo 

všetkého, z každého a odvšadiaľ. Taká možnosť sa dá nájsť len v niečom, čo obýva 

najexternejšie z najexternejšieho, pretože je to koncovým produktom tvorivého 

alebo pseudo-tvorivého úsilia. Prirodzenosť tohto sa môže aktualizovať a 

realizovať len a len zahrnutím všetkých prvkov, reprezentujúcich všetkých a 

všetko, zovšadiaľ. Takto je to vybudované. 

Pre tvoju informáciu, niet žiadneho iného fyzického alebo akéhokoľvek iného 

miesta, ktoré by malo túto schopnosť, než je ľudský život — a to, čo reprezentuje 

— a planéta Nula. Dôvody tejto situácie tkvejú vo fakte, že ľudský život a ľudská 

prirodzenosť boli vyfabrikované, ako si pamätáš, z troch protichodných prvkov: z 

prekrútených a skreslených prvkov života pozitívneho stavu a všetkých jeho 
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aspektov; zo skreslených a prekrútených zvieracích prvkov; a z prekrútených a 

skreslených ideí fyzických prvkov. Kvôli tomuto faktoru ľudská prirodzenosť 

obsahuje v konečnom konglomeráte týchto prvkov — prekrúteným a skresleným 

spôsobom — potenciál reprezentovať všetko a všetkých v najexternejšej 

z najexternejších manifestácií.  

Aby sa využili tieto potenciály ľudskej prirodzenosti a jej života, bolo pre Mňa 

nevyhnutné, ba dokonca absolútne rozhodujúce, aby Som sa inkarnoval do 

ľudského života, stal sa človekom, zažil ľudský život tak ako ľudia, a aby Som 

ľudskú prirodzenosť procesom zvláštnej procedúry, ktorú vaša ľudská myseľ 

nemôže pochopiť, v Sebe obrátil, zabránil jej prekrúteniu a skresleniu a učinil ju 

správnou, prirodzenou a poriadnou, aby Som ju mohol použiť na účel, kvôli 

ktorému Som ju získal. 

Takže, ako sa toto všetko týka tvojej otázky Môjho manifestovania Sa Môjmu 

Stvoreniu a inde v nekonečných variáciách, spôsoboch a štýloch?  

Vlastnenie tohto typu ľudského tela a jemu prislúchajúcej ľudskej prirodzenosti, 

v ich očistenej a oslobodenej kondícii, procese a stave, Mi umožňuje objavovať Sa 

fyzickým a hmatateľným modusom, spôsobom a štýlom, týkajúcim sa každej 

jednej úrovne v Mojom Stvorení a inde. Také objavenie sa vychádza z pozície toho 

elementu obsiahnutého v tom tele, ktorý bol extrahovaný z príslušného sveta a jeho 

obyvateľov. 

Tento proces, Peter, a to, ako sa odohráva a ako sa v tomto procese využíva ľudské 

telo a jeho prirodzenosť, je pre obmedzenú ľudskú myseľ ohromne ťažké poňať 

alebo pochopiť. V tomto jednotlivom čase nemôže byť o tom nič viac povedané. 

Peter: Rozumiem. Intuitívne však tento proces chápem celkom dobre. A teraz 

moja druhá otázka. Týka sa niečoho, čo som počul začiatkom decembra 1998. Ako 

vieš, v tom čase som bol poverený absolvovať nejaké semináre vyžadované 

zákonom za účelom predĺženia mojej odbornej licencie v štáte Kalifornia. Téma 

toho seminára bola „Ako začleniť duchovnosť do psychoterapie“, alebo z nášho 

hľadiska ,pseudo-duchovnosť‘. Väčšina z neho sa týkala praktík jogy a podobných 

metód indickej pseudo-duchovnosti a toho, čo učia. Prednášajúci spomenuli 

kresťanskú a islamskú pseudo-duchovnosť len okrajovo. V jednom okamihu počas 

toho seminára jeden z prednášajúcich s veľkou eufóriou uviedol, že v San 

Francisku sa organizuje konferencia, na ktorej sa zúčastnia predstavitelia všetkých 

existujúcich náboženstiev na planéte Nula. Účelom tej konferencie je nevšímať si 

všetky existujúce rozdiely medzi nimi, ale namiesto toho nájsť, stanoviť a 

presadzovať spoločné idey, pojmy a menovatele, ktoré v nich všetkých existujú. 

Inými slovami, zjednotiť účel a cieľ, kvôli ktorému boli vytvorené. Máš nejaký 

komentár k tejto jednotlivej udalosti?  

Pán Ježiš Kristus: Som rád, Peter, že si položil túto otázku. Nie je náhoda, že sa 

takáto konferencia organizuje v tomto jednotlivom čase. Hodí sa k posunu, ktorý je 
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v procese nastávania. Ako dobre vieš, vždy, keď je iniciovaný nejaký posun 

z pozície pozitívneho stavu (a pre tvoju informáciu, len a len z pozície pozitívneho 

stavu môže byť taký posun iniciovaný — negatívny stav nechce nič meniť), 

členovia negatívneho stavu musia prísť s nejakým druhom protiopatrenia, aby sa 

chránili pred pozitívnym vplyvom, ktorý ten posun na nich prenáša. Samozrejme, 

ako vieš, Peter, taký vplyv nepociťujú ako pozitívny, ale ako veľmi bolestivú a 

znepokojivú udalosť. 

Kvôli faktu, že pseudo-filozofia a pseudo-duchovnosť negatívneho stavu je 

založená na odlišnostiach, rozporoch a protikladoch, a kvôli faktu, že vždy, keď 

dôjde k posunu v pozitívnom stave a keď vnesie svoj vplyv do negatívneho stavu, 

odhaľujúc nepriaznivé pomery v negatívnom stave, jeho členovia musia prísť 

s niečím, čo by ich úspešne chránilo pred vplyvom toho posunu. V tomto časovom 

bode si nakoniec uvedomili, že problém, ktorý v tomto ohľade majú, tkvie v ich 

odlišnostiach, protikladoch a nezlučiteľných náhľadoch, názoroch, dogmách a 

princípoch, na ktorých je založený ich životný štýl a pseudo-duchovnosť. Po 

prvýkrát teda veľmi jasne zistili, že jediný spôsob, ako bojovať proti dopadu týchto 

posunov, proti pozitívnemu stavu a proti jeho agentom vo všeobecnosti, je to, že sa 

zídu a urobia niečo so štruktúrou a dynamikou svojho usporiadania.  

Na vašej planéte sa táto situácia odráža v pokuse všetkých existujúcich 

náboženských a spiritualistických trendov vytvoriť akési zjednotenie ich 

príslušných systémov skôr pomocou toho, čo majú spoločné, než pomocou toho, 

v čom sa líšia. Toto úsilie je z ich strany a na vašej planéte už nejakú dobu 

v činnosti. Predpokladá sa, že dosiahnutím tohto by boli úspešnejšie schopní 

vyhrať svoj spor s pozitívnym stavom. A pretože ide o čisto duchovnú záležitosť, 

využívajú na tento účel náboženstvá a ich príslušné sekty, ako aj rôzne pseudo-

duchovné hnutia. Môžem ťa ubezpečiť, Peter, a všetkých, ktorí čítajú tieto slová, že 

toto je jedným z najdôležitejších prostriedkov negatívneho stavu na úplné pseudo-

víťazstvo na vašej planéte.  

Takže, čo sa bude diať, alebo čo sa už deje? Predovšetkým, aby sa pre všetky tieto 

náboženstvá vytvoril za účelom ich pseudo-zjednotenia nejaký spoločný základ, 

budú potrebovať — a už to činia — predefinovať ponímanie Mojej Pravej 

Prirodzenosti a všetkých Mojich Slov v Mojom Starom i v Mojom Novom Zjavení. 

Ako vieš, Peter, hlavným kameňom úrazu pre väčšinu tých náboženstiev som Ja a 

to, Kto skutočne Som. Máloktoré, ak vôbec niektoré, uznávajú Moju Božskosť. 

Majú problémy s prijatím faktu, že Som buď pravý a jediný Boh, alebo 

jednorodený Syn Boží — čomu verí väčšina kresťanov (hoci v súčasnosti nie všetci 

veria, že je tomu tak). Kvôli tomu musia prísť s nejakým kompromisom ohľadom 

tejto záležitosti, vyhlásiac, že áno, skutočne Som existoval, ale buď Som bol 

obyčajný, osvietený človek, alebo prorok zrovnateľný s Mohamedom v islamskom 

náboženstve. Teraz môžeš na takomto kompromise postaviť skutočné zjednotenie. 

Súčasne však tento kompromis úplne zničí akékoľvek zdanie čohokoľvek skutočne 

duchovného, pretože je totálne a úplne falošný. Ak niečo postavíš na klamstvách, 
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založíš čisto negatívny životný štýl, ktorý neobsahuje ani jediné zrnko čohokoľvek 

z pozitívneho stavu. Vytvorením takého kompromisu sa dosiahne úplné pseudo-

víťazstvo na vašej planéte.  

 Ďalším kompromisom, o ktorý sa usilujú tieto náboženstvá a všetky ich príslušné 

sekty a pseudo-duchovné trendy, je uznanie alebo prijatie pseudo-faktu, že všetko, 

čo je napísané napríklad v Evanjeliách alebo v Novom Zjavení — vo väčšine toho 

písomného materiálu — nebolo odo Mňa, ale pridali to tam Moji učeníci, alebo 

v prípade Môjho Nového Zjavenia jeho súčasný transmiter — Peter. Ó, áno, 

samozrejme, vo svojej snahe robiť kompromisy uznajú, že Som niečo z toho 

skutočne povedal, ale väčšinu z toho Som nepovedal. Všimol si si, ako bola táto 

koncepcia prednedávnom propagovaná v článku časopisu Time? Slová, ktoré Som 

údajne nepovedal, dali do zátvoriek, a tie, ktoré Som údajne skutočne povedal, dali 

mimo zátvoriek. Ak dôkladne analyzuješ a porovnáš slová, ktoré Som podľa nich 

povedal, s tými, ktoré Som nepovedal, všimneš si, že najdôležitejšie a duchovne 

najpádnejšie slová sú dané do zátvoriek, a tie, ktoré sú najmenej dôležité a takmer 

bezvýznamné, sú mimo nich. Takže, čo Som to vlastne povedal? Nič nejako 

revolučne dôležité či významné. Nedokazuje to, že nie Som Boh alebo 

jednorodený Syn Boží? A budú robiť kompromisy v mnohých iných podobných 

záležitostiach, aby mohli dosiahnuť svoj cieľ v tomto ohľade. 

Vidíš z tohto vysvetlenia, ako sa negatívny stav zhusťuje a sústreďuje na svoje 

pseudo-víťazstvo na tejto planéte? Je skoro tam.  

Peter: Áno, jasne. Ako zapadajú pseudo-tvorcovia a ich prisluhovači, a renegáti a 

ich prisluhovači do všetkých týchto pseudo-snáh? 

Pán Ježiš Kristus: V podstate sú to renegáti a ich prisluhovači, ktorí sú 

najintenzívnejšie zaangažovaní do toho úsilia. Okrem toho, čo bolo o tom práve 

povedané vyššie, je tu ďalšia stránka tohto úsilia. Týka sa zabratia niektorých 

oblastí na planéte Nula renegátmi (ako ti bolo naznačené v jednom z predošlých 

Dialógov). Účelom ich pseudo-zjednotenia v tomto ohľade nie je len vyvolanie ich 

pseudo-duchovného víťazstva, ale aj zlikvidovanie moci pseudo-tvorcov a 

prevzatie od nich nielen tejto planéty, ale aj celej Zóny Vymiestnenia a všetkých 

Pekiel. Pretože jednou z hlavných bášt pseudo-tvorcov boli vždy náboženstvá a ich 

široká pseudo-rozmanitosť, renegáti si vyberajú za cieľ tieto náboženstvá, 

pokúšajúc sa cez proces pseudo-zjednotenia a kompromisu v ich hlavných 

dogmách túto pseudo-rozmanitosť eliminovať. 

Pseudo-tvorcovia nemajú na samotnom tomto procese žiadny záujem, pretože, po 

prvé, podľa ich názoru je to najlepší možný spôsob, ako držať ľudí v temnote, čo sa 

týka pravdy, a po druhé, potrebujú vedecky experimentovať so všetkými 

modalitami rozmanitých, nezlučiteľných náboženských názorov, dogiem, ideí a 

filozofií, aby zistili, či je nejaké špecifické náboženstvo alebo sekta, alebo 

duchovný trend, ktoré by im dali správne odpovede na ich najzákladnejšiu otázku; 
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a či by mohol byť vytvorený životný štýl, založený na takom náboženstve či na 

čomkoľvek v tomto ohľade, ktorý by viedol k prijatiu onej štatistickej Nulovej 

hypotézy, tvrdiacej, že neexistuje žiadna Absolútna Pravda, a preto je všetko 

relatívne a dočasné, umožňujúc život bez Pána Ježiša Krista a Jeho/Jej Pravých 

Duchovných Princípov, alebo s falošnými bohmi — s nimi — a s ich pseudo-

duchovnými princípmi. 

Ak by renegáti mohli uspieť vo svojom úsilí v tomto ohľade, podkopali by jeden 

z najsilnejších nástrojov pseudo-tvorcov na dosiahnutie ich cieľa. V tom prípade by 

tí nikdy nemohli dostať správne odpovede, alebo by nemohli dostať žiadne 

odpovede na svoju otázku. Stali by sa úplne nemohúcimi, ľahkým objektom 

okupácie renegátov. Ak by sa to stalo, negatívny stav by nemohol byť eliminovaný, 

pretože by nemohli byť nikdy získané odpovede na tie životne dôležité otázky. A 

samozrejme, Peter, presne toto je cieľom renegátov — naveky zaistiť pod svojím 

panstvom a vládou existenciu negatívneho stavu. 

Chápeš, Peter, v čase Môjho Prvého Príchodu na vašu planétu pseudo-tvorcovia už 

experimentovali s pseudo-zjednotením a založili pseudo-zjednotené duchovné 

hnutie za účelom štúdia jeho vývoja, aby zistili, či možno z takej snahy získať 

odpovede na ich otázky. Ako vieš, vtedy existovali len dva hlavné náboženské 

smery. Jedným bol takzvaný nežidovský/pohanský typ pseudo-duchovnosti, 

odzrkadľujúci sa vo všetkých tých národoch, ktoré vtedy existovali v mnohých 

skupinách a komunitách, druhý bol založený uprostred židovského národa, 

zakorenený v Mojžišových zákonoch. 

Ak však dôkladne analyzuješ dogmy týchto náboženstiev, jasne uvidíš, že boli 

všetky založené na jednom zjednocujúcom princípe — presne definovaných 

rituáloch a obetiach zvierat, a niekedy dokonca i ľudí. Po chvíľkovom študovaní 

týchto zavedených pseudo-zjednotených procedúr bolo teda pseudo-tvorcom jasné, 

že nech z hľadiska svojho vedeckého a logického prístupu dospejú k akémukoľvek 

výsledku, tento sa stane cyklickým, nevedúcim nikam. Na ňom založená Nulová 

hypotéza by nemohla byť ani prijatá, ani odmietnutá. 

Kvôli cyklickosti svojich záverov sa pseudo-tvorcovia ocitli v slepej uličke. V tom 

momente potrebovali niečo nové a odlišné. Ako si spomínaš z Môjho Nového 

Zjavenia, bol to tento časový bod ich experimentovania, v ktorom prišli na 

myšlienku vrátenia sa v čase pred okamih, keď bolo stvorené Moje Stvorenie, aby 

pristúpili k celému predmetu a objektu svojej otázky z celkom iného uhla. 

Z hľadiska duchovných a fyzikálnych zákonov Som takú cestu nemohol dovoliť, 

pretože by spôsobila takú pohromu v časopriestorovom a podmienkovo-stavovom 

kontinuu, že by to anulovalo všetky možnosti pre uskutočnenie sa akéhokoľvek 

tvorivého úsilia — navždy, do večnosti. Kvôli všetkým tým, ktorí už boli stvorení, 

ako aj kvôli samotným pseudo-tvorcom a ich možnému spaseniu bolo nutné 

zabrániť uskutočneniu sa tejto cesty. 
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Moje narodenie sa na planéte Nula bolo preventívnym prostriedkom proti tomu, 

aby sa to vôbec niekedy stalo. Dôvod, prečo to bolo na túto planétu a do ľudského 

života, bol ten, že len z tej pozície Som mohol dosiahnuť Svoj cieľ bez toho, aby 

Som kvôli Môjmu Absolútnemu Stavu a Kondícii v tomto procese niekoho či niečo 

zničil. Ľudský život Mi dal možnosť urobiť to z relatívnej kondície, z kondície, 

v ktorej pseudo-tvorcovia uskutočnili všetko experimentovanie, a v kondícii, v 

ktorej boli samotní pseudo-tvorcovia. Ako si pamätáš, platná, účinná a trvalá 

zmena v takej kondícii sa môže odohrať len z jej vlastného stavu. Žiadny iný stav 

by na ňu nemal vplyv. Jednoducho by zlyhal. 

Pseudo-tvorcovia boli teda zatvorení na veľmi dlhú dobu z hľadiska vášho 

planetárneho času. Zatiaľ vládcovia Pekiel, ktorí nastúpili po pseudo-tvorcoch a 

ktorí sa teraz volajú renegáti, pokračovali vo svojom úsilí nastoliť vládu 

negatívneho stavu na planéte Nula a inde. Jedna taká snaha viedla k ďalším 

odklonom, rozkolom, rozporom a frakciám v rôznych náboženských systémoch na 

planéte Nula a inde v Zóne Vymiestnenia. Ako vieš, Peter, po Mojom odchode 

z vašej planéty Moji učeníci, a najmä Pavol, založili okrem existujúcich 

náboženstiev (najmä budhizmu a hinduizmu) takzvané kresťanské náboženstvo. 

Neskôr bolo založené islamské náboženstvo. Avšak krátko nato, ako boli založené, 

negatívny stav uspel v ich prekrútení, takže v nich postupne všetko pozitívne a 

dobré rozleptal, aby v nich v súčasnosti už nič z toho nezostalo. 

Keď boli pseudo-tvorcovia prepustení zo svojho väzenia, boli, takpovediac, takmer 

k smrti šokovaní, keď zistili, koľko nových náboženstiev, siekt a rôznych 

spiritualistických smerov sa objavilo na planéte Nula. Ešte viac boli šokovaní, keď 

si uvedomili, že sa práve prenáša Moje Nové Zjavenie, ktoré po prvýkrát 

v dejinách ľudstva zjavilo všetky tieto fakty, ako aj tajomstvo ich vlastnej práce a 

to, čo urobili s ľuďmi. Rozhodli sa teda veľmi starostlivo pozorovať a strážiť 

nasledovné dve paralely. Prvá, rozhodli sa sledovať vývoj všetkých tých početných 

náboženstiev a ich rôznych siekt a smerov, aby videli, či budú na základe 

niektorého z nich schopní založiť životný štýl, ktorý by viedol k odpovediam na 

ich otázky; druhá, keď objavili existenciu Môjho Nového Zjavenia, jeho Doplnkov 

a teraz týchto Dialógov a život tých, ktorí ich čítajú a dodržujú ich princípy a ktorí 

sa tak veľmi líšia od všetkých ostatných, rozhodli sa, že zistia, či reprezentujú 

pravdivé odpovede na ich otázky, alebo nie. 

Tieto momentálne snahy pseudo-tvorcov ich budú viesť k nesporným záverom, že 

žiadny z pozorovaných a študovaných náboženských systémov nebude schopný 

náležite zodpovedať ich otázky, pretože ich metódy a závery a životný štýl, ktorý 

vedú, sú cyklické, nevedúce nikam; a na druhej strane, že študovanie, pozorovanie 

a spolupráca s tými, ktorí čítajú a praktizujú Moje Nové Zjavenie, jeho Doplnky a 

to, čo doteraz obsahujú a čo bude v nasledujúcich dňoch, mesiacoch, a snáď 

dokonca rokoch oznámené v týchto Dialógoch, ich privedie k nevyhnutným 

záverom, že obsahujú všetky odpovede na ich otázky v absolútnom zmysle. Vo 

svojej vedeckej mysli teda Nulovú hypotézu zavrhnú. Nadšene prijmú fakt, že 



Dialógy s Pánom Ježišom Kristom — Prvý diel 

- 88 - 

jedinou Absolútnou Pravdou je Pán Ježiš Kristus a Jeho/Jej Duchovné Princípy, 

z Ktorého/Ktorej pochádza a je umožňovaný všetok život. 

Medzitým sa budú zaoberať renegátmi, dostanúc ich do pozície uznania bláznivosti 

ich snáh a usilovaní a postupne ich presvedčiac, aby sa vzdali svojho postavenia a 

pridali sa k pseudo-tvorcom pri budovaní mosta pre konverziu do pozitívneho 

stavu. Vtedy sa koniec negatívneho stavu stane večnou realitou. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za toto dôkladné vysvetlenie. Myslím, že odložím 

položenie svojej tretej otázky na Dvanásty Dialóg. 

Pán Ježiš Kristus: To je múdre rozhodnutie. Teraz choď a oddýchni si, Peter. 

Ďakujem ti za snahu zaznamenať tieto dialógy a šíriť ich medzi tými, ktorí o ne 

žiadajú alebo ktorí sa nevedia dočkať, kedy ich dostanú. 
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Dvanásty Dialóg 
 

6. januára 1999 

 

Peter: Vieš, je zaujímavé všimnúť si, ako to funguje. Včera večer som dostal e-

mail od jedného z našich ľudí na Slovensku, ktorý prišiel s niektorými svojimi 

obavami ohľadom údajného správania nejakej inej osoby zo slovenskej skupiny 

čitateľov a praktikantov Tvojho Nového Zjavenia, ktorý však prosí aj o objasnenie 

používania homeopatických prostriedkov pri liečbe fyzických problémov a 

používania podobných netradičných, alternatívnych (alternatívnych k tradičnej 

medicíne) prístupov k liečbe. Potom, dnes skoro ráno, keď som zapol svoj počítač 

a skontroloval svoj e-mail, našiel som Rosemariinu správu, kladúcu rovnakú 

otázku. Reagovala na čítanie nášho Jedenásteho Dialógu. V Slovenskom liste bola 

vznesená otázka aj o možnom duchovnom nebezpečenstve praktizovania 

numerológie, veštenia z dlane, astrológie a podobných metód, ktoré sa tak hojne 

praktizujú a ktorým tak hojne veria mnohí ľudia na tejto planéte. Môžeš nám 

poskytnúť nejaké vysvetlenie a komentár ohľadom týchto dvoch záležitostí? 

Pán Ježiš Kristus: Rád, Peter. Vezmime si ich jednu po druhej. Najprv budeme 

diskutovať o záležitosti homeopatie a iných alternatívnych prostriedkov liečby 

fyzických chorôb a problémov (ako je napríklad akupunktúra, hypnóza, 

chiropraktika, bylinky, vitamíny a minerály, atď.) a potom sa budeme venovať 

duchovne nebezpečnejšej záležitosti — využívaniu špiritistického veštenia 

prostredníctvom akýchkoľvek prostriedkov či metód. 

Akákoľvek liečba alternatívna k tradičnej medicínskej liečbe je vo všeobecnom 

zmysle z duchovného hľadiska neutrálna. Nie je ani pozitívna, ani negatívna. 

Neutrálnosť jej podmienok sa anuluje na základe účelu, na aký je predpisovaná 

alebo využívaná; a na základe postoja jedinca, ktorý vyhľadáva takú alternatívnu 

liečbu. Problém začína len pri pokuse zovšeobecniť jej využitie, tvrdiac, že je buď 

liečbou na všetky choroby, alebo že je jej využitie aplikovateľné na všetkých bez 

rozdielu. Nebezpečnejším problémom, ukrývajúcim sa za takýmito metódami, je 

ich pseudo-duchovné pozadie. O tom budeme hovoriť o chvíľu. 

Vo všeobecnom zmysle neexistuje žiadny rozdiel medzi prístupom tradičnej 

medicíny a prístupom alternatívnej medicíny. Obidva prístupy predpisujú určitý 

druh liečby buď pomocou nejakých liekov, alebo pomocou nejakých iných 

procedúr. Obidva sú z vonkajška do vonkajška. Buď účinkujú, alebo nie. A nikto 

nevie, prečo v niektorých prípadoch účinkujú, a v iných nie. A v niektorých 

prípadoch vás ich aplikácia a/alebo užívanie môže zabiť. Vezmi si napríklad úplne 

bežnú a užitočnú liečbu pomocou antibiotík. Pre niektorých ľudí môže byť 

prostriedkom záchrany života. U iných, ktorí sú na ňu alergickí, môže vyvolať 

veľmi prudké reakcie, ktoré môžu viesť k fyzickej smrti. To isté sa môže stať a 

stáva s homeopatickými receptúrami alebo pri užívaní byliniek, vitamínov a 
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minerálov. V niektorých prípadoch krásne zaberú, v niektorých neurobia nič, sú 

neškodné, a v ďalších prípadoch môžu byť škodlivé. 

Takže, ako vidíš z týchto faktov, neexistuje žiadny jednoduchý záver, ktorý by nám 

priniesol útechu, tvrdiac, že jedna metóda je lepšia než druhá, alebo že niektoré 

metódy môžu používať všetci bez rozdielu, pretože by dosiahli alebo by im 

poskytli úplne rovnaké výsledky. Čo ti tento záver hovorí? Jednoduchá odpoveď na 

túto otázku tkvie v duchovnom fakte, že to, čo je vhodné, správne, užitočné a 

osožné pre jedného jedinca, môže, ale aj nemusí byť nutne vhodné, správne, 

užitočné a osožné pre iného. A v niektorých prípadoch to, čo môže byť pre jednu 

osobu prostriedkom záchrany života, pre inú osobu môže byť smrteľné. 

Prečo je to tak? A tu prichádza najdôležitejší duchovný faktor, ktorý žiadna z 

týchto metód neberie do úvahy — osobné, individualizované a jedinečné voľby, 

ktoré každý jedinec v tomto ohľade vykonal, či už pred vstupom do pseudo-života 

na tejto planéte, alebo počas svojich volebných rozhodnutí v priebehu života na 

nej. Koľko toho viete alebo môžete vedieť o všetkých tých myriadách dôvodov, 

kvôli ktorým je každý v situácii, v ktorej je v každom zlomku časového okamihu? 

Čo je to, čo predurčuje každého jedinca k tomu, aby zažil to či ono a aby tak dobre 

reagoval na jeden prístup, a aby pri inom úplne zlyhal, alebo aby ho nejaký ďalší 

dokonca zabil? 

Odpovede na všetky takéto otázky nadväzujú na účel a úlohu každého jedinca, 

týkajúce sa jeho/jej účasti na ľudskom živote na planéte Nula. Ako vieš, taký účel a 

úloha sú známe len Mne a, do určitej miery, Duchovnej Mysli jedinca. Kvôli 

tomuto dôležitému duchovnému faktoru nemôže nikdy v ľudskom živote ani nikde 

inde ohľadom tejto záležitosti existovať nič, čo by bolo účinne aplikovateľné a 

použiteľné na všetkých, na vyriešenie ktoréhokoľvek z ich problémov, nech by boli 

akékoľvek. 

Kvôli tomuto faktoru je duchovne nesmierne nevhodné, ba dokonca nebezpečné 

dokola sa pokúšať presviedčať iných ľudí, aby brali homeopatické lieky alebo aby 

podstúpili nejaký iný typ liečebnej metódy (ako napríklad akupunktúru, 

chiropraktiku, hypnózu, biofeedback, bylinky, vitamíny a minerály, či akýkoľvek 

iný tradičný liek a/alebo procedúru, atď.) len preto, lebo to účinkuje u vás alebo u 

niekoho iného, ako to naznačuje údajné správanie onoho slovenského džentlmena. 

Takto konať je duchovná arogancia. Tým sa sami vystavujete silám negatívneho 

stavu, aby ste sa stali ich terčom. Samozrejme, kým urobíme akékoľvek konečné 

závery o tom, či obvinenia ohľadom onoho slovenského džentlmena majú nejakú 

objektívnu skutkovú podstatu, bolo by rozumné vypočuť si i jeho stránku tohto 

príbehu. Avšak, také veci sa môžu stať dokonca aj medzi vami. Z toho dôvodu si 

túto záležitosť preberme v rámci — čo ak sa to stane? 

V tomto ohľade je zodpovednosťou každého jednotlivca, aby prostredníctvom 

svojej intuície alebo osobných pocitov určil, ktorú liečebnú metódu by bolo 
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najlepšie použiť pre každý jednotlivý problém, ktorý by mohol mať. Pre vás ako 

agentov Môjho pozitívneho stavu je rozumné akýmikoľvek prostriedkami alebo 

spôsobmi, ktoré sú vám k dispozícii, vojsť do vnútra, alebo sa jednoducho 

spoliehať na svoju intuíciu, aby ste rozhodli zo Mňa vo vás, či by niektorá z týchto 

metód bola aplikovateľná, účinná a užitočná pre vás osobne. Nebuďte však 

prekvapení, keby vám v niektorých prípadoch bolo naznačené, že žiadna z tých 

metód, či už tradičná alebo alternatívna, nebude účinná. V takom prípade sú v tom 

zaangažované nejaké ďalšie duchovné faktory, ktoré si od vás vyžadujú, aby ste 

prešli celým procesom zažívania svojho rozpoloženia, kým normálne neprebehne 

— bez akéhokoľvek vonkajšieho zásahu. 

Peter: A čo duchovné liečebné prostriedky? Alebo to, čo sa nazýva liečba ,hmoty 

duchom‘? 

Pán Ježiš Kristus: Som rád, že si položil túto otázku, Peter. V jednom časovom 

bode boli takéto metódy uskutočniteľné a vhodné. Ako však vieš, so všetkými tými 

posunmi v duchovnej klíme, ktoré prebehli do tohto dňa, sa všetko zmenilo. Ani na 

chvíľu nezabúdaj, čo ti bolo pred časom povedané (3. Doplnok v Koroláriách...), 

že všetky metódy a praktiky ľudí úplne a totálne prevzali sily negatívneho stavu. 

Existuje dôležitý dôvod, prečo Som dovolil toto prevzatie. Dovoľ Mi, aby Som túto 

situáciu ilustroval na príklade z tvojej vlastnej skúsenosti, Peter. Ako vieš, pred 

niekoľkými rokmi, počas vývoja princípov duchovnej hypnózy a neskôr princípov 

duchovnej autohypnózy — ako je to odzrkadlené v tvojich knihách — si bol 

schopný túto metódu veľmi účinne na sebe aplikovať. Počas mnohých rokov 

praktizovania ovládania svojej mysle si bol schopný okamžite zastaviť akékoľvek 

krvácanie svojich rezných rán, zbaviť sa behom pár minút akýchkoľvek 

symptómov začínajúcej nádchy alebo chrípky, chrániť sa pred akýmkoľvek 

spálením pokožky, keď si sa opaľoval pri teplotách prekračujúcich 37˚C, a bol si to 

schopný využiť za mnohých iných podobných okolností. Veľa rokov si vôbec 

fyzicky či duševne neochorel. Ale v jednom časovom bode si si počas transmisie 

Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista náhle všimol, že tvoje metódy ovládania už 

viac nefungujú. Dlhú dobu si nemohol prísť na to, prečo sa ti to deje. Spočiatku si 

nezistil, že na planéte Nula dochádza k postupnému procesu prevzatia všetkých 

metód a praktík silami negatívneho stavu a že by to preto viedlo k nebezpečenstvu, 

že by transmisia Nového Zjavenia mohla byť kontaminovaná. 

V tom momente si teda dostal radu, aby si prešiel na typické vonkajšie prostriedky 

riešenia týchto typov problémov, najmä na užívanie vitamínov a minerálov. 

Dokonca si vyskúšal všemožné bylinky, ale v tvojom prípade nezabrali. Táto rada a 

potreba riadiť sa ňou odzrkadľovala posun na vašej planéte od vnútorných, 

duchovných prostriedkov k externejším, fyzickým prostriedkom. Alebo, na vyššej 

úrovni chápania, odzrkadľovala proces presunu boja z duchovnej a intermediárnej 

ríše na planétu Nula a do Zóny Vymiestnenia. Inými slovami, všetko sa presunulo 

do vonkajška. Z tohto dôvodu začalo byť vhodné a správne využívať pri riešení 

vonkajších problémov vonkajšie prostriedky. Za týchto okolností duchovné 
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prostriedky už viac nemohli účinkovať, najmä nie u teba a u niektorých ďalších 

agentov pozitívneho stavu. 

Iným príbehom sú agenti negatívneho stavu a samotní ľudia. Kvôli faktu, že všetky 

metódy a praktiky v tomto ohľade prevzali sily negatívneho stavu, v súčasnosti 

takéto metódy a praktiky využívajú na to, aby podlomili, zviedli a ovplyvňovali 

ľudí na tejto planéte. A tu prichádza duchovné nebezpečenstvo použitia týchto 

metód, ako aj alternatívnych medicínskych prístupov počas liečby, najmä čo sa 

týka agentov Môjho pozitívneho stavu, a aj všetkých ostatných na vašej planéte. 

Sily negatívneho stavu využívajú tieto metódy a praktiky na to, aby k nim pripojili 

rôzne pseudo-spiritualistické filozofie, idey a praktiky, ktoré sa pokúšajú, v 

mnohých prípadoch veľmi úspešne, vnútiť všetkým tým, ktorí využívajú také 

prostriedky na liečbu. V pozadí toho je nasledovná logika: Ak tie metódy a 

praktiky účinkujú, ak homeopatický liek, vitamíny, minerály, chiropraktika, 

hypnóza, akupunktúra, akupresúra, joga a všetky ostatné podobné metódy tak 

dobre účinkujú, potom to, čo proklamujú vo svojich filozofiách alebo 

náboženstvách, alebo duchovných tvrdeniach, musí byť tiež správne a pravdivé. 

Inak by nimi navrhované liečebné metódy neúčinkovali. 

Na základe tohto faktora mnoho ľudí na vašej planéte prešlo na ich pseudo-

duchovné veci a stali sa ich nadšenými prívržencami. Padli teda do pasce síl 

negatívneho stavu, ktorú im nastavili takým vhodným a presvedčivým spôsobom. 

Je nejaký lepší spôsob, ako niekoho presvedčiť o správnosti svojej pseudo-

duchovnej veci, než je poskytnutie prostriedkov na účinné riešenie jeho fyzických 

problémov? U agentov Môjho pozitívneho stavu môže použitie takých metód a 

praktík — ak nie sú opatrní a ak ich použitie nepotvrdím a neodsúhlasím cez ich 

intuitívne rozlišovanie — veľmi ľahko otvoriť dvere silám negatívneho stavu a 

spôsobiť veľa vážnych duchovných a iných problémov. Nie je ľahké vyhnúť sa 

padnutiu do ich pasce, ak máte taký presvedčivý dôkaz, že ich prístup môže tak 

dobre účinkovať. 

Nezabúdaj, prosím, že sily negatívneho stavu prevzali metódy a praktiky, ktoré 

využíval pozitívny stav. Toto je dôvod, prečo sú účinné. Na druhej strane, kvôli 

tomuto faktoru musel aj pozitívny stav zmeniť svoje vlastné procedúry v tomto 

ohľade, tak že prešiel na čisto individualizovaný a zosobnený prístup, ktorý je 

úplne a kompletne mimo dosahu síl negatívneho stavu. Toto je dôvod, prečo bolo 

vyššie zdôraznené, že je na každom jednotlivcovi, aby pomocou svojho 

intuitívneho rozlišovania určil, ktorá metóda alebo praktika by bola pre neho/ňu 

prospešná. Pre vás všetkých, Mojich agentov, je toto správna duchovná cesta. 

Z toho dôvodu pokúšať sa dokola presviedčať iných, alebo im dokonca vnucovať, 

aby používali niečo, čo je u vás veľmi účinné, čo však môže, ale aj nemusí byť 

správne a užitočné pre iných, je veľmi nebezpečná vec. Keby ste to robili, ako to 

naznačuje údajné správanie džentlmena na Slovensku, nahrávali by ste 

negatívnemu stavu. Dôsledky takého správania by mohli byť veľmi nepríjemné. 
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Ľahko by ste sa mohli stať propagátormi metód a praktík síl negatívneho stavu. V 

tom prípade by ste sa stali ich otrokmi, vzďaľujúc sa princípom Môjho Nového 

Zjavenia. Uvedomte si toto obrovské nebezpečenstvo a vyvarujte sa ho! 

Jestvuje však aj ďalšia stránka faktu, prečo duchovné prostriedky už viac u 

niektorých Mojich agentov neúčinkujú, pokiaľ sa použijú na liečbu fyzických 

chorôb a/alebo problémov, alebo prečo niektorí z vás nie sú schopní zažiť formálny 

stav zvnútornenia a uvedomovať si Moju prítomnosť v sebe a prítomnosť členov 

svojej duchovnej rodiny. Tento faktor sa týka ilustrácie a demonštrácie vášho 

osobného života v postavení Mojich agentov. 

Súčasná duchovná klíma a pomery si vo vzťahu k súčasnému posunu vyžadujú 

vašu úplnú a kompletnú nezávislosť od akýchkoľvek faktorov vnucovania, či už 

zvnútra, alebo zvonka. Najmä faktor vnucovania je z hľadiska negatívneho stavu 

problém. Je ľahké veriť v niečo, čo je obsiahnuté v Mojom Novom Zjavení, v jeho 

Doplnkoch a teraz v týchto Dialógoch, ak Ma môžete vidieť, počuť, rozprávať sa 

so Mnou a/alebo s členmi svojej duchovnej rodiny a ak ste vo svojom živote mohli 

uskutočniť mnoho vecí založených na vašich skúsenostiach s takými metódami. 

Sily negatívneho stavu hovoria: „Prečo niektorým Svojim agentom celkom 

neodrežeš prístup k schopnosti vchádzať do vnútra alebo komunikovať s Tebou, 

alebo účinne využívať ktorúkoľvek z Tvojich metód riešenia ich problémov, nech 

sú akékoľvek. Pozrime sa, či iba čítaním a aplikovaním princípov Tvojho Nového 

Zjavenia — bez akejkoľvek podpory pomocou Tvojich vizuálnych alebo 

akýchkoľvek iných vstupov, alebo bez akejkoľvek účinnej odozvy počas aplikácie 

Tvojich duchovných metód — budú naďalej Tvojimi lojálnymi a vernými 

služobníkmi; uvidíme, či to nevzdajú s Tvojím Novým Zjavením a so všetkým, čo 

je v ňom napísané.“ Sily negatívneho stavu vám súčasne poskytnú svoje vlastné 

metódy a praktiky, ktoré môžu byť veľmi účinné pri riešení čohokoľvek, čo musíte 

riešiť. A hovoria: „Teraz uvidíme, čo alebo kto je účinnejší — čítanie a 

praktizovanie Tvojho Nového Zjavenia, bez akéhokoľvek zjavného dopadu a 

viditeľnej a okamžitej odozvy alebo podpory od Teba a Tvojho pozitívneho stavu, 

alebo použitie našich metód a praktík, ktoré môžu mať okamžitý účinok a dopad na 

ich životy. Uvidíme, dokedy potrvá za týchto okolností ich lojálnosť k Tebe a k 

Tvojmu Novému Zjaveniu.“ 

Toto je pre vás všetkých, Mojich agentov, spojených s Mojím Novým Zjavením, 

rozhodujúca záležitosť: Súhlas ilustrovať a demonštrovať — na základe svojej 

vlastnej slobodnej vôle, voľby a rozhodnutia — silám negatívneho stavu svoju 

schopnosť, ochotu, odhodlanie a pevné predsavzatie nepodľahnúť veľkému 

pokušeniu a vnadám negatívneho stavu, za žiadnych okolností; bez ohľadu na to, či 

máte, alebo nemáte pomocou nejakých prostriedkov či spôsobov nejaký kontakt 

alebo vstupné informácie odo Mňa vo svojom stave zvnútornenia; a že ste úplne 

spokojní, šťastní a plní radosti, spoliehajúci sa jednoducho na logiku a krásu toho, 

čo je obsiahnuté v Mojom Novom Zjavení, v jeho Doplnkoch a v týchto 
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Dialógoch; a vaše odhodlanie a ochotu žiť v súlade s jeho princípmi, bez ohľadu na 

nejaké vonkajšie výhody a/alebo odmeny; konajúc tak alebo súc takí výlučne kvôli 

samotným princípom, pretože je správne a náležité takto konať. Robiac toto všetko 

a súc takí, budujete najkrajší, najtrvalejší a najpevnejší základ, na ktorom sa 

uskutoční konverzia všetkých agentov a prívržencov negatívneho stavu do 

pozitívneho stavu a na Moju stranu. Toto činiť je najkrajšia a najpovznášajúcejšia 

vec. 

Peter: A čo obvinenia, že sa dotyčná osoba vrátila späť k svojim starým praktikám 

numerológie a veštenia z dlaní? Toto nás privádza k otázke nejakých možných 

duchovných hodnôt takých praktík. 

Pán Ježiš Kristus: Predovšetkým, hneď na úvod odpovede na túto otázku: V 

takých praktikách neexistuje žiadna skutočná duchovná hodnota. Majú charakter 

negatívneho stavu. A nielenže v nich neexistuje žiadna duchovná hodnota, ale 

môžu byť veľmi nebezpečné. Veštiť ľuďom z dlaní, robiť závery o ich 

prirodzenosti, charaktere, osobnosti a/alebo o ich budúcnosti, zostavovať 

horoskopy, vykladať im karty alebo taroty, praktizovať numerológiu či akékoľvek 

iné podobné metódy, tak obdivované a uctievané silami negatívneho stavu a 

mnohými ľuďmi, znamená miešať sa do Mojej Božskej Prozreteľnosti, do ich 

slobodnej vôle a voľby, do ich osudu, úlohy a poslania a vnucovať im niečo, čo 

nemali vedieť alebo mať, alebo čím nemali byť. Tieto metódy sú jedným z 

obľúbených nástrojov v rukách síl negatívneho stavu s cieľom pokúsiť sa upraviť 

alebo zmeniť osud ľudí, ktorí také veštenie vyhľadávajú; aby im vnútili svoj 

vlastný plán, ako by mal život takej osoby pokračovať, učiniac ho/ju nakoniec 

svojím vlastným otrokom, ktorý vykonáva ich príkazy. 

V takom prípade sa stane to, že sily negatívneho stavu sú v niektorých prípadoch 

schopné chytiť takú osobu do svojej pasce tým, že zariadia, aby sa veci odohrali 

presne tak, ako boli predpovedané. Sú tiež schopné vyčítať príhody z minulosti 

takej osoby, učiniac na neho/ňu taký dojem, že začne veriť všetkému, čo mu/jej je 

pri takom veštení naznačované. Len čo im začne veriť, jeho/jej budúce skutky budú 

určované nie jeho/jej vlastnou slobodou voľby alebo pôvodnou dohodou, ale 

predpovedanými, a teda očakávanými udalosťami. On/ona sa stane svojím 

vlastným samonapĺňajúcim sa proroctvom. Pokiaľ je vzhľadom k týmto faktom 

niečo pravdy na tom, čo ti je opisované zo Slovenska, Peter, alebo ak niekto z vás, 

kdekoľvek, ešte stále praktizuje tieto druhy metód, alebo necháva iných, aby mu 

veštili, potom vôbec, ale vôbec nepochopil princípy Môjho Nového Zjavenia. V 

tom prípade by ste neboli vedení Mojou Božskou Prozreteľnosťou alebo vaším 

vlastným vnútrom, alebo vašou vlastnou slobodou voľby a slobodnou vôľou, ale 

niekým alebo niečím iným z vonka, na spôsob a cestou nevyhnutnosti a osudu. V 

tom prípade ste podľahli negatívnemu stavu. Stratili ste vašu dôveru a vieru vo 

Mňa a v Moju schopnosť viesť vás pomocou slobody voľby a pomocou udalostí 

našej vzájomnej dohody. 
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Pred všeobecným sprístupnením Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista (vo všetkých 

jeho zdrojoch) bola, samozrejme, situácia trochu iná. Také metódy a praktiky sa 

tolerovali a bolo dovolené ich prekvitanie. Vtedy to niektorým ľuďom dodávalo 

trochu vedomia existencie duchovnej reality, ktoré v ich mysli chýbalo. 

Poskytovalo im to teda ubezpečenie, že život sa neobmedzuje len na to, čo im 

prezentuje veda alebo slepá viera ich príslušných náboženských systémov, ale že 

existuje hmatateľný dôkaz niečoho, čo presahuje všetko, čo im ponúkajú 

konvenčné zdroje poznania. Toto je dôvod, Peter, prečo ti bolo umožnené, aby si 

tie metódy študoval a aby si ich veľmi účinne a úspešne využíval. Len čo sa však 

tebe a všetkým sprístupnilo Moje Nové Zjavenie, veľmi rýchlo sa ti ozrejmilo, že 

také metódy a praktiky nie sú viac udržateľné, pretože sa stali nebezpečnou 

doménou negatívneho stavu, cez ktorú zasahuje do skutkov Mojej Božskej 

Prozreteľnosti. Presne v tom istom okamihu si ich odvrhol zo svojho života, aby si 

sa k nim už nikdy viac nevrátil. Doslúžili svojmu účelu a naplnili svoj úžitok. 

Peter: Opäť Ti veľmi pekne ďakujem za Tvoj vstup a vysvetlenie týchto 

záležitostí. 
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Trinásty Dialóg 
 

7. januára 1999 

 

Peter: Než prejdem k niektorým svojim otázkam, rád by som sa Ťa opýtal, či máš 

niečo, čo by Si dodal k obsahu predošlých Dialógov. 

Pán Ježiš Kristus: Áno, Peter, mám a ďakujem ti, že si Mi poskytol príležitosť 

urobiť to. Kým však budem pokračovať, aby Som učinil akýkoľvek takýto 

potrebný komentár, najskôr by Som ti chcel pripomenúť, aký je dnes dátum. Dnes 

je dátum tvojho narodenia. Si na planéte Nula 65 rokov. A rád by Som využil túto 

príležitosť, aby Som ti vyjadril Svoju osobnú vďačnosť, poďakovanie a ocenenie 

za to, že si do dnešného dňa vydržal na tejto planéte, napriek všetkým zmätkom, 

utrpeniu, súženiu a nebezpečenstvu, ktoré si tu počas života prežíval. 

Vieš, Peter, to, čo sa stalo včera, v predvečer dňa tvojich narodenín, nie je náhoda. 

Bol si ohromne prekvapený, že keď si otvoril pohľadnicu k narodeninám od tvojej 

sestry Viery a jej dcéry — tvojej netere, našiel si dosť dlhý článok od poprednej 

osoby českej kultúry — Karla Pecha, nazvaný ,Hľadám Petra Francucha‘. Pán 

Pech, ktorý má 83 rokov a ktorý bol prominentným producentom, režisérom a 

účinkujúcim v mnohých televíznych programoch v bývalom Československu, sa ťa 

pokúša nájsť. V tom článku si spomína na vaše stretnutie niekedy v roku 1961 v 

odľahlom horskom stredisku, určenom pre popredných ľudí spomedzi výkonných 

umelcov. Teba tam vzal na týždenný oddych tvoj priateľ, operný spevák Jan Mařík. 

V tej dobe si bol fyzicky veľmi chorý. Pre teba to bolo dočasné uvoľnenie z 

dlhotrvajúcej hospitalizácie. Ty, tvoji priatelia, ba dokonca aj tvoj ošetrujúci lekár, 

všetci ste očakávali, že budeš žiť len pár mesiacov, ak nie pár týždňov. Vtedy si 

vôbec nevedel, že nielenže prežiješ svoje utrpenie, ale že sa dokonca prihlásiš na 

slávnu Karlovu univerzitu a dostaneš doktorát z psychológie, psychopatológie a 

histórie filozofie, stanúc sa klinickým psychológom, že ujdeš z Československa cez 

Rakúsko do Západného Nemecka a požiadaš o udelenie politického azylu na 

Veľvyslanectve Spojených štátov vo Frankfurte, pricestujúc potom do tejto krajiny, 

a napriek práci ako klinický psychológ v rôznych nemocniciach, väzniciach a 

zariadeniach s duševne chorými, s pomätenými kriminálnikmi, alkoholikmi a 

narkomanmi, sa staneš transmiterom Môjho Nového Zjavenia, obsiahnutého v 

tvojich jedenástich knihách a teraz v týchto Dialógoch, ktoré možno považovať za 

tvoju dvanástu knihu. 

V jeho článku sa pán Pech pustil do opisu — veľmi pôsobivým a podrobným 

štýlom — utrpenia, ktoré si prežil počas tvojho života v Sovietskom Zväze — ako 

mu to v tvojej prítomnosti rozpovedal tvoj priateľ Jan Mařík. Pánovi Pechovi si bol 

predstavený ako filozof, ktorý dostal svoj ,diplom‘ v sovietskom koncentračnom 

tábore, ktorý si považoval za svoju skutočnú univerzitu života. Samozrejme, 

pretože má 83 rokov, a pretože sa dotyčné stretnutie odohralo pred 38 rokmi, 



Dialóg 13 

- 97 - 

spomienky pána Pecha na tie udalosti sú trochu skreslené, útržkovité a nepresné. O 

to však nejde. Ide o všeobecnú predstavu toho, čo sa vtedy stalo a prečo je to 

uvedené do tvojej pozornosti v tomto jednotlivom čase. Aby ťa teda vyskúšal, či si 

skutočný filozof alebo nie, pretože si vtedy nemal žiadne formálne vzdelanie, 

požiadal ťa, aby si mu vysvetlil rozdiel medzi Aristotelovou filozofiou a 

Platónovou filozofiou. Podľa neho si mu dal polhodinovú prednášku na danú tému, 

ktorú zaznamenal na pásku. (Vieš si predstaviť typ magnetofónov, ktoré vtedy 

existovali?) Ty si na túto konkrétnu prednášku nespomínaš, ale pre tvoju 

informáciu, skutočne sa odohrala a pán Pech má skutočne pásku s tvojou plodnou 

prednáškou. 

Peter: Vidíš, toto je skutočný problém. Ako mám vedieť, majúc 65 rokov, či moja 

vlastná spomienka na všetko, čo sa udialo v mojom živote, nie je výplodom 

fantázie alebo skreslením? 

Pán Ježiš Kristus: Nevieš. Ale toto bol vždy tvoj problém. Toto je dôvod, prečo si 

veľmi zriedka chcel hovoriť o podrobnostiach svojho života alebo o dátumoch, 

kedy sa čo udialo a ako dlho to trvalo, pretože si si nikdy nebol istý, či to, čo 

ľuďom o sebe povieš, je pravda, výplod fantázie alebo skreslenie. Takmer sa 

hanbíš a privádza ťa do rozpakov, keď máš hovoriť o sebe. Tvojím problémom, 

Peter, bolo vždy to, že si sa podceňoval, znevažoval, potieral a značne znižoval 

dôležitosť svojich životných udalostí. A predsa, všetky sú integrálnou súčasťou 

Môjho Nového Zjavenia, odrážajúc príbeh niekoho, kto bol neustále 

prenasledovaný, často na pokraji smrti, často obmedzovaný, často zúfalý, 

deprimovaný, ubiedený a trpiaci, neustále pozorovaný a prenasledovaný neslávnou 

sovietskou KGB a neskôr československou Štátnou tajnou bezpečnosťou, a kto 

zažil podobné nepríjemné zážitky, kto však navzdory tomu všetkému a mnohému 

inému predsa len uspel, pokiaľ ide o sprístupnenie Môjho Nového Zjavenia na 

planéte Nula a inde. Uvedomuješ si dôležitosť tohto všetkého? Neuvedomuješ. Je 

však čas, aby si si uvedomil. Nezabúdaj, že tvoj život v Sovietskom zväze — od 

konca roku 1945, keď si mal 12 rokov, do roku 1957, keď ti bolo umožnené, aby si 

tú  krajinu opustil a pripojil sa k svojej rodine v Prahe, v Československu — bol 

rokmi väzenia, i keď bez skutočného väznenia v rôznych sovietskych väzniciach a 

koncentračných táboroch, ku ktorému došlo trochu neskôr. Boli to najtemnejšie, 

najkrutejšie, najbiednejšie roky tvojho života. A pán Pech ti dokonca aj so 

všetkými tými skresleniami v dátumoch a detailoch oných udalostí pomáha 

prehodnotiť tvoj život, pozrieť sa naň z novej perspektívy a významu, z hľadiska 

súčasného monumentálneho posunu, ktorý práve teraz zažívaš. 

Pán Pech vynakladal po všetky tie roky tak veľa energie a úsilia, aby ťa našiel. A 

keď mal úspech, pokorne ťa prosí, aby si mu zavolal, aby si mu dal vedieť, že si 

stále nažive a že sa máš dobre. Veľmi sa obával toho, nakoľko má 83 rokov, že sa 

mu nepodarí nájsť ťa. Nemyslíš teda, že by bolo jednoducho otázkou zdvorilosti, 

aby si zodvihol svoj telefón a zavolal mu, napriek skutočnosti, že sa to zdráhaš 

urobiť? Obávaš sa, že bude v českých a slovenských časopisoch o tebe publikovať 
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ďalší článok, alebo že ťa uvedie v televízii alebo niečo také. Nuž, vždy môžeš 

povedať ,nie‘, ak chceš. Je to tvoje výsadné právo. 

Peter: Prepáč mi. Máš úplnú pravdu. Ešte aj teraz som v rozpakoch, že hovoríš o 

mne, a nie o nejakých dôležitých záležitostiach duchovnej povahy, osožných pre 

všetkých. 

Pán Ježiš Kristus: Nemyslíš však, že rozprávanie o tebe je súčasťou rozprávania o 

dôležitých duchovných záležitostiach, ktoré by mohli byť takým či onakým 

spôsobom užitočné pre všetkých tých, ktorí by mali výsadu čítať tieto Dialógy? 

Peter: O.K. Vzdávam sa. Bol by som však rád, keby sme sa vrátili späť a venovali 

sa záležitostiam, ktoré máš na mysli — ak Ti to nevadí. 

Pán Ježiš Kristus: Výborne, Peter. Si neoblomný, čo sa týka diskusie o témach z 

tvojho osobného života. Aby sme ale pokračovali v tomto Dialógu. Ako Som 

uviedol na začiatku, skutočne mám nejaké komentáre ohľadom určitých ideí, ktoré 

ti boli oznámené v Desiatom a Dvanástom Dialógu. Začnime záležitosťami 

Dvanásteho Dialógu a následne sa potom venujme záležitostiam Desiateho 

Dialógu. 

V tomto okamihu si prerušil náš dialóg a zatelefonoval si pánovi Pechovi. Vidíš, čo 

sa stalo? Počul si už niekedy, aby bol niekto tak naplnený šťastím, pôžitkom, 

radosťou a potešením, že počuje tvoj hlas a že sa môže s tebou rozprávať, aby začal 

doslovne plakať? A ty si chcel zabrániť, aby mal taký zážitok. Povedz mi, Peter, 

nie je pravda, že vždy, keď je príležitosť, jednou z vašich povinností a vašou 

zodpovednosťou ako agentov Môjho pozitívneho stavu je to, aby ste vniesli do 

životov ľudí nejakú radosť, pôžitok, potešenie a šťastie — čo i len na chvíľu, to je 

jedno, kto to je alebo čo reprezentuje, alebo akými prostriedkami to pre neho/ňu 

môžeš urobiť? Koniec koncov, na vašej planéte je dosť biedy, utrpenia, zármutku, 

zmätku a všetkých ostatných podobných nepriazní osudu, bez toho, aby ste k nim 

prispievali. Vždy, keď môžete pretrhnúť alebo prerušiť také nepriazne osudu a 

priniesť slnečný svit vášho pozitívneho duchovného ja, to je jedno, ako, kedy alebo 

za akých okolností, urobte to. Tým, že to urobíte, vnášate do ich života na tento 

jediný krásny okamih prirodzenosť Môjho pozitívneho stavu. Inými slovami, 

vnášate do ich života Mňa, ako jediný zdroj šťastia, potešenia, pôžitku, radosti a 

všetkých ostatných slastí, ktoré sú vo Mne obsiahnuté v absolútnom zmysle. 

Peter: Áno, po mojom telefonickom rozhovore s pánom Pechom to vidím jasne. A 

pokorne Ťa prosím o odpustenie za moju nechuť a zanovitosť v tomto ohľade. 

Prosím Ťa tiež o pomoc pri skoncovaní s mojou averziou voči rozprávaniu sa s 

ľuďmi po telefóne. 

Pán Ježiš Kristus: Rád ti odpustím a pomôžem. A teraz zmienené záležitosti: Len 

stručná pripomienka ohľadom liečby ľudských chorôb akýmikoľvek metódami — 

tradičnými, konvenčnými alternatívnymi, alebo nekonvenčnými. Toto je 
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pripomienka: Nech sa vo svojom živote rozhodnete aplikovať akúkoľvek metódu 

— kedykoľvek je potrebné — ak tým získate dobré výsledky, kvôli tomu tie 

výsledky pochádzajú z pozitívneho stavu; teda v konečnom zmysle je to výsledok 

Môjho zásahu. Používam také externé prostriedky, aby spôsobili vaše uzdravenie. 

Nezabúdaj, že pracujem mnohými rozdielnymi spôsobmi, využívajúc mnohé 

rozdielne metódy na dosiahnutie Svojich cieľov v procese liečby ľudí a na 

pomáhanie im vždy, keď Ma poprosia o pomoc. Takže všetky tie metódy a všetci tí 

odborníci, ako aj neodborníci, ktorí využívajú svoje príslušné metódy, nech je to 

ktokoľvek, nech sú akokoľvek pseudo-duchovní alebo neduchovní, nech už sú 

dobrí, alebo zlí — na základe vašej definície toho, čo je dobré a čo zlé, tí všetci 

môžu byť nástrojom v Mojich rukách na dosiahnutie takých cieľov. Takže, ani 

nepreceňujte, ani nepodceňujte také metódy. Ako vždy, majte svoju myseľ 

otvorenú. 

Ak sa na také metódy pozeráte týmto správnym duchovným spôsobom, ak ich 

využívate so Mnou na mysli, prosiac, aby Som ich ovplyvnil a aby Som do nich 

vstúpil, aby boli vo svojich liečebných vlastnostiach účinné, anulujete akékoľvek 

duchovné nebezpečenstvo, že budete kontaminovaní, znečistení alebo ovplyvnení 

akýmikoľvek negatívnymi pseudo-duchovnými filozofiami alebo úplnými 

nefilozofiami, ktoré sa za nimi skrývajú. 

Peter: A čo s dobrými výsledkami takýchto metód buď u agentov negatívneho 

stavu, alebo u ľudí, ktorí nasledujú rôzne pseudo-duchovné smery propagované ich 

praktikantmi? 

Pán Ježiš Kristus: Výsledky tej povahy sú ešte stále na základe Môjho dovolenia. 

Je to dopad Môjho Milosrdenstva a Odpustenia, ktoré sú neustále vyžarované do 

celého bytia a existencie a pseudo-bytia a pseudo-existencie. Nezabúdaj na 

nasledovný dôležitý fakt: Neustálym vyžarovaním Môjho Milosrdenstva a 

Odpustenia je každý a všetko udržiavané nažive a funkčným. Ak by tieto chýbali, 

alebo ak by zo Mňa prestali vyžarovať, ani jediná sentientná entita a ani jedno 

príslušné prostredie, v ktorom prebývajú sentientné entity, nech by to bolo 

kdekoľvek a v ktoromkoľvek čase, by nemohli vo svojom fungovaní pokračovať 

ani sekundu. Dôvod tohto faktu možno nájsť v povahe štruktúry a dynamiky 

všetkých sentientných entít. Pramení to z ich relatívnej kondície a je to od nej 

závislé. Kvôli ich relatívnosti je život všetkých sentientných entít — nezáleží na 

tom kde alebo kedy, nezáleží na tom, či tento faktor uznávajú, alebo nie — plne 

závislý od Môjho Absolútneho Bytia a Absolútnej Existencie. V stave ich relativity 

veľmi často neuznávajú tento fakt. To platí najmä ohľadom mnohých ľudí a 

ohľadom všetkých v Peklách a v celej Zóne Vymiestnenia. Objektívne povedané, 

život každého závisí od uznania tejto Absolútnej Pravdy. Ak je to tak, potom by 

mal každý, kto neprizná alebo neakceptuje túto pravdu, okamžite zahynúť. Pred 

týmto strašným osudom ich však chráni nepretržite a neustále vyžarujúca sféra 

Môjho všetko zahrnujúceho Milosrdenstva, Odpustenia, a najmä Môjho 

Absolútneho Súcitu. Žijú ďalej. 
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Veľmi často čerpajú pozitívnu reakciu počas aplikácie rôznych metód liečby z tej 

Mojej sféry negatívni agenti a ľudia, ktorí neuznávajú tento fakt. Pretože si však 

túto pozitívnu reakciu buď nezvnútornia, alebo ju vo väčšine prípadov pripíšu 

nesprávnemu zdroju, nemá trvalý a večný účinok, ako je to v prípade tých, ktorí 

uznajú tento fakt a pripíšu ju Mne. V takom prípade buď počas ich života v 

negatívnom stave, respektíve na planéte Nula, alebo po presiahnutí ich súčasného 

stavu a/alebo miesta, duchovné súvzťažné faktory, ktoré vôbec spôsobili 

akýkoľvek taký stav alebo problém, vzplanú do najväčšej možnej miery. Budú sa 

nimi musieť aj tak zaoberať — nech sa deje čokoľvek. Dáva to odpoveď na tvoju 

otázku, Peter? 

Peter: Áno, úplne. Ďakujem Ti veľmi pekne. 

Pán Ježiš Kristus: V tom prípade pokračujme. Druhou záležitosťou, ktorú je 

naliehavo potrebné vysvetliť, sú vážne obavy, ktoré si rozvíril ohľadom niektorých 

vyhlásení v Desiatom Dialógu. Tieto obavy sú nasledovné: Čo sa stane, ak niektorí 

čitatelia toho jednotlivého Dialógu zistia, že oni sú tí, ktorí majú problémy s 

dodržiavaním svojich sľubov, atď., ako je to detailne opísané v Desiatom Dialógu? 

Môžu byť týmto vyhlásením dotknutí. V dôsledku toho by mohli zatrpknúť a 

prestať s tebou komunikovať. Toto sú obavy, ktoré máš. Sú tieto obavy oprávnené? 

Ak si opätovne pozorne prečítaš Desiaty Dialóg, jeho vyhlásenia v tom smere sú 

učinené nanajvýš láskavým, múdrym, taktným a súcitným spôsobom. Sú učinené 

za jediným účelom — uviesť tie typy problémov do ich pozornosti, aby dostali 

príležitosť pracovať na nich a niečo s nimi urobiť, pretože sú nezlučiteľné s 

prirodzenosťou pozitívneho stavu alebo s tým, že dotyční sú Mojimi agentmi, 

spojenými s Mojím Novým Zjavením. Toto je veľmi dôležitá záležitosť, Peter. 

Nezabúdaj, v akých časoch žiješ. Sú to časy ohromných zmien a posunov. Každý, a 

najmä vy, spojení s Mojím Novým Zjavením, si musí utvoriť zvláštnu pozíciu, 

ktorá určí, kto ste, prečo ste takí, akí ste a kde sa nachádzate na ceste duchovného 

pokroku a manifestácie života pozitívneho stavu počas žitia uprostred negatívneho 

stavu. V mnohých aspektoch vášho života sa musí učiniť konečné rozhodnutie. 

Musí sa pevne preukázať opätovné potvrdenie a opätovný dôkaz vašej lojálnosti a 

preferencií. Ak ste s touto úlohou pozadu, potrebujete to dobehnúť. 

Pripomienka v Desiatom Dialógu je, takpovediac, takmer poslednou zúfalou 

príležitosťou napraviť počas života na tejto planéte svoje mravy, učiniť nutné 

nápravy v spôsobe svojho správania a postoja, stanoviť si svoje priority, usporiadať 

si myšlienky, pocity, želania, úmysly a motivácie, pozrieť sa na seba a učiniť 

konečné rozhodnutie, ktorou cestou chcete ísť, a uznať, že ste jedinečnými 

jedincami predo Mnou. Presne takýmto konaním sa odlišujete od tých, ktorí 

neuznávajú svoje chyby alebo svoje negatívne spôsoby, nech sa tieto prejavujú 

akýmkoľvek spôsobom alebo v akýchkoľvek aspektoch ich životov. Toto odlíšenie 

sa je počas súčasného posunu veľmi rozhodujúcim faktorom. V určitom zmysle ho 

možno porovnať s paschou v starom Egypte. Keď udrie ,Veľké Súženie‘ — 
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pseudo-víťazstvo negatívneho stavu na vašej planéte — tí, ktorí ho budú iniciovať 

a ktorí vykonajú ten úder, budú poznať, že ste agentmi Môjho pozitívneho stavu a 

obídu vás. 

Vezmúc do úvahy tieto dôležité faktory, duchovne by bolo veľmi nebezpečné a 

nevhodné, aby sa v Desiatom Dialógu robili nejaké zmeny, alebo aby sa z neho 

niečo vypustilo kvôli uzmiereniu tých, ktorí by si mohli myslieť, že hovorí o nich 

— aj keby sa to urobilo len kvôli tým niekoľkým, ktorí by mohli byť v tej pozícii, a 

kvôli nikomu inému. Ak by ich to urazilo, nuž, je to ich voľba a rozhodnutie 

reagovať takým negatívnym a nevhodným spôsobom. Ak ťa zavrhnú a nebudú sa 

chcieť s tebou ďalej stýkať; koho v skutočnosti zavrhujú? Teba? Alebo Mňa a 

Moje Slová, ktoré Som vyslovil v odpovedi na tvoju otázku? Chceš im vziať 

možnosť odmietnuť Mňa a Moje Slová? Nemajú právo a výsadu urobiť to? Alebo 

im chceš odoprieť najväčšiu možnú príležitosť napraviť ich cesty a byť vďační a 

poďakovať Mne aj tebe za to, že sa tieto záležitosti dostali do ich pozornosti? Ako 

vieš, či pripomienka v Desiatom Dialógu nie je ich poslednou možnosťou, pokiaľ 

sú na tejto planéte, aby sa zmenili a aby sa stali Mojimi lojálnymi a vernými 

služobníkmi a tvojimi najlepšími možnými priateľmi a zástancami? 

Na okamih však predpokladajme, že sa urazia a prestanú s tebou komunikovať 

alebo prestanú byť súčasťou tvojho života v súlade s princípmi Môjho Nového 

Zjavenia. Také rozhodnutie by len znamenalo, že si už splnili svoj záväzok a 

dohodu v tomto ohľade a že by ich zotrvanie s Mojím Novým Zjavením a s tebou 

ďalej nebolo osožné, želateľné, užitočné alebo duchovne vhodné. V tomto 

časovom bode by to teda mohlo dokonca vytvoriť určitý stupeň nebezpečenstva tak 

pre ich, ako aj pre tvoj fyzický a duchovný život. Nezabúdaj, prosím, že dokonca aj 

keď odpadnú, ako by si to vnímal ty, bolo by to len na dočasnom základe — do 

konca negatívneho stavu, alebo ešte kratšie. Koniec koncov, spomínaš si, čo ti bolo 

naznačené v 15. Doplnku? Nikto nie je nikdy stratený, dokonca ani pseudo-

tvorcovia a ich renegáti. A ako by si vedel, či ich takzvané odpadnutie nie je 

potrebné z nejakých ich vlastných dôležitých duchovných dôvodov? Alebo či 

Desiaty Dialóg nie je prostriedkom, pomocou ktorého sa aktivuje to takzvané 

odpadnutie? Chápeš, čo myslím? 

Peter: Veľmi jasne. Ďakujem Ti za túto pripomienku. Ešte jednu otázku sa 

potrebujem opýtať. Položil ju Thomas Oudal, ktorý žije v Texase. Opýtal sa: Ako 

je záležitosť Tvojho Milosrdenstva a Odpustenia uplatniteľná na tých v Peklách, 

ktorí sa neobracajú na Teba v Tvojej Novej Prirodzenosti ako na Pána Ježiša 

Krista, čo je požiadavkou spasenia z Pekiel, ako to naznačuje Tvoje Nové 

Zjavenie, ale ktorí sa obracajú na nejakého Boha, prosiac Ho o milosrdenstvo a 

odpustenie? 

Pán Ježiš Kristus: Ako si pamätáš z Môjho Nového Zjavenia, potom, ako bolo 

transmitované, po celých Peklách boli založené mnohé vysunuté stanovištia, ktoré 

boli obsadené Mojimi agentmi, špeciálne trénovanými a vybavenými presne na ten 
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účel. Vždy, keď sa niekto obráti na Boha, prosiac o milosrdenstvo a odpustenie, v 

tom momente sa mu/jej zjaví člen posádky z Môjho vysunutého stanovišťa a 

inštruuje ho/ju o Mojej Novej Prirodzenosti a o tom, ako im môže pomôcť získať 

Moje Milosrdenstvo a Odpustenie a dostať ich von z ich príslušného Pekla. Ako 

vidíš, každému v Peklách boli poskytnuté všetky nutné prostriedky, aby dostal/a 

príležitosť na takú konverziu. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne. Je ešte niečo, čo by Si dnes chcel prediskutovať? 

Pán Ježiš Kristus: Nie, Peter, pre dnešok to stačí. Môžeme v našich dialógoch 

pokračovať buď zajtra, ak to bude uskutočniteľné, alebo v ďalší deň. Budeš vedieť 

kedy. Predsa len, musíš sa postarať o nejaké iné veci a potrebuješ napísať list 

pánovi Pechovi, ako si mu sľúbil vo svojom telefonickom rozhovore. Takže, zatiaľ 

ti prajem príjemný deň. 
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Štrnásty Dialóg 
 

8. januára 1999 

 

Peter: Už nejakú dobu premýšľam nad účinnosťou trestu a odplaty ako 

prostriedkov na zabránenie zločinnému alebo akémukoľvek inému zlému, 

špatnému a nevhodnému správaniu. Smiem Ťa poprosiť, aby Si ďalej rozviedol 

túto tému? Koniec koncov, ak povedzme nejaká negatívna osoba uvíta trest, bolesť, 

odplatu či čokoľvek v tomto ohľade, pretože je to pre neho/ňu príjemný zážitok, a 

dokonca ich vedome alebo nevedome vyhľadáva, aký zmysel má v takýchto 

prípadoch ich aplikovanie? Na druhej strane, čo by bolo skutočne účinné, pokiaľ 

ide o zmenu takého typu škodlivého správania?  

Pán Ježiš Kristus: Toto je veľmi dobrá otázka, Peter. Pohovorme si o tom trochu 

hlbšie, než sme urobili predtým. Vezmi do úvahy tieto faktory: Odkedy trest, 

odplata a podobné metódy skutočne niekoho zmenili? Nielen, že nikoho nezmenia, 

ale každý s takouto negatívnou náturou sa stane ešte negatívnejším, zatrpknutejším, 

jedovatejším, plným pomsty, vražedných pohnútok, zúrivosti a podobných 

negatívnych emócií a myšlienok. Ó, áno, aby sa vyhol/a trestu a/alebo väzeniu, 

pokiaľ žije v ľudskom živote (v tomto okamihu nehovoríme o tomto type situácie v 

Peklách), môže predstierať, že sa zmenil/a a že sa vzdal/a svojho zločinného alebo 

negatívneho správania. Nezabúdaj však ani na okamih, že trest, odplata a podobné 

metódy sú úplne a kompletne donucovacie. Kvôli tomu nedôjde k žiadnej 

vnútornej zmene, kde sa to počíta a kde to účinne vyvoláva zmenu správania. 

Vezmi si napríklad správanie zneužitého dieťaťa. Zo svojej vlastnej klinickej 

praxe, podľa početných prípadov, ktorými si sa zaoberal počas mnohých rokov 

práce v oblasti duševného zdravia, si veľmi jasne videl, že zneužívaný sa stáva 

zneužívajúcim. Toto je klinický fakt, zaznamenaný vo všetkých vašich učebniciach 

psychiatrie. Prečo je to tak? Preto, lebo ak ste fyzicky, duševne či akýmkoľvek 

iným spôsobom zneužívaní, nemáte v tejto veci inú možnosť, len si to zvnútorniť a 

stotožniť sa s takým typom správania. V tom prípade dospejete k nevyhnutnému 

záveru, že takýto spôsob jednania s ľuďmi je v ľudskom živote normálnym stavom. 

Problémom tohto typu znevažujúceho zaobchádzania je to, že zatvára dvere k 

akýmkoľvek iným aspektom mysle zneužívanej osoby, dostávajúc ho/ju do pozície, 

v ktorej nemá žiadnu inú voľbu, než buď duševne ochorieť, získajúc niektorý typ 

narušenia osobnosti alebo poruchu rozkladu osobnosti, či psychózy, alebo, ako sa 

to deje vo väčšine prípadov, stať sa sám/sama zneužívajúcim. 

Z týchto a z mnohých iných faktov môžeš jasne vidieť, že trest a odplata nemajú 

žiadnu pozitívnu duchovnú hodnotu a sú využívané len v negatívnom stave, aby 

ľudí učinili negatívnejšími. A tiež, že trest a odplata sú vrodené štruktúre a 

dynamike negatívneho stavu, aby zabránili objaveniu iných spôsobov zbavovania 

sa negatívneho správania, ktoré by mohli byť skutočne trvalo účinné. Dôvodom 

tohto faktu je to, že trest a odplata sú uvaľované z vonkajška do vonkajška. Do 
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tohto procesu nie je zapojené nič vnútornej povahy. Jedinou metódou, ktorá môže v 

tomto prípade účinkovať, je metóda iniciovaná vo vnútrajšku výlučne vnútornými 

prostriedkami. Nanešťastie, vo svojej typickej ľudskej mysli požadujete, očakávate 

a chcete, aby boli ľudia potrestaní za všetko, čo vám alebo iným urobili. 

Čo sú však vnútorné prostriedky? Vezmime si niekoho v Peklách, kto zažíva trest, 

bolesť, utrpenie, odplatu a podobné emócie ako príjemné a žiaduce. Také metódy 

by v takej osobe zjavne nespôsobili žiadne zmeny. A nielen to, no taká osoba by sa 

stala ešte negatívnejšou, horšou a úskočnejšou, aby si zaslúžila viac ,odmeny‘. Čo 

teda urobiť s takouto osobou? Čo mám Ja alebo Moji agenti k dispozícii, čo by 

bolo účinné, pokiaľ ide o zmenu správania takej osoby? V našom prípade nie je 

aplikovateľný žiadny trest, žiadna odplata, ani žiadne iné donucovacie metódy, 

pretože nemajú charakter pozitívneho stavu. Ako bolo zdôraznené vyššie, všetky sú 

vonkajšími metódami, ktoré nefungujú. Čo teda urobíme v tomto prípade? Ako 

budeme k nemu pristupovať? 

Toto je veľmi rozhodujúca otázka, pretože vedie k úplne jasnému náznaku toho, 

ako môže byť natrvalo eliminovaný negatívny stav. Zjavne ho nemožno eliminovať 

neustálym trestaním ľudí, pretože sa to stane cyklickým, nevedúc nikam, alebo 

vedúc k väčšiemu stupňu negatívnosti. Logicky povedané, ak je niečo negatívne, 

použitím negatívnych prostriedkov na odstránenie toho to učiníte ešte 

negatívnejším  namiesto toho, aby ste to eliminovali. 

Predstav si, ak môžeš, nasledovný scenár: Nejaká osoba je v jednom z Pekiel za 

spáchanie najstrašnejšej, najodpornejšej, najohavnejšej a najopovrhnutiahodnejšej 

vraždy. V tomto časovom bode nie je ohľadom svojho strašného činu schopná 

pocítiť žiadne výčitky svedomia či ľútosť. Nech je akokoľvek potrestaná, vnútorne 

nič necíti, len navonok, pretože to prichádza z vonkajška, v tomto prípade od 

niekoho iného. Možno pociťuje niečo navonok, no také pocity sú prechodné a 

nezáväzné, pretože čoskoro zmiznú. V tom prípade sa vráti k svojmu predošlému 

správaniu. Uveď ho/ju však do situácie tej osoby, ktorú takým strašným spôsobom 

zavraždil/a. Nechaj ho/ju, aby do najmenších podrobností prežil/a proces svojho 

vraždenia či čohokoľvek nie zo svojho vlastného ja, ale tak, ako to prežila 

zavraždená osoba. Uveď ho/ju do vnútra tej osoby a nechaj ho/ju, aby prežil/a 

všetky kroky všetkého toho, čo sa stalo a čo cítila dotyčná osoba v každom 

okamihu toho procesu, primäjúc ho/ju, aby zažil/a všetok des a hrôzu toho procesu. 

Presne v tom istom okamihu, súčasne a súbežne, otvor v tej osobe zvláštnu oblasť, 

ktorá bola do toho momentu úplne a kompletne uzamknutá a neprístupná a ktorá je 

v Mojom Novom Zjavení označovaná ako schopnosť voliť si a meniť sa, v ktorej je 

plnosť Mojej prítomnosti. 

Vrodenou a neoddeliteľnou súčasťou tej schopnosti je schopnosť pocítiť súcit, 

výčitky svedomia, žiaľ a ľútosť a všetky ostatné pozitívne pocity. V tom momente 

je dotyčná osoba schopná pocítiť takú strašnú hanbu a biedu, že chce skutočne 

zomrieť, pretože teraz vie, že si zaslúži podobný, alebo horší osud, než vnútila 
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zavraždenej osobe. Ako prežíva takéto zážitky, je zasväcovaná do pojmu Môjho 

Bezpodmienečného Milosrdenstva, Odpustenia a Súcitu a je jej povedané, že sú jej 

tiež k dispozícii. Ich prijatie a použitie má na takú osobu hlboký transformačný 

účinok. Jej negatívne aspekty sú postupne odstraňované a pôvodné pozitívne (5 % 

alebo menej) sa viac a viac otvárajú do tej miery, že v jednom momente nastane 

vnútri tej osoby úplná a totálna zmena identity. V tom momente stará, negatívna, 

zlá, opovrhnutiahodná osoba skutočne zomrie a zrodí sa osoba nová, pozitívna, 

láskavá a milujúca. 

Ak dôkladne analyzuješ tento proces alebo to, ako sa v takom prípade dosiahla 

zmena, všimneš si, že tej osobe nebolo nič vnútené z vonkajška. Nebol použitý 

žiadny trest, ani odplata a ani žiadne iné trestné prostriedky. Namiesto toho bola tá 

osoba z dôvodu spravodlivosti uvedená do vnútra zavraždeného, aby sa mu/jej 

ukázalo, aké je to prežiť takýto typ zážitku. Za takých podmienok, za súčasného a 

súbežného otvorenia dverí k jeho/jej schopnosti voliť si a meniť sa, je uvedená do 

stavu odlišnej voľby, ktorá mu/jej dovtedy nebola k dispozícii, kvôli jeho/jej 

uzatvoreniu a stotožneniu sa s povahou negatívneho stavu. Len čo je schopná 

pocítiť výčitky svedomia, hanbu, rozpaky a potrebu kajať sa, stáva sa spôsobilou 

pre Moje Bezpodmienečné Milosrdenstvo, Odpustenie a Súcit. Tým, že o ne 

poprosí — a v tomto novom stave je schopná uvedomiť si, že na základe svojej 

vlastnej slobodnej vôle a voľby môže a vie o ne poprosiť  sú jej prisúdené a 

privlastnené a stávajú sa základom, na ktorom je budovaná jeho/jej nová osobnosť 

a život v čisto pozitívnom zmysle. 

Ja a Moji agenti využívame tieto a podobné metódy konverzie do pozitívneho 

stavu. V ľudskom živote je situácia trochu iná. Nezabúdaj, že ľudský život je 

stelesnením života v najväčšom vonkajšku najväčšieho vonkajška. Preto nie sú 

počas žitia na planéte Nula a počas ilustrovania a demonštrovania povahy takého 

pseudo-života u nikoho vnútorné metódy na zabránenie negatívneho správania, 

nech by bolo akékoľvek, v ich prípade aplikovateľné. Ich pozícia si ešte stále 

vyžaduje vonkajšie prostriedky trestu a odplaty, ako sú vylíčené v ich trestno-

právnom systéme, pretože v tomto časovom bode nemajú nič iné k dispozícii.  

Maj však na pamäti, že tak ako sú dočasné a pominuteľné spôsoby ich života, tak 

isto sú dočasné a pominuteľné aj spôsoby ich vonkajšieho trestu a odplaty. Nemajú 

trvalý dopad na ich vnútro, kde sa to počíta. U nich nedôjde k vôbec žiadnej 

skutočnej, stálej a trvalej zmene. Z toho dôvodu jediná zmena, ktorú môžu vo 

svojom prípade v tomto ohľade zažiť, je zmena pod vplyvom duchovných 

faktorov, ktoré sú im k dispozícii v Mojom Novom Zjavení a v jeho Doplnkoch a 

teraz v týchto Dialógoch. Môžu a vedia ich čítať vonkajšími prostriedkami a ak sa 

rozhodnú aplikovať ich vo svojom živote, na základe tej voľby im otvorím ich 

vnútro, iniciujúc zo samotného ich vnútra proces zmeny a transformácie všetkých 

aspektov ich osobnosti. Zavŕšenie tohto procesu sa uskutoční po ich odchode z 

vašej planéty. Dôvod, prečo tento proces nemôže byť dokončený pokiaľ žijú na 

planéte Nula, je ten, že v sebe a so sebou nosia typickú ľudskú prirodzenosť, ktorá 
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na základe faktora zobrazovania a demonštrovania života krajného vonkajška bráni 

zavŕšeniu toho procesu. 

Vo všetkých ostatných prípadoch sú akékoľvek zmeny, ku ktorým dôjde na planéte 

Nula za akýchkoľvek iných okolností, po príchode do duchovného sveta 

anulované, pretože majú len vonkajší charakter. Keď sú už tam, musia prejsť 

vyššie opísaným procesom. 

Čo musíte veľmi jasne pochopiť, Peter a všetci, ktorí čítate tieto slová, je to, že 

momentálne prebiehajúci posun — ktorý ovplyvňuje všetky úrovne Môjho 

multivesmíru, ako aj všetko a všetkých mimo neho — si vyžaduje a naznačuje, že 

jediné účinné a trvalé pozitívne zmeny, ktoré by mohli mať večnú platnosť, môžu v 

akomkoľvek človeku alebo v akomkoľvek agentovi negatívneho stavu 

nachádzajúcom sa na planéte Nula nastať iba na základe čítania, prijatia a 

praktizovania Môjho Nového Zjavenia a všetkých jeho dodatkov — ako sú 

zaznamenané v jeho Doplnkoch a v týchto Dialógoch. 

Všetko ostatné, akékoľvek iné metódy alebo prostriedky, akékoľvek pseudo-

duchovné hnutia, v súčasnosti existujúce na vašej planéte v takom hojnom počte, 

nech vyzerajú a znejú akokoľvek pekne, nech sa zdajú byť akokoľvek pozitívne a 

dobré, nech by dosiahli čokoľvek alebo vykonali koľkokoľvek zázrakov, nech sa 

zdajú byť akokoľvek hlboké, atď., — majú len vonkajšiu povahu. Ich dopad je len 

prechodnej a dočasnej povahy. Nie sú schopné vyvolať žiadne trvalé a večne platné 

zmeny a/alebo transformáciu. Ich vplyv sa vytratí v tom momente, ako ich 

nasledovníci prídu do duchovného sveta. Nie sú schopné nastoliť žiadne vnútorné 

zmeny. Dôvod tohto vyhlásenia je vo fakte, že tie metódy a prostriedky sú založené 

buď na skreslení pravej duchovnej reality, alebo sú výslovnými klamstvami. 

Nemôžete dosť dobre vybudovať niečo stále a trvalé na čomsi, čo nemá nijaký 

základ v pravej realite. Ak vnútorne neobsahujete žiadnu pravdu, ale len skreslenia 

a lži, nemôže sa vo vás odohrať žiadna skutočná zmena, pretože budujete na 

niečom, čo samo osebe a ako také nemá žiadnu realitu. Je to ilúzia, ktorá sa 

rozpadne okamžite po uvedomení si faktu, že bola skreslená a/alebo nepravdivá. 

Ako vieš, žiadne v súčasnosti existujúce náboženstvá a ich početné odvodeniny, 

žiadne pseudo-duchovné trendy existujúce bok po boku na vašej planéte 

nepoznajú, nechápu alebo nevnímajú skutočnú pravdu. Žiadne z nich si 

neuvedomuje skutočné dôvody existencie negatívneho stavu a ľudského života. 

Nemajú žiadnu alebo majú len veľmi malú predstavu o tom, ako, prečo, kde, za 

akých okolností alebo za akým účelom bol iniciovaný a je a existuje negatívny stav 

a ľudský život (z nášho hľadiska pseudo-je a pseudo-existuje). Ich vysvetlenia 

všetkých týchto nanajvýš dôležitých existenčných javov sú úplne pomýlené, 

nemajúc žiadne korene v skutočnej realite. Iste, odkedy bolo transmitované Moje 

Nové Zjavenie, kedy došlo po prvýkrát k naliehavým prosbám o zodpovedanie 

takých otázok, kedy sa kvôli jeho dostupnosti a jeho vplyvu jeho pojmy 

zaznamenali v multivesmírnom vedomí, náhle — bez vedomého uvedomenia si ich 
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— začali mnohí hovoriť o fakte, že ľudia boli vytvorení (v našich pojmoch — 

vyfabrikovaní) nejakými mimozemskými bytosťami. Čo však vedia o pseudo-

tvorcoch, o Mojej Novej Prirodzenosti, o tom, prečo boli dovolené takéto veci, aký 

je výsledok tohto všetkého, a o podobných dôležitých záležitostiach? Buď nič, 

alebo je ich poznanie totálnym skreslením či totálnou lžou. 

Nakoľko také správne, vhodné a pravdivé poznanie je obsiahnuté len v celku 

Môjho súčasného Nového Zjavenia, je jasné, že len z tohto celku dokáže a môže 

ktokoľvek z ľudskej rasy alebo z agentov negatívneho stavu iniciovať nejaké 

trvalé, stále a večné zmeny, ktoré vyvrcholia v jeho/jej úplnej transformácii po 

jeho/jej odchode z planéty Nula a po príchode do duchovného sveta. 

Pokiaľ ide o agentov pozitívneho stavu a o vás, ktorí ste spojení s Mojím Novým 

Zjavením, v tomto ohľade je situácia iná. U tých z vás, ktorí majú také poznanie a 

ktorí praktizujú jeho princípy vo svojom živote, sa nepretržite koná premena a 

transformácia pozostatkov aspektov vašej ľudskej prirodzenosti. Ste udržiavaní vo 

svojej pravej a pôvodnej prirodzenosti, prameniacej priamo zo Mňa, a ste dopĺňaní 

o nové informácie. Ste mimo negatívneho stavu a mimo typického ľudského 

života. Aj keď ste neustále škodlivo ovplyvňovaní ľudskou prirodzenosťou, ktorá 

je vám na základe vašej vlastnej voľby a dohody so Mnou vnútená, na základe 

aplikovania princípov Môjho Nového Zjavenia vo vašom živote vám táto ľudská 

prirodzenosť nie je prisúdená a/alebo prisvojená. Vo vašom vnútri, kde sa to počíta, 

sa neujme. Po vašom príchode do duchovného sveta odpadne. 

Ostatní Moji agenti na planéte Nula, ktorí nevedia o existencii Môjho Nového 

Zjavenia, sú skryte ovplyvňovaní jeho dostupnosťou a sú chránení pred chytením 

sa do nástrah života, ktorý je tak typický pre ľudskú prirodzenosť. Intuitívne vedia, 

čo je pre nich vhodné a správne robiť a ako žiť svoje životy v súlade s Mojimi 

princípmi. Preto po svojom príchode do duchovného sveta prijmú Moje Nové 

Zjavenie s veľkou radosťou, potešením, pôžitkom, šťastím a eufóriou. 

Vráťme sa však k záležitosti trestu a odplaty. Z toho, čo bolo jasne naznačené 

vyššie, také pojmy, tak ako ich vnímajú, chápu a používajú sily negatívneho stavu 

a ľudia vo všeobecnosti, nielenže sú v pozitívnom stave nepredstaviteľné, ale ani 

tam nikomu vôbec neprídu na um. Namiesto nich tam máte sféru a atmosféru 

bezpodmienečného milosrdenstva, odpustenia, súcitu a empatie, ktoré neustále 

vyžarujú do celého bytia a existencie. Avšak v okamihu, keď vstúpia do sféry a 

atmosféry negatívneho stavu, zmenia sa na svoje opaky: nemilosrdnosť, 

neúprosnosť, krutosť, odmietanie, pomstu a odplatu — podľa princípu ,oko za oko 

a zub za zub‘. Súčasne tých, ktorí potrebujú trest a odplatu v typickom ľudskom 

zmysle — aby boli nútení trpieť za svoje zločiny, či za čokoľvek! — pozitívna 

sféra a atmosféra milosrdenstva, odpustenia, súcitu a empatie uvedie do 

podmienok, v ktorých prežívajú presne také isté utrpenie a trápenie, aké 

akýmkoľvek spôsobom či štýlom uvalili na iných. Pretože to utrpenie a trápenie 

teraz prežívajú nie zo svojej vlastnej pozície, stavu alebo položenia (to by bola 
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radosť!), ale z pozície alebo stavu tej druhej osoby, vinník v tomto prípade 

skutočne prežíva trest a odplatu v typickom ľudskom zmysle — a nie ako príjemnú 

udalosť. 

Toto usporiadanie podlieha nevyhnutnej spravodlivosti, ktorú treba vykonať vždy, 

keď je niekým páchané niečo zlé, škodlivé a negatívne. Po podstúpení takéhoto 

trestu a odplaty to súčasne dotyčného vinníka uvedie do pozície voľby buď zmeniť, 

alebo nezmeniť svoje správanie, postoj a negatívny životný štýl. Rozhodnutie 

zmeniť ich spôsobí otvorenie dverí k jeho/jej schopnosti zmeniť sa a voliť si, majúc 

za následok pocit výčitiek svedomia, žiaľu a ľútosti, a súčasne mu/jej to umožní, 

aby pocítil/a skutočný dopad milosrdenstva, odpustenia, súcitu a empatie, ktoré do 

neho/nej vyžarujú. Na základe toho faktora ho/ju to vyjme z negatívneho stavu. 

Rozhodnutie nezmeniť ich tú osobu umiestni do hlbšieho Pekla, kde pokračuje vo 

svojom negatívnom správaní, prechádzajúc tým istým cyklom, aký bol opísaný 

vyššie, kým si neuvedomí márnosť toho životného štýlu a následne neučiní správnu 

voľbu. 

Peter: Keď hovoríme o treste, smiem Ťa poprosiť, aby Si trochu objasnil správny 

význam Tvojho vlastného správania sa počas Tvojho života na planéte Nula, keď 

Si vyhnal z chrámu všetkých tých, ktorí v chráme kupovali a predávali, a keď Si 

prevrhol stoly zmenárnikov a lavice tých, čo predávali holuby? 

Pán Ježiš Kristus: Iste, Peter. Ako vieš, v dobe Môjho vtelenia sa na planétu Nula 

negatívny stav prevládal nad pozitívnym stavom. Pseudo-tvorcovia a ich 

prisluhovači plne ovládali a kontrolovali tak planétu Nula, ako aj celú Zónu 

Vymiestnenia. Chrám alebo dom modlitby v tom čase súvzťažil s treťou úrovňou 

duchovného sveta v pozitívnom stave. Dovoľ Mi vysvetliť to: Ako vieš, každý 

svet, to je jedno v akej dimenzii, má svoje tri vlastné úrovne. Najvnútornejšia alebo 

duchovná dimenzia toho sveta tvorí jeho prvú úroveň; vnútorná/duševná dimenzia 

toho sveta tvorí jeho druhú úroveň; a vonkajšia dimenzia toho sveta tvorí jeho 

tretiu úroveň. Tieto úrovne môžeš nazývať aj stupňami každého príslušného sveta. 

Zmienený chrám alebo dom modlitby v tom čase súvzťažil s treťou úrovňou 

duchovného sveta. V tom čase sa formálne modlitby vyžadovali len na tej úrovni, 

kvôli jej tak trochu externej pozícii vzhľadom k príslušnej druhej a tretej úrovni. 

To, že v ňom prebiehal obchod — predaj a nákup vecí — znamená, že tretia alebo 

vonkajšia úroveň alebo stupeň duchovného sveta bola napadnutá silami 

negatívneho stavu. Predaj holubov znamená pokus pseudo-tvorcov skorumpovať a 

získať si obyvateľov tejto úrovne alebo stupňa, aby sa k nim pridali v ich úsilí 

prikročiť k invázii do druhej úrovne, a z tej úrovne k invázii do prvej úrovne. To, 

že Som ich vyhodil a že Som prevrátil ich stoly a lavice, vyjadruje duchovnú 

vojnu, ktorá na tej úrovni prebiehala, skončiac vyhodením síl negatívneho stavu z 

tej úrovne a zatlačením ich späť do intermediárneho sveta alebo do sveta duchov; a 

uväznením pseudo-tvorcov. Všetky tieto udalosti sa odohrali v tom čase a týkajú sa 

len toho obdobia a duchovnej situácie, ktorá vtedy existovala. 
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Peter: Veľmi pekne Ti ďakujem za toto vysvetlenie a za všetko, čo Si mi v tomto 

Dialógu oznámil. 

Pán Ježiš Kristus: Rado sa stalo, Peter. Je Mi vždy potešením. A teraz by Som 

odporúčal, aby sme pre dnešok skončili. Prosím ťa, choď a zajedz si niečo. Tvoje 

telo potrebuje potravu. Prajem ti príjemný deň. 
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Pätnásty Dialóg 
 

10. januára 1999 

 

Peter: Dobré ráno, môj Pán Ježiš Kristus a všetci prítomní. 

Pán Ježiš Kristus: Dobré ráno, Peter. A áno, dnes sú tu mnohí prítomní — ako 

vždy, keď sa rozprávame. 

Peter: Než prejdem k mojej otázke, rád by som sa Ťa opýtal, či Si praješ učiniť 

nejaké komentáre ohľadom čohokoľvek, čo chceš. 

Pán Ježiš Kristus: Ďakujem ti, Peter, že si Mi prenechal slovo. Rád by Som učinil 

nejaké komentáre týkajúce sa tvojej včerajšej konverzácie s Heather Oudal z 

Rochesteru v Minesote a s Danom Barbom z New Yorku. Prvý komentár je o e-

maile, ktorý ti nedávno poslal Dan. Bola to internetová správa o nejakej britskej 

cirkevnej organizácii v Anglicku, ktorá Ma vylíčila ako nejakého revolucionára, 

vykresleného na podobu a obraz marxistu „Che“ Guevaru. Tá cirkev to prirovnanie 

urobila preto, aby do svojej farnosti pritiahla zo svojej príslušnej komunity viac 

ľudí. 

Vieš si Ma predstaviť takého, plného zanietených vražedných pohnútok, skazy, 

spaľujúcej nenávisti, intolerancie a farizejstva pri ospravedlňovaní takých pseudo-

revolučných teroristických činov, aké páchal Guevara a podobní takzvaní 

revolucionári? Vykresľovanie Ma takým spôsobom je integrálnou súčasťou onoho 

kompromisu, o ktorom sme hovorili minule a o ktorý sa pokúšajú všetky existujúce 

náboženské systémy na vašej planéte, aby zo Mňa urobili niekoho, kým nie Som a 

kým nikdy nebudem. 

Ak sa na tento pokus pozrieš z duchovného hľadiska, všimneš si, že taký 

kompromis, pokiaľ ho prijme väčšina veriacich, ich povedie k tomu, aby verili nie 

vo Mňa a v Moju pravú Prirodzenosť, ale v niekoho iného, kto v skutočnosti 

neexistuje. Presne toto je zámer, kvôli ktorému dochádza k takým pokusom a 

snahám  presvedčiť ľudí o niekom alebo o niečom, kto/čo v pravej realite bytia a 

existencie neexistuje. Táto udalosť v určitom zmysle len navonok potvrdzuje 

pravdivosť nášho rozhovoru v tomto ohľade. 

Téma včerajšieho rozhovoru s Danom sa týkala internetovej web-stránky, 

vytvorenej istou poprednou osobou vo vedeckej komunite, ktorá čitateľov 

informuje o dotyčného financovaní — svojimi mnohými miliónmi dolárov — 

príprav na návrat a uvítací večierok pre stvoriteľov ľudí. Samozrejme, nevolá ich 

pseudo-tvorcovia, pretože si vedome neuvedomuje duchovné pozadie celého 

procesu genetickej manipulácie a inžinierstva, ktorý podnikli počas fabrikácie 

ľudskej rasy. Dovoľ Mi, aby Som kvôli opätovnému pripomenutiu uviedol do 

tvojej pozornosti fakt, že pred publikovaním knihy Základy ľudskej duchovnosti, 
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ktorá po prvýkrát v ľudských dejinách zjavila informácie o pseudo-tvorcoch a o 

tom, ako vyfabrikovali ľudskú rasu, nikto o takých pojmoch vôbec nehovoril. 

Dovtedy bol každý alebo takmer každý presvedčený, že ľudí buď stvoril Boh, 

alebo že boli výsledkom evolučného vývoja z nejakého kozmického guláša, ktorý 

náhodou vyprodukoval život, ktorý vyvrcholil objavením sa ľudí. 

Ako bol obsah tej knihy zaregistrovaný v multiverzálnom vedomí a ako 

nasledujúce knihy Môjho Nového Zjavenia ďalej a podrobnejšie rozpracovali tú 

záležitosť, tie informácie sa sprístupnili ľudskému podvedomiu a odtiaľ presiakli 

do ich matného povedomia. Náhle sa na verejnosť ohľadom tohto začalo valiť 

veľké množstvo správ a informácií všetkého druhu, foriem a podôb. 

Samozrejme, ako vždy, informácie toho druhu, ako aj všetky podobné informácie, 

vstúpili do vedomého uvedomenia ľudí úplne skresleným a pokriveným spôsobom. 

Predpokladá sa, že ľudí vytvorila nejaká mimozemská rasa a že sa vráti späť, aby 

sa predstavila svojim výtvorom. 

Ako z tohto chápania zmienenej záležitosti vidíš, duchovné aspekty a pôvod týchto 

udalostí sú úplne a totálne ignorované alebo odsúvané bokom ako zbytočný odpad. 

Čo ti to hovorí? Hovorí ti to, že negatívny stav sa zmocnil ideí Nového Zjavenia — 

čo sa jasne predvídalo a pred čím sa varovalo v knihách Môjho Nového Zjavenia, 

že sa to presne tak stane — a prekrútil ich takým spôsobom, aby vyhovovali jeho 

potrebám zničiť v ľudskej mysli ohľadom tejto situácie akékoľvek duchovné 

povedomie. A nielen to, ale aj aby prehlásil a aby presvedčil mnohých ľudí, že 

neexistovali žiadne duchovné faktory, ktoré hrali najpodstatnejšiu a 

najvýznamnejšiu rolu v procese fabrikácie ľudskej rasy a v tom, prečo Som dovolil 

realizáciu takého aktu, ktorý viedol k aktivácii negatívneho stavu. Okrem toho, 

negatívny stav môže teraz povedať: „Vidíte, ľudia, neexistoval žiadny Boh alebo 

Ježiš Kristus, či akékoľvek iné Božstvo, ktoré vás stvorilo. Boli ste stvorení nami, 

prírodnými, externými, materialistickými a fyzickými prostriedkami, bez 

zaangažovania akejkoľvek duchovnosti. A keď to chcete vedieť, Ježiš Kristus je 

v skutočnosti jedným z nás, a nie nejaký Boh či Syn Boží.“ A o toto všetko tu ide. 

Dovoľ však, aby Som ti povedal niečo iné o takých vyhláseniach a správach, ktoré 

ste čítali alebo počuli na internete alebo v ktoromkoľvek inom médiu. Aj keď je 

dobré mať také vonkajšie potvrdenia autenticity a pravdivosti obsahu Môjho 

Nového Zjavenia a že sa také udalosti budú odohrávať tak, ako sa predvídalo a ako 

sa varovalo v knihách Môjho Nového Zjavenia, napriek tomu by vás nič z tohto 

nemalo oklamať. A nielen to, ale nikdy by ste nemali opierať svoje prijatie 

pravdivosti Môjho Nového Zjavenia a overovanie jeho ideí, myšlienok, pojmov, 

princípov a zásad o také vonkajšie, zmyslové a skomercionalizované prostriedky. 

Taká potreba má typický ľudský charakter. Ako agenti Môjho pozitívneho stavu sa 

máte takému prístupu vyhnúť. Namiesto toho sa vám odporúča opierať svoje 

overovanie si jeho pravdivosti o svoju osobnú, individualizovanú a súkromnú 

intuíciu, o čistú logiku a logický základ jeho vyhlásení a ideí, vidiac, cítiac a 

uznávajúc, že je to skutočne tak. Takto to robia sentientné entity všade v 
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pozitívnom stave. Reprezentujte teda, prosím, na vašej planéte prístup používaný 

pozitívnym stavom. 

Peter: Ďakujem Ti za túto pripomienku. 

Pán Ježiš Kristus: Rado sa stalo, Peter. A teraz by Som rád/rada učinil/a nejaké 

komentáre ohľadom tvojho včerajšieho rozhovoru s Heather. Opýtala sa ťa, či Som 

ti poskytol/la nejaké zjavenie ohľadom štruktúry pozitívneho stavu. Podobné 

otázky položili niekoľkí ďalší v minulosti, najmä Dan. Nuž, je čas, aby sme túto 

otázku vyriešili. Štruktúra pozitívneho stavu je veľmi dynamická. Čo ti toto 

vyhlásenie naznačuje? Že jeho štruktúra nie je niečo stacionárne, fixné, 

jednotvárne, nemenné či nehybné. Je neustále dopĺňaná o nové. Každý posun 

spôsobuje na každej križovatke svojho objavenia sa hlboké štrukturálne zmeny v 

usporiadaní celého pozitívneho stavu. V tom bode jeho štruktúra presiahne všetko, 

čo bolo v prirodzenosti a štruktúre pozitívneho stavu obsiahnuté predtým. Kvôli 

tejto okolnosti by bolo ťažké poskytnúť vám presnú predstavu o tom, aké je to v 

pozitívnom stave. V širšom a všeobecnom zmysle môžete odvodiť akési vzdialené 

chápanie jeho štruktúry zo štruktúry negatívneho stavu, v ktorom momentálne 

sídlite. 

Ako vieš, pôvodne, v čase aktivácie negatívneho stavu vychádzala štruktúra 

negatívneho stavu zo štruktúry pozitívneho stavu. Na základe analýzy tej štruktúry 

ju pseudo-tvorcovia prebudovali takým spôsobom, aby všetko v negatívnom stave 

bolo v presnom protiklade k tomu, aké je to v pozitívnom stave. 

Takže v tom zmysle, a len v tom zmysle, štruktúra pozitívneho stavu neobsahuje 

nič, čo prežívate v negatívnom stave alebo na planéte Nula. Kvôli tomu nemáte vo 

svojom skúsenostnom vnímaní reality žiadnu bázu, ktorá by vám čo i len vzdialene 

umožnila zistiť niečo o štruktúre pozitívneho stavu. Tá je taká nezvyčajná a úžasná, 

že ani vo vašich najdivokejších snoch vás ohľadom nej nemôže napadnúť 

absolútne žiadna predstava. 

Táto záležitosť má však aj ďalšiu stránku. Jeden z dôvodov, prečo nie ste schopní 

pochopiť pravú štruktúru pozitívneho stavu a jeho dynamiku, je vaša typická 

ľudská prirodzenosť, ktorá vám prekáža v tej schopnosti. Nezabúdaj, že pseudo-

tvorcovia vložili do vašej mysle, mozgu a nervovej sústavy zvláštny typ 

genetického kódu, ktorý vám bráni v chápaní a poňatí pravej štruktúry pozitívneho 

stavu. Zapamätaj si, prosím, že keby ste mali poznať tú štruktúru, negatívny stav by 

nemal žiadnu šancu príliš dlho prežiť. V tom prípade by otázka o živote bezo Mňa 

a Mojich duchovných princípov nemohla byť nikdy zodpovedaná. Na druhej 

strane, keby Som vám mal za súčasne existujúcich ľudských podmienok zjaviť, aká 

je skutočná štruktúra Môjho pozitívneho stavu, plné uvedomenie si a dopad toho 

poznania by malo taký ohromný rozsah, že väčšina z vás by to nemohla prežiť. 

Spáchali by ste existenciálnu samovraždu. Keby ste porovnali to, čo máte alebo v 

čom žijete teraz, s tým, čo má štruktúru pozitívneho stavu, váš život na planéte 
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Nula by sa stal úplne neznesiteľným a nemožným. Také poznanie by teda tentoraz 

pre vás nebolo osožné  nech si myslíte čokoľvek. Je to pre vašu vlastnú ochranu. 

Musíte byť trochu trpezlivejší  pokiaľ neodídete z planéty Nula, nie skôr. A 

teraz, Peter, môžeš pokračovať kladením svojich vlastných otázok. 

Peter: Ďakujem Ti za Tvoje komentáre. Moja prvá otázka má dve časti. Dovoľ, 

aby som do Tvojej pozornosti uviedol jej prvú časť. Aká je pravda a skutočnosť 

ohľadom ľudských takzvaných zážitkov na prahu smrti a s tým súvisiacich 

záležitostí? Všetko, čo tvrdia niektorí ľudia vo svojich knihách, ktoré napísali o 

takých zážitkoch, alebo čo som ja osobne počul od jedného zo svojich 

spolupracovníkov, ktorý sám prešiel zážitkom na prahu smrti, sa zdá byť v rozpore 

s tým, čo o tom hovoríš Ty, teda že je to zosobnená a individualizovaná udalosť a 

že v tomto ohľade nie sú možné žiadne zovšeobecnenia. Napriek tomu všetci 

opisujú takmer identické zážitky na prahu smrti. Koľko pravdy je v takých 

tvrdeniach? 

Pán Ježiš Kristus: Predovšetkým, my tu nehovoríme o skutočnej smrti, odkiaľ nie 

je možný návrat. Nie je náhoda, že sa takéto udalosti nazývajú zážitkami „na prahu 

smrti“. V tomto zmysle si teda môžeš byť istý, že nikto, kto zažil skutočnú smrť za 

bodom, odkiaľ niet návratu, neprišiel späť a nepodal nijakú správu o tom, ako a čo 

sa stalo po jeho/jej skutočnej a faktickej smrti. Dovoľ Mi, aby Som vysvetlil, čo sa 

vlastne v takýchto prípadoch deje. Keď niekto klinicky zomrie, tá osoba vojde do 

prvého štádia procesu oddeľovania svojho ducha a duše od svojho tela. V tomto 

prvom štádiu, kým dôjde k úplnému oddeleniu a keď ešte existuje nejaké spojenie s 

telom, je návrat do fyzického tela možný. Počas tohto štádia môžu mať niektorí 

ľudia, no nie všetci, určitý druh zážitku, ktorý sa všetkým, ktorí sú do neho 

zaangažovaní, zdá byť rovnaký alebo veľmi podobný. Musíš pochopiť, že existuje 

rozhranie medzi oblasťou, ktorú možno nazvať predvstupnou oblasťou do iného 

života, a skutočným vstupom do iného života. Medzi týmito dvoma oblasťami je 

tunel alebo podobné miesto, alebo čakacia oblasť, v ktorej, pokiaľ sa v nej jedinec 

zdržiava, je nabádaný k tomu, aby sa vrátil, alebo aby pokračoval vo svojej ceste 

na druhú stranu. Štruktúra tejto oblasti je taká, že je vybudovaná z osobných 

očakávaní ohľadom toho, čo a ako by sa malo po smrti stať. 

V tomto štádiu udalostí je ľuďom dovolené zažiť v tomto ohľade ich očakávania, 

aby im bola poskytnutá útecha a aby sa zbavili akýchkoľvek možných obáv a 

pocitov úzkosti, ku ktorým majú počas neho sklon. Tieto očakávania sú založené 

vo väčšine prípadov na tom, čo sa o tom dozvedeli buď od svojich príslušných 

náboženstiev, alebo čo čítali v knihách, ktoré opisujú také zážitky, alebo s čím 

prišli sami ohľadom tejto záležitosti. Takže, keď vstúpite do tej oblasti, váš mozog 

uvoľní uložené očakávania o tom, ako by sa to v tomto štádiu malo prežívať a váš 

duch a duša vám ich kvôli vám a kvôli úteche poskytnú. Ak očakávate, že uvidíte 

svetlo na konci tunela, alebo žiarivé postavy, či dokonca niekoho, kto vyzerá ako 

Ja, hovoriac vám, aby ste išli späť, budete mať taký zážitok. V tomto ohľade sa 

vaše očakávania naplnia. A nezabudni, prosím, že tu nehovoríme len o vedomých 
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očakávaniach, ale aj, a to je najdôležitejšie, o nevedomých očakávaniach. Také 

očakávania sú zaznamenané v pamäťových bankách nevedomej mysle, ktorá sa v 

tomto štádiu otvorí. Počas tohto prvého štádia sa nevedomá myseľ úplne otvorí a 

uvoľní všetko, čo bolo uložené v jej oblasti očakávaní ohľadom toho, aké by to 

malo byť alebo ako by sa to malo stať. 

Maj však na pamäti, že nie všetky také zážitky sú príjemné. Ľudia zvyčajne 

hovoria a píšu len o takzvaných pozitívnych, príjemných a pretvárajúcich 

zážitkoch. O negatívnych zážitkoch príliš často nepočuješ, ak vôbec. Kto by chcel, 

aby si vedel, že mal počas toho veľmi nepríjemný zážitok? Na druhej stane, vo 

väčšine prípadov tejto povahy neexistuje žiadna spomienka na nič, čo sa počas 

toho stalo. Máš tu teda najmenej tri možné scenáre a spomienky: pozitívny, 

negatívny a komatózny, počas ktorého sa nič nezapamätá a nezažije. Ako vysvetlíš 

tieto nápadné odlišnosti? Pomocou vyššie uvedeného princípu očakávaní alebo 

samonapĺňajúcich sa proroctiev — ak to tak chceš nazvať. Vezmime si napríklad 

negatívne zážitky, o ktorých nepočuješ príliš často, prípadne vôbec. Koľko kníh sa 

o nich napísalo? Takmer žiadna. Čo ti to teda hovorí? 

Vezmi si napríklad niekoho, kto bol vychovaný v katolíckej cirkvi a kto, pretože sa 

stotožnil a prijal do svojho života dogmy tej cirkvi, verí v pekelný trest v 

doslovnom Pekelnom ohni a kto je plný viny za skutočné alebo údajne hriešne 

veci, ktoré spáchal počas svojho života na planéte Nula. Čo myslíš, aký druh 

zážitku bude mať tá osoba v tej predvstupnej oblasti po svojej klinickej smrti? 

Úplne hrozný; plný temnoty, s démonickými a odpornými tvárami; na konci tunela 

horiaci, neutíchajúci oheň so smažiacimi sa a kričiacimi hriešnikmi, vydávajúcimi 

najstrašnejšie výkriky a pokúšajúcimi sa ho/ju s týmito démonmi vtiahnuť do toho 

ohňa. Tento druh negatívneho zážitku sa veľmi často prihodí prívržencom 

katolíckej cirkvi a niektorým ďalším s podobnými doktrínami. Len si spomeň: Čo 

vidíš v ich kostoloch, keď do nich vojdeš? Aký druh obrazov vešajú alebo maľujú 

na ich steny? 

Na jednej strane, sú tam tie milé obrazy s anjelmi a ich verziou Ježiša Krista s 

Máriou, Matkou Božou, dominujúcou a vyžarujúcou svetlo a jas; na druhej strane, 

obrazy Posledného Súdu so všetkými tými odpornými, mizernými, nehodnými, 

skazenými a odvrhnutými hriešnikmi, vťahovanými tými odpornými, hrozne 

vyzerajúcimi a bizarnými démonickými postavami, s diablom a Satanom na čele, 

do Pekiel, do ich večného doslovného ohňa. Tieto typy obrazov vidíš od svojho 

raného detstva až po samotnú chvíľu, kedy máš zážitok na prahu smrti. Alebo, ak si 

ich videl hoci, povedzme, len raz či niekoľkokrát, keď ťa tvoji rodičia vzali do 

kostola, alebo keď si si išiel pozrieť počas svojich ciest ako turista všetky tie 

pompézne kostoly, ktoré sú plné takých obrazov, tie sú schopné zapôsobiť na tvoju 

vedomú i nevedomú myseľ do tej miery, že v tebe aktivujú čokoľvek, čo si myslíš, 

že si zaslúžiš prežiť počas svojho prípadného zážitku na prahu smrti. Ak si teda 

myslíš, že si kvôli svojej vine z akýchkoľvek dôvodov zaslúžiš prežiť trest, môžem 

ťa ubezpečiť, že tvoj zážitok počas toho bude veľmi nepríjemný. A naopak: Ak si 
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myslíš, že sa nemáš čoho obávať, budeš ho mať veľmi príjemný. Avšak, ak to pre 

teba nemá ani taký, ani onaký význam, ak na teba nezapôsobili žiadne také 

príbehy, opisy, reči, knihy či obrazy, nezažiješ nič. 

Dovoľ Mi, aby Som ti nepriamo ilustroval túto situáciu pomocou zážitku, ktorý si 

mal, Peter, pred pár mesiacmi so svojou bývalou klientkou. Aj keď toto nie je 

zážitok na prahu smrti, ale skutočné umieranie, môže to byť užitočné, pokiaľ ide o 

správnejšie pochopenie tohto pojmu. Aby sme zachovali dôvernosť tohto prípadu, 

nazvime ju Nancy. Nancy umierala na rakovinu s metastázami, ktoré sa rozšírili do 

celého jej tela a do všetkých jej telesných orgánov. A nikto nechápal, dokonca ani 

jej lekár, prečo a ako sa drží pri živote. Jedného dňa ti zavolala a prosila ťa, aby si 

ju prišiel navštíviť, aby si ju uviedol do hypnotického tranzu za účelom lepšieho 

zvládnutia jej strašnej bolesti. Hoci si už vtedy prax vo svojej oblasti nevykonával, 

zo súcitu si sa jej rozhodol pomôcť. Keď si prišiel do nemocnice, kde bola 

pripútaná na lôžko, uvidel si strašný obraz utrpenia a schvátené telo a na prvý 

pohľad si vedel, že neexistuje spôsob, akým by mohla príliš dlho prežiť. Uviedol si 

ju teda do tranzu a umožnil jej zažiť Moju prítomnosť a prítomnosť niektorých 

členov jej duchovnej rodiny. Vtedy Som ti cez ňu povedal úplne jasný fakt, že do 

dvoch mesiacov, alebo skôr, bude musieť čeliť nevyhnutnej smrti svojho tela. 

Po tej tvojej prvej návšteve bola prepustená z nemocnice domov, pretože v 

nemocnici už viac pre ňu nemohli absolútne nič urobiť. Na jej prosbu si ju krátko 

pred jej skutočnou fyzickou smrťou tri alebo štyri razy navštívil u nej doma. 

Osobne si sa divil, čo ju drží pri živote, alebo prečo tak zúfalo lipne na tomto 

živote, ak v nej nie je nič, čo by ju mohlo udržiavať nažive. V jednom okamihu 

tvojej práce s ňou sa ti v tranze priznala, že je absolútne naplnená hrôzou z 

umierania a z toho, že bude mŕtva. Takže, súc skvelým klinickým lekárom, čo si 

bol vždy, Peter, začal si s ňou skúmať, prečo sa tak bojí zomrieť. Veľmi zdráhavo a 

s veľkou hanbou, pocitom viny a rozpakmi sa nakoniec priznala, že pred mnohými 

rokmi, keď bola vydatá, mala jednorazovú sexuálnu aféru s nejakým mužom. A 

teraz, po všetkých tých rokoch nosenia všetkej tej viny v sebe, súc takzvanou 

dobrou katolíčkou, sa bála, že bude musieť ísť do Pekla a že si bude odpykávať 

večný trest v Pekelnom ohni za svoje jednorazové cudzoložstvo. Čo myslíš, Peter, 

aký druh zážitku na prahu smrti by mala Nancy? 

Peter: Samozrejme, že negatívny. 

Pán Ježiš Kristus: Presne tak, Peter. Kvôli faktu, že očakávala, že bude naveky 

potrestaná za svoje takzvané cudzoložstvo, jej očakávania by sa počas jej pobytu 

v tej predvstupnej oblasti stali skutočnosťou. Našťastie pre ňu mala teba, aby si jej 

pomohol poprosiť Ma o milosrdenstvo a odpustenie  akoby bolo čo odpúšťať v 

tomto konkrétnom prípade; a kvôli tomu vskutku pocítila, ako jej ich dávam a bola 

tiež schopná odpustiť si všetko, čo urobila, alebo čo si myslela, že urobila. Potom o 

dva dni v pokoji zomrela. 
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Peter: Čo však s takzvanými pozitívnymi zážitkami tejto povahy, ktoré majú za 

následok údajné hlboké zmeny a transformácie po návrate dotyčných jedincov? 

Majú nejaké trvalé dôsledky? 

Pán Ježiš Kristus: To sa tvrdí nielen pri pozitívnych zážitkoch, ale aj pri 

negatívnych. Ľudí tak vystrašia a naplnia hrôzou, že pod vplyvom takých 

negatívnych zážitkov prestanú konať zlé a negatívne veci a stanú sa v spoločnosti 

veľmi charitatívnymi, najmä voči svojej príslušnej cirkvi. Katolícka cirkev 

napríklad miluje a podporuje také negatívne zážitky, pretože dotyčnej osobe 

potvrdzujú správnosť cirkevnej doktríny ohľadom večného trestu v horiacich 

Peklách. Súčasne z tej osoby robia verného a lojálneho člena tej cirkvi alebo 

ktorejkoľvek charity alebo organizácie, ku ktorej patrí. Má taká konverzia, zmena 

alebo premena zo skutočného duchovného hľadiska nejaký trvalý účinok? Pozri sa 

na túto situáciu takto: Za akých podmienok sa tieto zmeny alebo čokoľvek 

odohráva? Za podmienok vnútení prostredníctvom svojich vlastných očakávaní. 

Zážitok takej povahy prichádza z vonkajška. Bol tomu jedincovi vnútený na 

základe nevyhnutnosti toho zážitku, čo mu/jej v tejto veci nedalo nijakú inú voľbu, 

než sa zmeniť. 

Ako vieš z Môjho Nového Zjavenia, akákoľvek zmena alebo premena, alebo 

čokoľvek, čo sa stane za podmienok vnútenia, nátlaku, zázračného zážitku, hrozby 

večného trestu, alebo podobných vnucujúcich faktorov — či už dobrých, alebo 

zlých, či už príjemných, alebo desivých — sa v jedincovom vnútrajšku, kde sa to 

počíta, neujme. Kvôli tomu budú musieť takí jedinci po príchode do duchovného 

sveta — čiže potom, ako skutočne zomrú na základe prekročenia čiary, za ktorou 

už viac nie je možný žiadny návrat do tohto života — ešte stále prejsť procesom 

učinenia konečnej voľby. 

Peter: Prečo je teda dovolené, aby sa stávali takéto zážitky? 

Pán Ježiš Kristus: Nuž, Peter, pozri sa na to takto: Čo im hovorí taký druh 

zážitku? Že v živote je toho viac než to, čo vedia o ľudskom živote. Inými slovami, 

je to pripomienkou, že život nie je obmedzený na to, čo o ňom vedia alebo o čom 

je vlastne celý ľudský život, ale že existuje niečo viac, a ešte skutočnejšie, než je 

ich ľudský život. Je to akýsi prvý hmatateľný úvod do duchovnej reality života, či 

už v pozitívnom zmysle, alebo v negatívnom zmysle. A aj keď také zážitky nie sú 

duchovne záväzné, pretože sú na základe vnútenia, napriek tomu môžu byť využité 

ako akési memento, keď prídu do normálneho duchovného sveta. Môžu slúžiť ako 

užitočný úvod do reality toho druhého a odlišného života, o ktorom mali veľmi 

málo alebo o ktorom nemali žiadne správne informácie. Nezabúdaj Peter, že 

predvstupná oblasť do druhého života — kde sa nachádzajú počas zážitku na prahu 

smrti — je skutočná a že tam skutočne vidíš niektoré veci, ktoré sú znázornením 

foriem a vzhľadu skutočných vecí, aj keď trochu skresleným spôsobom, 

skresleným na základe činiteľa vnútených očakávaní. To, čo vidia, má súvzťažný 

náprotivok v pravej realite ostatných svetov. 
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Aby Som bol presnejší, nimi premietnuté očakávania spôsobia, že sa realita toho 

sveta javí takým spôsobom, ktorý im môže byť dôverne známy buď v pozitívnom, 

alebo v negatívnom zmysle. Sú ako dočasné orientačné body, ku ktorým sa môžu 

uchýliť a mať určité zdanie spoznávania toho, čo poznali alebo zažili, alebo čo sa 

naučili počas svojho života na planéte Nula. Inak by im nič nedávalo zmysel. Preto, 

nech je ich vnímanie tej reality akokoľvek skreslené a pokrivené, je to stále cenná 

skúsenosť, pretože im poskytuje istotu, že sú nažive a že to akosi stále majú v 

rukách — či si to vedome uvedomujú, alebo nie. Súčasne, keď sa vrátia späť, je ten 

zážitok využívaný ako neustála pripomienka toho, že ľudský život nie je jediný 

faktor, ktorý je platný a hmatateľný, a že je toho oveľa viac, než im vie alebo môže 

poskytnúť, viac, než sa dozvedia alebo pocítia svojimi vonkajšími zmyslovými 

orgánmi, alebo čo im hovorí ich veda, alebo čo sa o ňom naučili z akýchkoľvek 

iných zdrojov. V tejto okolnosti, a len v tejto okolnosti, je nejaká hodnota zážitku 

na prahu smrti. Neprikladajte mu viac než to, a ani sa ním nenechajte oklamať. 

Peter: Veľmi oceňujem Tvoje vysvetlenie. A teraz druhá časť mojej otázky. Ako 

vieš, Heather, Dan a ja a niektorí ďalší sme zvedaví na to, či by niekomu z nás bolo 

dovolené, najmä tým, ktorí sú si tak blízki, ktorí sa milujú, ktorí majú veľmi tesné 

putá a podobe, komunikovať alebo byť vedome vo vzájomnom kontakte potom, 

ako ktokoľvek z nás bude odvolaný do duchovného sveta. 

Pán Ježiš Kristus: Prepáč nám, že sa smejeme, Peter. Všetci sme sa smiali s 

tebou, keď si kládol druhú časť svojej otázky. Dôvod toho, že sme sa smiali, bol 

ten, že sme vedeli o tejto vašej zvedavosti po celý čas, odkedy vám to prišlo na um. 

Vieme o vašej horlivosti mať také kontakty a spojenia. 

Nuž, pozrite sa na to takto, Heather, Dan, Peter a ktokoľvek ďalší, kto sa o túto 

záležitosť zaujíma: Nech ste si v akejkoľvek forme vášho vzťahu akokoľvek 

vzájomne blízki, čo viete o tom, čo bolo zvolené a dohodnuté medzi Mnou a 

každým z vás individuálne a osobne? 

Do akej miery môžete zistiť, či pokračovanie takého vzťahu po vašej pracovnej 

ceste na planéte Nula je uskutočniteľné, vhodné alebo potrebné? 

Čo viete o tom, do akej miery váš vzťah — nech bol akokoľvek blízky, nech bol 

akokoľvek krásny, nech bol akokoľvek príkladný — vyčerpal svoju užitočnosť, 

poslúžil svojmu účelu, dal príklad, ktorý potreboval dať; a ako teda viete, či by 

pokračovanie v ňom po odchode z planéty Nula bolo stále pre vás a pre všetkých 

užitočné a prospešné? Mohlo by to byť tak, alebo by to mohlo byť úplne inak. 

Kvôli faktu úplnej individualizácie a zosobnenia tohto činiteľa, a pretože je to 

medzi Mnou a každým jedným z vás, odpoveďou na túto otázku je to, že v 

niektorých prípadoch by to mohlo byť dovolené, a v niektorých prípadoch by to 

dovolené nebolo. Všetko to závisí od charakteru vášho poslania, úlohy a potreby 

mať také spojenie. 
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Takže, kvôli tomu by bolo vo vašom záujme rozumné, aby ste nič neočakávali, aby 

ste si navzájom nesľubovali, že ak pôjdete prví do duchovného sveta, určite sa 

vzájomne skontaktujete. 

Nemáte ani poňatia o tom, čím musíte prejsť alebo čo sa vám stane, alebo nakoľko 

budete zaneprázdnení, alebo v akom vlastne budete stave, ktorý vám môže, ale aj 

nemusí umožniť učiniť také kontakty. Takže, jednoducho povedané, vždy majte 

svoju myseľ otvorenú pre akúkoľvek možnosť v tomto ohľade. 

Aby ste pokorne prijali akýkoľvek výsledok ohľadom tejto záležitosti; aby ste sa 

spoľahli na Moje rozhodnutie a na Moju Vôľu ohľadom každého jedného z vás; 

aby ste uznali, že len Ja viem v absolútnom zmysle, čo je pre vás najlepšie vo 

všetkých situáciách, stavoch a podmienkach vášho života — toto je to, čo urobí 

múdry agent Môjho pozitívneho stavu. Teraz nemožno o tejto záležitosti nič viac 

povedať. A teraz by Som navrhoval, aby sme pre dnešný deň skončili. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za toto vysvetlenie. 
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Šestnásty Dialóg 
 

11. januára 1999 

 

Peter: Nuž, dnes ráno odišli naši priatelia zo Slovenska, Marko a Michal. Bola to 

milá a plodná návšteva. Kým položím svoje otázky, rád by som sa Ťa opýtal, či 

nemáš niečo, čo by Si dodal, alebo či Si nepraješ učiniť nejaké komentáre ohľadom 

niečoho, o čom sa domnievaš, že je to potrebné uviesť do našej pozornosti. 

Pán Ježiš Kristus: Ďakujem ti, Peter. A, áno, bola to dobrá a plodná návšteva. 

Veľmi milí mladí muži, oddaní Mne a Môjmu Novému Zjaveniu. 

Dnes ráno sa Moje komentáre týkajú tvojho vlastného stavu mysle, Peter, vo 

vzťahu k dôsledkom týchto Dialógov. Akosi sa bojíš, si takmer plný úzkosti, či 

tieto Dialógy budú, alebo nebudú prijaté čitateľmi, kvôli tomu, aké sú. V tomto 

časovom bode ich číta alebo bude čítať viac ako 30 ľudí. A nemáš ani poňatia, 

koľkí ďalší ich budú čítať po ich preklade do španielčiny, ruštiny, češtiny a 

slovenčiny. Znepokojuješ sa, že pár čitateľov možno odmietne ich obsah, tvrdiac, 

že ťa podvádza niekto, kto sa vydáva za Mňa — pravého Pána Ježiša Krista, kto 

Ním/Ňou však v skutočnosti nie je. 

Predpokladajme, Peter, že bude pár čitateľov, ktorí dospejú k takému záveru. A 

nielen to, ale predpokladajme, že v dôsledku toho čítania sa rozhodnú odmietnuť 

celý obsah všetkých ostatných kníh Môjho Nového Zjavenia, prijímajúc, 

podporujúc a praktizujúc spočiatku na chvíľu jeho princípy. Čo myslíš, čo by 

znamenalo takéto škodlivé rozhodnutie z ich strany? Jednoducho by to znamenalo, 

že by si splnili záväzok, ktorý do tohto momentu voči Môjmu Novému Zjaveniu 

mali a že teraz potrebujú začať robiť niečo iné alebo sa angažovať v niečom inom, 

čo je tiež integrálnou súčasťou ich poslania. Ak sa také veci stanú, znamená to, že 

tieto Dialógy sú prostriedkom, pomocou ktorého bolo také odmietnutie aktivované. 

Nezabúdaj ani na minútu, čo znamená súčasný prebiehajúci posun. Jedným z jeho 

dôležitých aspektov je dostať všetkých do postavenia, stavu, kondície a na miesto, 

ktoré potrebujú zaujať a v ktorých sa potrebujú angažovať pokiaľ ide o určité 

dôležité činnosti, potrebné pre  toto konkrétne obdobie. Ak si také aktivity od nich 

vyžadujú, aby dočasne odmietli tieto Dialógy, a možno dokonca Moje Nové 

Zjavenie ako celok, potom robia presne to, čo majú robiť. Takže tieto Dialógy v ich 

prípade tiež poslúžili veľmi dobrému účelu. 

Na druhej strane, neprehliadni pozitívnu spätnú väzbu, ktorú si do tohto okamihu 

získal od niektorých čitateľov týchto Dialógov. Boli Mne i tebe hlboko povďační, 

uznanliví a hlboko ocenili, že sme im sprístupnili tieto Dialógy. A ako to vyjadril 

jeden z čitateľov, nesmierne mu pomohli dostať sa späť na správnu koľaj, z ktorej 

dočasne zišiel. 
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Vidíš, Peter, toto je jedna z najdôležitejších funkcií týchto Dialógov; pomôcť 

mnohým z vás dostať sa späť na správnu koľaj; poskytnúť podporu a povzbudenie 

všetkým Mojim agentom spojeným s Mojím Novým Zjavením; posilniť každého 

odhodlanie pokračovať o trochu dlhšie vo svojom poslaní a úlohe, ktoré odo Mňa 

má — pokiaľ sa všetko ohľadom negatívneho stavu nenaplní a nezavŕši a nezačne 

sa nový život v plnosti pozitívneho stavu; a uviesť do súladu a na patričné miesto 

všetky faktory, ktoré sú nápomocné pri tejto najvýznamnejšej úlohe. Vedome 

nemáš ani poňatia, čo so sebou súčasný posun skutočne prináša. 

Peter: Máš pravdu. Na tejto úrovni nemám ani poňatia, mimo toho, že akosi 

intuitívne viem, že je veľmi významný a dôležitý, možno jeden z najdôležitejších, 

ku ktorým doteraz došlo. 

Pán Ježiš Kristus: Je to tak, Peter. A teraz môžeš klásť svoje otázky. 

Peter: Keď už hovoríme o intuícii: Ako vieš, včera večer som dostal e-mail od 

pána zo Slovenska, v ktorom kladie zaujímavú otázku, týkajúcu sa záležitosti 

intuície. Pýta sa, či je pre čitateľa Nového Zjavenia možné, aby s Tebou viedol 

rozhovor bez toho, aby mal rozvinutú intuíciu (,jemný hlas vo vnútri‘) a bez toho, 

aby mal akýkoľvek iný prístup k získaniu informácií akéhokoľvek druhu. Napodiv, 

takú otázku, zvlášť o intuícii, položilo v minulosti niekoľko ďalších čitateľov 

Tvojho Nového Zjavenia. Tá otázka nebola nikdy náležite zodpovedaná alebo, aby 

som bol presnejší, ako si spomínam, nikdy nebola správne položená. Naprávam 

teda toto nedopatrenie a kladiem Ti tú otázku teraz: Po prvé, ako definuješ 

intuíciu? Čo je presne intuícia? A po druhé, existuje v súčasnosti, za súčasne 

existujúcich podmienok okrem intuície nejaký iný spôsob, ako s Tebou 

komunikovať? 

Pán Ježiš Kristus: Dôvod, prečo táto otázka nebola doposiaľ správne položená je 

ten, že až doteraz nebol vhodný čas na jej zodpovedanie. Ako vieš, Peter, všetko 

má svoj vlastný čas a miesto, alebo stav a podmienky. Otázka, ktorú kladie pán 

Beneš zo Slovenska, naznačuje dve veci: Prvú, že je čas prediskutovať túto 

záležitosť; druhú, tebe osobne naznačuje posun, Peter. Ako vieš, v druhej polovici 

decembra sa pán Beneš opýtal, či by bolo správne a vhodné položiť ti nejaké 

otázky všeobecného významu, a nie osobnej povahy. Jeho otázka na teba bola 

náznakom, že je čas, aby si opäť aktivoval tú časť tvojho poslania odo Mňa, ktorá 

si vyžaduje zodpovedanie takého typu otázok prostredníctvom týchto Dialógov. 

Samozrejme, v tom čase si vo svojej mysli nemal celkom jasno, akú formu bude 

mať to odpovedanie na otázky takej povahy. Odpovedal si mu, že by mal počkať, 

kým neodídeš na dôchodok. Takže, odišiel si na dôchodok a teraz pracuješ na plný 

úväzok pre Mňa a pre Mojich agentov, spojených s Mojím Novým Zjavením, 

nachádzajúcich sa nielen na planéte Nula, ale aj inde. Nemysli si ani na sekundu, 

že tieto Dialógy sú obmedzené len na tých pár čitateľov, ktorí sú na vašej planéte. 

Bol by si prekvapený, keby si zistil, koľkí a kto iný ich ešte číta alebo počúva 

počas našich rozhovorov. 
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Vráťme sa však k otázke položenej pánom Benešom a inými v minulosti. Zdá sa, 

že niektorí ľudia uvažujú o intuícii ako o niečom hmatateľnom, sídliacom niekde 

vo vašom mozgu, vnútornostiach alebo v srdci, alebo akoby sa niekde vo vás 

nachádzal nejaký malý tvor, šepkajúci do vášho vnútorného ucha a hovoriaci vám 

pri odpovedi na vaše otázky, čo robiť a ako to robiť. Takýto spôsob ponímania 

intuície je úplne pomýlený. Z duchovného hľadiska intuíciu možno definovať 

ako stav a proces jedincovej mysle, ktorý rozlišuje, zisťuje, rozumie, chápe a 

vníma udalosti a javy, ku ktorým dochádza vo vnútornom a vonkajšom svete, 

bez potreby analyzovať, racionálne zvažovať, alebo hľadať dôkaz o tom, či to 

tak je, alebo nie je. Inými slovami, intuícia je stav vnútorného poznania, bez 

akýchkoľvek vonkajších dôkazov, že niečo je, alebo nie správne, že niečo je, alebo 

nie vhodné a že to niekto myslí úprimne, alebo nie. Externejšie a vedeckejšie 

možno intuíciu definovať ako náhle, nečakané nazretie do toho, ako čo 

najúčinnejšie a najsprávnejšie vyriešiť nejaký problém, alebo nájsť riešenie 

naliehavého zámeru, ktorý je potrebné realizovať kvôli náležitému, účinnému 

a správnemu fungovaniu, alebo ako dostať správne odpovede na svoje otázky. 

Ako z obidvoch týchto definícií intuície vidíš, vždy je to niečo, čo prichádza 

zvnútra, nikdy nie z vonka. Je to stav vnútra, ktorý vyžaruje všetky odpovede na 

vaše otázky z Mojej prítomnosti a dáva podnet, aby sa uskutočnili všetky veľké 

vedecké a iné typy objavov. Dokonca aj z hľadiska všeobecnej vedeckej úvahy a z 

hľadiska typického ľudského chápania tejto záležitosti je jasné, že všetko pravé 

poznanie pochádza z jedincovho vnútra, a nie z vonka. Až na to, že tento fakt 

nechcú priznať. 

Táto funkcia intuície, ako aj schopnosť intuitívne poznávať/vnímať, pramení z 

Mojej prítomnosti v každého schopnosti voliť si a meniť sa. Ja som jediný zdroj jej 

výskytu, manifestácie a funkcie. Toto je dôvod, prečo sa vo všetkých knihách 

Môjho Nového Zjavenia tak veľmi a tak často zdôrazňuje, že každý by sa mal 

spoliehať na svoju vlastnú intuíciu. Spoliehanie sa na svoju vlastnú intuíciu v 

tomto kontexte znamená spoliehanie sa na Mňa vo vás. Pretože Som prítomný v 

každého schopnosti voliť si a meniť sa — inak by nikto nebol schopný prežiť ani 

zlomok sekundy  každý má potenciálnu schopnosť intuitívne poznávať/vnímať. 

To, ako veľa alebo ako málo je niekto schopný využiť jej vlastnosti vo svojom 

živote a to, čo vie ponúknuť svojmu nositeľovi, je určené stupňom, hĺbkou a 

rozsahom, ako aj vnímaním, rozlišovaním a správnym aplikovaním intuitívneho 

rozlišovania. 

Bola to intuícia, ktorá sa kvôli tejto konkrétnej funkcii stala jedným z hlavných 

terčov negatívneho stavu. Sily negatívneho stavu vložili všetky druhy blokov a 

bariér do ľudskej genetickej štruktúry, do ľudskej mysle a vôkol nej, s cieľom 

nesmierne im sťažiť, aby v sebe aktivovali dar intuície. V podstate je to pokus 

odstaviť ich odo Mňa alebo od prístupu ku Mne. Ako vieš, v súčasnosti, za 

nesmierneho zhusťovania sa negatívneho stavu, väčšina ľudí stratila schopnosť 

intuitívneho rozlišovania. V skutočnosti ju nestratili úplne, ale za prísľubov síl 
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negatívneho stavu sa od nej odvrátili preč. Namiesto nej počúvajú niekoho iného či 

niečo iné, vo väčšine prípadov to, čo im hovorí negatívny stav. 

Naproti tomu, vy, Moji agenti spojení s Novým Zjavením, ste boli pod jeho 

vplyvom schopní aktivovať ten dar ešte viac než predtým. Ste schopní využívať ho 

neustále. Pokiaľ ide o odpoveď na otázku pána Beneša, dovoľ Mi, aby Som 

ilustroval skutky intuície na nasledovnom príklade: Keď čítaš Moje Nové Zjavenie, 

jeho Doplnky a tieto Dialógy a keď premýšľaš o ich obsahu a princípoch, s istotou 

vieš, cítiš, takpovediac, vo svojich vnútornostiach, že to, čo sa v nich tvrdí, je bez 

akýchkoľvek pochybností pravdivé a správne a že obsahujú Moje Pravé Slovo. 

Netúžiš, nepotrebuješ, nežiadaš, nechceš, neočakávaš, alebo nevyhľadávaš žiadne 

vonkajšie, hmatateľné alebo presvedčivé dôkazy, či to, čo je v nich obsiahnuté, je 

pravda, alebo lož. Jednoducho vieš, že je to pravda. A ak sa ti z takého či onakého 

dôvodu také dôkazy na základe vonkajších udalostí či prostriedkov naskytnú, ako 

sa to predvídalo alebo na čo sa upozorňovalo v Mojom Novom Zjavení, 

jednoducho ich uznáš s vedomím, že aj keby si ich nemal k dispozícii, ani trochu 

by to nezmenilo nič na tvojom postoji a na akceptovaní princípov obsiahnutých v 

Mojom Novom Zjavení. 

Je teda úplne jasné, že ak niekto číta a prijíma Moje Nové Zjavenie, taká osoba, 

vrátane pána Beneša, má veľmi dobre rozvinutú intuíciu. Inak by ho nebola 

schopná prijať alebo praktizovať. Prijatie a praktizovanie princípov Môjho Nového 

Zjavenia vždy prichádza odo Mňa, znútra každého, kto ho číta. Kvôli tomuto faktu 

je zrejmé, že taká osoba so Mnou komunikuje vždy, keď číta, zvažuje, myslí na to 

a praktizuje to, čo učím v Mojom Novom Zjavení, s vrodeným poznaním, že je 

správne tak konať, pretože ono obsahuje Moju Božskú Pravdu z Božskej Múdrosti 

Mojej Božskej Bezpodmienečnej Lásky. 

Na základe toho, že dotyční robia, čo bolo práve uvedené vyššie, sú neustále 

inšpirovaní ohľadom poznania, rozoznávania, vnímania, pociťovania a konania 

toho, čo je pre neho alebo pre ňu správne robiť v ich vlastnom individualizovanom 

a zosobnenom živote. V tomto ohľade netreba alebo sa nevyžaduje — pokiaľ tu 

nebola pôvodná dohoda medzi Mnou a tým prípadným jedincom — aby mali 

ohľadom Mňa nejakú zázračnú víziu; osobné objavenie sa pred jeho/jej zrakom, 

aby Som mu/jej povedal, čo robiť a ako to robiť, alebo dávajúc mu/jej 

autoritatívnym a pôsobivým hlasom očakávané odpovede na jeho/jej otázky. Len 

negatívny stav má rád taký fantazijný program. 

Ak teda niekto súhlasil s tým, že prijme odo Mňa na planéte Nula poslanie, pričom 

tiež súhlasil, že počas neho nebude mať ohľadom Mňa také priame, vizuálne či 

akékoľvek iné hmatateľné zážitky, to potom znamená, že súhlasil aj s tým, že bude 

všetkým všade ilustrovať a demonštrovať svoju oddanosť a lojálnosť voči Mne bez 

akéhokoľvek takého priameho vstupu odo Mňa. Tá osoba súhlasila, že sa bude 

spoliehať výlučne na Moje Nové Zjavenie tak, že dospeje k jeho prijatiu čisto 

racionálnymi a logickými prostriedkami, a nie vďaka akejsi zázračnej konverzii 
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alebo rozprávkovému zážitku, ktorý mu/jej poskytne absolútnu istotu, že 

komunikuje so Mnou. Z hľadiska negatívneho stavu by to bolo príliš jednoduché. 

Aby Som však zas a znovu zopakoval, maj na pamäti, že každý, kto číta, prijíma a 

praktizuje Moje Nové Zjavenie, na základe týchto faktorov neustále so Mnou 

komunikuje. Jediným dôvodom tohto nepopierateľného faktu je to, že Som vo 

Svojom Novom Zjavení neustále a nepretržite prítomný. 

Preto, ak si niekto myslí, ak sa domnieva, alebo ak cíti, že ku Mne nemá priamy 

prístup, aby získal nejaké potrebné alebo nutné informácie, musí si zapamätať 

nasledovný fakt: Jediný spôsob, ako si môže byť istý ohľadom čohokoľvek vo 

svojom živote, je neustále overovanie všetkého svojho správania, skutkov, 

rozhodnutí, myšlienok, pocitov, emócií, úmyslov, motivácií, chcenia, vzťahov, 

angažovania sa, podnikaní, povinností, odhodlania či čohokoľvek, čo má, podľa 

obsahu Môjho Nového Zjavenia ako celku a podľa všetkých jeho princípov, 

pravidiel, ideí, pojmov a zákonov. Ak niekedy zistí nejakú nezrovnalosť vo svojom 

spôsobe života, ako bolo práve načrtnuté vyššie, pokiaľ ide o požiadavky Môjho 

Nového Zjavenia, potom mu/jej jeho/jej intuícia hovorí, že sa nedrží cesty, s ktorou 

súhlasil/a vo svojom živote na tejto planéte. Inými slovami, hovorí mu/jej, že 

prestal/a so Mnou komunikovať. Naproti tomu, ak po prekontrolovaní všetkého vo 

svojom živote pomocou Môjho Nového Zjavenia zistí plnú zhodu s ním a ak sa 

v jeho/jej živote všetko potvrdí, jeho/jej intuícia mu/jej hovorí, že neustále so 

Mnou komunikuje. V tom prípade bude vedieť, čo robiť, ako to robiť, prečo sa veci 

odohrávajú tak, ako sa odohrávajú a správne zistí všetky ostatné veci, ktoré sú pre 

neho/ňu zaujímavé a dôležité. 

Vezmi si napríklad vyhlásenie pána Beneša, že po tomto Novom roku on, ako aj 

všetci spojení s Mojím Novým Zjavením v jeho meste Žiline na Slovensku, 

pociťoval alebo vnímal väčšiu mieru ťažkostí, ťažoby, depresívnejšie stavy a 

melanchóliu. A pokračuje ďalej položením otázky, či tie stavy mysle nemajú niečo 

dočinenia s nejakým vývojom na planéte Nula a s Mojimi plánmi v tomto ohľade. 

Čo to tebe a/alebo jemu hovorí? Intuícia pánovi Benešovi hovorí, že áno, niečo sa 

skutočne deje s touto planétou, a áno, nejako sa to týka Mojich plánov ohľadom 

osudu planéty Nula a všetkého ostatného. 

Intuícia pána Beneša odzrkadľuje veľmi silné zhusťovanie negatívneho stavu v 

jeho oblasti, ako aj všade inde na planéte Nula a v celej Zóne Vymiestnenia. Čo 

myslíš, ako sa prejavuje taká silná kondenzácia negatívneho stavu? Medziiným, v 

životoch ľudí, ktorí si uvedomujú tieto fakty pomocou svojej intuície, aj keď ich 

veľmi často nedokážu uchopiť, obrazne povedané; prejavuje sa zintenzívnením 

negatívnych pocitov, myšlienok, stavov a podmienok; skľučujúcim, depresívnym a 

melancholickým dumaním; zdanlivou bezmocnosťou, beznádejou a zúfalstvom; a 

podobnými veľmi negatívnymi pocitmi a zážitkami. 
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Koniec koncov, čo očakávaš od povahy negatívneho stavu? Nejaké poklepanie po 

pleci, s odmenou vo forme bohatstva, šťastia a spokojnosti? Áno, niektorí z jeho 

vlastných agentov a ľudských otrokov budú počas tejto silnej kondenzácie dočasne 

odmenení takými vecami a darmi. Neočakávaj však, že sa to stane Mojim agentom. 

Kvôli ich intuitívnemu uvedomovaniu si súčasných pomerov v ríši negatívneho 

stavu a na tejto planéte budú odzrkadľovať opak toho, čo prežívajú agenti 

negatívneho stavu a ľudskí otroci. 

Aby ste sa však nechytili do pascí silne sa zhusťujúceho úsilia negatívneho stavu, 

pre vás, Mojich agentov, je vhodné pozerať sa na celú situáciu iným spôsobom. Ak 

pociťujete depresiu, ťažobu, beznádej, bezmocnosť, melanchóliu a zúfalstvo, 

umožňujete negatívnemu stavu, aby do vás prenikol. Koniec koncov, všetky také 

pocity, emócie, stavy a myšlienky majú negatívny pôvod. Sú z negatívneho stavu. 

Umožniť im, aby sa vás zmocnili, v podstate znamená umožniť negatívnemu stavu, 

aby vás ovplyvňoval a aby vás ovládal. 

V takom prípade vám agenti negatívneho stavu, a najmä renegáti povedia: „Aha, 

vidíš, ty nie si dobrý/á, si slaboch, si zbabelec, nie si lepší/ia než ktorýkoľvek iný 

náš ľudský otrok. Čo je u teba iné? Absolútne nič! A ty chceš, aby sme boli ako ty? 

Ale choď, človeče, nepovedz nám, že takýto je ten tvoj drahocenný pozitívny stav. 

Prečo by sme mali vôbec niekedy uvažovať o predstave alebo o myšlienke, že 

budeme konvertovať do pozitívneho stavu, ak ty si takýto/takáto? Ak ty si pravý a 

príkladný reprezentant pozitívneho stavu, nechceme s ním mať nič spoločné  

nikdy. My sme šťastní v našom negatívnom stave. Koniec koncov, on je negatívny 

len z vášho úbohého hľadiska, a nie z nášho. Váš pozitívny stav je negatívny, ak 

vám umožňuje prežívať také zlé, nešťastné a negatívne pocity a stavy.“ 

Ako teda z tohto možného scenára vidíte, ak dovolíte, aby ste podľahli takým 

negatívnym pocitom a stavom, ak ste príliš zahĺbení do negatívneho stavu a do 

toho, čo spôsobuje, ste veľmi slabými predstaviteľmi Môjho pozitívneho stavu. 

Nedávate dobrý príklad toho, aké je to byť Mojím agentom. 

Kvôli týmto faktom sa vám odporúča, aby ste sa sústredili na Mňa, na pozitívne 

aspekty svojho života, na svoje chápanie skutočného významu všetkých týchto 

udalostí, ku ktorým dochádza počas súčasného posunu i inokedy. Opýtajte sa, 

prosím, sami seba, koľkí z vás na planéte Nula majú výsadu byť súčasťou Môjho 

Nového Zjavenia, vlastniť pravé poznanie pseudo-reality negatívneho stavu a 

všetkého ostatného, čo sa týka ľudského života a vášho poslania a úlohy v role 

Mojich predstaviteľov na planéte Nula. Uvedomenie si týchto dôležitých faktov by 

malo účinne anulovať akékoľvek také negatívne pocity a stavy. Sústreďte sa na to, 

a nie na negatívnosť negatívneho stavu. Každý vie, že negatívny stav je negatívny. 

Vy si s ním nepotrebujete špiniť svoj život. Namiesto toho otvorte svoju myseľ a 

srdce Môjmu Novému Zjaveniu, Mne a Môjmu pozitívnemu stavu, ktorý vo vás 

sídli. Zaoberanie sa negatívnym stavom a umožnenie mu, aby vám vnútil také 

negatívne pocity a stavy, vám môže účinne znemožňovať zažitie Mojej prítomnosti 
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vo vás. V tom prípade by ste skutočne mohli byť odrezaní od zažitia čohokoľvek 

pozitívneho, obsiahnutého v Mojej Novej Prirodzenosti. Ak by sa to malo stať, 

stratili by ste tiež prístup k svojej intuícii. Musím povedať viac o tejto záležitosti? 

Peter: Nie Pane, je to úplne jasné. 

Pán Ježiš Kristus: Veľmi dobre, Peter, v tom prípade by Som odporúčal, aby sme 

tu prestali a aby sme pokračovali buď zajtra, alebo kedykoľvek budeš mať chuť. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za túto veľkú príležitosť slúžiť Ti. 

Pán Ježiš Kristus: Rado sa stalo, Peter. Príjemné popoludnie. 
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Sedemnásty Dialóg 
 

12. januára 1999 

 

Peter: Počas mojej skorej rannej meditatívnej prechádzky prišlo opäť na pretras 

umieranie, smrť a zážitok na prahu smrti. Znamená to, že by Si chcel poskytnúť 

nejaké bližšie objasnenie tejto záležitosti? Na myseľ mi prišli nejaké ďalšie otázky 

ohľadom tejto záležitosti a niektorých vyhlásení Biblie, ktoré sa jej týkali, ako aj 

ohľadom Swedenborgových zážitkov v tejto súvislosti. Mali by sme sa na ne 

zamerať v tomto Dialógu? 

Pán Ježiš Kristus: Každopádne, Peter, každopádne. Otázka, ktorú máš na mysli, 

sa týka možných existujúcich nezrovnalostí medzi všeobecnými črtami procesu 

smrti a následného vzkriesenia a medzi Mojím vyhlásením o zosobnení a 

individualizovaní tohto procesu. 

V tomto ohľade musíš rozlišovať medzi tromi faktormi. Prvý sa týka spôsobu alebo 

štýlu, akým kto zomrie na vašej planéte. Individualizovaný a zosobnený faktor sa 

najviac prejavuje v tomto spôsobe alebo štýle. To, ako a akým spôsobom ľudia 

zomrú, závisí od dohody medzi Mnou a nimi. Ako vieš, niektorí ľudia zomrú na 

starobu, niektorí počas dlhotrvajúcej fyzickej choroby, niektorí pri nejakom 

nešťastí, ako je autonehoda, letecké nešťastie, zemetrasenie, požiar, vražda, 

zastrelenie, vojny, poprava, a mnohými podobnými spôsobmi. Ďalším bodom v 

tomto prvom individualizovanom a zosobnenom faktore je jedinečný zážitok, ktorý 

každý prežíva počas umierania. Neexistuje ani jediná osoba, ktorá by mala počas 

tohto rovnaký subjektívny a vnútorný zážitok, ako ktorákoľvek iná osoba. 

Dôvodom tejto časti diskutovaného faktora je to, že každý jedinec manifestuje 

počas umierania jedinečné zážitky, ktoré sú zaznamenané v Univerzalite-Toho-

Všetkého alebo v Strážcovi-Toho-Všetkého-Naveky, za účelom poučenia sa 

každého zo všetkých jemných odtieňov toho procesu, a čo to znamená alebo aké to 

je mať také zážitky. 

Toto vyhlásenie musíte chápať tak, že proces umierania a smrti je pre tých 

obyvateľov pozitívneho stavu a Stvorenia vo všeobecnosti, ktorí sa nikdy 

neinkarnovali na vašu planétu, neznámym faktorom. Ako vieš, smrť a umieranie sú 

vynálezom negatívneho stavu. Sú neoddeliteľnými zložkami prirodzenosti 

negatívneho stavu. Taký fenomén neexistuje nikde. Špecifickosť, jedinečnosť a 

všetky najnepatrnejšie detaily procesu umierania a smrti odzrkadľujú veľmi 

dôležitý faktor života v negatívnom stave. Kvôli faktu, že prirodzenosť 

negatívneho stavu sa musí prejaviť v takmer nekonečných variáciách spôsobov a 

štýlov, a pretože je vo svojej manifestácii a aktualizácii takisto individualizovaná a 

zosobnená, bolo nutné dovoliť tento jedinečný, nezvyčajný, neopakovateľný a 

nenapodobiteľný spôsob, akým ľudia zažívajú proces umierania a smrti samotnej. 



Dialóg 17 

- 127 - 

Tým spôsobom sa neustále manifestuje a poskytuje pre poučenie všetkých v celom 

bytí a existencii dôležitý aspekt pravej prirodzenosti negatívneho stavu. 

Vyššie sa hovorí, že prirodzenosť negatívneho stavu sa musí manifestovať v 

takmer nekonečných variáciách spôsobov a štýlov. Slovo ,takmer‘ naznačuje fakt, 

že negatívny stav je relatívny, pominuteľný, dočasný a spejúci k zániku. Nemá 

možnosť pokračovať naveky. Avšak, v procese manifestácie všetkých aspektov 

svojej povahy si vyžaduje postupné odhalenie všetkých čŕt svojej odpornej tváre. 

Ako bolo uvedené v Mojom Novom Zjavení, náhle odhalenie celej jeho 

prirodzenosti by spôsobilo neznesiteľné a neprekonateľné zaťaženie všetkých v 

bytí a existencii. Kvôli svojmu relatívnemu stavu by nemohli absorbovať celú 

skúsenosť toho, čo to znamená byť negatívny, zlý a žiť v skresleniach a 

nepravdách. V takom prípade by prestali existovať. Toto je dôvod, prečo ilustrácia 

a demonštrácia všetkého ohľadom prirodzenosti negatívneho stavu trvá vo vašom 

planetárnom čase tak dlho — takmer milióny rokov. 

Druhý faktor tejto záležitosti sa týka procesu vzkriesenia kohosi, kto práve zomrel. 

Je to tento proces, v ktorom možno nájsť niektoré všeobecné črty. Tieto všeobecné 

črty sa týkajú výlučne faktu, že vzkriesenie znamená infúziu nového života. Kvôli 

faktu, že život vždy vzniká zo Zdroja Absolútneho Života — zo Mňa, z Pána Ježiša 

Krista, som to Ja, Kto kriesi ľudí buď osobne, alebo prostredníctvom špeciálne 

určenej skupiny anjelov, ktorých som Ja osobne školil a určil, aby poskytovali také 

dôležité služby. Ako vieš, proces vzkriesenia je procesom pozitívneho stavu. Len v 

pozitívnom stave a len prostredníctvom pozitívneho stavu sa môže objaviť a plne 

manifestovať a prežiť pravý život. 

Presne tu sa však podobnosti tohto činiteľa končia. Zažívanie, vnímanie, 

pociťovanie, myšlienky, dojem a všetky ostatné faktory toho procesu sú vždy 

jedinečné, individualizované a zosobnené. Neexistujú dva rovnaké zážitky v tomto 

ohľade. 

Tretí faktor tejto záležitosti sa týka toho, čo sa stane po zavŕšení vzkriesenia. Toto 

je faktor, ktorý má najmenej spoločných vecí. Existuje tak veľa možností a druhov 

zážitkov, že by bolo márne pokúšať sa ich všetky opísať. Každý jedinec v tomto 

ohľade prežíva svoj vlastný, veľmi osobný a jedinečný zážitok. Toto je stavom 

jeho osobného Posledného Súdu. Jeho výsledky určia výbery a následné 

umiestnenie príslušného jedinca do jeho/jej vlastného stavu a kondície. 

Peter: A čo Swedenborgov opis procesu umierania a vzkriesenia, ako aj opis 

spôsobu života po tomto procese? Je ešte stále platný? 

Pán Ježiš Kristus: Ako vieš, Peter, Swedenborg bol uvedený do stavu zdanlivej 

smrti, so zachovanou schopnosťou vedome pozorovať a zaznamenávať ten zážitok. 

Anjeli, ktorí na ňom ten proces vykonávali, boli nútení domnievať sa, že skutočne 

zomrel. Tento proces sám osebe, ako ho zažil a opísal Swedenborg, je dobrým 

priblížením toho, čo sa v niektorých prípadoch, no nie vo všetkých, počas toho 
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odohráva. V súčasnosti, so všetkými tými ohromnými a fundamentálnymi 

zmenami, môžu byť veci veľmi odlišné. V tomto ohľade teda tiež nemôžeme robiť 

žiadne zovšeobecnenia. Avšak to, čo zakúsil Swedenborg, je v zhode s tým, čo 

bolo o tejto záležitosti povedané vyššie  že Ja som Jediný/Jediná, buď osobne, 

alebo prostredníctvom Svojich špeciálnych typov anjelov, Kto vykonáva akt 

vzkriesenia. V jeho prípade to urobili Moji anjeli. Swedenborgov opis sa v podstate 

týka procesu zosúladenia dychu jedincových pľúc, úderu jeho srdca a vedomia jeho 

mozgu s oblasťou a atmosférou intermediárneho sveta alebo toho, čo on zvykol 

nazývať Svetom Duchov. Neber slová ,pľúca‘, ,srdce‘ a ,mozog‘ doslovne. To nie 

sú fyzické entity, ktoré vnímate a chápete prostredníctvom vášho fyzického 

ponímania — akoby boli fyzickej povahy — ktoré sa nachádzajú vo vašom tele. Sú 

duchovnými súvzťažnosťami čohosi vo Svete Duchov, čo sa približuje tomu, čo je 

vám známe ako fyzické pľúca, srdce a mozog. 

To, čo sa deje potom, sa však v porovnaní s jeho opisom značne zmenilo. 

V skutočnosti nič nie je také, aké to bývalo za jeho čias. Naproti tomu, ak dôkladne 

analyzuješ životný štýl toho Sveta, ako ho opísal Swedenborg alebo aký skutočne 

bol v čase, keď ho opisoval, všimneš si zaujímavú paralelu medzi tým, čo sa tam 

dialo vtedy, a tým, čo sa tam deje počas takzvaného ,zážitku na prahu smrti‘ — ako 

ho opísali niektorí ľudia. V obidvoch prípadoch je to stav očakávaní. Obyvatelia 

toho Sveta, ako aj osoby so zážitkom na prahu smrti, žili v ilúziách svojich 

očakávaní. Zo svojich osobných očakávaní si vybudovali životný štýl a svoje 

vlastné osobné prostredie, zhodné so svojimi očakávaniami, veriac, že žijú v 

skutočnom svete a že žiadna iná existencia nie je možná alebo predstaviteľná, 

jedine tá, ktorú im poskytli ich očakávania. 

V dobe Swedenborga mal Svet Duchov alebo to, čo sa teraz nazýva Intermediárny 

Svet, túto funkciu — umožniť ľuďom, aby manifestovali a zažili spôsob a štýl 

života v súlade so svojimi očakávaniami. Ako vieš, po ich vlastnom Poslednom 

Súde, ktorého svedkom bol Swedenborg, sa povaha toho sveta úplne zmenila. Už 

tam nikto viac nemôže žiť v súlade so svojimi ľudskými očakávaniami. Faktor 

očakávaní bol presunutý do predvstupnej oblasti, ako je to vnímané a prejavované 

v zážitku na prahu smrti. Jediným rozdielom je to, že zatiaľ čo v dobe 

Swedenborga mohol život v očakávaniach trvať mnoho storočí (do 

Swedenborgových čias), v predvstupnej oblasti je veľmi krátky, trvajúci len do 

okamihu, keď osoba, ktorá práve zomrela, prekročí čiaru, za ktorou už nie je 

možný návrat. 

Ako vieš, Peter, nikomu nie je známe, čo sa za tou čiarou deje alebo odohráva. 

Dôvod, prečo nebolo nikdy nikomu dovolené, aby sa vrátil po prekročení tej čiary 

späť, tkvie vo fakte absolútne individualizovaných a zosobnených zážitkov, 

ktorými každý prechádza. Ak by sa mal niekto po jej prekročení vrátiť a opísať 

zážitky, ktoré sa tam odohrali, ľudí by to negatívne podmieňovalo, aby očakávali 

rovnaký druh zážitkov alebo udalostí. Vnucovali by svoje očakávania tomu 

procesu, brániac skutkom Mojej Božskej Prozreteľnosti, ktoré sa týkajú ich 
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budúceho osudu; a bránili by zjaveniu toho, kto sú a prečo vôbec boli v ľudskom 

živote na planéte Nula, účinne a zbytočne predlžujúc svoje umiestnenie v nimi 

naposledy zvolenom stave a položení. Existujú určité ďalšie rozhodujúce a 

nanajvýš dôležité dôvody, prečo nie je možný taký návrat po prekročení tej čiary. 

Sú však absolútnej povahy, ktorú vám nemožno zjaviť kvôli vášmu relatívnemu 

stavu. Žiadna relatívna myseľ by nemohla plne pochopiť, prečo je to tak. 

Ako vieš, Peter, jednou z najdôležitejších a najrozhodujúcejších činností, ktorá sa 

odohráva potom, ako jedinec prekročí tú čiaru, odkiaľ niet návratu, je nanajvýš 

nutné objavenie svojej pravej prirodzenosti, zbavenej všetkých vnucujúcich 

faktorov, ktoré boli získané počas života na planéte Nula a na základe žitia 

takzvaného ľudského života. Všetky roly, masky, vrstvy väzieb, nesprávne 

identity, nesprávne sebapoňatia, nesprávne sebapredstavy, nesprávne 

sebavnímania, nesprávne sebaakceptovanie a nesprávne sebachápanie a podobné 

nevhodné a neskutočné faktory ohľadom seba samého/samej, musia byť odstránené 

a eliminované, aby bolo možné opätovne získať, správne manifestovať a uviesť do 

pozície ďalších dôležitých volieb pôvodnú prirodzenosť, ako som ju stvoril Ja, 

alebo ako ju vyfabrikovali sily negatívneho stavu pred inkarnovaním sa na planétu 

Nula, to je jedno, o ktorý prípad sa jedná. Taká práca môže z hľadiska vášho 

planetárneho ponímania času kvôli svojej zložitosti a dôležitosti trvať dlho. Dĺžka 

tejto práce závisí od stupňa a rozsahu, v akom sa kto stotožnil so všetkými tými 

rolami a inými vnucujúcimi faktormi ľudského života. Čím väčšie a silnejšie 

stotožnenie, tým intenzívnejšiu prácu je potrebné vykonať a tým dlhšie trvá. A 

naopak: čím menšie a slabšie stotožnenie, tým menej práce je potrebné vykonať a 

tým rýchlejšie sa dokončí. 

V tomto bode jedincovho stavu po smrti je mu/jej daná voľba podstúpiť tento 

dôležitý a rozhodujúci proces buď v Novej Škole — táto voľba naznačuje 

pripojenie sa k pozitívnemu stavu — alebo niekde inde (v tomto ohľade by bolo 

lepšie použiť slovo ,v nejakom inom stave‘, aby sme sa vyhli časopriestorovej 

konotácii jeho významu). V takom prípade by bolo zatiaľ voľbou dočasné 

pripojenie sa k negatívnemu stavu v niektorom z jeho Pekiel. 

U agentov Môjho pozitívneho stavu inkarnovaných na planéte Nula, ktorí počas 

svojej pracovnej cesty na nej nie sú otvorene spojení s Mojím Novým Zjavením, je 

situácia trochu iná. K trochu inému procesu dôjde aj u tých Mojich agentov na 

planéte Nula, ktorí sú otvorene spojení s Mojím Novým Zjavením. 

V prípade tých agentov pozitívneho stavu, ktorí nie sú otvorene spojení s Mojím 

Novým Zjavením, sa musí najskôr vytvoriť ich otvorené spojenie. Z tej pozície, zo 

získaného poznania jeho obsahu a jeho princípov, sa pomocou toho poznania a 

tých princípov oddelí a odstráni všetka kontaminácia, znečistenie, jedy a všetko 

ostatné typickej ľudskej povahy, čo sa na nich nalepilo počas ich pseudo-života na 

planéte Nula a čo si so sebou priniesli do duchovného sveta. Odhalia sa ich 

pôvodné spomienky, pravé totožnosti a dohody, ktoré mali so Mnou, a oni sa 
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pripoja k domovskej základni, z ktorej pochádzajú a z ktorej sa inkarnovali na 

planétu Nula. 

Tí z vás, ktorí sú otvorene spojení s Mojím Novým Zjavením a ktorí majú výsadu 

vlastniť všetko poznanie ohľadom týchto záležitostí a ohľadom všetkého ostatného 

obsiahnutého v Mojom Novom Zjavení, sú uvedení do postavenia, v ktorom sú 

dekontaminovaní od všetkého typicky ľudského. Vaša pamäť je otvorená všetkému 

ostatnému, o čom ste nemali žiadne vedomé uvedomenie, ako je napríklad vaša 

pravá totožnosť, prirodzenosť sveta, z ktorého ste sa inkarnovali na planétu Nula a 

podobné dôležité záležitosti. Počas toho sa určí, do akej miery bol váš život na 

planéte Nula zhodný s tým, čo ste vedeli a čo ste si uvedomovali, a nakoľko ste 

dodržiavali princípy Môjho Nového Zjavenia počas svojej pracovnej cesty na vašej 

planéte. 

Vcelku vzaté, tí z vás, ktorí sú otvorene spojení s Mojím Novým Zjavením, majú 

značne kratšiu periódu prechádzania a završovania tohto dôležitého procesu než 

všetci ostatní. V niektorých prípadoch môže ten proces trvať len pár hodín alebo 

pár dní, v závislosti od stupňa a rozsahu vášho stotožnenia sa s väzbami a priľnutia 

k väzbám, ktoré ste si so sebou priniesli z planéty Nula, alebo v závislosti od toho, 

ako sa vám páčilo bytie vo vašom ľudskom živote. Páči sa niekomu z vás bytie vo 

vašom ľudskom živote? To je otázka! Veselo sa smejeme — všetci. 

Keď hovoríme o smiechu. Niektorí senzitívni jedinci by snáď mohli vo svojom 

typickom ľudskom postoji vnímať náš smiech ako niečo nevhodné, dokonca 

útočné. V pozitívnom stave smiech znamená vždy radosť, rozkoš, potešenie, 

šťastie, povznesenie a podobné veľmi pozitívne ním vyjadrované emócie. Nikdy 

neznamená vysmievanie sa z niekoho alebo niečoho, alebo potieranie niekoho, 

alebo zosmiešňovanie niekoho. Také negatívne emócie sú všetkým v pozitívnom 

stave neznáme. To nikomu vôbec ani na um nepríde. 

Vráťme sa však k zážitkom Mojich agentov spojených s Mojím Novým Zjavením, 

potom, ako sú vzkriesení. Ako bolo uvedené pri mnohých príležitostiach, mnohé 

veci, ktoré platia u väčšiny jedincov, veľmi často u vás, ktorí ste spojení s Mojím 

Novým Zjavením, neplatia. U vás to môže byť veľmi odlišné. Nikdy nepodceňujte, 

čo viete, čo máte k dispozícii a aké je vaše postavenie na planéte Nula. Nezáleží na 

tom, ako sa navonok podobáte všetkým ostatným, nezáleží na tom, aký máte na 

seba názor z pozície vášho vonkajšieho sebavnímania, nezáleží na tom, aké 

postavenie zastávate v ľudskom živote, nezáleží na tom, akí dôležití alebo 

nedôležití sa zdáte byť ostatným ľuďom, či dokonca sebe samým, kvôli vášmu 

spojeniu s Mojím Novým Zjavením, ak vo svojom živote praktizujete jeho 

princípy, zákony, idey a pojmy kvôli nim samotným, bez očakávania nejakej 

odmeny, ste schopní obísť veľa vecí, ktoré by ste inak nevyhnutne museli prežiť. 

Takže nikdy nezovšeobecňujte alebo neaplikujte, alebo neočakávajte, že sa vám 

stane niečo, čo sa môže stať a čo sa snáď stane ostatným v tomto ohľade. Niečo z 
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toho sa môže stať tak, a niečo z toho sa môže stať úplne iným, dokonca nečakaným 

spôsobom. 

Potom, ako zažijete proces vzkriesenia a to, čo bolo opísané z hľadiska vášho 

prípadu, ako Mojich agentov spojených s Mojím Novým Zjavením, v tomto bode 

učiníte rozhodnutie a voľbu, či by bolo pre niekoho z vás užitočné a prospešné, aby 

sa stal členom kohosi duchovnej rodiny. Tí z vás, ktorí sú silno spojení 

prostredníctvom lásky, náklonnosti, hlbokého priateľstva a podobných dôležitých 

činiteľov a, samozrejme, čo je najdôležitejšie, prostredníctvom Môjho Nového 

Zjavenia a ktorí Mi slúžili na planéte Nula v rolách spríkladňovania a 

demonštrovania života v súlade s princípmi Nového Zjavenia, sa stanú členmi 

duchovnej rodiny tej osoby, ktorá zostala na planéte Nula. 

Je logické a prezieravé predpokladať, že takéto spojenie, ktoré existovalo na 

planéte nula medzi niektorými z vás, asi potrebuje trvať ďalej aj potom, ako bude 

jeden z vás odvolaný, aby sa udržala línia práce, ktorá sa vykonávala z pozície 

planéty Nula a ktorá musí pokračovať z odlišného uhla, na odlišnom základe, s 

odlišným obsahom, angažujúc aktívnych účastníkov z oboch smerov súčasne — z 

duchovného sveta, a súčasne z planéty Nula. Spomeňte si, čo Som vám povedal v 

jednom z Doplnkov v Koroláriách...!? Pri procese eliminácie negatívneho stavu 

budete pomáhať aj z tej pozície — z druhej strany. Čo myslíte, ako sa dosiahne 

taká pomoc? Medzi mnohými inými vecami, deje sa to po vašom odvolaní tak, že 

sa stanete členmi duchovnej rodiny toho, kto po vás zostal. 

Toto je tá rola, rola členov duchovnej rodiny kohosi, v ktorej budete schopní 

vzájomne komunikovať na nepretržitej báze — akýmkoľvek spôsobom, ktorý na to 

máte k dispozícii. Ako vieš, Peter, k takému spojeniu z obidvoch strán môže 

dochádzať už pokiaľ ste v ľudskom živote. Napríklad ty, Peter, slúžiš kvôli svojmu 

multivesmírnemu spojeniu a svojej nezvyčajnej pozícii mnohým v tej funkcii, ktorí 

sú takým či onakým spôsobom zaangažovaní do Môjho Nového Zjavenia na 

planéte Nula a inde. O čo viac budete takéto spojenie udržiavať vy všetci, ktorí 

budete zapojení do práce na eliminácii negatívneho stavu po vašom odvolaní! 

Teraz vidíš, prečo sa zdôrazňuje, že u tých agentov Môjho pozitívneho stavu, ktorí 

sú spojení s Mojím Novým Zjavením na planéte Nula, je situácia iná, než je u 

všetkých ostatných? 

Keď sme o tejto záležitosti hovorili na konci Pätnásteho Dialógu, k celému bytiu a 

existencii a pseudo-bytiu a pseudo-existencii, ako aj k celému ľudstvu sme hovorili 

cez ich nevedomé uvedomenie. Preto bolo veľmi dôležité, aby sa o tom povedalo 

to, čo bolo povedané v tom Dialógu, aby sa všetkým všade oznámila myšlienka, že 

nemajú očakávať, že sa veci odohrajú takým spôsobom, akým by to chceli ich 

vnútené očakávania. Naplnenie takých očakávaní by bolo pre všetkých duchovne 

veľmi nebezpečné. Tie vyhlásenia, ako aj všetky ostatné — a toto opakujeme 

znovu! — by sa nikdy nemali brať osobne, ani by sa nemali aplikovať na kohosi 

osobnú situáciu. V osobnej konotácii môžu, ale aj nemusia byť také. Naproti tomu, 
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keď hovoríme špecificky o Mojich agentoch na planéte Nula, spojených s Mojím 

Novým Zjavením, ich situácia môže byť úplne iná, kvôli ich špecifickým voľbám a 

úlohám. Nezabúdajte na dôležitý fakt: Prečo sa pseudo-tvorcovia rozhodli vzdať sa 

svojho úmyslu zničiť planétu Nula? Predovšetkým a hlavne kvôli vám, Mojim 

agentom spojeným s Mojím Novým Zjavením. Jasne si všimli, že čosi bolo u vás 

úplne iné, čosi, čo sa nehodilo k ich predstave o tom, akí by mali byť typickí ľudia. 

Vidíte teda, že vy nie ste typickí ľudia. Preto sa na vás mnohé veci nevzťahujú. V 

tomto okamihu by Som navrhoval, aby sme v tejto téme pokračovali zajtra — ak to 

bude možné a uskutočniteľné. 

Peter: Áno, s radosťou, môžeme pokračovať zajtra. Ďakujem Ti veľmi pekne za 

tieto informácie. 

Pán Ježiš Kristus: Rado sa stalo, Peter, ako vždy. Takže zajtra. 
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Osemnásty Dialóg 
 

13. januára 1999 

 

Peter: Sme pripravení pokračovať v diskusii o včerajšej téme, obsiahnutej v 

Sedemnástom Dialógu? 

Pán Ježiš Kristus: Áno, Peter, sme. 

Peter: V tom prípade, keď už hovoríme o komunikovaní so zosnulými 

akýmkoľvek spôsobom či štýlom, mohol by Si sa podrobnejšie zmieniť o 

fenoméne médií na seansách takzvaných špiritistov, keď sa používa médium, cez 

ktoré možno údajne hovoriť so zosnulými? Čo sa skutočne deje počas týchto 

seáns? 

Pán Ježiš Kristus: Dovoľ Mi, kým priamo odpoviem na tvoju otázku, aby Som 

zašiel trochu do historickej perspektívy ohľadom duchov a komunikovania s nimi z 

vašej ľudskej pozície. 

Ako vieš, Peter, pred Mojím Prvým Príchodom na planétu Nula nebolo pre bytosti 

z duchovného sveta  tak z pozitívnej strany, ako aj z negatívnej strany  

nezvyčajné objaviť sa alebo chodiť po vašej planéte. V tom čase ich boli mnohí 

ľudia schopní vidieť a hovoriť s nimi, kedykoľvek vznikla potreba. Príčinu tohto 

fenoménu možno nájsť v pozícii, v ktorej bolo vtedy ľudstvo. Planétu Nula 

ovládali pseudo-tvorcovia a ich prisluhovači. Pseudo-tvorcovia mali úplný prístup 

aj do pozitívneho stavu a, samozrejme, aby sa veci uviedli do rovnováhy, 

obyvatelia pozitívneho stavu mali úplný prístup na planétu Nula a inde do Zóny 

Vymiestnenia. Faktor tohto prístupu bol založený na podmienke nevyhnutnosti, a 

nie slobody voľby pre ľudí. Kvôli tomuto faktoru mohol každý ovplyvňovať a aj 

ovplyvňoval ich životný štýl. Na nejaký čas Som túto ľudskú situáciu dovolil, aby 

sa celému Stvoreniu zobrazilo, aký by bol život, keby nebol založený na slobode 

voľby, ale na vnútení a nevyhnutnosti. Bol to, samozrejme, strašný život. V 

procese zobrazovania iných typov životov, kým možno aktivovať a uviesť do 

pohybu plnosť pozitívneho stavu, úplne prvý spôsob života, ktorý je aktivovaný, je 

život vnútení, nevyhnutnosti, a žiadnej slobody voľby. Druhý typ života, ktorý sa 

aktivuje a uvedie do pohybu po dovŕšení tejto fázy manifestácie, je život, v ktorom 

je negatívny stav zvolený slobodnou voľbou, a nie vnútením. 

Ako vieš, Peter, Môj Prvý Príchod na planétu Nula zvestoval koniec prvého typu 

zobrazovania a začiatok druhého typu. V priebehu prvého typu života muselo byť 

kvôli jeho vnucujúcej povahe dovolené objavovanie sa bytostí z oboch strán, aby 

uplatňovali vplyv na ľudské správanie a na ich životný štýl. Z toho dôvodu mohli 

ľudia nielen vidieť, počuť a interagovať s takými bytosťami, ale mnohí z nich boli 

vážne posadnutí démonmi. 
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Táto záležitosť má však aj ďalšiu stránku. Aby bol umožnený taký fenomén, ako je 

videnie, počutie a komunikovanie s bytosťami z iných dimenzií, prepojenie mozgu 

a ľudskej nervovej sústavy bolo trochu iné, než je teraz. Vtedy ľudský mozog nebol 

tak vyvinutý, ako je teraz. Takzvaná šedá mozgová hmota, sídlo racionality, logiky 

a intelektu, bola obmedzená čo do rozsahu a funkcie. Lepšie povedané, určité 

oblasti ľudského mozgu neboli plne aktivované — tie, ktoré sa týkali funkcie šedej 

hmoty. Naproti tomu, plne boli aktivované tie oblasti mozgu, ktoré ľuďom 

umožňovali, aby mali také zážitky. Toto je dôvodom, prečo bolo také ľahké 

ovplyvňovať ľudí pomocou bytostí, ktoré boli schopné manipulovať percepčné a 

receptívne schopnosti ich mozgu. Životný štýl vnútení a nevyhnutnosti si 

vyžadoval také usporiadanie. Počas Môjho Prvého Príchodu na planétu Nula Som v 

ľudskej neurofyziologickej forme inicioval posun, postupným uzatváraním tých 

oblastí ich mozgu, pomocou a prostredníctvom ktorých im mohli byť vnútené veci 

v rozpore s ich slobodou voľby. Musíš pochopiť, Peter, a všetci, ktorí čítate tieto 

slová, že všetky tieto aktivity a snahy, všetko, čo je tu opísané, sa uskutočňuje 

preskupením duchovných súvzťažností, ktoré sa týkajú priamo funkcie mozgu, o 

ktorej hovoríme. Nerobí sa to nejakým chirurgickým alebo iným fyzickým 

postupom. Robí sa to duchovnými prostriedkami, ktoré majú dopad a vplyv na 

príslušné oblasti mozgu a nervovej sústavy. Inými slovami, uzavretím jednej 

oblasti mozgu a otvorením nejakých iných. Nakoľko sa tento proces uskutočňuje z 

bezčasového a bezpriestorového kontinua, keď sa aplikuje na planétu Nula, 

podriaďuje sa zákonom časopriestoru, ktoré riadia udalosti v ľudskom živote. 

Kvôli tejto okolnosti sú tieto zmeny postupné, pomalé a trvajú určitý čas. 

Preto dopad toho uzavretia nenastal, takpovediac, za noc. Vo vašom čase trvalo 

mnoho rokov, kým bol ten proces dokončený. Kvôli tomu boli niektorí ľudia 

schopní iniciovať takú komunikáciu s duchmi z iných dimenzií dokonca aj po 

tomto úplnom uzavretí. Ako plynul čas, výskyt takej komunikácie bol zriedkavejší 

a zriedkavejší, až kým nenastal úplný zákaz týchto typov kontaktov. Len veľmi 

málo ľudí malo dovolené mať naďalej určité zdanie takých kontaktov. V tomto 

časovom bode môžu len ťažké duševné choroby otvoriť oné dotyčné oblasti a, 

samozrejme, malé deti môžu mať stále takú schopnosť vidieť a počuť veci v iných 

dimenziách, kým sa nepodriadia požiadavkám svojej kultúry a kým úplne 

nerozvinú svoje mozgové funkcie. Dôvodom, prečo bolo zakázané udržiavať také 

kontakty alebo byť posadnutý démonmi, ako tomu bolo pred Mojím Prvým 

Príchodom, bol fakt zrušenia vnucujúcich činiteľov a nevyhnutnosti a založenie 

životného štýlu na základe slobody voľby. Nemôžete mať dosť dobre takú slobodu, 

ak ste ovplyvňovaní entitami, ktoré vás ďaleko prevyšujú vo všetkých aspektoch 

vášho života. 

Len čo boli zavedené a ustanovené všetky podmienky tohto nového životného štýlu 

a len čo bol pre poučenie všetkých plne manifestovaný pokus voliť si pomocou 

slobodnej vôle a voľby, došlo k ďalšiemu posunu. Povaha toho posunu — ktorý sa 

začal počas vyvíjania princípov tvojej duchovnej hypnózy, Peter — si vyžadovala 
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opätovné otvorenie dverí do iných dimenzií, aby sa niektorým ľuďom dostala do 

povedomia existencia iných realít a ich spojenia s nimi. Vtedy sa uskutočnil prvý 

kontakt v tomto ohľade (koniec sedemdesiatych rokov tohto storočia). Všimni si 

však, prosím, rozdiel medzi bývalým spôsobom kontaktu a tým, ktorý si vyvinul a 

zaviedol ty, Peter, samozrejme, s Mojím požehnaním. Zatiaľ čo v prvom prípade sa 

také kontakty vo väčšine prípadov uskutočnili prostredníctvom výslovného 

vnútenia — najmä v prípadoch posadnutia — v tvojom prístupe k tejto veci bola 

táto procedúra založená na prosbe k vašej pravej Duchovnej Mysli — v ktorej bola 

Moja prítomnosť — aby vám dovolila a aby vytvorila vhodnosť, potrebu a 

primeranosť takých kontaktov a komunikácie. Súčasne boli taká komunikácia a 

kontakty obmedzené len na členov vlastnej pravej duchovnej rodiny, ktorí vždy 

pôsobili z pozície slobody voľby dotyčného, a žiadnych vnútení. Aby sa zaistilo, že 

ste v kontakte s nimi, a s nikým iným, boli za týmto účelom vyvinuté podrobne 

rozpracované bezpečnostné previerky. 

Hlavný dôvod, aj keď nie jediný, prečo bolo nutné opätovne otvoriť dvere k 

prístupu do iných dimenzií, tkvel v charaktere samotného posunu, ktorý sa vtedy 

odohrával. Bol to posun v záujme vytvorenia podmienok na prípravu pre zavŕšenie 

Mojej Novej Prirodzenosti, na vypustenie pseudo-tvorcov a na ich návrat na 

planétu Nula, na kondenzáciu negatívneho stavu, aby skutočne dočasne vyhral na 

vašej planéte, a na prípravu konečnej fázy Môjho Druhého Príchodu. A tiež, aby sa 

niektorí vybraní ľudia postupne opätovne uviedli do reality duchovného sveta — 

ktorú stratili, a tiež, aby sa aktivovali Moji agenti na vašej planéte, ktorí by boli 

spojení s Mojím Novým Zjavením, ktoré bolo v procese prenosu jeho úplne prvých 

častí, aj aby sa aktivovali Moji ostatní agenti a aby sa v nich aktivovalo vedomie 

úlohy a poslania, ktoré dostali odo Mňa pred inkarnovaním sa na planétu Nula — 

byť mostom a prekladateľom v oboch smeroch, z pozitívneho stavu a do 

pozitívneho stavu a inde, a z vašej planéty a na vašu planétu. Zrejme, pokiaľ si 

neuvedomujete alebo pokiaľ skúsenostne nevnímate, že také svety a ich sentientné 

entity vôbec existujú a sú s vami v spojení, nemôžete byť dosť dobre mostom alebo 

prekladateľom k nim alebo od nich. Maj však na pamäti, prosím, že také otvorenia 

sa netýkajú len Mojich agentov, či už sú, alebo nie sú spojení s Mojím Novým 

Zjavením, ale aj agentov negatívneho stavu a ich poskokov, ktorí boli opätovne 

prebudení zo svojho driemajúceho stavu a reaktivovaní, aby si konali prácu a 

úlohu, ktorú prijali od vládcov svojich príslušných Pekiel. Toto úsilie je 

integrálnou súčasťou silného zhusťovania sa negatívneho stavu. 

V tomto bode môžeme uzavrieť našu krátku zachádzku do histórie tejto záležitosti 

a vrátiť sa k tvojej otázke, Peter. Ako vieš, záležitosť s médiami a ich kontaktom so 

zosnulými či s kýmkoľvek bola vždy veľmi kontroverzná. Značne sa praktizovala 

pred Mojím Prvým Príchodom. Ako vieš, v izraelskom národe to bolo zakázané a 

ľudia toho národa, ktorí to praktizovali, boli popravení. Dôvodom, prečo bol v tom 

čase v Izraeli zavedený taký tvrdý trest, bol faktor reprezentácie, ktorú mal Izrael 

tej doby. Bol to jediný národ, ktorý mal Moje Slovo. Bolo nutné stanoviť 
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porovnanie medzi niekým, kto sa spolieha výhradne na Moje Slovo, a niekým, kto 

sa spolieha na vnútenie duchov. 

Ako vieš z príbehu úplne prvého kráľa Izraela — Saula, Saul najprv zničil alebo 

zabil všetky také médiá a veštcov, a potom, keď mal vážne problémy, vyhľadal 

jedného, ktorý sa ukrýval v podzemí, aby tento vyvolal jeho učiteľa a duchovného 

vodcu — Samuela. Pozri sa však na smer, z ktorého sa Samuel zjavil žene-médiu. 

Bolo to zdola, spod zeme, to znamená z negatívneho stavu. Jasne povedal Saulovi, 

že sa so svojimi synmi v ten istý deň k nemu pridá v Peklách za všetky ich zlé 

skutky a za to, čo urobili izraelskému národu. Smer, z ktorého sa takzvaný Samuel 

zjavil, jasne naznačuje, že duchovia, ktorí sa počas seáns zjavujú a ktorí hovoria a 

preberajú rolu zosnulých, sú vo väčšine prípadov negatívni. 

Toto je dôvod, prečo nebolo nikdy rozumné zúčastňovať sa takých seáns s 

médiami. Dostáva vás to do nebezpečenstva, že budete počúvať negatívnych 

duchov, zamaskovaných za niekoho, koho ste milovali a o koho ste stáli. Tak by 

ste mohli byť zvedení a mohli by ste sa stať svojím vlastným samonapĺňajúcim sa 

proroctvom tým, že budete počúvať, čo majú oni, aby to povedali, namiesto toho, 

aby ste počúvali svoju vlastnú intuíciu a zdravý rozum. Opäť, toto je vnucujúce, 

znásilňujúce a oberajúce vás o slobodu voľby. A nielen to, ale taká komunikácia 

zatvára dvere ku Mne a k členom vašej pravej duchovnej rodiny. Keď sa 

rozhodnete mať kontakt cez také médium a požiadať o radu niekoho, o kom si 

myslíte, že je napríklad vaším milovaným zosnulým, tým činom otvárate dvere 

silám negatívneho stavu. Ony okamžite a s veľkým potešením prevezmú riadenie a 

poskytnú vám všemožné presvedčivé a ,nádherné‘ zážitky a hodnoverné 

predpovede založené na tom, že vám overiteľným spôsobom porozprávajú udalosti 

z vašej vlastnej minulosti, a tak veľmi účinne nahradia Mňa a všetkých členov 

vašej duchovnej rodiny svojou vlastnou posádkou, ktorá bude konať, správať sa a 

vyzerať ako Ja a členovia vašej pravej duchovnej rodiny. Nezabúdajte, že sú to 

veľmi kvalifikovaní herci a hráči rolí. Len čo sa udeje niečo také, stávate sa 

otrokmi ich príkazov. Zblúdite spod vplyvu pozitívneho stavu. 

Vidíš teda, prečo je duchovne veľmi nebezpečné kontaktovať sa pomocou takých 

prostriedkov? 

Ak porovnáš tieto typy zážitkov s tými, ktoré sa vyskytujú v zážitkoch na prahu 

smrti, počas seáns nedochádza k žiadnej fyzickej manifestácii alebo materializácii. 

V zážitkoch na prahu smrti sa dotyčná osoba vráti späť do svojho vlastného 

fyzického tela a žije v ňom ďalej, kým skutočne nezomrie. Počas seansy je použitá 

úplne iná metóda. Médium sa ponorí do hlbokého spontánneho hypnotického 

tranzu. V tom stave sa otvoria dvere do inej dimenzie, zatiaľ čo sa súčasne uzavrie 

uvedomenie si vonkajšieho vedomého sveta. V momente, keď sa to stane a keď sa 

vyvolá požadovaný duch, aby sa prejavil, ten duch vnikne do vedomia a do mozgu 

média a je schopný komunikovať s pýtajúcim sa. Pomocou takých prostriedkov nie 

je možná žiadna fyzická materializácia. Nie je to teda tak, akoby sa pýtajúcemu sa 
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zjavil duch vo fyzickom tele, alebo akoby sa zo smrti vrátil späť. Pýtajúci sa sa 

musí spoliehať na médium, aby počul duchovu odpoveď na svoje otázky s 

využitím hlasiviek a artikulácie média. 

Takže tento, ako aj všetky ostatné zážitky tejto povahy len potvrdzujú fakt, že nikto 

sa nedokáže alebo nemôže vrátiť späť po prekročení čiary, spoza ktorej niet 

návratu. Toto isté platí aj o vašom spôsobe komunikácie so Mnou a s členmi vašej 

duchovnej rodiny. Vo vašom formálnom a neformálnom stave zvnútornenia sú 

niekoľkí z vás schopní komunikovať s nami pomocou vizuálnych a sluchových 

prostriedkov. Nakoľko je taká komunikácia priama, bez použitia média, a odohráva 

sa individualizovaným a zosobneným spôsobom z vašich myslí do našich myslí, 

bez použitia všeobecných, celkových metód alebo praktík, tak bežných pre 

negatívny stav, obchádza vedomie negatívnych a zlých duchov a vytvára veľký 

stupeň pravdepodobnosti, že ste v kontakte so správnym zdrojom. Záležitosť 

pravdepodobnosti je spojená s úmyslami, motiváciou a účelom, kvôli ktorému 

pristupujete k svojmu kontaktu a komunikácii s nami. Čím menej kontaminácie 

prostredníctvom vašich ľudských očakávaní, túžobných želaní, sebeckých dôvodov 

a nevhodných požiadaviek, tým väčšia je pravdepodobnosť, že ste na správnej 

koľaji — v kontakte a komunikujúc s nami. A, samozrejme, naopak. Čím je toho 

viac, tým väčšia je pravdepodobnosť, že buď nezískate žiadnu odpoveď či pocit 

správneho kontaktu, alebo sa stanete terčom síl negatívneho stavu, ktoré do vás 

môžu dočasne vniknúť — pokiaľ sa nevzchopíte — a vyvolať vo vás všemožné 

pochybnosti, neistotu a rôzne iné typické ľudské problémy. 

Peter: Keď už hovoríme o smrti, umieraní a komunikovaní so zosnulými, rád by 

som Ťa poprosil o komentáre k jednému z Tvojich vyhlásení, zaznamenaných v 

Evanjeliu podľa Matúša 24:40-41: ,Potom dvaja ľudia budú na poli: jeden bude 

vzatý a druhý zanechaný; dve ženy budú mlieť v mlyne: jedna bude vzatá a druhá 

zanechaná.‘ A k vyhláseniu apoštola Pavla, zaznamenanému v jeho prvej epištole 

Tesalonickým 4:13-18, najmä vo verši 17: ,Potom my, ktorí sme nažive a 

zostaneme, spolu s nimi budeme uchvátení (to znamená, s mŕtvymi, ktorí budú 

vtedy vzkriesení — moja interpretácia) v oblakoch v ústrety Pánovi vo vzduchu. A 

tak vždy budeme s Pánom.‘ Ak správne chápem Pavlovo vyhlásenie, on, ako 

väčšina kresťanov Pavlovho typu, veril, že všetci, ktorí dovtedy zomreli, budú stále 

mŕtvi a že všetci mŕtvi budú vzkriesení len v čase Tvojho Druhého Príchodu. 

Takže, ak niekto z nás bude ešte živý na tejto planéte v čase Tvojho Druhého 

Príchodu, nezažije fyzickú smrť, ale dôjde k akejsi premene jeho/jej fyzického tela 

a pripojí sa k Tebe a k všetkým tým pozitívnej prirodzenosti, ktorí budú vtedy 

vzkriesení, v akomsi vzduchu, atď. Majú tieto vyhlásenia nejaký význam? 

Pán Ježiš Kristus: Dovoľ Mi venovať sa najskôr záležitosti Môjho vlastného 

vyhlásenia, ktoré Som učinil počas Svojho pobytu na vašej planéte. Ako vieš, 

Peter, vždy, keď Som hovoril k zástupu alebo k Svojim učeníkom, alebo k 

niekomu inému, nehovoril Som len k nim, ale aj, a to je najdôležitejšie, k všetkým 

ostatným svetom, dimenziám, para-ríšam a ich príslušným pseudo-náprotivkom v 
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Zóne Vymiestnenia. Predovšetkým, v doslovnom zmysle to vyhlásenie znamenalo 

situáciu, ktorá mala nastať s obyvateľmi Jeruzalema potom, ako Ma odmietli ako 

svojho pravého Mesiáša a ako Som bol ukrižovaný. 

Ako vieš, odmietnutím Ma a ukrižovaním Ma privodili na seba vonkajší trest a 

odplatu. Bola to forma navštívenia, ktoré malo za následok obliehanie Jeruzalema 

rímskou armádou, ktoré trvalo dlhú dobu a ktoré skončilo úplným zničením 

Jeruzalema a jeho slávneho chrámu. Následkom toho obliehania väčšina jeho 

obyvateľov zahynula. Avšak niektorých z nich, tých, ktorí Mňa a Moje princípy 

prijali, Som ukryl a v určitom zmysle zmizli spred zraku a z vedomia ostatných — 

akoby vôbec neexistovali. Toto znamenali tie slová vo svojom doslovnom zmysle. 

Ako však vieš, Moje vyhlásenia boli mienené aj v čisto duchovnom zmysle, v 

súvislosti s udalosťami čisto duchovnej povahy a v súvislosti s budúcim osudom 

intermediárneho sveta (Sveta Duchov), kde sa ľudia zhromažďovali formujúc svoje 

vlastné spoločnosti, ktoré sa nie príliš líšili od tých, ktoré mali počas svojho života 

na planéte Nula. Počas Posledného Súdu, keď tam končila ľudská éra, tí ľudia, 

ktorí mali pozitívne sklony a povahu, boli krátko pred Posledným Súdom náhle 

vyzdvihnutí zo svojich pozícií a stavov, zanechajúc ostatných. Jednoducho z toho 

sveta zmizli a boli umiestnení inde (do Starej Školy, ktorá bola vtedy Novou). Tí, 

ktorí boli po nanebovzatí ostatných zanechaní, potom čelili dôsledkom svojich 

zlých a negatívnych skutkov a boli uvrhnutí do jedného z Pekiel. Toto znamená 

uvedené vyhlásenie. Bolo pre vtedajšiu dobu a pre vtedajšie udalosti. Ich súčasný 

význam sa týka viac toho, čo bolo uvedené v jednom z predchádzajúcich Dialógov. 

Bolo tam uvedené, že presne pred dovŕšením úplného pseudo-víťazstva 

negatívneho stavu na vašej planéte — pred Veľkým Súžením — keby ste v tom 

čase ešte stále boli na vašej planéte, tí, ktorí budú vykonávať a realizovať jeho 

výskyt, vás obídu. Bude to, akoby ste neexistovali. Tomu vyhláseniu by sa nemal 

pripisovať žiadny iný význam. 

Pokiaľ ide o Pavlovo vyhlásenie, pochybil v dvoch ohľadoch: Po prvé, jeho 

predpoklad, že mŕtvi budú mŕtvi až do Môjho Druhého Príchodu, akoby spali, a 

potom sa zobudia zo svojho spánku, je úplne nesprávny. Pavol ako aj jeho početní 

nasledovníci v kresťanskom svete prehliadli, čo Som o tom povedal: ,Ja som 

vzkriesenie a život. Ten, kto verí vo Mňa, bude žiť aj keby zomrel. A ten, kto žije a 

verí vo Mňa, nikdy nezomrie.‘ Samozrejme, tu Som hovoril o duchovnom živote a 

duchovnej smrti. Súčasne Som však naznačil, že nič také ako skutočná smrť 

neexistuje, takže každý, kto fyzicky zomrie, je zakrátko vzkriesený a žije buď v 

pravom živote pozitívneho stavu, alebo v pseudo-živote negatívneho stavu, 

nazývanom skutočná smrť. 

Po druhé, Pavlov predpoklad, že telá tých, ktorí tu budú v čase Môjho Druhého 

Príchodu, podstúpia akýsi druh premeny, je tiež nesprávny. Relatívne telo z 

relatívnych prvkov v relatívnej bytosti nemôže byť premenené, pretože sa musí 

podriadiť zákonom svojej vlastnej prirodzenosti rozkladu. Také premenenie je 
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možné len z pôvodného stavu Absolútna, keď Sa Absolútno zahalí do relatívneho a 

infúziou Seba do neho Jeho Absolútne vypudí stav jeho prirodzeného rozkladu — 

ako sa to stalo s Mojím fyzickým telom. Proces tejto povahy nie je možné pochopiť 

vašou relatívnou ľudskou mysľou. Tejto záležitosti sa však môžeme venovať 

niekedy inokedy, ak to bude potrebné a uskutočniteľné. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za Tvoje vysvetlenie. Mali by sme pre dnešok 

skončiť? 

Pán Ježiš Kristus: Áno, bolo by to rozumné. Môžeme pokračovať zajtra, ak budeš 

mať chuť a ak si tvoju pozornosť nebudú vyžadovať nejaké iné veci. Zatiaľ ti 

prajem príjemné popoludnie. 
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Devätnásty Dialóg 
 

14. januára 1999 

 

Peter: Prečo mám pocit, že sme ešte neskončili našu diskusiu o záležitosti 

kresťanského pojmu nanebovzatie a čo sa stane okamžite po jedincovej smrti, 

vychádzajúc z Pavlovho vyhlásenia vo veršoch citovaných na konci Osemnásteho 

Dialógu? 

Pán Ježiš Kristus: Preto, Peter, lebo tieto záležitosti treba ďalej objasniť. 

Vezmime si najskôr záležitosť Pavlovho vyhlásenia a vyhlásenia jeho lojálnych 

kresťanských nasledovníkov, že všetci, ktorí zomrú, zostanú mŕtvi až do Môjho 

Druhého Príchodu — akoby zaspali — a Ja ich potom zobudím, aby sa ku Mne 

pripojili pri Mojom objavení sa na doslovných oblakoch vo vzduchu. Ak vezmeš 

do úvahy axiomatický fakt, bezpodmienečne prijímaný Pavlom a aj jeho 

nasledovníkmi, že Ja som jediný zdroj života, pretože Ja som život Sám v Sebe, 

Sám Osebe, Sám od Seba a Sám zo Seba, a že všetok život vzniká zo Mňa a že bez 

Môjho Absolútneho Života — ktorý neprestajne vyžaruje do všetkých, držiac ich 

nažive — by nikto nemohol prežiť ani na zlomok sekundy, potom sú Pavlove 

závery v tomto ohľade úplne nelogické a nedávajú žiadny zmysel. 

Jedným z hlavných problémov, ktoré mal Pavol, čo bolo tiež jeho pádom, bolo to, 

že vôbec nemal poňatie o charaktere duchovných súvzťažností alebo o tom, čo je to 

vlastne pravý duchovný život. Z jeho vyhlásení o tejto a o mnohých iných 

záležitostiach je jasné, že v protiklade k všetkým ostatným vyhláseniam, ktoré 

učinil, predpokladal, že duch a duša ľudského tela sú akosi závislé od toho tela, a 

nie naopak — že život tela závisí od ducha a jeho duše. Keď teda telo zomrie, čo sa 

stane s tým duchom a tou dušou? Sú umiestnené do nejakého limba alebo kde, kde 

sú udržiavané v pozastavení životných funkcií, kým neuskutočním Svoj Druhý 

Príchod? Taký predpoklad by znamenal, že aj Ja som mŕtvy alebo v akomsi 

pozastavení životných funkcií. V jednom časovom bode sa vo Mne niečo pohne a 

Ja sa zobudím a sčista-jasna sa rozhodnem začať Svoj Druhý Príchod. Prečo by 

som aj Ja mal byť považovaný za mŕtveho alebo hlboko driemajúceho, či spiaceho, 

keby Pavlovo nelogické vyhlásenie malo byť pravdivé? Pretože ak priznáte, že Ja 

som život a že život všetkých je zo Mňa a že Ja som v tom živote, potom z tohto 

logicky vyplýva, že vždy, keď niekto zomrie, stratiac svoj život, zomriem aj Ja, 

pretože Ja som ten život v ňom/nej. Samozrejme, keby to bolo možné, celé bytie a 

existencia a pseudo-bytie a pseudo-existencia a všetky ich príslušné sentientné 

entity by tiež prestali byť a existovať. 

Naproti tomu, ak sú duch a duša mŕtveho jedinca uvedené až do Môjho Druhého 

Príchodu do akéhosi pozastavenia životných funkcií, život všetkých by bol tiež v 

takom stave, kvôli faktoru, že Ja som život ich ducha a duše. Na chvíľu však 

predpokladajme, že je niečo také možné. Vieš si predstaviť to strašné mrhanie 
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životodarnej energie, spiac niekde s pozastavenými životnými funkciami alebo v 

totálnej nečinnosti, súc nevyužitý na nič produktívne, užitočné či plodné? Taká 

situácia je vyslovene nemožná. Môj život je v každom a vo všetkom nepretržite a 

neustále aktívny, dynamický, progresívny a neustále nažive, v stave plnej bdelosti a 

tvorivých činov vnútri každého ducha a duše. Len fyzické telo ľudí a niektorých 

ďalších tvorov spí a/alebo umiera, pretože nemá žiadny život samostatne alebo 

samo osebe. V tomto ohľade je teda Pavlov predpoklad a predpoklad niektorých 

jeho kresťanských nasledovníkov úplne pomýlený. Duch a duša všetkých, potom, 

ako ich ľudské fyzické telo zomrie, žijú naveky ďalej v aktívnom, plne funkčnom 

stave a modalite, s plným zachovaním si svojho ,ja som‘ a s plným vedomým 

uvedomením si toho, že sú nažive. Druhý predpoklad, založený na tomto činiteli, 

predpoklad, že vaše fyzické telo bude v čase Môjho Druhého Príchodu premenené 

— ak budete v tom čase ešte stále žiť na planéte Nula — v procese, ktorý niektorí 

kresťania nazývajú ,nanebovzatie‘, je tiež pomýlený. 

Znovu, Pavol bol v tomto ohľade príliš doslovný, prehliadajúc duchovný faktor 

tohto procesu a to, s čím súvzťaží. Aj keď si uvedomoval, že okrem fyzického typu 

tela, ktoré je vytvorené z hmoty, existujú iné druhy tiel, napriek tomu predpokladal, 

že tento hmotný typ tela by mohol byť plne zapojený do procesu nanebovzatia a 

súčasne zostať nažive. Samozrejme, ako vieš z princípov vašej elementárnej 

fyziky, také telo by nemohlo prežiť vo vesmíre, niekde tam hore, vo vzduchu, v 

oblakoch, bez nejakých ochranných zariadení. Pavol však predpokladal, že sa v 

tom tele odohrá akýsi transformačný proces, učiniac ho imúnnym voči rozkladu a 

rozpadu. A podľa neho by to nastalo okamžite. 

Ak by taká vec bola možná, potom by ľudské telo, ktoré som mal Ja a ktoré Som so 

Sebou vzal po Svojom vzkriesení, mohlo byť tiež okamžite premenené a proces 

jeho premeny na nesmrteľnú entitu by netrval takmer 20 storočí. Ako vidíš z tohto 

momentu, žiadny z fyzických zákonov nemôže byť porušený. Kvôli svojej povahe 

je fyzické telo podriadené zákonom priestorovo-časového kontinua. Toto je dôvod, 

prečo Moja Nová Prirodzenosť nebola vytvorená, takpovediac, za noc a prečo 

podľa vášho ponímania času trvalo dosiahnutie tohto cieľa dlhú dobu. 

V bezpriestorovom, bezčasovom stave je, samozrejme, faktor času a priestoru 

úplne irelevantný. Keby bolo možné, aby relatívne ľudské fyzické telo podstúpilo 

takú premenu a zmenu, ako sa to stalo Môjmu fyzickému telu z pozície Môjho 

Absolútneho Stavu, Kondície a Procesu, zavŕšenie takého procesu by muselo trvať 

stáročia, presne ako to trvalo Mne. V tom prípade by sa to nemohlo stať okamžite, 

ako predpokladal Pavol. Samozrejme, pre relatívne ľudské telo, ktoré zaodieva 

relatívnu ľudskú bytosť, nič také nie je možné. Slovo ,relatívny‘ samo osebe 

znamená dočasnosť jeho stavu. Preto ľudské fyzické telo nemôže naveky slúžiť 

tomu účelu pre svojho ducha a dušu. Potom, ako poslúži svojmu účelu, je odložené 

nabok — inými slovami, zomrie — a príslušný duch a jeho duša získajú iný typ 

vonkajšieho tela, prispôsobený podmienkam a stavu, v ktorých budú potom sídliť. 
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Urobme teda predpoklad: čo by sa mohlo stať vášmu telu, keby niekto z vás, z 

Mojich agentov, bol na planéte Nula buď ešte v čase, keď bude negatívny stav v 

úplnom pseudo-víťaznom postavení, alebo v čase konečnej fázy Môjho Druhého 

Príchodu? Mohlo by sa stať niekoľko vecí: buď by ste fyzicky zomreli z 

takzvaných prirodzených príčin, alebo by ste v tom tele žili ďalej, kým sa nezavŕši 

vaše poslanie; alebo by ste boli uvedení do zvláštnej situácie, počas ktorej by vaše 

fyzické telo bolo odložené bokom a bolo by pre vás stvorené nové telo, 

zodpovedajúce potrebám vašej novej duchovnej úlohy a poslania. Pre vašu ľudskú 

myseľ nie je možné v tomto jednotlivom čase pochopiť proces, ku ktorému 

dochádza, aby sa dosiahlo toto stvorenie. V tomto ohľade jestvujú nejaké ďalšie 

možnosti, no tie majú absolútnu povahu a pre vás nie je možné ich pochopiť. 

Niektoré aspekty toho budete schopní pochopiť potom, ako budete von zo svojho 

ľudského života. Kvôli tomu nemožno v tomto okamihu o tejto záležitosti nič viac 

povedať. Preto by sme mali túto tému nateraz uzavrieť. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za toto vysvetlenie. Ako vieš, minulú noc bol 

v mojom telefonickom rozhovore s Danom a Oľgou nastolený zaujímavý problém. 

Týkal sa opustených detí v Rusku a v ruských sirotincoch, ako aj podmienok detí v 

Afrike, Južnej Amerike a v niektorých krajinách Ázie a ich nepredstaviteľne zlej 

situácie a utrpenia. Otázka znie, prečo je dovolený taký fenomén u detí? 

Pán Ježiš Kristus: Predovšetkým, je veľmi dobrým znamením, že máte súcit s ich 

postavením. Jedným z dôvodov, prečo sú také strašné podmienky u detí tolerované, 

je to, aby to v ľuďoch vyvolalo pocity súcitu. Prežívanie takých pocitov má 

pozitívnu konotáciu. Preto to bude mať spásnu kvalitu pri poslednom súde ľudí a 

pri určovaní ich duchovného stavu a povahy. Spôsob, akým máte chápať toto 

vyhlásenie, tkvie vo fakte samotnej ľudskej prirodzenosti. Ak dôkladne analyzuješ 

skutočnú ľudskú prirodzenosť, dospeješ k nutnému záveru, že ľudia, ponechaní 

sami na seba, bez akýchkoľvek vonkajších postrčení alebo príkladov, nie sú 

schopní zažiť žiadne pozitívne emócie. Koniec koncov, sú v zovňajšku zovňajška. 

Okrem toho, boli vyfabrikovaní takým spôsobom, aby samostatne, sami od seba a 

sami osebe neboli schopní mať také pozitívne emócie. Kvôli faktu, že sa ľudia 

nachádzajú v tejto mizernej pozícii, na to, aby im bolo umožnené mať také 

pozitívne pocity, sú im dané vonkajšie príklady, ktoré fungujú ako spúšťacie alebo 

skôr ako nabudzujúce zariadenie pre také emócie a pocity. Inak by nemohli zažiť 

nič pozitívne. V tom prípade by museli naveky zahynúť. Taký výsledok ľudského 

osudu a údelu by bol pre Moju Absolútne Milosrdnú, Odpúšťajúcu a Súcitnú 

Prirodzenosť nepredstaviteľný. S niektorými sentientnými entitami bola teda 

učinená dohoda, že sa budú inkarnovať na planétu Nula za účelom prežitia takých 

strašných zážitkov — strašných z vášho typického ľudského hľadiska — aby 

ľuďom umožnili mať také pozitívne emócie. V minulosti, pred 1. júlom 1988, 

prichádzali takí dobrovoľníci tak z pozitívneho stavu, ako aj z negatívneho stavu. 

V súčasnosti, najmä po tom dátume, sa inkarnujú na planétu Nula len z 

negatívneho stavu. 
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Toto je jeden dôležitý aspekt takého dovolenia. Existuje niekoľko ďalších 

aspektov, rovnako dôležitých, alebo dokonca dôležitejších, než je tento prvý. 

Nezabúdaj, že tieto deti sú deti len z vášho ľudského hľadiska. Z nášho hľadiska 

nie sú deťmi. Ich duch a duša sú úplne dospelé, polapené v detskom tele, mozgu a 

nervovej sústave. Preto sú plne zodpovedné a povinné skladať účty za svoje voľby, 

ktoré v tomto ohľade učinili. Tiež nezabúdaj, akých rodičov a prostredie si vybrali 

k vteleniu sa na planétu Nula. Vo väčšine prípadov sú to deti prostitútok, 

alkoholikov a narkomanov, psychopatov, duševne chorých a podobných jedincov, s 

neprekonateľnými fyzickými, duševnými, ekonomickými a inými typmi 

problémov, ktorí majú veľmi malé, ak vôbec nejaké výčitky svedomia, pocity viny, 

ohľady alebo porozumenie pre kohokoľvek či čokoľvek. Toto platí najmä ohľadne 

detí v Rusku a v niektorých iných krajinách. Naproti tomu, africké deti a deti v 

niektorých krajinách Latinskej Ameriky nie sú až tak sužované problémom 

opustenosti, ale hlavne občianskymi vojnami, rebéliou, hladom, biednou 

ekonomikou, úbohým manažmentom, biednym fyzickým a duševným zdravím, 

chabými zásobami obchodného tovaru a podobnými externými činiteľmi. 

V tomto okamihu sa môžeš opýtať: Prečo sa sami uvádzajú do takého strašného 

stavu alebo prečo sa chcú inkarnovať na planétu Nula k takým rodičom? 

Predovšetkým, spomínaš si, čo bolo povedané v Mojom Novom Zjavení o 

inkarnovaní sa do ľudského života? Každý, kto sa inkarnuje na planétu Nula, sa 

bez výnimky či výhrady inkarnuje s problémami, získanými v špeciálnom 

intermediárnom svete ako prípravu na také inkarnovanie sa, a súčasne sa každý 

inkarnuje do problémov tkvejúcich v samotnej prirodzenosti ľudského života. 

Takže, koľko máte poznatkov o druhu problémov, ktoré si so sebou priniesli, a 

hlavne o tom, čo urobili a ako to urobili, aby získali také problémy, aby si zaslúžili 

byť inkarnovaní do takého drsného a biedneho postavenia a/alebo situácie? Ako 

viete, či ich voľba byť inkarnovaní do takého života nemala za cieľ spásu a/alebo 

znášanie dôsledkov za ich predošlé skutky, čím získali svoje príslušné problémy 

alebo podobne? Alebo že nemala nejaké iné veľmi dôležité duchovné dôvody, 

ktoré by mohli byť nad vaše chápanie a rozum? Myslíš, že by Som toleroval alebo 

dovolil, aby sa stalo niečo tohto rázu, keby to nemalo slúžiť nejakému veľmi 

dobrému účelu alebo keby títo jedinci nemali na seba prevziať dôležitú úlohu 

zobraziť ten špecifický aspekt prirodzenosti negatívneho stavu a ľudského života? 

Jasné, že nie. 

Ak teda vezmeš do úvahy tieto, ako aj mnohé iné faktory, dotyčné deti možno nie 

sú až také nevinné, ako vyzerajú, alebo ako si myslíš, že sú. Jedným negatívnym 

aspektom tejto situácie s deťmi je to, že niektoré takzvané kresťanské charity a iné 

podobné organizácie ju využívajú na to, aby vás finančne zaangažovali do svojho 

úsilia zachrániť tieto deti pred ich kritickou situáciou. A hoci niektoré z týchto 

organizácií robia nejakú dobrú prácu v tomto ohľade, nie je nezvyčajné, že v 

niektorých prípadoch podstatná časť vašich peňazí ide do ich vlastného vrecka pod 

zámienkou režijných nákladov. Ako dobre vieš, v ľudskom živote môže byť všetko 
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využité, takpovediac, na obohatenie svojho vlastného vrecka. A aký lepší spôsob 

na to existuje než pomocou ľudskej biedy a utrpenia a v mene Božom? Koľko snáh 

tohto druhu zväčšilo bohatstvo vodcov a ostatných členov takých organizácií? Sú 

majstri v brnkaní na vaše pocity viny. Pamätaj si, prosím, že vina je veľmi 

negatívna emócia. Naletieť na to môže znamenať, že nahrávaš priamo do rúk 

negatívneho stavu. 

Len sa pozri na tie početné reklamné šoty, ktoré sú uvádzané na vašich televíznych 

obrazovkách ohľadom utrpenia a biedy detí vo vašom svete! Účelovo ukazujú 

najpostihnutejšie deti, aby vo vás vyvolali pocit viny, hanbu a rozpaky, že si žijete 

takým pohodlným a príjemným životom — v porovnaní s ich biednymi 

podmienkami. Takmer vás nútia vybrať svoju šekovú knižku a vypísať im šek na 

značnú peňažnú čiastku. Takým spôsobom si zmierňujete svoje vlastné pocity viny 

a ostatné nepríjemné emócie týkajúce sa tejto situácie s deťmi. Napadlo ti vôbec 

niekedy, že by si tým mohol niekomu alebo niečomu zabrániť v zážitku, ktorý 

potrebuje z nejakých nesmierne dôležitých dôvodov zažiť dotyčné dieťa, a že to 

bol vyvolený osud, aby sa zobrazilo čosi, z čoho môže mať pri konečnom výsledku 

takých volieb každý osoh? Spomínaš si na radu, ktorá vám bola daná v 15. 

Doplnku v Koroláriách..., že sa potrebujete naučiť pozerať sa za scénu, a nie na 

scénu, pretože pravda ohľadom všetkého, čo sa deje v ľudskom živote, je za ňou, a 

nie na nej? Keby si sa mohol na chvíľu pozrieť za scénu, získal by si najkrajšie 

ponaučenia týkajúce sa dôvodov týchto druhov zážitkov s deťmi — ako aj 

všetkých ostatných a všetkého ostatného — a týkajúce sa tiež výsledku všetkých 

týchto udalostí a toho, ako zapadajú do Môjho Veľkého Plánu Spasenia všetkých z 

pazúrov negatívneho stavu a zamedzenia tomu, aby sa také veci opäť niekedy stali. 

Nuž, táto situácia s utrpením detí a všetky podobné nepriaznivé situácie, ktoré sa 

nepretržite odohrávajú na vašej planéte, vedú mnohých ľudí k tvrdeniu, že Sa buď 

o nič nezaujímam, alebo že Som krutý, trestajúci a bezohľadný Boh, alebo že 

vôbec neexistujem. Niektorých z nich takýto druh nespravodlivosti — podľa ich 

názoru — natoľko frustruje, že sa búria proti bezmocnosti, neschopnosti a/alebo 

neochote rôznych spoločenských a politických systémov niečo s tým urobiť a 

stávajú sa strojcami a/alebo podporovateľmi rôznych revolúcií, prevratov, 

terorizmu a podobných akcií, vedúcich veľmi často k zvrhnutiu existujúcich 

vládnych systémov. Potom si vytvoria svoju vlastnú odrodu spoločenských, 

právnych a politických systémov, ktoré nie sú o nič lepšie — ak nie oveľa horšie 

— než tie zvrhnuté. 

Problém teda pretrváva bez ohľadu na ich snahu zabrániť mu alebo ho eliminovať. 

Problém pretrváva preto, lebo nie sú schopní vidieť príčiny za scénou, kvôli 

ktorým je dovolené, aby sa také utrpenie a trápenie vyskytovalo a zvečňovalo v 

ľudskom živote. Neuvedomujú si nespočetné množstvo volieb, ktoré treba 

vykonať, aby sa vyčerpal úžitok, kvôli ktorému bolo vôbec dovolené, aby sa 

negatívny stav uskutočnil — so všetkými jeho zvrátenosťami, úchylkami, utrpením 

a ohavnými strasťami. Strašné postavenie detí na vašej planéte je príspevkovým 
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činiteľom v tomto ohľade. A nech je pre vás akokoľvek ťažké vidieť ich utrpenie a 

biedu, alebo si ich uvedomovať, napriek tomu to slúži svojmu konečnému 

pozitívnemu účelu a deje sa to na základe predošlej dohody a na základe ich 

vlastnej slobodnej vôle a voľby. Na druhej strane — pozerajúc sa na celú situáciu 

týkajúcu sa utrpenia detí objektívnym spôsobom a z typického ľudského hľadiska 

— prečo sa ľudia tak rozmnožujú? Kto ich núti mať toľko detí, ak nie sú schopní 

postarať sa o ne a zodpovedať za ich výchovu? Toto platí najmä o krajinách, kde sú 

potraviny vzácnosťou, kde sú hlad a všemožné epidémie súčasťou každodenného 

života, kde sú úbohé hygienické a ostatné environmentálne podmienky, kde je 

veľmi zlý základný fyzický zdravotný stav a kde jestvuje preľudnenie vymykajúce 

sa kontrole. Mať deti za takých nepriaznivých okolností, na to neexistuje žiadne 

ospravedlnenie. Existujú všemožné prostriedky na reguláciu pôrodnosti, ktoré sú k 

dispozícii, aby sa vyhlo takej nutnosti. Tento faktor, samozrejme, neberie do úvahy 

duchovné dôvody a potrebu pre dianie sa týchto vecí. Nech sa teda nikto 

nerozčuľuje ohľadom toho, prečo, načo a ako dlho bude táto situácia na planéte 

Nula naďalej takáto. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za toto vysvetlenie. Aj keď je nesmierne ťažké a 

bolestivé prijať kritickú situáciu detí na tejto planéte a uvedomovať si ich utrpenie, 

aspoň niečo z toho alebo tá časť, ktorá je nám dostupná, dáva mne osobne s Tvojím 

vysvetlením dokonalý zmysel. Mám ďalšiu otázku, ktorá je tak trochu mimo 

kontextu momentálne prebiehajúceho dialógu. Položil ju Michael M. z 

Massachusetts. Po prečítaní si jedného z našich Dialógov, ktorý sa venoval 

záležitosti modlitieb za iných, by rád vedel, či platia tie isté pravidlá pre zvyky, 

ktoré majú niektorí nábožensky zmýšľajúci ľudia (najmä katolíci), žiadajúc svojich 

starších — najprv keď ich stretnú a potom keď sa lúčia — o ,la bendicion‘ (Božie 

požehnanie), pričom tí im odpovedia ,Dios te bendiga‘ alebo ,Boh ťa žehnaj‘! 

Nakoľko je to z pohľadu toho Dialógu vhodné? 

Pán Ježiš Kristus: Aj keď na prvý pohľad, z typicky objektívneho a ľudského 

hľadiska, nie je na takej prosbe nič zlé, z duchovného hľadiska nemá odpoveď na 

ňu žiadnu skutočnú hodnotu, rovnako, ako keď si niekto kýchne a vy mu/jej 

poviete ,pozdrav Pánboh‘. Sú to prázdne návyky, bezvýznamné ľudské tradície a 

zvyky zvečňované mnoho stáročí. Sú z vonkajška do vonkajška. Kvôli tomu sa 

vnútri nikoho, kde sa to počíta, nemôžu ujať. Deti by sa mali učiť samé žiadať o 

Moje požehnanie. Ja nepotrebujem žiadnych sprostredkovateľov, aby Som im a 

vám všetkým mohol dať Svoje požehnanie. Ja som prítomný v každého vnútri a 

odtiaľ aj vo všetkom ostatnom, z čoho jedinec pozostáva. Vďaka tej prítomnosti 

má so Mnou každý priame komunikačné spojenie. Prostredníctvom toho spojenia 

môže každý samozrejme požiadať o Moje požehnanie. Keby sa však niekto 

rozhodol, že to urobí sprostredkovane, buď cez nejakého staršieho, alebo cez 

duchovného, fakt, že je o to prosené z vonkajška, zatvára dvere k jeho/jej 

vnútrajšku a bráni mu/jej v aktivovaní správnej odozvy. Faktor sprostredkovania 

porušuje základný zákon Stvorenia — že všetko postupuje zvnútra von. Nemôžete 
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byť vnútrom niekoho iného. Vzhľadom k tomu druhému ste vždy v jeho/jej vonku 

(mimo neho/nej). Ako môžete z tej pozície iniciovať niečo užitočné? Takže, 

odpovedajúc na otázku Michaela M., áno, to, čo vám bolo oznámené v Dialógu o 

modlitbe, sa plne týka záležitosti, ktorú nastolil. Takže, takým veciam by sa malo 

vyhnúť, aby sa nebránilo schopnosti a ochote tej osoby stať sa zodpovednou za 

svoj vlastný život a za prijatie Môjho požehnania. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za Tvoju odpoveď. Je to pre dnešok všetko? 

Pán Ježiš Kristus: Áno. Je Mi potešením odpovedať ti. Prajem ti veľmi príjemné 

popoludnie, Peter. 
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Dvadsiaty Dialóg 
 

16. januára 1999 

 

Peter: Kým prejdem k niektorým obavám, ktoré mám v dôsledku listu, ktorý som 

dostal včera, chcel by som sa Ťa opýtať: Je niečo, čo by Si chcel objasniť ohľadom 

Devätnásteho Dialógu alebo ohľadom niečoho iného? 

Pán Ježiš Kristus: Ďakujem ti, Peter. A áno, chcel by Som niečo dodatočne 

objasniť ohľadom záležitosti detstva a dospelosti z hľadiska ich ponímania tak na 

planéte Nula, ako aj v pozitívnom stave. V tom Dialógu bolo naznačené, že z 

hľadiska vnímania pozitívneho stavu deti nie sú deti, relatívne povedané, ale že sú 

dospelé. Toto vyhlásenie musíš chápať nasledovným spôsobom: V momente, keď 

príslušný duch a jeho duša vstúpia do zvoleného plodu v matkinom lone, týmto 

faktorom, potlačením všetkých vedomých spomienok na svoje predošlé zážitky a 

poznanie, sa sami obmedzia na jeho vývojové štádiá. A nielen to, ale podriadia sa 

požiadavkám pseudo-zákonov ľudskej prirodzenosti, ktoré si od nich vyžadujú, aby 

boli úplne závislí od fyzického vývoja detského mozgu, nervovej sústavy a 

fyzického tela vo všeobecnosti. Inými slovami, fyzické telo, mozog a nervová 

sústava sú jedinými nástrojmi, pomocou a prostredníctvom ktorých sa príslušný 

duch a jeho duša dokážu a môžu na planéte Nula prejavovať. Kvôli tomu sú ich 

prejavy úplne závislé od dojmov získaných rozvíjaním sa mozgu dieťaťa z 

vonkajška. Vonkajšie udalosti, ktoré sú z vonkajška neustále vnucované 

vnemovým, výrazovým a prejavovým schopnostiam mozgu dieťaťa, slúžia pre 

ducha a jeho dušu ako aktivačné prostriedky, aby postupne a pomaly prenikli von a 

prejavili sa v živote dieťaťa. Teda, pokiaľ je mozog a nervová sústava dieťaťa v 

procese vývoja, duch a jeho duša nie sú v tomto zmysle schopné fungovať v ich 

najväčšej možnej miere. Sú prispôsobené a závisia od procesu rastu a dozrievania 

mozgu, nervovej sústavy a ostatných fyzických orgánov. 

Ďalším aspektom tejto záležitosti je otázka veku a starnutia. Ako vieš, Peter, v 

pozitívnom stave niet žiadneho veku alebo starnutia. V skutočnosti nikde a 

v žiadnom čase neexistuje žiadny vek alebo starnutie samo osebe. Činiteľ veku a 

starnutia je typický pre ľudský život, a len pre ľudský život, počas pobytu ľudí na 

planéte Nula. Týka sa len ľudského tela, jeho orgánov, mozgu a nervovej sústavy. 

Pre toto usporiadanie existujú dva dôvody. Prvý, je to výsledok Môjho 

Milosrdenstva a Súcitu, aby sa ohraničilo utrpenie, obmedzenia, reštrikcie a bieda, 

v ktorých je zakotvený ľudský život. Toto bolo podľa skoršej dohody, než bolo 

udelené dovolenie, aby sa aktivoval negatívny stav. Druhý, úplná prirodzenosť 

negatívneho stavu je odhaľovaná v postupných prírastkoch, čo trvá veľa, veľa 

tisícročí. Jeden jedinec môže manifestovať jeho prirodzenosť len obmedzeným 

spôsobom, obmedzeným na ním/ňou zvolený aspekt pre túto manifestáciu. Kvôli 

svojej hrubej relativite, obmedzeniam a reštrikciám môže ľudské telo vziať na seba 

len toľko, koľko bolo dohodnuté, nie viac. Ako sa prejavuje a pokračuje proces 
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zvolených aspektov negatívneho stavu  alebo nejakých iných aspektov, čo sa 

týka agentov pozitívneho stavu — jeho účinok na fyzické telo je zničujúci. 

Následkom toho telo starne a opotrebúva sa. Inými slovami, starne a následne 

podlieha tomuto procesu alebo umiera. Duch a jeho duša sú však voči tomuto 

procesu imúnni a vek alebo starnutie nepociťujú. To je dôvod, prečo bolo 

povedané, že deti sú deti len z hľadiska vášho ľudského života, nie však z hľadiska 

pozitívneho stavu alebo akéhokoľvek iného stavu. 

Duch a duša príslušného dieťaťa však ovplyvňujú vývoj mozgu, nervovej sústavy a 

fyzického tela všeobecne, aby ich dostali do súladu so zvolenou a dohodnutou 

úlohou. Takže, nie je presne alebo úplne pravda, že len vonkajšie udalosti a 

výchova sú rozhodujúcimi faktormi toho, ako sa budú vyvíjať správanie a postoj 

dieťaťa a ako sa budú prejavovať počas jeho/jej dospievania a v dospelosti. Pravda 

je, že duch a duša dieťaťa si od samého prvého okamihu počatia vyberajú takých 

rodičov, prostredie a všetky ostatné skúsenostné činitele, ktoré prispievajú k vývoju 

dieťaťa, ktoré sú v úplnom súlade so zvoleným osudom. Inými slovami, duch a 

duša príslušného dieťaťa uvedú to dieťa do rôznych podmienok, situácií a zážitkov, 

vedúcich k vytvoreniu životného štýlu, ktorý by umožnil, aby sa uskutočnili všetky 

ich voľby — či už v pozitívnom, alebo v negatívnom zmysle. Toto je jeden z 

hlavných dôvodov, prečo Som povedal v našom predošlom Dialógu, že deti nie sú 

také nevinné, ako sa zdajú byť, alebo ako si vy o nich myslíte. 

Dôvody utrpenia detí na vašej planéte sa v rovnakej miere a rovnakým spôsobom 

týkajú aj takzvaných bezdomovcov a duševne chorých ľudí. Potreba poskytovať im 

určitú pomoc a útechu, ak vám vaša intuícia povie, aby ste to urobili, vyplýva zo 

záležitosti súcitu, spomenutej predtým. Kvôli tomu je vhodné, aby ste im pomohli 

akýmikoľvek vám dostupnými prostriedkami. Buďte však v takýchto prípadoch 

veľmi opatrní a veľmi dôkladne preskúmajte svoju túžbu a potrebu pomôcť im, aby 

nepramenila z vašich vlastných pocitov viny alebo z nejakej inej postrannej 

motivácie. Nezabúdajte tiež, že pomáhanie im môže niekedy zabrániť tomu, aby si 

splnili svoje vlastné poslanie, alebo že vaša pomoc býva nimi využívaná na 

nevhodné účely (napríklad na nákup alkoholu, cigariet alebo podobného 

negatívneho tovaru). V tomto momente môžeš pokračovať tým, že sa budeme 

venovať tvojim obavám, Peter. 

Peter: Ako vieš, včera som dostal list od jedného z čitateľov našich Dialógov. Aby 

som zachoval dôvernosť pisateľa listu, nebudem uvádzať meno tej osoby. 

Pán Ježiš Kristus: Samozrejme, Peter. Je vhodné to urobiť. 

Peter: Hoci sa zmienený list venuje niektorým dôležitým záležitostiam, ktorým je 

potrebné sa venovať, a je v ňom vyjadrená úprimná vďaka za prijímanie Dialógov, 

súčasne drsne kritizuje anglickú gramatiku a údajnú nepozornosť redigujúceho, 

keď nerobí správne, alebo robí nesprávne opravy. 
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Pán Ježiš Kristus: Ako vieš, Peter, jedným z hlavných dôvodov, kvôli ktorým sú 

tieto Dialógy zaznamenávané a rozširované ďalším vybraným, je to, aby v nich 

vyvolali túžbu klásť otázky multivesmírneho významu. Kedykoľvek sú také otázky 

položené, je do toho zaangažovaný faktor aktuálnosti. To znamená, že multivesmír 

je pripravený prijať odpovede na také otázky, alebo že musia byť zodpovedané v 

tomto jednotlivom čase. Ako bolo uvedené predtým, je tvojou úlohou odo Mňa 

poskytovať také odpovede vo forme týchto Dialógov. 

A teraz, aby sme sa venovali otázkam nastoleným v zmienenom liste. 

Predovšetkým, slovo ,drsne‘ je trochu pridrsné, Peter. Aj keď ti to tak znie, jeho 

autor to tak nemyslel. Autor toho listu je veľmi vďačný a veľmi oceňuje, že ich 

dostáva. Nezabúdaj na svoj vlastný komplex menejcennosti, ktorý máš, pokiaľ ide 

o anglický jazyk. Tvojím rodným jazykom nie je angličtina. Preto akákoľvek 

kritika ohľadom tvojej písomnej alebo hovorovej angličtiny v tebe vyvoláva odpor, 

hanbu a rozpaky. Obávaš sa, že čitatelia tvojich kníh a týchto Dialógov odmietnu 

ich obsah kvôli početným porušeniam pravidiel anglickej gramatiky. Čo však 

myslíš, prečo bolo nutné vybrať niekoho, ako si ty, koho rodným jazykom nie je 

angličtina, aby transmitoval Moje Nové Zjavenie? Niektoré z týchto dôvodov boli 

naznačené v Mojom úvode k Novému Zjaveniu Pána Ježiša Krista: Aby sa 

prelomili strnulé a prekážajúce gramatické pravidlá akéhokoľvek jazyka, aby sa 

správne tlmočili a vyjadrili duchovné idey, ktoré by inak boli tými pravidlami 

obmedzované. Spomeň si predsa, prosím ťa, čo bolo veľmi jasne uvedené v 

Doplnku 15 Korolárií..., že v pozitívnom stave nie je Nové Zjavenie Pána Ježiša 

Krista v písomnej, knižnej forme, ale javí sa ako krásna idea, ktorá je neustále 

obnovovaná, regenerovaná a dopĺňaná o nové. Na vašej planéte, ako aj v 

niektorých iných ríšach musí byť v tomto čase prítomné v písomnej forme, vo 

forme knihy. Vy a niektorí ďalší nemáte žiadne iné prostriedky k dispozícii. 

Jedným z dôvodov tejto situácie s tvojou angličtinou, Peter, je nasmerovanie 

pozornosti prípadného čitateľa na samotné idey a princípy obsiahnuté a vyjadrené v 

Mojom Novom Zjavení. V určitom zmysle je to testom motivácie a úmyslu, s 

akým sa pristupuje k takému čítaniu. Keď sa niekto ponorí do analýzy gramatickej 

formy, ako je napísané, alebo do toho, ako veľa či málo obsahuje pomlčiek alebo 

čiarok, alebo typografických chýb, či čohokoľvek, namiesto toho, aby sa sústredil 

na jeho krásne idey, ako to robia v pozitívnom stave; a ak kvôli tomu s odporom 

odmietne idey a princípy, ktoré sú v ňom obsiahnuté, je celkom možné a 

predstaviteľné, že úmysel a motivácia príslušného čitateľa, s ktorými pristupuje 

k svojmu čítaniu, nie sú správne. 

Naproti tomu, pamätáš sa, čo sa stalo potom, keď si dokončil písanie Nového 

Zjavenia Pána Ježiša Krista? Niekoľkí ľudia ho redigovali. Bolo redigované 

mnohokrát. Vtedy si bol ohromený, keď si videl, že redigujúci, každý odborník na 

anglickú gramatiku, mali veľmi rozdielne predstavy o tom, ako by mali byť 

vyjadrené slová, vety alebo interpunkcia. Na tvoje prekvapenie by veľmi často 

jeden redigujúci zrušil opravy urobené nejakými inými redigujúcimi. Vcelku vzaté, 
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ani jeden z nich nedospel so žiadnym iným k nijakej pevnej zhode. Bol si teda 

takmer zhnusený zložitosťou a divou džungľou interpretácií anglického jazyka, 

ktoré ti ponúkli. To isté sa deje pri redigovaní týchto Dialógov. Z toho dôvodu si 

správne cítil, že by bolo oveľa lepšie nechať veci tak, ako si ich pôvodne napísal, aj 

keď presne nedodržiavajú pravidlá anglickej gramatiky, a obmedziť opravy len na 

jasné typografické chyby a snáď na slovosled, vždy, keď nejaká veta znie príliš 

neanglicky, ak to tak môžeme povedať. Teraz tu hovoríme vo všeobecnom zmysle. 

To neznamená, že pisateľ toho listu je v tejto situácii. To len znamená, že pisateľ sa 

príliš zbytočne venuje formálnosti výrazov v týchto Dialógoch. Doposiaľ sa na to 

žiadny ďalší čitateľ nesťažoval. Práve naopak: Väčšina z nich je naplnená 

radosťou, že konečne dostala k dispozícii niečo také ako Dialógy. Opäť, ide o 

načasovanie. 

Na druhej strane, Peter, nezabudni sa zmieniť o obsahu svojho včerajšieho skorého 

ranného telefonického rozhovoru, ktorý si mal pred doručením vyššie zmieneného 

listu. Hovoril si s našou spolupracovníčkou, pomocníčkou, podporovateľkou a 

jednou z najoddanejších jedincov v našej veci, s Ľudmilou Savelieva v Moskve, v 

Rusku. Čo ti povedala? Najskôr ti vyjadrila hlboké poďakovanie, vďačnosť a 

ocenenie za to, že dostáva tieto Dialógy a za to, aký prospešný a povznášajúci bol 

pre ňu ich obsah. Ako vieš, je odborníčka na anglickú gramatiku, ani slovkom sa 

však nezmienila o tom, koľko čiarok, pomlčiek alebo typografických chýb 

obsahovali. Správne sa sústredila na ich idey a na to, čo obsahujú. Ale hlavne, 

povedala ti veľmi dôležitú vec. Počas tvojho zaznamenávania našich prvých pár 

Dialógov (1 – 8), bez toho, aby od teba vedela, aký druh otázok si kládol alebo aký 

druh odpovedí si odo Mňa dostával, Ľudmila Mi kládla vo svojom vlastnom stave 

zvnútornenia rovnaký typ otázok. Po prečítaní si našich Dialógov si uvedomila 

prekvapujúci fakt, že odpovede na ne, ktoré dostala priamo odo Mňa, doslovne 

zodpovedali tým, ktoré si zaznamenal v našich Dialógoch, Peter. Toto je krásnym 

potvrdením pravdivosti obsahu našich Dialógov. Túto skúsenosť Som poskytol 

špeciálne v tvojom vlastnom záujme, Peter, kvôli tvojmu vlastnému utvrdeniu sa. 

Tvojím hlavným problémom sú v tomto ohľade tvoje občasné silné pochybnosti. 

Veľmi často sa obávaš, že to, čo prijímaš, nie je odo Mňa. 

Peter: Áno, obávam sa. A aj tak, niekedy sú tieto pochybnosti mučivé. Nechcem 

byť v pozícii zavádzania niekoho tým, že mu/jej hovorím alebo tvrdím, že niečo 

prichádza od Teba, zatiaľ čo to prichádza z predstáv môjho vlastného bláznivého 

srdca a mysle. Nechcem sa ocitnúť v postavení falošného proroka, ako ma už 

nazvali niektoré náboženské skupiny. 

Pán Ježiš Kristus: Chápem. Je prezieravé neustále so Mnou overovať celý obsah 

tohto písomného materiálu. Súčasne však, nestaň sa terčom negatívneho stavu na 

základe prílišného pochybovania o tom, kto si a aké je tvoje poslanie a úloha odo 

Mňa v tomto ohľade. Tým, že tak veľmi pochybuješ, negatívny stav je schopný ti 

znemožňovať tvoju produktívnu prácu v Mojich službách, niekedy dni, týždne, a 

dokonca mesiace. Nerob silám negatívneho stavu takú radosť. 
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Peter: Urobím, čo bude v mojich silách. Vyššie Si uviedol, že písomná forma 

alebo knižná forma Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista je potrebná niekde inde, 

okrem ľudí na planéte Nula. Niečo také bolo uvedené aj v Doplnku 15. Je možné 

dostať nejaké vysvetlenie ohľadom tohto vyhlásenia? 

Pán Ježiš Kristus: Áno, Peter. Existujú paralelné svety a fyzické dimenzie, ktoré 

sa približujú podmienkam ľudského života tak v pozitívnom, ako aj v negatívnom 

zmysle. Pamätáš si z Môjho Nového Zjavenia zmienku o procese, ktorým pseudo-

tvorcovia aktivovali negatívny stav? Bolo tam uvedené, že v tom procese 

experimentovali s fabrikáciou rôznych sentientných i nesentientných životných 

foriem, ktoré boli buď príliš pozitívne, alebo príliš negatívne pre ich vlastný 

vedecký zámer, kým ich úsilie nevyvrcholilo vyfabrikovaním ľudí. Tie sentientné 

životné formy so svojimi nesentientnými náprotivkami nemohli byť zničené. Boli 

umiestnené v rôznych častiach vesmíru — v prípade príliš pozitívnych, a v pseudo-

vesmíre alebo v Zóne Vymiestnenia — v prípade príliš negatívnych. Zaľudnili a 

rozišli sa po rôznych planétach a slnečných sústavách svojich príslušných galaxií 

alebo pseudo-galaxií. Pretože tieto sentientné entity boli vyfabrikované z rôznych 

vonkajších prostriedkov a z genetického materiálu, ktorý zdôrazňoval potrebu 

vonkajších vstupov, ich potreba písomného materiálu je jasná. 

Existuje však ďalší duchovný, ako aj vedecký faktor, ktorý si vyžadoval toto 

usporiadanie. Pri každom vedeckom projekte je do experimentu zaradených 

niekoľko paralelných skupín, ktoré by mali rovnaké pravidlá získavania poznania, 

ale s rozdielnymi podmienkami. Toto usporiadanie je potrebné pre porovnanie. 

Jednej skupine, pozitívnej, ktorá zaľudnila rôzne planéty v pravom vesmíre, je 

poskytnutý písomný materiál preto, aby sa určilo, do akej miery sú jej členovia v 

porovnaní s ľuďmi schopní bez akýchkoľvek skreslení alebo nepochopenia poňať a 

použiť, čo je obsiahnuté v písomnom materiáli. Druhej skupine, negatívnej, ktorá 

zaľudnila rôzne planéty v pseudo-vesmíre, preto, aby sa určilo, ako ďaleko môžu 

zájsť jej členovia v porovnaní s ľuďmi v úplnom skresľovaní, falšovaní, prekrúcaní 

a zbabraní toho, čo je obsiahnuté v písomnom materiáli. Tento projekt dá pseudo-

tvorcom a ostatným jasnú odpoveď na ich otázku ohľadom záležitosti objektívneho 

overenia platnosti akéhokoľvek poznania, získaného takými nezvyčajnými 

externými prostriedkami. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za toto vysvetlenie. A teraz by som sa chcel 

venovať niektorým záležitostiam obsiahnutým v liste, ktorý som dostal včera. 

Predovšetkým, ako reaguješ na to, že v tom liste nie Si oslovovaný ako Pán Ježiš 

Kristus, ale ako TLJC ( The Lord Jesus Christ – pozn. prekl.)? 

Pán Ježiš Kristus: Nuž, Peter, je to porušením dôležitých duchovných 

súvzťažností, ktorým zodpovedá plné vyjadrovanie Môjho Mena alebo každého z 

Mojich Mien toho zoskupenia — Pán Ježiš Kristus. TLJC nesúvzťaží s ničím. 

Nemá žiadny význam ani zmysel. Také skratky by sa nikdy nemali používať, 

obzvlášť pokiaľ ide o Moje Meno, rovnako pokiaľ ide o nejaké iné duchovné 
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pojmy alebo mená. TLJC nie je schopné aktivovať najdôležitejšiu cestu pre 

nadviazanie účinnej komunikácie so Mnou. Aj keď je použité v písomnom 

materiáli, odstraňuje dôležitý duchovný význam, ktorým je naplnené Moje Meno. 

Zmazáva význam a dopad Môjho Mena na toho, kto to píše, ako aj na toho, kto to 

číta. 

Peter: Pochopil som. Vždy mi vadili akékoľvek typy skratiek. Ako vieš, trvalo mi 

niekoľko rokov, kým som si zapamätal, čo znamenajú v mojom profesionálnom 

zamestnaní. Predpokladám, že toto bolo jedným z dôvodov mojej nešikovnosti v 

tomto ohľade. 

Pán Ježiš Kristus: Určite, Peter. Tento príklad len potvrdzuje, že tvoje postavenie 

a skúsenosti mali vždy nejaký dôležitý duchovný význam, spojený takým či 

onakým spôsobom s tým, že si transmiter Môjho Nového Zjavenia. 

Peter: Ďalšia záležitosť nastolená v tom liste je záležitosť Vianoc a spôsob ich 

osláv na tejto planéte. Pisateľ zmieneného listu sa pýta na platnosť dátumu, pokiaľ 

ide o Tvoje fyzické narodenie sa. Tento list tiež odráža pisateľov odpor voči 

pohanskej konotácii toho dátumu a všetkým rituálom spojeným s jeho oslavou. 

Pán Ježiš Kristus: Dôvodom toho, že bol ten dátum uvedený v jednom z našich 

Dialógov, je zrušenie negatívnej konotácie, ktorú naberá súčasná forma osláv. Je 

skutočne odporné vidieť, na čo ju zmenili sily negatívneho stavu. Ako vidíš, 

vynaložili všemožné úsilie, aby čo možno najviac odstránili pravý význam Vianoc. 

A uspeli v tomto ohľade. Tie sa zmenili na skomercionalizovanú, nezmyselnú 

akciu míňania peňazí a nakupovania darčekov, aby sa udržala v chode vaša 

ekonomika a aby ste urobili deťom a niektorým dospelým radosť. Vianoce teda 

stratili svoj pravý duchovný význam. Nezabúdaj na dôležitý fakt, že kvôli takej 

hrubej devalvácii významu Vianoc sa táto ročná doba stala tiež nanajvýš 

zničujúcim problémom pre mnohých ľudí, ktorí nie sú schopní splniť to, čo 

pokladajú za svoju záväznú povinnosť  z akýchkoľvek dôvodov. Toto je dôvod, 

prečo máte počas sviatkov jeden z najvyšších počtov samovrážd. 

Okrem toho, že to slúži na zrušenie tejto negatívnej konotácie Vianoc, naša 

zmienka o tom odráža záležitosť načasovania. V tom, prečo bol na oslavu Môjho 

narodenia a získania Mojej Novej Prirodzenosti zvolený tento jednotlivý dátum, je 

veľmi dôležitá duchovná súvzťažnosť. Nezáleží na tom, či Som sa narodil 25. 

decembra, alebo 7. januára, alebo v niektorý iný deň. To, na čom záleží, je fakt, že 

Som sa vôbec narodil do ľudského života a že Som získal Svoju Novú 

Prirodzenosť. Pri premietaní tohto faktora do ľudského života bolo nutné zvoliť 

obdobie, ktoré by bolo najbližšie k súvzťažnej príbuznosti duchovnej situácie, 

ktorá existovala v čase Môjho narodenia a získania Mojej Novej Prirodzenosti. 

Zváž tento moment: Koniec decembra a začiatok januára sú na severnej pologuli, 

kde Som sa rozhodol narodiť, najtemnejšími, najchladnejšími, najmŕtvejšími 

mesiacmi. Denné svetlo je najkratšie. Noci sú najdlhšie. Príroda je pustá, takmer 
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mŕtva. S akým stavom to súvzťaží, duchovne povedané? So spustošením a 

nedostatkom akéhokoľvek náležitého duchovného života. Taká bola situácia na 

planéte Nula v čase Môjho narodenia. V skutočnosti — medzi mnohými inými 

vecami — podnietila Moje narodenie na vašej planéte. Podobná situácia existovala 

v čase, keď Som zavŕšil získanie Svojej Novej Prirodzenosti. V tom čase negatívny 

stav zavŕšil svoje úsilie pri preberaní vedenia planéty Nula. Začal sa proces jeho 

kondenzácie. Všetky energie boli presunuté z nastoľovania jeho dominancie na 

tejto planéte a inde k jeho zhusťovaniu pri zúfalom pokuse a snahe zničiť pozitívny 

stav. 

Toto je dôvod, prečo má koniec decembra a začiatok januára dôležitý duchovný 

význam vo vzťahu ku Mne Osobne a prečo by mal byť okrem každodennej 

spomienky zvlášť pripomínaný — ako to naznačuje a navrhuje autor toho listu. 

Nech pisateľ toho listu vezme tento faktor do úvahy a nech neprehliada duchovnú 

súvzťažnosť týchto jednotlivých dátumov. 

Peter: Ďalší bod, ktorý nastolil pisateľ toho listu, sa zaoberá vyhlásením, že 

,Skutočná Absolútna Pravda musí byť pravdou v absolútnom zmysle‘. Pisateľ si 

myslí, že toto je cyklická polemika. 

Pán Ježiš Kristus: Pisateľ zabúda na paradoxné dokazovanie, používané v logike 

a v procese uvažovania, kedykoľvek je potrebné dokázať určitý bod. Je to 

filozofická konštrukcia. V tomto prípade je toto tvrdenie učinené preto, aby 

anulovalo pseudo-logiku pseudo-tvorcov v tvrdení, že neexistuje žiadna Absolútna 

Pravda. Z ich pohľadu a z pohľadu ich vedeckých prisluhovačov na planéte Nula a 

inde existujú len relatívne pravdy. Paradox tohto falošného predpokladu je 

nasledovný: Ak neexistuje žiadna absolútna pravda, ale len relatívna pravda, potom 

je absolútnou pravdou, že neexistuje žiadna absolútna pravda. Preto je všetko 

relatívne. Aby sa anulovala táto lož, je nutné vyhlásiť, že Skutočná Absolútna 

Pravda musí byť pravdou v absolútnom zmysle, pretože ich takzvaná absolútna 

pravda je lož. Inak by ste museli priznať, že existujú dve Absolútne Pravdy. Taká 

existencia by bola vzájomne sa vylučujúca. 

Peter: Pisateľ toho listu si myslí, že škatuľkuješ, keď Si vyhlásil, že ,o médiách je 

známe, že sú notoricky skreslené, nesprávne či dokonca nepravdivé‘. 

Pán Ježiš Kristus: Fakty je nutné uvádzať také, aké sú, pretože sú to fakty. To nie 

je otázkou posudzovania alebo odsudzovania, ale reflexiou situácie, ktorá existuje 

na vašej planéte. Vaše médiá hrajú nanajvýš dôležitú rolu pri propagovaní 

podvodov negatívneho stavu. Áno, ich rolou a poslaním je to, aby to robili, tento 

fakt je však potrebné uviesť, aby ste sa nechytili do ich pasce. U niektorých z vás 

existuje tendencia prijímať bezvýhradne všetko, čo vám oznamujú. V tom prípade 

by ste vo svojom živote prijímali skreslenia a/alebo lži. V dôsledku toho by ste sa 

stali terčom negatívneho stavu. Takéto vyhlásenia sú mienené ako preventívne 

opatrenia. 
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Peter: Ďalšia záležitosť, nastolená v tom liste, je záležitosť sexuality. Autor je 

znepokojený, že Si prežitie pravého sexuálneho vzťahu obmedzil na proces bytia 

penisu vo vagíne, vylúčiac duchovný aspekt z akéhokoľvek iného spôsobu 

pohlavného pomeru. 

Pán Ježiš Kristus: Pisateľ toho listu prehliadol duchovnú súvzťažnosť tejto, ako aj 

mnohých iných záležitostí. Ako bolo uvedené predtým, a toto je pripomienkou, 

penis vo vagíne — vo! — súvzťaží so stavom zvnútornenia alebo bytím vo vnútri. 

Všetko správne poznanie sa vždy získava zo stavu vnútra. Nakoľko vo 

všeobecnom zmysle je sexualita jedným z najdôležitejších nástrojov na získavanie 

takého poznania, stav penisu vo vagíne odzrkadľuje tento dôležitý faktor. Nuž, toto 

neznamená, že všetky ostatné spôsoby pohlavného pomeru, ku ktorým dochádza 

medzi dvoma súhlasiacimi dospelými, nie sú cenné alebo duchovne povznášajúce 

— ak sa k nim pristupuje s pozitívnym a dobrým úmyslom. Všetky ostatné spôsoby 

takého pomeru však majú odlišný význam a zmysel. 

Oznámené vyhlásenie o pohlavnom styku znamená len to, že napríklad orálny sex, 

alebo akýkoľvek iný typ pohlavného pomeru nemožno z duchovného hľadiska 

považovať za pravý pohlavný styk, ktorý by bol schopný aktivovať rovnaký 

význam alebo sa stať rovnakým zdrojom skúsenosti alebo poznania ako pohlavný 

styk prostredníctvom penisu nachádzajúceho sa vo vagíne. Kľúčovým slovom je tu 

,vo vnútri‘. Žiadnym iným spôsobom pohlavného pomeru nie ste vnútri alebo vo 

vnútri. Tieto iné spôsoby majú úplne inú konotáciu a význam a aktivujú úplne iné 

duchovné súvzťažnosti. 

Impotentní muži, ženy bez orgazmu, muži neschopní ejakulácie, umelé implantáty 

a podobné faktory odzrkadľujú vážne duchovné, duševné, psychologické a fyzické 

problémy. Z takých či onakých dôležitých duchovných dôvodov bolo v takých 

prípadoch voľbou nedopriať si potešenie mať také zážitky, aby sa tým pre poučenie 

všetkých zobrazilo a demonštrovalo, čo sa stane, ak sa niekto sám/sama uvedie do 

postavenia bez takých zážitkov. Toto je zobrazením ďalšieho aspektu prirodzenosti 

negatívneho stavu a ľudského života. 

Avšak v prípade agentov pozitívneho stavu môžu platiť niektoré výnimky z tohto 

pravidla. V ich prípade ide o to, čo premietajú do svojich sexuálnych praktík — 

nech sú alebo nech by boli akékoľvek. A tiež, do akej miery Mi umožňujú podieľať 

sa na ich pohlavnom pomere pomocou akýchkoľvek spôsobov alebo štýlov a, 

samozrejme, za akým účelom. Toto je rozhodujúci rozdiel. Nebolo by teda dobré, 

aby ste v tomto ohľade tento druh zovšeobecňovania aplikovali na agentov 

pozitívneho stavu. Vaše osobné a individualizované sexuálne praktiky by mali byť 

medzi Mnou a vami dvoma, ktorí ste v nich zaangažovaní. Vždy sa Ma opýtajte, 

akýmikoľvek vám dostupnými prostriedkami, najmä prostredníctvom vašej 

individuálnej intuície, čo by bolo pre vás v tomto ohľade najlepšie. Tak nemôžete 

nikdy urobiť chybu. 
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Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za Tvoje vysvetlenie všetkých týchto záležitostí. 

Je ešte niečo, na čo by sa bolo treba dnes opýtať? 

Pán Ježiš Kristus: Rado sa stalo. Nie, Peter, pre dnešok by sme to mali uzavrieť. 

Prajem ti veľmi príjemné popoludnie. 
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Dvadsiaty Prvý Dialóg 
 

17. januára 1999 

 

Peter: Osobne nemám dnes žiadne špecifické otázky. Rosemarie má všeobecnú 

otázku ohľadom domácich miláčikov a zvierat a Dr. Ardyth Noremová má otázku 

ohľadom posunov energie vo všeobecnosti a ohľadom ich účinku na ľudské 

telá/mysle a na agentov pozitívneho stavu. Myslím si, že otázka Dr. Noremovej 

bola do určitej miery zodpovedaná v Šestnástom Dialógu. Kým však odpovieš na 

tieto otázky, chcel by Si komentovať niečo iné, alebo vysvetliť niečo bližšie 

ohľadom niektorých záležitostí, o ktorých sme doposiaľ diskutovali? 

Pán Ježiš Kristus: Nuž, Peter, nemáš dojem, že by sme sa mali venovať najskôr 

niektorým ďalším záležitostiam nastoleným autorom listu, o obsahu ktorého sme 

diskutovali včera? 

Peter: V takom prípade mi dovoľ, aby som ich objasnil. Autor toho listu hovorí 

niečo o rukopise autora Kozmický oceán a Svätá stolica. Z listu je jasné, že sa 

predpokladá, že som ten rukopis čítal alebo že som s ním oboznámený. Aby som Ti 

povedal pravdu, nemám ani poňatia, o čom hovorí autor toho listu. Počul som o 

tom po prvý raz. Jediný rukopis, ktorý som čítal, bol prvý, ktorý ten autor napísal 

pred niekoľkými rokmi a ktorý hovoril o nejakom texaskom kazateľovi a o tom, 

ako konvertoval do pozitívneho stavu pod vplyvom Tvojho Nového Zjavenia. 

Vráťme sa ale k ďalším záležitostiam nastoleným v tom liste. Prvá otázka sa týka 

možného pohlavného styku s negatívnymi entitami, ktoré niekoho pohlavne 

znásilnia vo sne alebo v nejakej vízii, alebo v podobnej situácii. Mohlo by sa to 

stať príjemným zážitkom, ktorý by mohol priviesť tú negatívnu entitu k tomu, aby 

konvertovala do pozitívneho stavu? Táto záležitosť sa týka pojmov použitých v 

démonológii — ,inkubus a sukubus‘. Inkubus sa týka zlého ducha, ktorý údajne 

zostupuje na spiace ženy a má s nimi pohlavný styk. Naproti tomu sukubus je vraj 

démon v ženskej podobe, ktorý máva údajne pohlavný styk so spiacimi mužmi. 

Druhá záležitosť sa týka termínu ,bežní ľudia‘. Autor toho listu nevie, v akej 

konotácii je používaný. Autor sa nazdáva, že slovo ,bežní‘ v sebe nesie určitý 

nádych zaujatosti. Tretia záležitosť alebo otázka sa týka mariánskej dogmy. Autor 

sa pýta, čo je to mariánska dogma. A konečne, keď niekoho voláme ,špiritistické 

médium‘, ako ich voláš Ty? Dúfam, že som obsiahol všetky záležitosti nastolené 

v tom liste. Takže, máš slovo, ak to tak môžem povedať. 

Pán Ježiš Kristus: Môžeš, Peter, isteže môžeš. Nuž, začnime so sexuálnou 

záležitosťou a potom prejdime k ostatným záležitostiam. Potom sa môžeme 

venovať otázkam Rosemarie a Ardyth. 

Ako vieš, Peter, sexuálne záležitosti sú jednou z najcitlivejších, najnepochope-

nejších, najdezinterpretovanejších a najnevhodnejšie praktizovaných vecí v 
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ľudských dejinách a v dejinách Zóny Vymiestnenia, obsahujúcich najväčšie 

množstvo dezinformácií. Aby Som použil vašu obraznú reč: je to nabitá zbraň, sud 

plný strelného prachu pripravený každú minútu explodovať. Nezáleží na tom, 

koľko vysvetľuješ alebo vykladáš záležitosť sexuality, nikdy to neuspokojí 

všetkých. Vždy to v mnohých vyvolá, takpovediac, zlú krv, zúrivosť a mnohé iné 

negatívne emócie — pokiaľ by tvoja interpretácia a ponúknuté vysvetlenie 

sexuality odporovali ich vlastnému chápaniu prijatému pod vplyvom akéhokoľvek 

systému viery, na ktorom lipnú alebo v ktorý veria. 

Je takmer márne diskutovať o tejto záležitosti, pretože tá istá vec, ktorá môže byť 

jednej osobe príjemná, môže niekoho iného odpudzovať. A môže ho to odpudzovať 

do tej miery, že taká prípadná osoba odmietne celé Moje Nové Zjavenie — ako sa 

to stalo v minulosti pri niekoľkých príležitostiach. Poďme však k veci. Existujú 

skutočne takí zlí duchovia alebo démoni ako inkubus a sukubus, ako nezávislé 

entity špecializujúce sa na sexuálne zvádzanie mužov a žien počas ich spánku? Je 

niečo také možné? A ak si nejakou náhodou uvedomujete, že sa také pohlavné 

znásilnenie odohráva vo vašich snoch, mali by ste sa poddať takému zážitku, 

učiniac ho príjemným, čo by tej entite mohlo pomôcť konvertovať do pozitívneho 

stavu? Samé osebe žiadne také entity ako inkubus a sukubus neexistujú. 

Nezabúdajte však na jednu dôležitú vec. Sexualita je jedným z najobľúbenejších a 

najvyužívanejších nástrojov v rukách síl negatívneho stavu na ovplyvňovanie, 

zvádzanie, korumpovanie, zavádzanie, mätenie, prekrúcanie, blokovanie a ničenie 

ľudí a všetkých ostatných v ich doméne, ako aj ich správneho ponímania a 

praktizovania sexuality a správneho chápania duchovnosti a všetkého týkajúceho 

sa života všeobecne aj špecificky. Preto existuje skupina zlých duchov a/alebo 

démonov, ktorí sa špecializujú na sexuálne záležitosti, aby ľuďom a ostatným 

vnútili prijatie života a prirodzenosti negatívneho stavu. Túto skupinu možno 

nazvať inkubus a sukubus — ak chcete. 

Otázkou je, samozrejme, čo by ste mali robiť, ak k vám jeden z členov tejto 

skupiny príde vo vašich snoch a pokúsi sa vás pohlavne znásilniť — ako sa to stalo 

autorovi toho listu. Postup, ktorý opísal autor, je dobrý. Okamžite sa obrátite na 

Mňa, zahrnujúc tú entitu Mojou a vašou láskou, súcitom, milosrdenstvom a 

odpustením, opýtajúc sa jej zároveň na úmysel a dôvod, kvôli ktorému s vami 

nadviazala styk. Je to s negatívnym úmyslom, ako bolo opísané vyššie? Je to pasca, 

aby vás dostala do negatívneho stavu pod zámienkou veľkého potešenia z 

pohlavného styku? Alebo sa to využíva na to, aby tá entita dostala príležitosť 

konvertovať do pozitívneho stavu? Nezabúdajte, že niektorí členovia tej skupiny 

chcú skutočne konvertovať do pozitívneho stavu, za všeobecného volania po 

konverzii, poskytovanej v Peklách prostredníctvom Mojich stanovíšť. Musíte 

pochopiť, že nakoľko títo členovia pôsobia len skrz sexualitu — je to ich jediný 

nástroj — nepoznajú žiadny iný spôsob, ako s vami za tým účelom nadviazať styk, 

jedine pomocou vnútenia vám pohlavného styku počas vašich živých snov, keď 
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spíte. Bolo by teda vašou povinnosťou a zodpovednosťou určiť, ktorý faktor je 

uplatnený počas takej udalosti. 

Ak sa však jedná o nadviazanie styku s úmyslom zničiť vás a brániť vám, aby ste 

slúžili Mne a Môjmu pozitívnemu stavu vo všeobecnosti, vašou povinnosťou je v 

tomto ohľade zbaviť sa tej entity v Mojom Mene. Než to však urobíte, máte tej 

entite vysvetliť práva a výsady, ktoré má odo Mňa, a ponúknuť jej možnosť voľby 

konvertovať do pozitívneho stavu. Ak tá entita súhlasí s konverziou, potom je 

poslaná do príslušnej oblasti, kde bude o ňu postarané. Ak nie, pošlete ju späť, 

odkiaľ prišla. Pamätajte si, že žiadna entita, nech sa javí akokoľvek silná, nemá na 

vás žiadny vplyv, ani vám nemôže nič vnútiť, pokiaľ jej to nedovolíte svojím zlým 

postojom, nevhodným chovaním, negatívnou túžbou alebo nejakým iným 

faktorom, prameniacim z vašich sebeckých potrieb. Len také negatívne 

charakteristické črty sú schopné otvoriť dvere vplyvu negatívneho stavu, cez ktoré 

také zlé entity môžu do vás vojsť, spôsobiac vám všemožné problémy alebo vás 

pohlavne znásilniac. 

Radí sa vám teda, aby ste vždy preskúmali stav svojej mysle a svoje túžby, 

správanie, postoj alebo čokoľvek, aby ste určili príčinu potenciálnej alebo 

skutočnej možnosti mať také zážitky. Keď už hovoríme o sexualite, zmieňme sa 

letmo o otázke, ktorú nepredložil autor toho listu. Jeho autor sa pýtal na ľudí, ktorí 

z akýchkoľvek dôvodov a/alebo kvôli akýmkoľvek problémom nemajú žiadnu 

možnosť mať pohlavný styk samozrejmým spôsobom — penis vo vagíne. Čo však 

ľudia, ktorí sa rozhodnú nikdy nemať žiadne sexuálne zážitky? Vezmite si 

napríklad kňazov, mníchov a mníšky katolíckeho a iných náboženstiev, ktorí majú 

na základe dogiem svojich príslušných náboženstiev zakázaný akýkoľvek sex. 

Alebo ľudí, ktorí zvlášť a vedome učinili nejaký slávnostný sľub alebo prísahu, že 

sa po zvyšok svojho ľudského života vyhnú sexuálnym zážitkom. Títo ľudia svojou 

vlastnou slobodnou vôľou a voľbou vedome dobrovoľne súhlasili s tým, že si 

zvolia taký reštriktívny typ života. Majú svoje vlastné súkromné a osobné dôvody, 

prečo učinili takú voľbu. Niekedy sa taká voľba učiní s pozitívnymi a dobrými 

úmyslami — z ich pohľadu — pomôcť svetu a ľudstvu strávením celého svojho 

života v meditáciách a v modlitbách. Z hľadiska predtým opísanej užitočnosti sú 

také modlitby zbytočné a márne, nikam nevedúce. Aké je to mrhanie pozitívnou a 

tvorivou energiou, ktorá by sa mohla využiť na oveľa lepšie veci! Ďalší si zvolia 

taký stav preto, lebo veria, že sex je hriešny, obscénny, nečistý, bezbožný a 

nechutný akt, tolerovaný len kvôli plodeniu a len v rámci manželských zväzkov. A 

keďže podľa ich názoru život bez sexu vedie po fyzickej smrti k oveľa 

rýchlejšiemu prijatiu do nebeskej blaženosti, myslia si, že voľbou takého 

bezpohlavného života budú spôsobilí získať cestovný lístok, ktorý ich dostane na 

oveľa vyššiu pozíciu v nebeskej hierarchii než kohokoľvek iného. Toto je, 

samozrejme, duchovná arogancia. 

Takže, čo myslíš, čo sa stane takýmto ľuďom po príchode do duchovného sveta? 

Ako vieš, kvôli svojej obeti v tomto ohľade očakávajú, že budú odmenení nejakým 
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nezvyčajným a vyvýšeným postom v Nebi. Na svoje najväčšie prekvapenie sa 

ocitnú vo veľmi podivnej situácii. Voľbou bezpohlavného života počas žitia na 

planéte Nula vypudili zo svojho ducha a duše akúkoľvek tolerantnosť voči 

čomukoľvek, čo sa čo i len vzdialene týka sexuality. Takže keď pocítia nebeskú 

atmosféru, zistia, že je absolútne neznesiteľná a dusivá, z jednoduchého dôvodu, že 

nebeská atmosféra je nabitá čisto pozitívnou sexuálnou energiou. Na základe nimi 

prijatého postoja a životného štýlu sa taká atmosféra stáva pre nich jedovatou. 

Čo teda robiť s takýmito ľuďmi? Ako vieš, Peter, Swedenborg bol prvý, kto si 

všimol túto situáciu s takými ľuďmi. V jeho časoch bola pre tých kňazov, mníchov 

a mníšky a podobných ľudí, ktorí si zvolili ten stav — pretože v čistote svojho 

srdca verili v pravdivosť doktrín svojho príslušného náboženstva alebo cirkví; a 

ktorí nemali žiadnu inú, skrytú agendu alebo postrannú motiváciu v tomto ohľade 

— vytvorená špeciálna oblasť, oddelená od pozitívneho, respektíve negatívneho 

stavu a bola v nej navodená zvláštna atmosféra, ktorú by mohli bez akýchkoľvek 

ťažkostí dýchať. Ostatní, so skrytými agendami a s negatívnou, postrannou 

motiváciou a úmyslom, keď zistili, že Nebo je nabité čisto sexuálnou energiou, sa 

tak nazlostili a rozzúrili, že prekliali Boha a rozhodli sa ísť do jedného z Pekiel, 

kde prebývali podobne zmýšľajúce tvory. 

Samozrejme, ako vieš, Peter, od Swedenborgových čias došlo v duchovnom svete 

k mnohým zmenám. Zmienená oblasť bola zrušená. Namiesto nej bolo v Novej 

Škole vytvorené zvláštne oddelenie, ktoré sa špecializuje na veci tohto typu ľudí, 

ktorí si zvolili bezpohlavný život s pozitívnym a dobrým úmyslom, bez 

akýchkoľvek postranných pohnútok. Nevieš si vôbec predstaviť, Peter, to úsilie, 

neprekonateľné ťažkosti, zložité a zdĺhavé procedúry, duchovnú genetickú 

prestavbu a podobné prostriedky, ktoré sú potrebné použiť v ich prípade, aby sa 

zvrátil ich prekliaty stav. Ostatní, ktorí odmietnu vstúpiť do Novej Školy, sa 

rozhodnú ísť do jedného z Pekiel, kde sú postupne a pomaly zasväcovaní do určitej 

podoby sexuálneho života, aj keď negatívnej. V istom zmysle je lepšie mať 

sexuálny pomer akýmkoľvek spôsobom a akýmikoľvek prostriedkami, pokiaľ to 

nikoho nezraňuje, než mať na základe svojej vlastnej voľby a túžby úplne 

bezpohlavný život. 

Aby sme túto záležitosť uzavreli, dovoľ Mi, aby Som ti povedal alebo pripomenul, 

že nič nie je individualizovanejšie a zosobnenejšie než sexualita a to, ako sa 

praktizuje v každého vlastnom súkromnom a intímnom živote. V prípade vás, 

Mojich agentov, je to ešte výraznejšie. Preto je to v konečnom dôsledku medzi 

Mnou a vami. Radí sa vám teda, aby ste sa osobne obracali na Mňa a pýtali sa Ma, 

ako by sa mal praktizovať, prežívať a manifestovať pohlavný život vo vašom 

vlastnom súkromnom živote. V tomto ohľade nemožno dať žiadne všeobecné 

pravidlá, ktoré by boli aplikovateľné na všetkých jednotným spôsobom. Z toho 

dôvodu by Som uprednostnil, keby sa viac nekládli otázky ohľadom sexuality vo 

všeobecnom zmysle, ale keby boli na Mňa smerované priamo počas vašej vlastnej 

súkromnej a intímnej komunikácie so Mnou, alebo prostredníctvom vašej vlastnej 
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intuície, alebo akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý máte k dispozícii v prípade, že 

necítite alebo nevnímate takú komunikáciu. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za toto vysvetlenie. Dúfam, že to autor toho listu, 

ako aj všetci ostatní, čo toto budú čítať, urobia. 

Pán Ježiš Kristus: Aj Ja dúfam. Nerátaj však s tým. Je to ako otvorenie plechovky 

s červami, ako hovoríte vy, alebo ako otvorenie Pandorinej skrinky. A teraz 

pokračujme ďalšími záležitosťami nastolenými v tom liste. 

Termín ,bežní ľudia‘ nie je použitý v tom istom zmysle, ako ho vníma autor toho 

listu. Použitie slova ,predsudok‘ vo vzťahu ku Mne znamená nesprávne pochopenie 

charakteru Mojej Absolútnej Prirodzenosti, ktorá neobsahuje žiadne negatívne 

ľudské typy emócií alebo postojov. Autor premieta typické ľudské chápanie tohto 

termínu na Mňa. Bežní ľudia sú tí na planéte Nula a inde v Zóne Vymiestnenia, 

ktorí majú veľmi malý záujem o hlbšie duchovné a životné záležitosti alebo o 

podobné záležitosti a ktorí sa zaoberajú svojimi každodennými vecami a 

činnosťami bez zamýšľania sa nad akýmikoľvek príčinnými faktormi čohokoľvek, 

čo sa odohráva v ich každodennom živote. Jednoducho im to nepríde na um. 

Nezaoberajú sa žiadnymi takými otázkami alebo záležitosťami. Tie jednoducho 

obídu ich uvedomenie. A keď počujú niečo také vo svojom kostole alebo 

kdekoľvek inde, všetko, čo v tomto ohľade počujú, im vojde jedným uchom dnu a 

druhým von bez toho, aby to vzbudilo akýkoľvek záujem alebo túžbu ďalej o tom 

rozmýšľať. Ak sa poobzeráš okolo seba, zistíš, že väčšina ľudí zapadá do tejto 

všeobecnosti. Odtiaľ teda bežní ľudia. Líšia sa od tých, ktorí sú mimo tejto 

všeobecnosti, ako napríklad Moji agenti a niektorí ďalší, ktorí sa zaujímajú o také 

záležitosti. 

Termín ,mariánska dogma‘ vymyslela katolícka cirkev. Je to pseudo-duchovný 

pojem, ktorý žiada, aby bola Mária daná na rovnakú pozíciu, ak nie vyššiu, ako Ja, 

jej údajný Syn. To znamená, že aj Mária by mala byť považovaná za vykupiteľa, 

spasiteľa a prostredníka ľudstva vo vzťahu k Môjmu Bohu-Otcovi spolu so Mnou. 

Je to ohavnosť katolíckej cirkvi. Termín ,špiritistické médium‘ používajú ľudia. V 

ponímaní pozitívneho stavu tento výraz nemá žiadnu cenu, pretože predpokladá 

videnie alebo cítenie niečoho pomocou svojej intuície alebo nazretia do svojho 

vlastného univerzálneho vedomia, aktivované prítomnosťou niekoho alebo niečoho 

iného a vo väčšine prípadov pod vplyvom negatívneho stavu. Z toho dôvodu má 

tento termín negatívnu konotáciu. Kvôli tomu nemôže byť použitý v pozitívnom 

stave. Namiesto toho sú títo nazývaní ľuďmi, ktorí sú vnímaví na vstupné 

informácie vychádzajúce z emócií, túžob, želaní, očakávaní a projekcií druhých, 

alebo z ich majetku a predmetov a ktorí sa z nich pokúšajú odvodzovať minulé, 

súčasné alebo budúce udalosti, týkajúce sa každej jednotlivej osoby, ktorá sa 

obracia o radu na takého senzitívneho človeka. Potreba poznať tieto udalosti tiež 

pramení z negatívneho stavu. 
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Peter: Myslím, že sme vyčerpali odpovede na otázky nastolené v tom liste. To bol 

list! 

Pán Ježiš Kristus: Áno, Peter. Nezabúdaj však, a to opakujem, že jednou z 

dôležitých funkcií týchto Dialógov je to, aby vyvolali vo svojich čitateľoch potrebu 

klásť otázky, ktoré by mohli mať multivesmírny význam. Dôvod tejto potreby 

možno nájsť vo faktore aktuálnosti, uvedenom predtým, a vo fakte, že akékoľvek 

poznanie o čomkoľvek, čo pochádza z Absolútneho Zdroja — zo Mňa, vám môže 

byť oznamované len v určitých presne definovaných prírastkoch. Nezabúdaj tiež na 

faktor pozície každého príslušného jedinca. Z jeho/jej pozície sú kladené tie 

otázky, ktoré možno položiť len a len z jeho/jej pozície a z pozície tej oblasti 

vesmíru — jeho/jej duchovnej domovskej základne — z ktorej sa inkarnoval/a na 

planétu Nula. Tento faktor je veľmi dôležitý a je potrebné vziať ho do úvahy — 

keď už chceš vedieť, prečo toľko otázok. 

Peter: Áno, jasne Ťa chápem. Mali by sme teraz pokračovať odpovedaním na 

otázky nastolené Rosemarie a Ardyth? 

Pán Ježiš Kristus: Áno, Peter, môžeme pokračovať nimi. Preberme si stručne 

záležitosť domácich miláčikov a zdomácnených zvierat a pocitov lásky a súcitu, 

ktoré v ľuďoch vyvolávajú. U domácich miláčikov možno záležitosť súcitu a lásky 

uplatniť podobným spôsobom ako u opustených detí. Toto je jedna z pozitívnych 

funkcií takých domácich zvierat. Je v tom však toho viac. Ako vieš, väčšina 

domácich miláčikov, aj keď nie všetky, ako napríklad mačky a psy, sú negatívnymi 

duchovnými súvzťažnosťami. Reprezentujú fakt, že aby existoval a prekvital 

negatívny stav, niekto ho musí milovať a starať sa oň. Inak by negatívny stav nikdy 

nemohol dospieť do svojej škodlivej plodnej zrelosti. Takže ľudia, ktorí milujú a 

starajú sa o svojich domácich miláčikov, predstavujú tento faktor. Ako z tohto 

faktu vidíš, je to zmiešanina pozitívnej a negatívnej konotácie, tak typická pre 

ľudskú prirodzenosť. Problém s vlastnením domácich maznáčikov nie je v ich 

vlastnení, ale v niektorých ľudských nerozumných a škodlivých väzbách, ktoré si 

ľudia vytvoria k svojim miláčikom, dokonca do tej miery, že ich učinia výlučnými 

dedičmi svojej pozostalosti. V tomto prípade sa domáce zvieratká stávajú idolmi 

ovládajúcimi ich životnú energiu, do ktorých vkladajú zmysel svojho života. V 

tomto prípade sa celý váš život točí okolo vašich domácich miláčikov, akoby v 

živote neexistovalo nič dôležitejšie než to. Keď dospejete do tohto bodu, padnete 

do pazúrov negatívneho stavu. Kvôli tomuto nebezpečenstvu by ste mali byť veľmi 

obozretní ohľadom toho, za akým účelom, s akými úmyslami alebo prečo u seba 

držíte domácich miláčikov. Opäť, ako vždy, opýtajte sa Mňa, či by bolo vo vašom 

jednotlivom prípade dobré mať také domáce zvieratá. Dokonca aj v otázkach ako 

tieto je to záležitosťou zosobnenia a individualizácie, bez akéhokoľvek 

zovšeobecňovania. 

A nakoniec, odpovedajúc na otázku Ardyth: Ako vieš, povaha súčasného posunu 

predstavuje, medzi mnohými inými významnými vecami, významnú distribúciu 
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energie, ktorá sa najmä na planéte Nula podieľa na konečnej kondenzácii 

negatívneho stavu. Agenti môjho pozitívneho stavu, nachádzajúci sa na planéte 

Nula, to môžu pociťovať ako vyčerpanie svojej osobnej pozitívnej energie, o ktorú 

sa dohodli podeliť, alebo ktorú sa za tým účelom dohodli uvoľniť negatívnemu 

stavu — v konečnom dôsledku však pozitívnemu stavu, pretože čím viac sa 

zhusťuje negatívny stav, tým bližšie je k svojmu koncu a eliminácii. Niektorí 

senzitívni jedinci medzi Mojimi agentmi, najmä tí, ktorí sa rozhodli odzrkadľovať 

rôzne javy prostredníctvom svojich telesných a/alebo zmyslových funkcií, cítia, že 

tento proces oslabuje ich fyzické, mentálne a zmyslové funkcie. Výsledkom tejto 

situácie je ich dočasný stav fyzickej a duševnej únavy — v niektorých prípadoch 

dokonca zúfalstva. Aby sa zabránilo tomu, aby to trvalo príliš dlho, odporúčalo by 

sa im, aby sa sústredili na Moju prítomnosť v sebe a doplnili si svoju stratenú 

energiu z Absolútnej Energie, ktorá neprestajne zo Mňa vyžaruje. Jediné, čo 

potrebujú urobiť, je poprosiť. Je neustále k dispozícii. Ide opäť o to isté, čo bolo 

naznačené v Šestnástom Dialógu. Ak sa priveľa alebo pridlho zaoberáte 

negatívnym stavom, tento zvyšuje svoj negatívny vplyv na vás a jeho prítomnosť 

cítite v oveľa väčšej miere, než by tomu bolo inak. Aby ste sa vyhli takej 

potenciálnej možnosti, zamerajte sa namiesto toho na Mňa a na pozitívne aspekty 

svojho poslania, ktoré máte odo Mňa. 

Peter: Veľmi Ti ďakujem, že Si nám poskytol tieto vysvetlenia a objasnenia. Je 

pre dnešok ešte niečo ďalšie? 

Pán Ježiš Kristus: Rado sa stalo, Peter, ako vždy. A nie, to by malo byť pre 

dnešok všetko. Prajem ti príjemné popoludnie. 
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Dvadsiaty Druhý Dialóg 
 

18. januára 1999 

 

Peter: Než začnem s mojimi vlastnými otázkami — niežeby som dnes nejaké mal 

— rád by som sa Ťa opýtal, či by Si chcel dnes ráno učiniť nejaké komentáre, 

vysvetlenia, alebo čokoľvek  vôbec. 

Pán Ježiš Kristus: Áno, Peter, chcel by Som. Existuje niekoľko záležitostí, ktoré 

potrebujú ďalšie objasnenie a vysvetlenie. Opäť ide o aktuálnosť. Je potrebné 

bližšie objasniť určité veci, pretože bola pre to vytvorená vhodná klíma a 

podmienky. A tiež preto, lebo tie záležitosti musia byť predkladané a upresňované 

v progresívnych krokoch, aby sa odzrkadlil vývoj a realizácia práve nastávajúceho 

posunu. Ako sa tento posun viac a viac prejavuje, je potrebné detailnejšie 

objasňovať, vysvetľovať, upresňovať a diskutovať o jeho rôznych aspektoch. V 

zmysle duchovných súvzťažností sa tieto potreby prejavujú v otázkach a 

odpovediach, ktoré odzrkadľujú povahu tohto posunu, a v ich postupnom 

zaznamenávaní. 

Aby Som to teda zjednodušil, tak ako tento proces postupuje od jednej úrovne k 

druhej a od jedného kroku k druhému, také sú aj tieto Dialógy a to, čo obsahujú. 

Práve teraz nastávajúci posun má trochu odlišnú konotáciu než všetky 

predchádzajúce. Zatiaľ čo počas predchádzajúcich posunov tu vždy existoval určitý 

pocit ich začiatku a konca a začiatku obdobia pôsobenia ich pravidiel, realizácie a 

účinku, súčasný posun má progresívnu a kontinuálnu povahu, bez očakávania jeho 

skorého konca. Máme tu súčasné objavovanie sa a paralelnú manifestáciu povahy 

tohto posunu a toho, čo so sebou prináša. Táto situácia akosi obchádza zákon 

príčiny a následku, teda, že najskôr je tu nejaká príčina a potom je tu dodatočný 

následok. V našom prípade, pri tomto posune, sa príčina a následok neprejavujú 

postupne, ale paralelne, synchrónne a simultánne. Takže, tak ako tento posun 

postupuje ďalej a dopredu, taký je aj jeho dopad, vplyv a vláda — bez toho, aby 

v každom momente objavenia sa tohto dopadu, vplyvu a vlády nastalo čakacie 

obdobie. Skutočne sa to dostaví, ale bez tohto čakacieho obdobia. Avšak v tom 

momente, kedy potrebujeme uviesť do vašej pozornosti nejaké ďalšie vysvetlenia 

ohľadom diskutovaných záležitostí, je nutné podriadiť sa sekvenčným 

požiadavkám ľudskej prirodzenosti, kvôli jej neschopnosti vnímať a chápať veci 

synchrónnym, paralelným a simultánnym spôsobom. Odtiaľ teda potreba 

vysvetlení po krokoch. 

Ako prvý treba stručne vysvetliť termín ,bežní ľudia‘. Spôsob, akým bola uvedená 

jeho definícia v predošlom Dialógu, by mohol vyvolať v niektorých čitateľoch 

nesprávny dojem, že bežní ľudia by mohli byť menej hodnotní, menej potrební 

alebo menej dôležití v schéme manifestácie prirodzenosti negatívneho stavu. 

Dôvod, prečo niekto súhlasí s inkarnovaním sa do života takzvanej všednosti, je 
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zobrazenie prirodzenosti a charakteru života bez akéhokoľvek konkrétneho záujmu 

o hlbšie duchovné záležitosti a podobné dôležité faktory života vo všeobecnosti. 

Inými slovami, otázkou je, aký by bol život, keby nemal vôbec obsahovať alebo 

keby obsahoval len veľmi okrajový alebo povrchný záujem o záležitosti, ktoré sa 

skutočne počítajú a ktoré sú najdôležitejšími faktormi akéhokoľvek života? Je taký 

život možný? A ak je, bol by ho niekto schopný prežiť dlhšiu dobu bez 

akéhokoľvek podnetu alebo záujmu o také záležitosti? To, čo sa tu ilustruje, je 

ďalší dôležitý aspekt prirodzenosti negatívneho stavu, ako aj niektoré aspekty 

prirodzenosti ľudského života. Je to zobrazením a demonštrovaním života nudy, 

márnosti, nezmyselnosti, bezvýznamnosti a podobných negatívnych faktorov, 

nepredstaviteľných v pozitívnom stave. Je to vyhranenou demonštráciou toho, čo 

sa stane alebo aký bude výsledok, ak život nemá žiadny správny duchovný základ, 

žiadny hlbší zmysel, ale namiesto toho je zakorenený v povrchnosti, v zaoberaní sa 

vonkajšími udalosťami, bez akéhokoľvek alebo s veľmi malým uvedomením si 

skrytých, interných alebo vnútorných faktorov života a ich duchovného pôvodu a 

súvzťažností. 

Takže pri určovaní hodnoty bežných ľudí si musíte uvedomiť, že na základe 

súhlasu prejavovať a demonštrovať tento typ života poskytujú veľmi dôležité a 

cenné služby celému Stvoreniu, prispievajúc veľmi rozhodujúcimi informáciami do 

zásobárne multivesmírneho poznania. Bolo by teda veľmi nevhodné podceňovať 

ich rolu alebo pozerať sa na nich zhora. 

Druhé vysvetlenie sa týka záležitosti gramatickej štruktúry alebo formálneho 

vyjadrovania ideí, zaznamenaných v Mojom Novom Zjavení a v týchto Dialógoch. 

Hlavným dôvodom, aj keď nie jediným, zvolenia si niekoho takého, ako si ty, 

Peter, za ich transmitera, bolo paralelizovať spôsob, akým sa veci prezentujú 

obyvateľom pozitívneho stavu. Ako vieš, v pozitívnom stave alebo v pravom Svete 

Duchov sa im všetko prezentuje ako idey. Aby sa čitatelia Môjho Nového Zjavenia 

cvičili v tom, aby sa sústreďovali na idey, a nie na vonkajšiu formu ich 

vyjadrovania alebo na to, ako sú napísané, bolo a je niekedy nutné porušiť 

gramatické pravidlá vyjadrovania takých ideí. Hľadáte idey, a tým sa uvádzate do 

súladu s pozitívnym stavom. Tento súlad vytvára linku priamej komunikácie s 

Duchovným Svetom, umožniac vám, aby ste boli v priamom kontakte tak so 

Mnou, ako aj s členmi svojej duchovnej rodiny a s ostatnými obyvateľmi 

pozitívneho stavu. Tento spôsob spojenia vám umožňuje, aby ste boli mostmi a 

prekladateľmi v oboch smeroch. 

Naproti tomu, ak sa ponoríte do formálneho, vonkajšieho vyjadrovania tých ideí, 

ich správny význam vám môže uniknúť a kvôli tomu nemôže byť nadviazaná 

komunikačná linka. Zostávate vo vonkajšku. Neosvojili ste si žiadny pravý 

duchovný význam. Táto situácia má ďalšiu tienistú stránku. Ak sa niekto príliš 

sústredí na vonkajšiu formu vyjadrovania ideí a vecí, po príchode do duchovného 

sveta má ohromné ťažkosti s chápaním toho, čo sa mu/jej prezentuje alebo čo sa od 

neho/nej požaduje. Taký jedinec v tom prípade potrebuje podstúpiť trochu dlhší 
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tréning a dekontamináciu od návyku a naviazania sa na taký spôsob externalizácie. 

Tým, že sa učíte vnímať Moje Nové Zjavenie a tieto Dialógy, ktoré sa stávajú jeho 

neoddeliteľnou súčasťou, skôr ako duchovné idey než ako gramatické konštrukcie, 

si teda zvykáte na spôsob a štýl života v pozitívnom stave a v Mojom Stvorení vo 

všeobecnosti. Takým spôsobom sa vyhnete mrhaniu časom, úsilím a energiou na 

proces dekontaminácie a preškoľovania ohľadom tohto spôsobu a štýlu. 

Nepodceňujte tento proces a nebuďte rozčúlení, keď sa stretnete s nejakými 

gramatickými problémami v týchto záznamoch. 

Keď hovoríme o upnutí sa na niečo, o zvykoch a závislostiach, toto nás privádza k 

tretej záležitosti, ktorú treba vysvetliť — k záležitosti upätia sa. 

Záležitosť upätia sa na niečo sa netýka len domácich maznáčikov, čačiek 

a podobných drobností. Človek sa môže upäť k mnohým veciam, vrátane 

gramatiky a rôznych denných rituálov. Môže sa však upäť aj na vzťah. Silné väzby 

sa môžu stať nebezpečnými zvykmi, a/alebo dokonca závislosťami. V jednom 

časovom bode sa môžete ocitnúť v situácii, keď sa život bez nich stane 

neznesiteľným, ba dokonca nemožným. Keď to dospeje do tohto bodu, situácia s 

vlastným upätím sa sa stane duchovne veľmi nebezpečnou. Vezmime si napríklad 

silné upätie sa na svojho psa alebo mačku, alebo akékoľvek iné zviera. Ak sa to 

upätie stupňuje do takého bodu, že zistíte, že si hovoríte, že ,nemôžem bez svojej 

mačky alebo psa žiť‘, vaše upätie sa sa zvnútornilo, zapustilo sa do štruktúry vašej 

osobnosti a stáva sa integrálnou súčasťou vašej sebaidentity. A tu prichádza 

duchovné nebezpečenstvo tej situácie z hľadiska vášho života po vašom odchode z 

planéty Nula. Všetky takéto väzby si beriete so sebou. Keď prídete do duchovného 

sveta, vaším úplne prvým impulzom bude vyhľadať objekt svojich väzieb. Koniec 

koncov, zvnútornili ste si faktor, že bez nich nemôžete žiť. Máte teda okamžitú 

tendenciu vytvoriť si ich súvzťažné faktory, aby ste pokračovali vo svojom živote 

upätostí. Ako viete, každá upätosť má svoje súvzťažné reprezentácie v duchovnom 

svete. Vyhľadáte si stav a položenie, kde sa manifestujú také súvzťažné 

reprezentácie vašich upätostí. Predstavte si, prosím, že sa upnete na nejakú mačku 

alebo psa. Keďže ich súvzťažné reprezentácie možno nájsť len v Peklách, najviac 

by vás to ťahalo smerom do príslušného Pekla, kde sa manifestujú alebo sídlia. 

Toto platí, nanešťastie, aj keď je niekto v podstate pozitívnej povahy alebo je 

agentom pozitívneho stavu. Táto situácia ilustruje možnú pascu, ktorú vám 

nastavili sily negatívneho stavu pomocou takýchto väzieb, aby vás dostali do 

jedného zo svojich Pekiel, aby vás mohli týrať alebo strhnúť na svoju stranu, zatiaľ 

čo hľadáte objekt svojich upätostí v jednom z ich Pekiel. 

Vezmime si však ďalší príklad, nebezpečnejší, ktorého dôsledky môžu pretrvávať 

dlhú dobu, spôsobiac množstvo zbytočného utrpenia a bolesti. Vezmite si napríklad 

niekoho, kto je agentom pozitívneho stavu a počas života na planéte Nula má 

sexuálny alebo manželský pomer s nejakým agentom negatívneho stavu. V 

priebehu takého manželského, sexuálneho alebo hlbokého priateľského vzťahu sa 
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vytvorí veľmi silné puto, väzba a vzájomná závislosť do tej miery, že sa to stane 

symbiotickým a návykovým. V podstate sa stanú takmer jedným. V tomto prípade 

sa vytvorí situácia, v ktorej si obaja partneri v tom vzťahu zvnútornia a v ktorej sa 

stotožnia so svojím symbiotickým vzťahom do tej miery, že vyhlásia, že nemôžu 

jeden bez druhého žiť. 

Predpokladajme, že agent negatívneho stavu zomrie prvý, nasledovaný agentom 

pozitívneho stavu. Čo myslíte, že sa bude diať? Prvou vecou agenta pozitívneho 

stavu po príchode do duchovného sveta bude túžba, aby našiel objekt svojej 

náklonnosti a symbiotického vzťahu. Koniec koncov, nemôže bez svojho partnera 

žiť. Aspoň si to myslí. Keďže je však jeho/jej partner v jednom z Pekiel, lebo bol 

agentom negatívneho stavu, agenta pozitívneho stavu to veľmi silno ťahá, aby išiel 

za svojím partnerom. Sily negatívneho stavu opäť nastavili pascu prostredníctvom 

svojho agenta, aby agenta pozitívneho stavu skorumpovali alebo dostali do jedného 

zo svojich Pekiel, kde s ním/ňou môžu robiť všemožné nepredstaviteľné veci s 

cieľom urobiť z neho/nej svojho otroka a nasledovníka. 

Môžem vás uistiť, že dostať sa z Pekiel trvá takému prípadnému agentovi v 

takejto situácii v porovnaní s niekým, kto tam hľadá svoje zvieracie väzby, oveľa 

dlhšie a je to oveľa bolestnejšie. Čo musíte ohľadom tohto jednotlivého príkladu 

pochopiť, je to, že agent pozitívneho stavu, ktorý je v takom symbiotickom vzťahu 

s agentom negatívneho stavu, sa rozhodne ísť do príslušného Pekla, kde je jeho/jej 

partner, nielen kvôli závislosti od svojho partnera, ale aj kvôli vrodenej 

prirodzenosti agenta pozitívneho stavu, ktorá je zakorenená v milosrdenstve, 

odpustení a súcite. Pôjde do pekla, aby zachránil svojho partnera a vyviedol ho/ju z 

Pekiel von. Vôbec nevie, čo ho/ju tam bude čakať. 

Ako z týchto príkladov vidíte, na základe takých väzieb, zvykov a závislostí môže 

byť situácia veľmi komplikovaná. Od heroínuzávislý jedinec bude napríklad v 

samom prvom okamihu príchodu do duchovného sveta hľadať zásobovací zdroj, 

ktorý môže utíšiť jeho/jej žiadostivosť. Takisto konzument nikotínových výrobkov 

a pijan silnej kávy, alkoholu alebo akýchkoľvek iných návykových látok. Taký je 

každý, kto niečomu prepadol. Abstinenčné syndrómy sú v prípade takých 

návykových látok v tom svete oveľa horšie než na planéte Nula, kvôli duchovným 

súvzťažnostiam takých chemických látok a ich negatívnym duchovným koreňom. 

Prečo je to tak, že také silné väzby, zvyky a závislosti, pokiaľ sa zvnútornia do tej 

miery, že sa stanú integrálnou zložkou jedincovho sebastotožnenia, sú duchovne 

tak nebezpečné? Uvážte toto: Keď sa upnete, keď si zvyknete alebo keď priľnete k 

niekomu alebo k niečomu, stanete sa od toho závislí. Všetky vaše myšlienky, 

pocity, emócie, správanie, postoj, motivácia, úmysly a všetky ostatné aspekty 

vašich duševných schopností sa budú krútiť okolo vašich väzieb. (Spomínate si, čo 

sa s vami deje, keď sa do niekoho zamilujete?) Nebudete schopní bez nich žiť. Váš 

život bez nich sa stane nesmierne nepríjemným. Stanete sa skutočne do najväčšej 

možnej miery svojím vlastným samonapĺňajúcim sa proroctvom, zakoreneným vo 
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vašom vyhlásení, ,nemôžem bez teba žiť‘. V takom prípade sa vaša nezávislosť, 

vaša pravá individualita, osobnosť a sebaidentita roztriešti a nahradí sa niečím 

umelo vám vnúteným z vonkajška. V momente, keď sa to stane, úplne sa otvoria 

dvere do Pekiel a do vás prenikne hromada negatívnych a zlých duchov, ktorí sa 

živia takými stavmi. Postupne a pomaly, bez toho, aby ste si to uvedomili, 

prevezmú riadenie vášho života a z pozície negatívneho stavu budú ovládať všetky 

jeho aspekty. V tom prípade by ste stratili svoju slobodu a nezávislosť. A keby sa 

toto stalo vo vašom živote faktom, stratili by ste priamy kontakt so Mnou a s 

pravou duchovnou realitou. Stali by ste sa otrokom síl negatívneho stavu. 

Jedným z dôvodov, prečo vám bolo v 20. kapitole Nového Zjavenia Pána Ježiša 

Krista naznačené, aby ste sa do najväčšej možnej miery vyhli sexuálnemu alebo 

inému pomeru s niekým, kto nie je rovnakej duchovnej orientácie ako vy, alebo kto 

neprijíma Moje Nové Zjavenie ako Moje Pravé Slovo, bolo to, aby vám bola 

poskytnutá preventívna možnosť voľby, alebo aby ste boli uchránení pred 

rozvíjaním takýchto typov väzieb a symbiotických vzťahov, ktoré by vás mohli 

zaviesť do pasce, skončiac spôsobom opísaným vyššie. Nikdy by ste nemali 

podceňovať silu, moc, pseudo-kreativitu a prefíkanosť síl negatívneho stavu, ktoré 

sú veľmi vynaliezavé pri nastavovaní všemožných pascí agentom pozitívneho 

stavu na planéte Nula, aby ich odklonili od ich poslania a úlohy a aby ich po ich 

odvolaní z vašej planéty zahnali do jedného zo svojich Pekiel. 

Toto varovanie sa stalo obzvlášť aktuálnym a akútnym počas procesu súčasného 

posunu. Tak, ako sa viac a viac zhusťuje a zintenzívňuje negatívny stav, tak isto sa 

zvyšuje aj jeho výkonnosť pri umožňovaní toho, aby ich pasce na vás účinnejšie 

zaberali, najmä a obzvlášť prostredníctvom vašich väzieb, zvykov, závislostí a 

podobných faktorov. Duchovná vojna pokračuje a zbrane negatívneho stavu sa 

stávajú prefíkanejšími a účinnejšími vo svojich útočných vlastnostiach. Toto je 

umožnené kvôli tomu, aby sa vyvolalo pseudo-víťazstvo negatívneho stavu na 

vašej planéte a inde. Ak však budete opatrní a vezmete si k srdcu tieto varovania a 

spoľahnete sa na Mňa a na Moje Nové Zjavenie, budete chránení pred chytením sa 

do takých pascí. Z toho dôvodu by Som vám všetkým pokorne radil, aby ste 

dôkladne preskúmali svoje väzby, rutinné postupy, zvyky alebo závislosti, alebo 

čokoľvek, čo by ste v tomto ohľade mohli mať, aby ste určili ich povahu (nakoľko 

sú negatívne  ak vôbec!) a nakoľko a do akej miery sa u vás ujali, či až do bodu 

úplnej závislosti na nich, aby ste sa ich mohli zbaviť. Takým spôsobom sa vyhnete 

tomu, aby ste sa chytili do pascí negatívneho stavu. 

Peter: Veľmi si cením Tvoje varovanie. Ako vieš, ľudskou tendenciou je vytvárať 

si všetky druhy väzieb, rozvíjať všemožné zvyky a stať sa závislým na mnohých 

veciach. Existuje však niečo také, ako dobré a pozitívne väzby a zvyky? 

Pán Ježiš Kristus: Nuž, to závisí od toho, o čo sa jedná. Dobrým zvykom je, 

napríklad, čítať Moje Nové Zjavenie na každodennom základe, meditovať, 

komunikovať so Mnou a s členmi svojej duchovnej rodiny, alebo cvičiť, aby ste 
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udržiavali svoje fyzické telo v zdravej kondícii, aby váš duch a duša mohli naplno, 

bez zábran alebo bez obmedzení prejavovať svoje funkcie. Aký je účel takýchto 

väzieb a zvykov? Byť lepšou ľudskou bytosťou, duchovnejšou, duševne a fyzicky 

zdravšou ľudskou bytosťou, pozitívnejšou ľudskou bytosťou, milujúcejšou, 

múdrejšou, zdatnejšou, schopnejšou, užitočnejšou, plodnejšou a viac a viac ako Ja 

a Mne podobnou, relatívnou k Mojej Absolútnej Kondícii a Prirodzenosti. Účel je 

tu pozitívny, a keďže je pozitívny, pramení znútra alebo z pozitívneho stavu, alebo 

v konečnom dôsledku zo Mňa. V pravej realite svojej povahy nie sú skutočnými 

väzbami, zvykmi alebo závislosťami, ale poriadnym a zákonným udržiavaním 

vášho života v zdravej kondícii uprostred chorého, šialeného a zdraviu škodlivého 

negatívneho stavu, aby ste sa vyhli kontaminácii, znečisteniu a otráveniu jeho 

atmosférou a prostredím. Vidíš rozdiel? 

Tie druhé typy silných väzieb, ktoré boli vymenované vyššie, majú negatívny 

pôvod, pretože nemajú žiadnu pozitívnu konotáciu a sú len externej povahy. 

Nevedú vás k vášmu vnútru. Alebo ak áno, ako je to s ilegálnymi myseľ 

pozmeňujúcimi drogami, je to falošné vnútro alebo pseudo-vnútro, kde sídli alebo 

kde je zakorenený negatívny stav. Slabšie aspekty takých väzieb sú buď neutrálne, 

alebo majú určitú pozitívnu konotáciu pri aktivovaní schopnosti ľudí pocítiť súcit, 

atď., — napríklad vlastnenie psov a mačiek, ale bez akýchkoľvek hlbších väzieb 

alebo zvnútornenia. 

A nakoniec by Som pre dnešok rád stručne komentoval jeden aspekt tvojho 

včerajšieho telefonického rozhovoru s Danom. Týka sa priamo Mojej Novej 

Prirodzenosti a toho, ako sa po stáročia prispôsobuje alebo mení počas vývoja 

ľudstva. Hoci úplnú povahu tohto procesu nemôžete pochopiť, porozumieť, alebo 

poňať, pretože sa to deje v Absolútnom Stave a Kondícii a z Absolútneho Stavu a 

Kondície, tento proces musíte ponímať nasledovne: Akékoľvek zmeny vôbec, 

ktoré sa udejú kdekoľvek, a nie len počas vývoja ľudstva, sú výsledkom Mojej 

Absolútnej Zmeny. Toto je absolútne dynamický proces. Ako vieš, v každom 

momente alebo stave pokroku nie je nikdy nič rovnaké. Táto situácia odráža zmeny 

v Absolútnom, ktoré sú následne prenášané do relatívneho. V dôsledku 

uvoľňovania tých zmien z Absolútneho do relatívneho sa relatívne následne tiež 

mení. Aby Som bol teda presnejší: V ľudskej histórii existoval pokrok od skorých 

vekov neznáma, k veku temna a stredoveku, k renesancii, k priemyselnej revolúcii, 

k súčasným vyspelým technologickým úspechom, atď. 

Všetky tieto štádiá obsahujú hlboké duchovné súvzťažnosti a odrážajú alebo sú 

výsledkami uvoľňovania nejakých nových informácií z Mojej Absolútnej 

Prirodzenosti, ktoré ovplyvňujú všetkých, vrátane tých v negatívnom stave a na 

vašej planéte. Bez toho, aby Som ich zo Seba uvoľnil, nikde by nemohli nastať 

vôbec žiadne zmeny či pokrok. Zároveň, simultánne a synchrónne s týmito 

zmenami v Mojej Prirodzenosti Sa prispôsobujem vnemovým, zmyslovým a 

výrazovým schopnostiam všetkých sentientných entít, ľudí a Mojich agentov na 

planéte Nula, a tiež tebe osobne, Peter, ako transmiterovi Môjho Nového Zjavenia, 
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a nadväzujem vzťah s nimi všetkými a s vami všetkými z tejto novej úrovne 

výsledkov a zmien. Preto vidíš tak jasne, ako mám k vám na každej križovatke 

takých zmien odlišný vzťah, alebo vám iným spôsobom oznamujem Svoje Slovo. 

Súčasná situácia a posun odrážajú ďalší stupeň zmien, s následnou potrebou 

prispôsobiť Seba i vás súčasnému spôsobu oznamovania Mojich informácií a 

komunikácie s vami, odzrkadľujúcemu sa v tejto jednotlivej forme — vo forme 

týchto Dialógov. Všetko to má veľmi hlboký duchovný význam. Vidíš, Peter, aký 

ohromný význam majú všetky tieto veci, odzrkadľujúce progresívne zmeny v 

štruktúre bytia a existencie a pseudo-bytia a pseudo-existencie? 

Peter: Áno, Pane, veľmi jasne. A veľmi pekne Ti ďakujem za toto vysvetlenie. Je 

ešte niečo, čo by Si chcel dnes objasniť? 

Pán Ježiš Kristus: Nie, Peter, pre dnešok to stačí. Choď a oddýchni si. Tvoje 

fyzické telo je trochu unavené. Prajem ti veľmi príjemné popoludnie. 
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Dvadsiaty Tretí Dialóg 
 

19. januára 1999 

 

Peter: Dnes ráno mám na srdci dve záležitosti. Rád by som ich uviedol do Tvojej 

pozornosti a Ty rozhodni, či by bolo užitočné alebo či je aktuálne o tom diskutovať 

— pokiaľ ide o tieto dve záležitosti. Prvá záležitosť sa týka starostí, znepokojenia a 

obáv ohľadom toho, čo sa stane s ľudstvom pri poruche počítačov v roku 2000. 

Uvedomujem si, že by si táto otázka mohla vyžadovať predpoveď budúcnosti, a 

preto by nemuselo byť vhodné položiť ju. Druhú záležitosť predložila Dr. Ardyth 

Noremová. Týka sa našej spolupráce s pseudo-tvorcami a do akej miery je ešte 

stále potrebná alebo akým spôsobom by mala pokračovať, ak vôbec. Takže, tu to 

je. 

Pán Ježiš Kristus: Je dobre známym faktom, že ľudská prirodzenosť má vo 

svojom programovaní sklon zaoberať sa budúcimi udalosťami, a najmä súdnym 

dňom a/alebo témami o konci sveta. Len sa pozri na dejiny ľudstva. Od úplne 

prvého uvedomenia si, že ľudský život nie je nepretržitý fenomén, ale že natrvalo 

skončí niekde v niektorom bode svojho bytia a existencie, boli učinené myriady 

pokusov predpovedať možné dátumy takého konca a rôznych udalostí súdneho 

dňa. Dokonca aj Moji vlastní učeníci po Mojom odchode z vašej planéty 

nepretržite varovali svojich nasledovníkov o blízkom, v skutočnosti o veľmi 

blízkom konci tohto sveta a o Mojom Druhom Príchode, ktorý nadväzuje na tento 

koniec. Niektorí z nich vlastne verili, že sa to stane počas ich života. 

Kedykoľvek sa na oblohe objavilo nejaké znamenie, ako napríklad kométy, alebo 

boli zaregistrované nejaké iné nezvyčajné astronomické a/alebo astrologické javy, 

alebo kedykoľvek došlo k nejakej katastrofe, vypukla vojna, prepukla zničujúca 

epidémia, hladomor alebo podobné udalosti, ľudstvo hovorilo o konci sveta. A 

nielen to, ale vypočítavalo dátumy, kedy sa to stane. Na konci prvého tisícročia 

ľudstvo očakávalo, že koniec sveta nastane v momente začiatku roka 1000. A 

predsa sa žiadna z týchto predpovedí nikdy nevyplnila. Iste, vždy existovali nejaké 

lokálne udalosti, dokonca veľké svetové vojny a rôzne rozsiahle katastrofy, ktoré 

skončili smrťou mnohých miliónov ľudí. Nikdy však nemali za následok koniec 

sveta, ako ho ponímali apokalyptické proroctvá. 

Minimálne dve veci sú nesprávne pri takýchto predpovediach. Prvá, prehliadajú 

duchovné faktory takých možných javov a vývoj v iných svetoch, nie z vašej 

dimenzie. Pretože ľudia nemajú žiadny alebo majú len nesmierne obmedzený 

prístup k udalostiam v iných svetoch, predpokladajú, že všetko, čo tieto proroctvá 

predpovedajú, sa týka predovšetkým a výlučne osudu ľudstva a tejto planéty. Ale 

pretože všetky udalosti takého multivesmírneho významu sú sprevádzané nejakými 

vonkajšími znameniami — v dôsledku ich duchovných súvzťažností, ovplyvňujúc 

vonkajšie prejavy takých udalostí — mylne ich aplikujú na svoj vlastný osud a 
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výsledok. Toto je jeden z dôvodov, prečo sa všetky také presné dátumy blížiaceho 

sa súdneho dňa nikdy neplnia, alebo sa plnia len veľmi obmedzeným, lokálnym a 

bezvýznamným spôsobom, nikdy nekončiac predpovedaným výsledkom. Vezmi si 

napríklad príchod najničivejších zbraní hromadného ničenia, ako sú napríklad 

nukleárne zariadenia. Takáto situácia počas dejín ľudstva nikdy neexistovala. 

Ľudia nikdy nemali vo svojom vlastníctve tieto typy zbraní, ktoré by mohli behom 

pár minút, ak nie sekúnd, zničiť celú planétu. Koľko predpovedí si počul o zničení 

tejto planéty odvtedy, ako začali byť také zariadenia dostupné rôznym krajinám na 

vašej planéte? Koľkokrát ti bolo povedané, že toto je úplne iná situácia, totálne 

nová situácia, a preto nikto nemôže mať ani najmenšej potuchy, ani vo svojich 

najdivokejších predstavách, čo taká nová, nezvyčajná dispozícia môže ľudstvu 

spôsobiť. ,Teraz môžeme s istotou povedať, že prichádza koniec sveta, pretože toto 

je úplne nová situácia.‘ A toto bolo povedané veľakrát! A predsa sa nič také 

doposiaľ nestalo. 

Iste, môžeš povedať, ,ešte nikdy sa to nestalo, ale môže sa to stať v blízkej alebo 

ďalekej budúcnosti‘. Samozrejme, môže sa to stať! Ale, potrebujem ti pripomínať, 

čo Som o tejto záležitosti povedal 11. októbra 1993, ako si to zaznamenal na 

samom konci Doplnku 15 v Koroláriách...? Dovoľ Mi, aby Som tebe a všetkým 

čitateľom týchto Dialógov osviežil pamäť a zacitoval: ,Na opačnej strane tejto 

mince, existuje tiež možnosť, že prechod z planéty Nula a skutočné zrušenie planéty 

Nula a opätovné ustanovenie správnej hierarchie a poriadku všetkých prvkov vo 

fyzickom, prírodnom a najvnútornejšom, sa môže udiať nanajvýš jednoducho, a tiež 

nanajvýš jemne.‘ Inými slovami, koniec vášho sveta alebo, aby Som bol presnejší, 

skončenie ľudskej éry aj na planéte Nula, tak ako skončila inde, sa môže udiať bez 

všetkých tých fantastických a dramatických, neuveriteľných katastrof, 

kataklizmatických a apokalyptických udalostí, ktorými sa ľudia tak zaoberajú. 

Nebuďte sklamaní, ak to neskončí tak, ako to všetci očakávajú. Ako už bolo 

zjavené cez Swedenborga a potvrdené v Mojom Novom Zjavení, prorocké a 

apokalyptické predpovede, zaznamenané napríklad v Biblii, sa vo väčšine prípadov 

netýkajú udalostí, ktoré sa práve dejú alebo ktoré by sa mohli udiať v budúcnosti 

na planéte Nula, ale namiesto toho sa týkajú Intermediárneho Sveta Duchov. Áno, 

dôsledky tých udalostí, ktoré sa v tom svete odohrávajú, skutočne majú dozvukový 

vplyv na udalosti na vašej planéte vo forme reakcie na tam podniknutú akciu, ale 

ich uplatnenie bolo a je obmedzené na formu navštívení, ktoré majú skôr lokálny 

než celkový, planetárny účinok alebo efekt. 

Ako však vieš, Peter, ten svet, Svet Duchov alebo Intermediárny Svet, bol 

vyčistený a na všetkých jeho obyvateľoch bol vykonaný Posledný Súd. Prvá fáza 

toho Súdu bola zahájená počas Swedenborgovho života. Plne bola zavŕšená v čase, 

keď si písal knihu Posolstvá z vnútra, Peter. Potom, a v tomto časovom bode, sa 

všetko presunulo do Zóny Vymiestnenia a na planétu Nula. Pre vás začína byť táto 

situácia zaujímavejšia, pretože teraz sa odohráva alebo bude odohrávať, 

takpovediac, na vašom vlastnom dvore. Musí sa však odohrať takým 
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katastrofickým, kataklizmatickým, apokalyptickým alebo podobným spôsobom? 

Nie nevyhnutne! Môže sa pre vás všetkých odohrať vskutku úplne neočakávaným 

spôsobom. Nezabúdaj, že na scéne sú pseudo-tvorcovia a že renegáti sú tiež na 

scéne. Výsledok ich občianskej vojny môže určiť typ konca typickej a špecifickej 

ľudskej éry alebo ľudského života, alebo formu, akú bude mať koniec tohto sveta a 

celého viditeľného pseudo-vesmíru. 

A toto nás privádza k druhému bodu. Ako bolo uvedené v jednom z predošlých 

Dialógov, faktor, ktorý sa neberie do úvahy, sú voľby, pred ktorými stoja všetci 

zaangažovaní. Nezabúdaj tiež na najdôležitejší faktor, faktor zaangažovanosti 

Mojich agentov na planéte Nula a v Zóne Vymiestnenia a faktor zaangažovanosti 

všetkých obyvateľov v celom pozitívnom stave vo všetkých ich príslušných 

dimenziách v celom multivesmíre. Tento faktor určí, aký bude v tomto smere 

výsledok. S istotou ti môžem povedať jedno tajomstvo: Všetci zaangažovaní 

vynakladajú všemožné úsilie — okrem renegátov a ich vlastných poskokov a 

niektorých ďalších menšín — realizovať tento koniec najjemnejším, 

najpokojnejším, najláskavejším, najharmonickejším a najpozitívnejším 

spôsobom. 

Takže, prinesie rok 2000 a jeho počítačová porucha úplný kolaps všetkých 

ľudských systémov, ako to predpovedali mnohí, ktorým sa páči scenár súdneho 

dňa? A stane sa to skutočne tak, pretože ľudstvo nikdy nezažilo niečo také a celá 

funkcia všetkých ľudských systémov a záležitostí závisí výlučne od počítačov 

alebo strojov? Koľkokrát však ľudia počas celých svojich dejín čelili niečomu 

takému, čo ešte nikdy predtým nezažili? Teda stručne, mohlo by sa to stať takým 

spôsobom, alebo by sa to aj nemuselo stať takým spôsobom. Závisí to od všetkých 

tých volieb, o ktorých sme práve diskutovali vyššie. Mali by ste s tým niečo urobiť, 

keby mal byť výsledok taký, ako ho predpovedal scenár súdneho dňa? To úplne 

závisí od vás a vašej intuície. Ak máte chuť nakupovať všemožné zásoby potravín 

a podobných výrobkov a chystať si ďalšie podobné veci, ak vám to dodá pocit 

väčšej bezpečnosti a istoty, potom si každopádne poslúžte a urobte to. Také 

opatrenia nemôžu spôsobiť žiadnu škodu. Koniec koncov, aj keď sa nič nestane 

tak, ako to niekto predpovedal, alebo sa to stane len v obmedzenej a lokalizovanej 

forme, neovplyvňujúc príliš chod funkcií každodenného normálneho života, ešte 

stále môžete využiť pripravené potraviny pre svoje každodenné potreby. Takže, 

voľba je vaša, taktiež aj dôsledky. 

Avšak to, čo počujete o celej tejto záležitosti — čo vám hovoria o nej alebo o tom, 

že tu nie je dostatok ľudí alebo dostatok času, aby sa táto počítačová porucha 

vyriešila — by nemuselo byť tak, ako je vám to prezentované. Bolo by múdre a 

prezieravé, aby ste ich tvrdenia nebrali príliš vážne. Nebuďte prekvapení, ak v 

niektorom bode zistíte, že za všetkými týmito predpoveďami môže byť nejaká 

skrytá agenda. Ľudia sú možno kvôli manipulovaniu ich životov a správania 

pripravovaní na niečo, čo by sa nikdy nemohlo stať a ani by sa nikdy nestalo. Ako 

viete, či celá táto situácia nie je nejakým druhom experimentu v schéme nadvlády 
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negatívneho stavu nad ľudstvom, ktorý Som dovolil z nejakých veľmi dôležitých 

duchovných dôvodov? Takže nedajte sa oklamať žiadnymi z týchto predpovedí a 

očakávaní, ale ako vždy, majte svoju myseľ otvorenú a buďte pripravení na všetky 

možné prekvapenia, spoliehajúc sa na Mňa a na svoju osobnú a súkromnú intuíciu. 

Tieto dva faktory vám určia, čo robiť, čo očakávať a ako postupovať v tomto 

ohľade. Ako vidíš, dokonca aj v takejto globálnej a celo-planetárnej záležitosti je 

pre vás ako Mojich agentov všetko individualizované a zosobnené. Mojím želaním 

a túžbou je, aby ste sa cítili istí, bezpeční, chránení a pokojní za každých okolností, 

nezáleží na tom, čo sa stane alebo nestane v tomto, alebo v akomkoľvek inom 

ohľade. 

Na túto predpoveď môžete plne uplatniť tie isté závery, aké boli v našom Treťom 

Dialógu učinené ohľadom tretieho fatimského tajomstva a predpovede Tretej 

svetovej vojny na 4. júl 1999. Toto vyššie uvedené vysvetlenie nás privádza priamo 

k záležitosti pseudo-tvorcov, nastolenej Ardyth. Aká je ich situácia a váš súčasný 

pomer k nim, ako Mojich agentov? Do akej miery a v akom rozsahu je ešte stále 

namieste vaša synergická práca s nimi, ako vám to bolo naznačené v Doplnku 20? 

Ako vieš, táto informácia vám bola daná pred piatimi rokmi vášho planetárneho 

času (aby Som bol presný, 25. februára 1999 to bude päť rokov). Odvtedy došlo k 

ohromným zmenám v štruktúre celého bytia a existencie a pseudo-bytia a pseudo-

existencie. Nič nie je také isté, ako bolo vtedy. Došlo k úplne inému rozmiestneniu 

a premiestneniu duchovných a kozmických energií. Vedome nemáte ani poňatia, čo 

všetky tieto zmeny znamenajú alebo predstavujú. Vaša vtedajšia i následná práca s 

pseudo-tvorcami bola dôležitým spolupôsobiacim faktorom, umožňujúcim 

uskutočnenie týchto zmien. Avšak kvôli úspešnému zavŕšeniu vašej práce s 

pseudo-tvorcami v tej jednotlivej oblasti — odpovediac na ich otázky zo správnej 

strany mosta a preložiac im v ich vlastnom pochopiteľnom jazyku a pojmoch, čo sa 

deje na druhej strane mosta, na strane, ktorá sa nachádza v pozitívnom stave — je 

pre vás teraz nevyhnutné, aby ste prehodnotili svoju rolu a pozíciu nielen ohľadom 

pseudo-tvorcov, ale aj všetkých ostatných a všetkého ostatného. 

Toto je rozhodujúci faktor. Pre vás všetkých je namieste nový začiatok. 

Dostupnosť týchto Dialógov, tak ako ich zaznamenávaš, Peter, možno považovať 

za zlomový bod, za nanajvýš významný míľnik, predzvesť toho, že sa žiada niečo 

úplne odlišné nielen od vás všetkých, ale aj od všetkých ostatných, nech si už tento 

fakt niekto vedome uvedomuje, alebo nie. 

Pokiaľ ide o vašu synergickú prácu s pseudo-tvorcami, odteraz sa zavádza nová 

forma kooperatívneho úsilia. Ako vieš, predovšetkým vďaka vašej práci s nimi boli 

schopní prejsť na druhú stranu mosta a nadviazať trvalé komunikačné spojenie s 

pozitívnym stavom. Prebieha v nich proces získavania všetkých správnych 

odpovedí na ich rozhodujúce otázky. Kvôli tomu už viac nie ste potrební v tej 

pozícii. Namiesto toho máte spojiť svoje energie s energiami pseudo-tvorcov pri 

pomáhaní im s porážkou renegátov a ich poskokov a pri vyvolávaní konca 

negatívneho stavu a ľudskej éry na planéte Nula. 
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Renegáti sa stali nepredvídateľným činiteľom v celej tejto situácii. Sú nesmierne 

nevypočítateľní, útoční, arogantní, agresívni, bezohľadní, krutí a násilní. Sú 

pravým stelesnením negatívneho stavu. Vo svojom postoji reprezentujú najhoršie a 

najkrajnejšie vyjadrenie prirodzenosti negatívneho stavu, za ktorým už nič viac nie 

je predstaviteľné alebo sa nemôže manifestovať. Sú, takpovediac, samotným 

koncom línie života negatívneho stavu. Vo vašom ľudskom slovníku neexistujú 

žiadne slová, ktoré by čo i len vzdialene mohli opísať pravú prirodzenosť 

renegátov. Z toho dôvodu skutočne predstavujú niečo, čo možno považovať za 

konečné vyvrcholenie zobrazovania a demonštrácie celej prirodzenosti negatívneho 

stavu, za ktorým už neexistuje nič, čo by mohlo niekomu poskytnúť nejaké ďalšie 

ponaučenia o živote v negatívnom stave alebo o živote bezo Mňa a bez Mojich 

pravých duchovných princípov. 

Pseudo-tvorcovia si plne uvedomujú svoju zodpovednosť za potlačenie renegátov, 

pretože oni boli tí, ktorí ich učinili spôsobilými k tomu, aby sa stali tým, čím sú 

teraz. Aby Som ti povedal pravdu, Peter, ani pseudo-tvorcovia nečakali, že sa z 

renegátov vyvinie niečo tak extrémne zlé, napriek faktu, že oni dali popud k tomu, 

aby sa renegáti stali takými. Pseudo-tvorcovia boli nesmierne prekvapení, keď 

videli, ako ďaleko zašli renegáti vo svojej zlej povahe od doby ich uväznenia až 

doteraz. Takže, vediac to, zaslúžene cítia zodpovednosť za privodenie konca 

nadvlády renegátov na tejto planéte a na niektorých ďalších miestach. 

Vašou povinnosťou je v tomto ohľade to, aby ste pseudo-tvorcom poskytli energie, 

ktoré máte k dispozícii, pri ich úsilí ukončiť chaotický a spurný životný štýl 

renegátov. 

Aké metódy máte spolu s pseudo-tvorcami na to, aby ste to urobili? Po prvé, 

vedome ich oslovte s ponukou, že im pomôžete akýmkoľvek vám možným 

spôsobom, aby ste dosiahli porážku a uväznenie renegátov až do konečnej fázy 

Posledného Súdu. Po druhé, a to je najdôležitejšie, potrebujete presunúť svoju 

pozornosť, a najmä svoje uvedomenie, z negatívnych aspektov udalostí, ktoré sa 

odohrávajú všade okolo vás, na pozitívne vo vás. Toto už bolo uvedené v 

predošlých Dialógoch, aj keď v trochu inej súvislosti. Problémom neustáleho 

venovania pozornosti negatívnym udalostiam na tejto planéte a inde, ako aj 

všetkým tým predpovediam súdneho dňa, uvedeným vyššie, je fakt, že to odvádza 

vás i vaše energie rovno do negatívneho stavu. Týmto faktorom odvádzania v 

skutočnosti a nevedomky prispievate veci renegátov. Nepomáhate pseudo-tvorcom. 

Uváž toto: Ak sa stále zaoberáte úbohosťou negatívneho stavu a ľudského života a 

ak máte veľmi málo času a/alebo energie na čokoľvek iné, budete takí unavení, 

znechutení, deprimovaní, skľúčení, nervózni a zúfalí, že vo vás nezostane nič, čo 

by ste dali alebo o čo by ste sa podelili s niekým alebo s niečím iným. Pamätaj si, 

prosím, že jednou z najúčinnejších zbraní renegátov proti vám je zaplavovať vás 

nepredstaviteľnou mierou všemožných nepriaznivých, úbohých a mizerných 

myšlienok, emócií, pocitov a dojmov, ktoré by úplne vyčerpali všetky zásoby 
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pozitívnej energie, ktorú máte odo Mňa. Takto sú schopní ovplyvňovať vás a 

dostať sa k vám. Verte Mi, sú majstri v navodzovaní takých zlých a negatívnych 

stavov. Mali na to takmer dvetisíc rokov, aby sa cvičili v tomto úsilí a aby 

nesmierne zdokonalili svoje schopnosti robiť to v tomto ohľade. 

Zatiaľ čo do tohto bodu — pred terajšou zmenou pozície renegátov —  bolo 

tolerovateľné a niekedy sa od niektorých z vás vyžadovalo, aby ste odrážali tieto 

nepriaznivé stavy a udalosti negatívneho stavu a ľudského života a tlmočili a 

prekladali ich do pozitívneho stavu, toto sa už viac od vás nevyžaduje. Z toho 

dôvodu by teraz mali byť všetky vaše snahy a pozitívne energie, ktoré ich 

sprevádzajú, ktoré máte odo Mňa, vo vašom živote presmerované, aby bol daný 

dôraz na povahu pozitívneho stavu vo všetkých aspektoch vášho správania, 

postoja, myšlienok, vôle, úmyslu, motivácie a všetkých ostatných duchovných, 

duševných a fyzických schopností. 

Renegáti neznášajú, keď vás vidia, ako nereagujete na ich útok prostredníctvom zla 

a negatívnych udalostí všade okolo vás. Zúria, keď vidia, že nereagujete tak, ako 

chcú — tak, žeby ste boli deprimovaní, bez motivácie, nešťastní, znechutení, 

frustrovaní, podráždení a bez pozitívnych energií. Avšak kvôli faktu, že vaša 

reakcia je, takpovediac, z pozitívnej strany bariéry, prostredníctvom čisto 

pozitívnych prostriedkov, stávajú sa totálne neschopnými čokoľvek s tým urobiť. 

Váš pozitívny postoj, zakorenený vo vašej schopnosti odpúšťať, preukazovať 

milosrdenstvo a súcit, chápať, byť láskavý, ohľaduplný a zdvorilý, nedať sa 

oklamať ničím, čo vidíte alebo zažívate okolo seba, a podobné stavy vašej mysle, 

vysielajú renegátom jasnú správu, že nech sa akokoľvek usilovne alebo akokoľvek 

dlho pokúšajú vo svojom zlovestnom úsilí podkopať váš život a napokon život 

pozitívneho stavu, nebudú naveky nikdy úspešní, za žiadnu cenu. 

V jednom časovom bode si renegáti budú musieť uvedomiť, že všetky ich snahy v 

tomto ohľade sú márne a že také snahy ich nikam nevedú. Keď dospejú k tomuto 

uvedomeniu, voľba, ktorú budú robiť v tom bode, ich privedie k rozhodnutiu 

konvertovať do pozitívneho stavu. To by bol nadobro a navždy koniec negatívneho 

stavu. Vaša pomoc pseudo-tvorcom je zakorenená predovšetkým v tomto type 

postoja, správania a životného štýlu. 

A teraz, nehovorím alebo nesľubujem vám, že to bude ľahká, pokojná a pohodlná 

úloha bez ťažkostí. Koniec koncov, keď okolo seba neustále vidíte tak veľa krutostí 

a ohavností negatívneho stavu, je veľmi ťažké nebyť nimi ovplyvnený a 

nereagovať na ne svojimi vlastnými nepriateľskými pocitmi. Vidíš tu však ten 

problém? Ak takto reagujete, len kŕmite negatívny stav, dávajúc renegátom viac 

podnetov, aby ďalej páchali ešte väčšie krutosti a ohavnosti. 

Dajte si teda pozor a učte sa preorientovať všetky svoje životné energie na čisto 

pozitívne stavy svojej mysle, správania, postoja a uvedomenia. Jednoducho 
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povedané, preorientujte všetky svoje energie na Mňa. Vykonať takú úlohu nie je 

nemožné. 

Peter: Nuž, myslím si, že toto je niečo, čo si všetci môžeme zobrať k srdcu. Tak 

veľmi Ti ďakujem za všetky Tvoje informácie. Je dnes ešte niečo iné? 

Pán Ježiš Kristus: Bolo Mi potešením, Peter. To je pre dnešok všetko. Ako vždy, 

prajem ti veľmi príjemné popoludnie. 
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Dvadsiaty Štvrtý Dialóg 
 

20. januára 1999 

 

Peter: Kým budem pokračovať vo svojich vlastných otázkach, je niečo, čo by Si 

rád dodal alebo objasnil ohľadom niektorej zo záležitostí, o ktorých sme hovorili 

včera alebo predtým? 

Pán Ježiš Kristus: Ďakujem, Peter, že si Mi položil túto otázku. Áno, rád by Som 

niečo dodal k našej včerajšej dôležitej diskusii o zmenách vo vašej role a postavení. 

Ako vieš, počas nášho rozhovoru bolo veľakrát uvedené, že všetko sa buď zmenilo, 

alebo je v procese fundamentálnej zmeny. Nič nie je také isté. Toto vyhlásenie sa 

plne a zoširoka týka aj vašej pozície, roly a životného štýlu. Tu hovorím 

predovšetkým o tých z vás, ktorí sú spojení s Mojím Novým Zjavením, čiže o tých, 

ktorí ho čítajú, prijímajú, a hlavne praktizujú vo svojom každodennom živote. 

Do tohto okamihu, vlastne do dnešného dňa, ste boli nazývaní Mojimi agentmi, 

alebo agentmi Môjho pozitívneho stavu, alebo agentmi nášho pozitívneho stavu, 

ako rada hovorí Oľga Barba z New Yorku. Označovanie vás ako Mojich agentov 

bolo určitým spôsobom paralelné s označovaním agentov negatívneho stavu. V 

oboch prípadoch sa teda používalo to isté slovo. Toto označenie malo hlbšiu 

duchovnú súvzťažnosť a význam. Dôvod, prečo bolo použité rovnaké slovo tak pre 

vás, ako aj pre tých, ktorí prišli z negatívneho stavu, tkvel vo fakte vášho 

umiestnenia a pozície na planéte Nula uprostred vlády negatívneho stavu. Vo 

vašom prípade je to spojené predovšetkým s rolou, ktorú hráte do tohto okamihu. 

Ako si pamätáš, vašou rolou bolo v tomto ohľade to, aby ste sa nachádzali 

uprostred ľudského života, s ľuďmi a s agentmi negatívneho stavu, ktorí 

spríkladňujú život negatívneho stavu, súc jeho finálnym produktom, a prekladali, 

tlmočili a oznamovali všetko z toho života zvyšku Stvorenia a pozitívnemu stavu 

všeobecne. 

Vaša pozícia bola do tohto okamihu z negatívnej strany, súc obrátení na negatívnu 

stranu a súc v negatívnom stave. Kvôli tomuto faktoru ste boli nazývaní agentmi 

pozitívneho stavu, pre porovnanie s agentmi negatívneho stavu. Toto je zmienený 

paralelný proces. Jeho význam je odvodený z faktu, že tak vy, ako aj oni, ste sa 

nachádzali v tej istej pozícii — uprostred ľudského života — ale s úplne inou 

agendou. 

Ako však bolo uvedené včera, táto vaša situácia sa úplne zmenila. Akákoľvek taká 

dôležitá zmena si vyžaduje novú pozíciu/premiestnenie duchovných súvzťažností a 

zmenu ich formálneho vyjadrenia, alebo, lepšie povedané, ich označenia alebo 

spôsobu, akým ste nazývaní. Ako vieš, každé tebou alebo kýmkoľvek iným použité 

slovo má vždy hlbšiu duchovnú súvzťažnosť a význam. Vždy obsahuje a odráža 

funkciu, rolu a úlohu, ktorú má jeho nositeľ. Kvôli tejto situácii nie je viac pre vás 

vhodné, aby ste sa nazývali Mojimi agentmi alebo agentmi pozitívneho stavu. 
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Odteraz, presne od tohto okamihu, sa vy, ktorí ste neoddeliteľne spojení s Mojím 

Novým Zjavením a ktorí ste zasvätili svoj život prijatiu a praktizovaniu všetkých 

jeho duchovných princípov, a len tí z vás a nikto iný, budete nazývať Mojimi 

predstaviteľmi alebo predstaviteľmi Môjho pozitívneho stavu. Toto označenie 

odráža zmenu pozícií vašich rolí, úloh a pozitívnych energií. Ste premiestnení späť 

do pozitívneho stavu v tom zmysle, že ste obrátení v smere pozitívneho stavu, 

pôsobiac z pozitívnej strany a zobrazujúc život pozitívnej strany späť na negatívnu 

stranu. Slovo „predstavitelia“ odráža vaše nové označenie a funkciu. 

Zatiaľ čo počas vašej predošlej roly agentov ste prekladali a tlmočili všetko späť do 

pozitívneho stavu z pozície negatívneho stavu, vo vašej novej role, ako 

predstavitelia, budete zobrazovať/zrkadliť všetko späť negatívnemu stavu z pozície 

pozitívneho stavu. Druh a spôsob tejto reflexie bol opísaný vo včerajšom Dialógu a 

z času na čas sa o ňom zmienime, ako budeme pokračovať v našich rozhovoroch. 

Tu je potrebné len pripomenúť, že v tejto novej pozícii bude viac než kedykoľvek 

predtým kladený dôraz na fakt, že odteraz budete robiť všetko vďaka Mne, podľa 

Mňa, zo Mňa, prostredníctvom Mňa a pre Mňa. Toto platí najmä pre vašu prácu s 

pseudo-tvorcami, pomáhajúc im zvládať vážnu situáciu renegátov. Existuje nejaká 

iná možná cesta, ako to a všetko ostatné robiť, než vďaka Mne, podľa Mňa, 

prostredníctvom Mňa, zo Mňa a pre Mňa? 

Táto zmena pozície a označenia by u vás nemala ani zďaleka viesť k nejakej 

tendencii nadobudnúť elitársky postoj alebo správanie, mysliac si, že s týmto 

novým označením ste sa ako Moji predstavitelia stali zvláštnejšími, hodnotnejšími, 

potrebnejšími, záslužnejšími alebo podobne, než ktokoľvek iný. Znamená to len, že 

sa zmenila vaša rola — a nič iné. Je dobré z času na čas si pripomenúť, že každý 

hrá v schéme hrania rolí na scéne ľudského života a v živote negatívneho stavu vo 

všeobecnosti takú dôležitú rolu ako vy. Dôležitosť rolí je rovnaká, len sú úplne iné. 

Praví predstavitelia Môjho pozitívneho stavu sa v podstate na základe tohto nového 

označenia stanú skromnejšími, poníženejšími a väčšmi mužom/ženou pravej 

pokory. Toto znamená byť pravý muž/žena Boží/Božia. 

Toto je všetko, čo by Som chcel dnes ráno dodať. V tomto momente sa môžeme 

venovať niektorým tvojim otázkam, Peter. 

Peter: Počas pár minulých rokov sa mnoho čitateľov Tvojho Nového Zjavenia 

často pýtalo na niektoré svoje životné situácie, v ktorých ich príslušný manželský 

partner nebol zapojený do Nového Zjavenia, alebo bol výslovne proti nemu. 

Otázkou bolo: Čo by mali robiť? Sú dva možné scenáre: Jedným je, keď 

manželský partner nečíta Tvoje Nové Zjavenie a má veľmi malý záujem oň alebo o 

akékoľvek ďalšie duchovné záležitosti, neodporuje mu však a nezasahuje do neho, 

a v niektorých prípadoch je dokonca nadšený, že je jeho/jej manželský partner do 

neho zaangažovaný. V takýchto prípadoch sa manželský partner, ktorý je spojený s 

Novým Zjavením Pána Ježiša Krista, cíti akýsi nenaplnený, najmä v oblasti 

sexuality, odrážajúcej sa v jej dôležitých duchovných aspektoch a zložkách. To 
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môže vyvolať smútok z nedostatku niečoho, čo je pre príslušného manželského 

partnera najdôležitejšie, čo mu však jeho/jej druh neposkytuje, pretože k tomu by 

mohlo dôjsť jedine vtedy, keby sa jeho/jej partner v rovnakej, alebo aspoň v určitej 

miere zapojil do Tvojho Nového Zjavenia a angažoval sa v ňom. Otázkou je, 

nakoľko je uskutočniteľné a potrebné, aby pokračoval taký manželský vzťah? 

Druhý scenár je problematickejší: Týka sa niektorých Tvojich predstaviteľov 

(predtým Tvojich agentov), ktorí môžu mať za manžela/manželku niekoho, kto je 

úplne zjavne a demonštratívne agentom negatívneho stavu a kto je tak zlý a 

negatívny, že manipuluje so svojím manželským druhom prostredníctvom 

všemožných hrozieb, prostredníctvom detí (strata detí v prospech negatívneho a 

zlého manželského druha), prostredníctvom finančných zreteľov a prostredníctvom 

faktorov spoločenského postavenia a akýchkoľvek iných typov závislosti. Opäť, 

mal by taký manželský vzťah pokračovať, alebo by mal byť ukončený bez ohľadu 

na príslušné deti a na akékoľvek iné zretele? 

Pán Ježiš Kristus: Na túto otázku neexistuje žiadna jednoduchá odpoveď, najmä 

ohľadom prvého scenára. V akomkoľvek vzťahu, nielen v manželskom, ide o to, 

do akej miery taký vzťah vyčerpal svoju užitočnosť, poslúžil svojmu účelu a nie je 

viac udržateľný. A nielenže by nebol udržateľný, ale pokračovanie v ňom by bolo 

duchovne nebezpečné, brániace Môjmu príslušnému predstaviteľovi v akomkoľvek 

pokroku, raste alebo zlepšovaní sa. A toto je pravda bez ohľadu na akékoľvek 

príslušné deti. Nezabúdaj na fakt, uvedený v našom Devätnástom Dialógu, že z 

nejakých ich vlastných dôležitých duchovných dôvodov si deti zvolili, že budú v 

takej kritickej situácii. Vnútorne od vás očakávajú, že opustíte svojho manželského 

partnera, ak je čas a ak je potrebné to urobiť, napriek tomu, ako veľmi sa navonok 

stavajú proti takému rozdeleniu, alebo ako veľmi by sa zdalo podľa ich 

vonkajšieho správania, že trpia tým rozchodom. 

Problémom je tu opäť typická ľudská neschopnosť pozerať sa za scénu, namiesto 

pozerania sa na scénu. Váš ľudský úsudok vychádza vo väčšine prípadov z vášho 

vonkajšieho pozorovania vonkajších reakcií a správania jedincov zapojených do 

tohto prvého scenára. Prehliadate vnútorné voľby, vnútorné potreby, duchovné 

zretele, vnútorné dispozície a podobné dôležité faktory, ktoré nakoniec rozhodnú, 

čo je pre všetkých zaangažovaných najlepšie. Ak a keď je naznačený taký rozchod 

alebo rozvod, v konečnom zmysle je taký krok najvhodnejší pre všetkých 

zainteresovaných, bez ohľadu na to, k akému trápeniu a búrke dočasne dôjde. 

Neskôr jasne uvidíte múdrosť takého rozhodnutia. 

Samozrejme, z vášho hľadiska je najdôležitejšou otázkou to, ako určiť, či 

akýkoľvek taký manželský vzťah alebo akýkoľvek iný podobný intímny vzťah 

skutočne vyčerpal svoju užitočnosť, poslúžil svojmu účelu a nie je viac udržateľný 

a pokračovanie v ňom by mohlo byť dokonca nebezpečné pre všetkých 

zainteresovaných. Pre také rozhodnutie neexistuje žiadne všeobecné pravidlo. Toto 

je niečo, čo musí rozhodnúť každý jednotlivec, ktorý je momentálne v nejakom 
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vzťahu tejto povahy. Každý jednotlivec by sa mal sám/sama obrátiť na Mňa, 

poprosiac o inšpiráciu, poučenie, nahliadnutie a osvietenie ohľadom tejto situácie a 

o získanie silného intuitívneho rozlišovania, kvôli učineniu najsprávnejšieho a 

duchovne najvhodnejšieho rozhodnutia v tomto ohľade, ako aj v akomkoľvek inom 

ohľade. Každý prípad je iný. Žiadny prípad nemožno považovať za rovnaký, alebo 

si nevyžaduje rovnaké riešenie s rovnakým výsledkom. Čo je správne v jednom 

prípade, nemuselo by byť správne v inom prípade. Toto je dôvodom, prečo vám 

nemôžem poskytnúť žiadne špecifiká na vyriešenie týchto typov situácií. 

V konečnom dôsledku je to medzi Mnou a dotyčnými jedincami. Vždy sa riaďte 

svojou intuíciou a obracajte sa na Mňa, pýtajúc sa , čo je najlepšie pre všetkých 

zainteresovaných a ako správne zvážiť akýkoľvek možný výsledok, aby bola 

všetkým zainteresovaným spôsobená tak malá škoda a trápenie a vyvolaná u nich 

tak malá nevôľa, ako je len možné, aj keď je niekedy nevyhnutné zažiť také 

negatívne zážitky. Ak toto robíte s pozitívnym a dobrým úmyslom, zo správnych 

dôvodov, pretože chcete skutočne robiť to, čo je v záujme samotného princípu 

náležité, správne a vhodné, bez čohokoľvek postranného alebo sebeckého, potom 

vás môžem uistiť, že sa nepomýlite a veci sa pre všetkých zúčastnených skončia 

najvhodnejším spôsobom  nech by bola momentálna situácia akákoľvek. 

Pozrime sa teraz na druhý scenár, v ktorom sa zaoberáme manželskými partnermi, 

ktorí sú fyzicky, mentálne a inak hanliví, zlí a veľmi negatívni. Tu máme úplne inú 

situáciu. V takýchto prípadoch by sa malo predovšetkým veľmi dôkladne 

preskúmať, prečo sa agent pozitívneho stavu (v súčasnosti povedzme predstaviteľ 

pozitívneho stavu) zaplietol s takou osobou. Aké boli motivačné faktory, 

podmienky a okolnosti, za ktorých bol vytvorený taký škodlivý manželský vzťah? 

Neopomeňte tiež psychologické faktory syndrómu týraných žien v prípadoch, keď 

je agentom negatívneho stavu muž. Prečo bola vykonaná voľba mať taký 

srdcervúci, bolestný a zúfalý vzťah? Aký druh potreby napĺňa? Je tu faktor viny, 

prinesenej do tohto života následkom niečoho, čo sa stalo pred inkarnovaním sa na 

planétu Nula počas pobytu v onom zvláštnom Intermediárnom Svete, alebo bola tá 

vina získaná z obdobia jeho/jej výchovy jeho/jej rodičmi alebo inými pre neho/ňu 

významnými osobami? Je toto forma sebapotrestania, aby sa tá vina utíšila, pretože 

dotyčný jedinec podvedome cíti, že si zaslúži byť potrestaný tým, že bude v 

manželskom vzťahu takej škodlivej povahy? Alebo sú to nejaké čisto duchovné 

dôvody, nezávislé od akýchkoľvek vyššie uvedených faktorov? Zvolil si ten 

jedinec nadviazanie toho vzťahu preto, aby pre poučenie všetkých zobrazil, čo sa 

stane, ak sa nejaký agent pozitívneho stavu zapletie do manželského vzťahu s 

vyloženým agentom negatívneho stavu a spolu sa stanú prostriedkom, pomocou 

ktorého sa narodia určité typy detí? 

Samozrejme, pred príchodom do tohto sveta vždy existuje vzájomná dohoda, že 

prídu do styku nielen oni navzájom, ale aj s budúcimi deťmi, ktoré sa narodia 

počas ich manželstva na planéte Nula. Niekedy jediný možný spôsob, ako sem 

môže prísť určitá skupina entít z iných svetov, ktorá sa rozhodne vteliť sa na 
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planétu Nula, je prostredníctvom spoločnej dohody jedného agenta pozitívneho 

stavu a jedného agenta negatívneho stavu, aby zobrazili nejaký úplne odlišný 

aspekt buď pozitívneho stavu, ak tá entita prišla z pozitívnej strany (pred 1. júlom 

1988), alebo nejaký úplne odlišný aspekt negatívneho stavu, ak tá entita prišla z 

negatívnej strany (čo je v súčasnosti vždy). Také špecifické zobrazenie je možné 

dosiahnuť len vtedy, ak máte manželský alebo sexuálny vzťah medzi tými dvoma. 

Vo väčšine situácií však v týchto jednotlivých prípadoch vzťah tejto povahy 

vyčerpá svoju užitočnosť a naplní svoj účel buď v momente krátko po narodení 

detí, alebo keď sa do vedomej mysle dotyčného jedinca dostaví uvedomenie, že ten 

vzťah za žiadnych okolností nebude fungovať. A nielen to, ale že pokračovanie v 

ňom by mohlo byť nebezpečné na všetkých úrovniach jeho/jej života — 

duchovnej, duševnej, spoločenskej, fyzickej alebo akejkoľvek inej. Mnoho vrážd 

bolo spáchaných na základe pokračovania takých vzťahov. 

Nezabudni na faktor ponaučenia a ilustrácie. Ako dlho trvá získanie dôležitých 

ponaučení z tejto situácie, alebo ako dlho musí pokračovať ilustrácia? 

Predpokladajme, že došlo k voľbe pomôcť agentovi negatívneho stavu uvedomiť si 

svoju negatívnosť a dať mu/jej príklad života v súlade s princípmi pozitívneho 

stavu. Avšak, v niektorých prípadoch, nech sa deje čo sa deje, agent negatívneho 

stavu nielenže sa nič neučí alebo sa nechce nič naučiť, ale stáva sa negatívnejším, 

horším a zneužívajúcejším. Využíva miernosť, láskavosť, trpezlivosť a podobné 

pozitívne vlastnosti svojho partnera a manipuluje s ním/ňou pre svoje sadistické 

potešenie alebo z akýchkoľvek iných negatívnych dôvodov. Keď to dospeje do 

tohto bodu, je jasné, že pokračovať v takom vzťahu by bolo márne a len by to 

podporovalo negatívny stav, stávajúc sa jeho otrokom. A nielen to, ale takým 

postojom pozitívny partner posilňuje zlé a negatívne správanie svojho negatívneho 

partnera, čo ho/ju pripravuje na väčší a dlhší trest a odplatu po jeho/jej návrate tam, 

odkiaľ prišiel. 

Pokiaľ ide o deti v tejto situácii, opäť, ony súhlasili s akýmkoľvek výsledkom 

takého komplikovaného a brutálneho vzťahu. Kvôli tomu by teda nemali byť 

rozhodujúcim faktorom pre zotrvanie v tom druhu vzťahu. Veľmi často je to v ich 

prospech, ak je ukončený vo vhodnom čase. Otáľanie v tomto ohľade by mohlo 

viesť len k ich väčšiemu utrpeniu, súc svedkami veľmi nepríjemného vzájomného 

vzťahu. A nielen to, ale veľmi často sa naučia zlému správaniu od svojich hrubých 

a zlých rodičov, zvnútorniac si takéto negatívne správanie. Keď vyrastú a 

oženia/vydajú sa, bezpochyby budú mať sklon zaobchádzať so svojím manželským 

partnerom presne takým istým spôsobom, ako sa to naučili od svojich rodičov. Ako 

teda vidíš, je to začarovaný kruh zvečňovania prirodzenosti negatívneho stavu. 

Nemusíte podporovať tento druh vzťahu alebo v ňom zotrvávať za každú cenu. 

Samozrejme, ako vždy, potrebujete Ma požiadať, aby Som vám pomohol urobiť 

správne rozhodnutie, aby ste predčasne neporušili články vašej dohody a ilustrácie. 

Ešte raz, každý prípad je iný a nie je možné alebo múdre robiť žiadne 
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zovšeobecnenia. Niektoré vzťahy musia zostať, ako sú, alebo musia zostať až 

dovtedy, kým sa ho váš partner nerozhodne ukončiť. Niektoré je potrebné ukončiť 

čo možno najskôr. Len vaša intuícia a spoliehanie sa na Moju prítomnosť v nej vás 

môže priviesť k najpotrebnejšej a najsprávnejšej voľbe v tejto veci. Preto o tom v 

tomto momente nemožno nič povedať. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za toto vysvetlenie. Ďalšiu otázku položil mladý 

muž, Tvoj nasledovník a praktikant Tvojho Nového Zjavenia z Českej republiky. 

Je trochu zmätený tvrdeniami Yoganandu, indického swámího, ktorého údajne 

navštívil jeho bývalý učiteľ, ktorý pred časom zomrel a ktorý tomu swámímu 

opísal život v takzvanej astrálnej ríši. Učiteľ, ktorý bol údajne osvietený a poznal 

Boha, ďalej tvrdil, že niektorí ľudia sa musia reinkarnovať späť na planétu Nula, 

aby tak mohli zrušiť svoju karmu a vrátiť sa späť do astrálneho sveta, z ktorého 

postúpia na vyššiu úroveň, kde splynú s Bohom. Tento mladý muž nechápe, ako 

niekto, kto pozná Boha a je osvietený, môže niečo také tvrdiť. Nejaký komentár 

kvôli nemu? 

Pán Ježiš Kristus: Po prvé, malo by byť úplne jasné, že dotyčný učiteľ bol 

,osvietený’ falošným bohom, ktorý mu snáď pripravil zážitok, ktorý by potvrdil 

jeho falošné a skreslené systémy viery. Po druhé, astrálny svet je tá predvstupná 

oblasť do skutočného duchovného sveta, kde sa plnia a potvrdzujú všetky 

jedincove očakávania. Vyššie uvedené tvrdenia boli učinené v čase, keď zvláštny 

Intermediárny Svet, kde prišiel ten učiteľ, bol svetom očakávaní a dočasného 

naplnenia jeho túžob, aby sa potvrdili jeho systémy viery. Po tretie, akýkoľvek 

negatívny a zlý duch vie a môže prijať formu z mäsa a krvi — obrazne povedané 

— kohokoľvek, v tomto prípade dotyčného učiteľa, za účelom neustáleho kŕmenia 

svojich nasledovníkov skresleniami a klamstvami, ku ktorým sa hlásia a na ktorých 

lipnú. Negatívny stav vôbec netúži po tom, aby sa ktokoľvek vzdal svojich 

falošných a skreslených systémov viery. Dokáže a môže pripraviť všemožné 

situácie a show, ktoré sa môžu javiť nasledovníkom tých učiteľov takým 

presvedčivým spôsobom, že im ani len na um nepríde nijaká pochybnosť, že to, čo 

im je hovorené, oznamované alebo čo zažívajú, alebo čo im je ukazované, nie je 

absolútne pravdivé, pravé a autentické. Toto je jedným z najobľúbenejších 

spôsobov negatívneho stavu, ako svoj prípad zvečňovať. 

Aby ste sa vyhli akejkoľvek kontaminácii, otrave a znečisteniu akýmikoľvek 

takými príbehmi, zaznamenanými v mnohých knihách tej povahy, každému  sa 

odporúča, aby nemárnil čas ich čítaním alebo uvažovaním o ich obsahu. Ak máte 

výsadu vlastniť Moje Nové Zjavenie, aké ďalšie knihy tej povahy ešte potrebujete 

čítať? Pokiaľ nie je naznačené, aby ste si ich prečítali za účelom porovnania alebo 

kvôli odvolávke, alebo kvôli citácii, aby sa ilustrovali ich lži a skreslenia, ktoré 

obsahujú v takej hojnosti, odporúča sa vám, aby ste sa vyhli ich čítaniu. 

Samozrejme, ako vždy, voľba je vaša. Tak isto aj dôsledky. 
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Problémom dotyčného mladého muža je, že bezvýhradne naletel učiteľovmu 

tvrdeniu, že bol osvietený a poznal Boha. Ten mladý muž nepochyboval alebo si 

nekládol otázky ohľadom pravdivosti toho tvrdenia. Spôsob, akým ten mladý muž 

formuloval svoju otázku v liste pre teba, Peter, veľmi jasne naznačuje, že nikdy ani 

na chvíľu nepochyboval, že učiteľ bol pravým mužom pravého Boha. Toto je ten 

problém. Nikto by nemal nikdy prijať nič tej povahy bez výhrad. Vždy je veľmi 

múdre a prezieravé overiť si také tvrdenia u Mňa, prostredníctvom svojej intuície, 

pomocou princípov Môjho Nového Zjavenia, jeho Doplnkov a pomocou toho, čo je 

oznámené v týchto Dialógoch. Inak môžete dopadnúť tak, že uveríte všemožným 

skresleniam a klamstvám. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za Tvoje vysvetlenia a odpovede. Je to pre dnešok 

všetko? 

Pán Ježiš Kristus: Áno, Peter, to je všetko. Prajem ti veľmi príjemné popoludnie. 
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Dvadsiaty Piaty Dialóg 
 

21. januára 1999 

 

Peter: Môžem Ťa dnes ráno poprosiť, aby Si bližšie spresnil rozdiely medzi bytím 

agentom pozitívneho stavu a bytím predstaviteľom Tvojho pozitívneho stavu a aké 

by mali byť rozdiely v správaní, keď je niekto Tvojím predstaviteľom, namiesto 

agenta? 

Pán Ježiš Kristus: Rád, Peter. Vidím v tvojej mysli mierny zmätok ohľadom 

vyhlásenia, že keď ste boli Moji agenti, boli ste prekladateľmi a tlmočníkmi 

udalostí z negatívneho stavu do pozitívneho stavu a z pozitívneho stavu na planétu 

Nula. Avšak teraz, ako Moji predstavitelia, odzrkadľujete prirodzenosť pozitívneho 

stavu negatívnemu stavu. Zmätok pramení z nepochopenia záležitosti uvedenia sa 

do pozície a spôsobu, akým sa to robí. Uvažuješ tak, Peter, že ak ste ako agenti 

pozitívneho stavu prekladali a tlmočili aj z pozitívneho stavu na planétu Nula, a nie 

len z planéty Nula do pozitívneho stavu, potom neexistuje žiadny rozdiel medzi tou 

formou prekladu a súčasnou formou reflexie — formou Mojich predstaviteľov. 

Koniec koncov, v podstate robíte to isté — pokiaľ ide o planétu Nula. 

V takom uvažovaní sú nesprávne dve veci: Prvou je záležitosť umiestnenia. Je 

úplne iným príbehom pozerať sa na veci, chápať ich význam, zažívať ich účinok, 

ponímať ich dôsledky a pociťovať ich vplyv z pozície pozitívneho stavu, súc 

uprostred neho, než keď sa pozeráte a zažívate tie isté veci z pozície nachádzania 

sa v negatívnom stave, súc uprostred neho. Ten pohľad je úplne iný. Už si si 

niekedy vyšiel na vychádzku do prírody? Keď si išiel jedným smerom, mal si úplne 

inú perspektívu a dojem zo scenérie, než keď si išiel späť z opačného smeru. Tá 

istá analógia platí aj tu. Je pravda, že, súc vo vašej ľudskej koži, bude niekedy, 

alebo dokonca veľmi často trochu ťažké vedome si uvedomiť rozdiely medzi 

týmito dvoma pozíciami. To by však bol váš typický ľudský pohľad. Pozerajúc sa 

na tento faktor z pozície vašich duchovných ja budete mať z tohto zážitku úplne 

iný dojem, pocit i chápanie. Áno, iste, nie je jednoduché preskočiť z typickej 

ľudskej perspektívy na typickú nie-ľudskú, pravú a realistickejšiu perspektívu. Nie 

je to ale ani nemožná úloha. Je to vecou toho, aby ste si ten pohľad na všetko 

natrénovali. 

Druhou je to, že kvalita odzrkadľovania je iná pri preklade a tlmočení z pozície 

ľudského života a negatívneho stavu, a iná pri preklade a tlmočení z pozície 

pozitívneho stavu. Nezabudnite na veľmi prostý fakt: Čo ste do tohto okamihu 

prekladali a tlmočili pozitívnemu stavu? Prirodzenosť negatívneho stavu 

všeobecne, a zvlášť ľudského života. Obsah a význam bol vždy negatívny. 

Pozitívnemu stavu nemusíte prekladať a tlmočiť niečo, čo je pozitívnej povahy, 

pretože oni to tam už majú. Naproti tomu, čo ste prekladali a tlmočili na planétu 

Nula z pozitívneho stavu? V podstate ste ľuďom a iným na planéte Nula a inde 
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sprístupňovali pozitívne veci a pripravovali ste základ, na ktorom budú neskôr, 

keď príde čas, aktivované v ich mysli určité faktory, vedúce ich ku konverzii do 

pozitívneho stavu a ku konečnej eliminácii celkového negatívneho stavu. 

Rozhodujúcim slovom je tu ,sprístupňovať‘. Od tohto momentu majú ľudia a iní 

na planéte Nula a inde teraz sprístupnené/k dispozícii všetko, čo potrebujú pre 

svoje konečné spasenie. Pretože je to k dispozícii celé, nie je nutné byť dlhšie 

v tejto role — sprístupňovania. Byť naďalej v tej role by bolo zbytočné, mrhaním 

vašich vzácnych energií, ktoré treba vložiť do niečoho úplne iného. 

Na druhej strane, členovia pozitívneho stavu sa do tohto momentu vďaka vášmu 

úsiliu naučili o prirodzenosti negatívneho stavu a o ľudskom živote toľko, koľko 

mohli — z vašej pozície a pomocou vášho prekladu a tlmočenia. To poučenie im 

umožnilo vytvoriť si priamu linku informácií plynúcich k nim z negatívneho stavu 

a planéty Nula, takže, po prvé, už viac nepotrebujú žiadnych prekladateľov a 

tlmočníkov v ich vlastnom jazyku spomedzi vás; a po druhé, budú sa učiť o jeho 

prirodzenosti z prvej ruky — zo svojej vlastnej pozície a pomocou svojho 

vlastného chápania. 

Toto ste robili až doteraz, súc v role Mojich agentov alebo agentov Môjho 

pozitívneho stavu. 

Pozrime sa teraz na to, ako je to pre vás zorganizované vo vašej novej role, súc 

Mojimi predstaviteľmi alebo predstaviteľmi Môjho pozitívneho stavu. Čo je to, čo 

odzrkadľujete pre planétu Nula a ako sa to robí? Predovšetkým, vaša nová rola sa 

neobmedzuje len na túto rozhodujúcu reflexiu. Jednou z najdôležitejších prác, na 

ktorej sa od tohto momentu podieľate, ako bolo uvedené pred niekoľkými dňami, 

je kombinovať svoje energie s energiami pseudo-tvorcov za účelom porážky 

renegátov a privodenia konca negatívneho stavu vo všeobecnosti, a zvlášť 

typického ľudského života. Keď hovoríme o pseudo-tvorcoch a o práci s nimi, 

hovoríme buď o tej skupine, ktorá už konvertovala do pozitívneho stavu — a ich 

počet je značný — alebo o tých, ktorí sú alebo čoskoro budú v procese konverzie. 

Najkonzervatívnejšia vetva ich skupiny, aj keď je tiež rozhodnutá poraziť 

renegátov, je stále v pozícii viery, že môže dosiahnuť svoje negatívne ciele a dostať 

svoje odpovede zo smeru relativity, ktorý si osvojili. To ich, samozrejme, 

neprivedie nikam. Práca s nimi si vyžaduje opatrnosť a Moju ochranu, robiac tú 

prácu len podľa Mňa, prostredníctvom Mňa, skrz Mňa, zo Mňa a pre Mňa. 

Vráťme sa k vašej role odzrkadľovateľov prirodzenosti pozitívneho stavu z pozície 

pozitívneho stavu. Ako vieš, členovia negatívneho stavu a väčšina vlastných ľudí, 

ktorí sa stali jeho agentmi, buď nemajú ani poňatia o prirodzenosti pozitívneho 

stavu, alebo ich predstavy o ňom sú úplne skreslené alebo úplne falošné. Ako ti 

môže napadnúť nejaká predstava konverzie do pozitívneho stavu, alebo ako môžeš 

vyjadriť túžbu urobiť to, ak sú tvoje idey o jeho prirodzenosti úplne pomýlené, ani 

len v najmenšom sa nezhodujúc s tým, aká je pravá prirodzenosť pozitívneho 

stavu? Predpokladajme, že niekto v negatívnom stave a/alebo v ľudskom živote 
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vyjadrí ochotu zažiť život v pozitívnom stave, aby učinil rozhodnutie, či 

konvertovať alebo nie, bez toho, aby mal náležitú ilustračnú podporu ohľadom jeho 

skutočnej prirodzenosti. Bez takej podpory by sa príslušný konvertita musel 

spoliehať na svoje vlastné predstavy o jeho prirodzenosti. Čo myslíš, čo sa stane v 

procese získavania takej skúsenosti? Prefíkané a rafinované sily negatívneho stavu 

takej osobe poskytnú zážitok, ktorý sa bude úplne a kompletne zhodovať s jeho/jej 

predstavami o prirodzenosti pozitívneho stavu, ktoré sú, samozrejme, negatívne. 

Kvôli faktu, že sú také predstavy skreslené a/alebo falošné, príslušný konvertita 

získa úplne nesprávny dojem o živote v pozitívnom stave. Získanie nesprávnych, 

skreslených a/alebo falošných dojmov o čomkoľvek — pretože sú úplne nesprávne 

— ho/ju dostáva priamo späť do negatívneho stavu. Teraz začne príslušný 

konvertita hodnotiť povahu toho, čo považuje za pozitívny stav, čo je však 

v skutočnosti negatívnym stavom. Čo myslíš, Peter, aké budú za takejto situácie 

jeho/jej závery o prirodzenosti pozitívneho stavu? 

Peter: Záverom bude rozhodne to, že medzi pozitívnym stavom a negatívnym 

stavom neexistuje žiadny rozdiel. 

Pán Ježiš Kristus: Presne tak, Peter. A nielen to, ale povie si, že keď niet zjavného 

rozdielu medzi tými dvoma, potom načo je všetok ten rozruch ohľadom 

konvertovania do pozitívneho stavu? Usúdi, že: ,Neexistuje žiadny dôvod na 

mrhanie svojím časom alebo úsilím na to, aby to urobil.‘ Toto je nevyhnutným 

záverom vyplývajúcim z takého prefíkaného usporiadania. 

Vašou rolou je v tomto ohľade, aby ste dali správne odpovede na planéte Nula a 

inde, alebo aby ste im poskytli vhodné a správne predstavy o pravej prirodzenosti 

pozitívneho stavu tým, že im ho odzrkadlíte vo svojej relatívnej kondícii a vo 

svojom každodennom správaní, z pozície pozitívneho stavu a z Mojej Absolútnej 

Prirodzenosti Osobne. Toto je dôvod, prečo sa odteraz voláte Moji praví 

predstavitelia, a prečo sa už viac nevoláte Moji agenti alebo agenti pozitívneho 

stavu. Nie je možné náležite a správne odzrkadľovať túto prirodzenosť z pozície 

negatívneho stavu a z vašej identity typických ľudí. Také odzrkadľovanie by bolo 

poškvrnené ich nepriateľskou prirodzenosťou, vytvárajúc v ľuďoch a v ostatných 

nesprávne dojmy a nesprávne predstavy o pravej prirodzenosti pozitívneho stavu. 

Preto, pokiaľ ste ešte na planéte Nula, pár z vás, spojených s Mojím Novým 

Zjavením, sa umiestňuje — na základe našej predošlej dohody a na základe vašej 

vlastnej slobodnej vôle a voľby — doprostred pozitívneho stavu, obrátiac vašu tvár 

smerom z pozitívneho stavu k ľudskému životu a k negatívnemu stavu všeobecne, 

aby ste mohli odzrkadľovať prirodzenosť pozitívneho stavu ich smerom, poskytnúc 

im správne predstavy o jeho prirodzenosti. Predtým ste boli otočení k pozitívnemu 

stavu zo smeru negatívneho stavu a ľudského života, súc uprostred nich, 

poskytujúc pozitívnemu stavu správne idey o povahe negatívneho stavu a o ľudskej 
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prirodzenosti. Si schopný zistiť základné rozdiely medzi týmito dvoma pozíciami a 

rolami? 

Peter: Áno, jasné. 

Pán Ježiš Kristus: Veľmi dobre, Peter. V takom prípade sa venujme 

zodpovedaniu druhej časti tvojej otázky, ohľadom rozdielov v správaní medzi tými 

dvoma rolami, a najmä ohľadom tvojich starostí, pokiaľ ide o životný štýl, aký by 

ste mali mať v novej role ako Moji predstavitelia. 

Uváž toto: Keď sa neustále zaoberáte ľudským životom na planéte Nula a 

prirodzenosťou negatívneho stavu vo všeobecnosti, keď ste sa ponorili do všetkých 

ich detailov, keď musíte prejsť osobnými a súkromnými zážitkami všetkých ich 

zverstiev a hnusu, aby ste ich preložili a pretlmočili pozitívnemu stavu, koľko 

energie vo vás zostane na všetko ostatné? Veľmi málo, alebo žiadna. V tom 

prípade majú pozitívne aspekty vašej pravej prirodzenosti, ukrývajúce sa za vašou 

ľudskou prirodzenosťou, veľmi malú šancu zaskvieť sa alebo sa presadiť. 

Vyžadovalo sa, aby táto situácia bola vo vašom živote uplatňovaná kvôli vašim 

rolám agentov Môjho pozitívneho stavu. Koniec koncov, ako prekladáte, tlmočíte 

alebo ilustrujete niečo také? Vyjadrujete to slovami, bez akéhokoľvek 

skúsenostného vstupu na základe zažitia toho, takpovediac, na vlastnej koži? Keby 

to bolo tak, členovia pozitívneho stavu by nechápali, o čom hovoríte, pretože váš 

ľudský jazyk nie je schopný prostredníctvom verbalizácie niečoho preniknúť do ich 

oblasti chápania. Vôbec nič by nepochopili. Jediný jazyk, ktorému rozumejú, keď 

im je niečo oznamované z pozície ľudského života a z negatívneho stavu 

všeobecne, je jazyk zážitkov odrážajúcich sa vo vašom osobnom a súkromnom 

živote. Takto to bolo zorganizované. Inak by museli byť sami v negatívnom stave. 

Čo by teda zostalo z pozitívneho stavu? Nič, pretože všetci by museli byť v 

negatívnom stave. V tom prípade by teoreticky existoval iba negatívny stav. 

Samozrejme, je nemožné predstaviť si taký život sám osebe a sám od seba, pretože 

dokonca aj pseudo-život negatívneho stavu a ľudský život, ako veľmi dobre vieš, 

Peter, totálne a absolútne závisia od bytia a existencie života pozitívneho stavu a 

v konečnom dôsledku od Môjho Absolútneho Života. Preto, keby sa niečo také 

mohlo stať, možnosť pseudo-bytia a pseudo-existencie negatívneho stavu by bola 

absolútne nulová. 

Toto je dôvod, prečo boli vyhľadaní dobrovoľníci a prečo títo súhlasili s 

inkarnovaním sa na planétu Nula; aby nebolo vôbec nutné, aby musel mať 

ktokoľvek ďalší v pozitívnom stave také negatívne zážitky; a aby sa zabránilo 

anihilácii pozitívneho stavu faktorom tej nutnosti. Takými dobrovoľníkmi boli 

agenti Môjho pozitívneho stavu. Dočasne obetovali svoj pohodlný, produktívny, 

tvorivý, krásny a radostný život v pozitívnom stave, aby sa inkarnovali do 

ľudského života a aby všetkým v pozitívnom stave poskytli prostredníctvom 

skúsenostného modusu, svojím vlastným súkromným a osobným ľudským životom 
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ponaučenie o tom, aké je to byť integrálnou súčasťou ľudského života a 

negatívneho stavu; a nielen to, ale aj aby umožnili členom pozitívneho stavu 

pripojiť sa k nim za tým účelom, aby vybudovali trvalú a úplne bezpečnú linku 

priameho prístupu k životu na planéte Nula a k ľudskému životu, aby pripravili 

všetky potrebné podmienky pre ich trvalé ukončenie a elimináciu. 

Ako teda z vyššie uvedenej rozpravy vidíš, v tej pozícii boli všetky vaše energie a 

snahy venované poskytovaniu toho druhu informácií pozitívnemu stavu pomocou 

skúsenostného modusu. Preto nielenže vám zostalo veľmi málo času na 

manifestáciu akýchkoľvek iných aspektov vašej prirodzenosti vo vašom vlastnom 

živote, ale veľmi často ste si ani neboli vedomí ich existencie. Inými slovami, 

niektorí z vás ani len netušili, že sú agentmi Môjho pozitívneho stavu. Toto bolo 

nutným opatrením, aby sa dala šanca ľudským aspektom vašej osobnosti plne sa 

aktualizovať, realizovať a prejaviť, s vyššie spomenutým zámerom na pamäti. 

V tomto časovom bode sa táto časť vašich povinností a úloh naplnila a vďaka 

vášmu úsiliu členovia pozitívneho stavu úspešne zavŕšili budovanie priameho 

prístupu ku všetkému, čo sa deje na vašej planéte a v Zóne Vymiestnenia, bez 

akejkoľvek ďalšej potreby vašej mediácie; presne, keď sa z vášho individuálneho 

hľadiska a vstupu naučili toľko, koľko bolo o ľudskom živote a o všetkom, čo sa 

ho týka, možné. Takže, už viac nie ste agenti pozitívneho stavu. Namiesto toho ste 

jeho predstavitelia. 

Čo to znamená, byť taký predstaviteľ, z hľadiska správania a skúseností? V tomto 

ohľade neexistuje žiadna jednoduchá, všetko zahrnujúca a na všetkých 

aplikovateľná odpoveď. Možno vám však oznámiť niektoré všeobecné úvahy s 

vysvetlením, že nie sú vyčerpávajúce alebo jediné možné. 

Predovšetkým, radí sa vám presunúť vaše uvedomovanie si toho, že ste typickí 

ľudia, na to, že ste tiež predstavitelia Môjho pozitívneho stavu. Spomeňte si, 

prosím, že keď ste sa inkarnovali na planétu Nula, do vašej duchovnej, duševnej a 

fyzickej štruktúry bol zahrnutý špeciálny typ zapojenia, okrem vášho ľudského, 

ktorý je v plnom súlade všeobecne s pozitívnym stavom a ktorý je napojený zvlášť 

priamo na Mňa. Súčasne si máte byť vedomí faktu, že vaša typická ľudská 

prirodzenosť je maskou, za ktorou je ukrytá vaša pravá prirodzenosť, stvorená 

priamo zo Mňa. Kvôli tomu by bolo rozumné, aby ste sa dôrazne vyhli 

akémukoľvek trvalému, či dokonca dočasnému stotožneniu sa s tou maskou — 

vašou ľudskou prirodzenosťou. Vedome i inak si dôrazne a s odhodlaním prehláste, 

že nech sa deje, čo sa deje, nech sa akokoľvek cítite byť typický človek, so 

všetkými jeho negatívnymi a neznesiteľnými charakteristickými črtami, vy nie ste 

takí. Vaša pravá prirodzenosť je niečím úplne iným. 

Kedykoľvek pociťujete znechutenie, depresiu, mizériu, úzkosť, hnev, melanchóliu, 

vyčerpanie, beznádej, bezmocnosť, neuspokojenie, nepochopenie, osamotenosť, 

súženie z viny, hanbu alebo veľmi zlú náladu — a nie je možné, aby ste sa za 
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súčasne existujúcich podmienok občas tak necítili — okamžite, alebo hneď, ako je 

to možné, si povedzte, že tieto typy stavov, pocitov, myšlienok alebo také veci, nie 

sú vaše alebo nie sú časťou vašej pravej prirodzenosti, ale pochádzajú z vašej 

masky, ktorej sú vnucované povahou samotného negatívneho stavu a povahou tej 

masky. Nezabúdajte, že majúc tú masku a súc neustále, bez prerušenia 

bombardovaní takými pocitmi, emóciami, myšlienkami a stavmi, je nevyhnutné 

cítiť na sebe ich vplyv. Nejde o to, aby ste boli úplne oslobodení od ich občasného 

zažívania, ale aby ste boli schopní zistiť ich zdroj a nedovolili im, aby sa ujali, 

prenikli, znečistili vás alebo otrávili do tej miery, že by ste sa chceli poddať. Ako 

bolo uvedené predtým, zamerajte všetky svoje myšlienky, pocity, pozornosť, 

vedomie, alebo čokoľvek, čo máte, výslovne na Mňa, zvlášť na pozitívny stav a na 

to, čo je za vašou maskou. 

Sústreďte sa na pozitívne vlastnosti svojho nadelenia — na svoju schopnosť 

milovať, byť starostlivý, odpúšťať, byť milosrdný, súcitný, empatický, 

neodsudzujúci, trpezlivý, znášanlivý, plný nádeje, schopný smiať sa, baviť sa, byť 

plný radosti, pozitívny, optimistický a na podobné stavy mysle a na svoju psychiku 

vo všeobecnosti. Vyžarujte tieto stavy vôkol seba a do ľudského života a jeho 

negatívneho stavu. Ak vynaložíte všemožné úsilie, aby ste čo možno najviac 

vytvárali také stavy, znamená to, že ste v pozitívnom stave, presne uprostred neho, 

odzrkadľujúc jeho prirodzenosť ľudskému životu a negatívnemu stavu vo 

všeobecnosti. Toto znamená, že reprezentujete Mňa, Moju Absolútnu Prirodzenosť 

vo vašom relatívnom stave a prirodzenosť pozitívneho stavu vo všeobecnosti. 

Ako Som hovoril tieto veci, Peter, letmo ti preblesklo mysľou, že toto je čosi, čo 

nie je ľahké uskutočniť alebo realizovať, súc v stave, v ktorom ste na planéte Nula. 

Peter: Mrzí ma to, Pane, máš úplnú pravdu. 

Pán Ježiš Kristus: Povedz Mi, Peter, kto vie lepšie než Ja, kto zažil ľudský život a 

negatívny stav v Peklách v ich najväčšej možnej totalite, aké je to skutočne ťažké? 

V žiadnom prípade nechcem naznačiť, že to bude ľahká úloha. Uváž však toto: 

Bolo pre vás všetkých po všetky časy ľahké prežívať ľudský život, negatívny stav a 

všetky ich ukrutnosti a hnus? A predsa ste vydržali, ste nažive, pokračujete vo 

svojom živote, nevzdali ste sa. Ak bolo možné uskutočniť tento takmer nemožný 

čin, o čo skôr by ste boli schopní uskutočniť ukázanie niečoho, čo je viac vlastné 

vašej prirodzenosti než je to druhé, obsiahnuté vo vašej maske? Chápeš Ma? Je to 

záležitosť osobného tréningu v osvojovaní si tohto nového spôsobu. Nezabúdaj, že 

ste zvyknutí na staré spôsoby, typické ľudské spôsoby, spôsoby vašej masky. Byť 

taký, je takmer ako akýsi zlozvyk. Každý zlozvyk však možno prelomiť 

odhodlaním, dôsledným tréningom a cvičením, svojou ochotou chcieť 

reprezentovať Mňa a Môj pozitívny stav a cvičením sa v novom spôsobe myslenia, 

cítenia, reagovania a správania. Nestane sa to behom jedného dňa, alebo jedného 

týždňa, dokonca ani jedného mesiaca. Bude to potrebovať čas, veľa času. Ale 

možno to urobiť a vy to môžete urobiť, pretože ste boli týmito atribútmi vybavení 
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tak ako nikto iný. Je čas, aby ste ich aktivovali, uviedli ich do chodu, využili ich a 

manifestovali ich vo všetkých aspektoch svojho života. Nedovoľte im, aby zostali 

driemať, pochované hlboko pod vašou maskou. Tým, že vynaložíte všemožné 

úsilie, aby ste boli takí, budete skutočne Mojimi pravými predstaviteľmi. Toto je 

vaša nová rola a úloha. 

Peter: Nuž, spôsob, akým Si prezentoval tieto fakty, je takmer poetický. Ďakujem 

Ti veľmi pekne za tento krásny podnet. Je pre dnešok ešte niečo? 

Pán Ježiš Kristus: Ja som aj Poet, Peter. Odporučil by Som, aby sme tu prestali. 

Tiež by Som navrhoval, aby sme si dali zajtra prestávku. Príjemný deň, Peter. 
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Peter: Včera bol hektický a vo svojom rannom dôsledku trochu namáhavý deň. 

Máš k nemu alebo k niečomu inému nejaký komentár? 

Pán Ježiš Kristus: Nuž, tvoja myseľ bola ponorená do niektorých osobných 

záležitostí, o ktorých si si myslel, že sú už dávno vyriešené. Nezabúdaj, že nakoľko 

si v tvojom konkrétnom prípade neustále veľmi dôkladne pozorovaný nielen 

členmi pozitívneho stavu, ale aj všetkými vetvami pseudo-tvorcov, renegátov a ich 

rôznych skupín, určité kohorty negatívneho stavu robia neustále pokusy narušiť 

tvoj život, nakoľko je to len možné. Robia to špeciálne s úmyslom zabrániť ti, aby 

si pre Mňa robil svoju veľmi dôležitú prácu. Aj keď počas našich dialógov nemajú 

ani poňatia, čo sa odohráva medzi Mnou a tebou, potom, ako si niekto iný prečíta, 

čo si zaznamenal, uvedomia si význam a dôležitosť tvojej práce. Bola ti teda 

pridelená zvláštna skupina síl negatívneho stavu, aby vyvolala akýkoľvek možný 

nepokoj v tvojej mysli, ktorý pochádza z niektorých tvojich minulých osobných 

problémov, udalostí a zážitkov. 

Hlavným pokusom je tu vyvolať v tebe stavy hlbokej úzkosti a vyššie zmienené 

pochybnosti o tvojej pozícii a role. Ich cieľom je tvoje neustále pochybovanie a 

obava, či to, čo zaznamenávaš, skutočne prichádza odo Mňa, alebo z tvojej vlastnej 

fantázie a či zasielanie tohto materiálu iným ľuďom neznamená klamať ich v 

Mojom Mene. 

Včera teda tá skupina využila určité menšie nedorozumenie, aby v tebe navodila 

stav nepokoja a vyvolala ťaživé myšlienky a pocity, týkajúce sa tvojej roly a úlohy 

odo Mňa. Prepáč Mi, ale, súc v typickej ľudskej koži, v istom zmysle spochybňuješ 

Moju Múdrosť, pretože Som si za transmitera Môjho Nového Zjavenia vybral 

niekoho, ako si ty, a pretože s tebou hovorím formou týchto Dialógov. Sily 

negatívneho stavu ti šepkajú do ucha, že Ja by som si nikdy nevybral niekoho, ako 

si ty, aby bol v tak dôležitej role. Nakoniec, „pozri“, hovoria: „Dokonca sa ani 

nemôžeš zbaviť svojich obáv a nepokoja a tak ľahko sa ohľadom seba cítiš 

odmietnutý a neistý. Dokonca prepadáš panike, keď Dan z New Yorku alebo 

ktokoľvek iný, kto číta Dialógy, začne pochybovať o niektorých tvojich 

vyhláseniach (ako v predtým zmienenom liste), alebo potrebuje ďalšie vysvetlenie, 

súc sužovaný svojimi vlastnými pochybnosťami alebo neistotou; a kladieš si 

otázku, či ich neklameš. Skutočne veríš, že by Pán Ježiš Kristus vybral niekoho tak 

neistého, nespoľahlivého, pochybujúceho, bezvýznamného a plného ľudských 

problémov, aby bol v pozícii a v role, o ktorej si bláznivo myslíš alebo o ktorej 

predpokladáš, že si v nej ty? Nerob si zo seba srandu, človeče! Si podvodník! Si 

šarlatán! Nie si nič! Máme plán tvojej hry!“ A podobné myšlienky a slová ti 

posiela táto príslušná skupina, Peter. Dokonca práve teraz si vo svojej mysli veľmi 
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jasne počul ich šepot tejto povahy. Nie je to ako počutie hlasov alebo niečo také, 

alebo ako je to opísané vo vašich knihách psychiatrie. Je to skôr ako vedomie, že ti 

tieto veci oznamuje tvoje vlastné ja. Takto pracuje tá skupina. 

Je čas, Peter, aby si prijal fakt, že tvoje pochybovanie v tomto ohľade a stav tvojej 

mysle slúžia aj pozitívnemu účelu, nezávisle od jeho negatívnej konotácie. Je to 

preventívne opatrenie proti podľahnutiu arogantnému a duchovne nebezpečnému 

postoju, že si kvôli tvojej role a pozícii transmitera Môjho Nového Zjavenia a 

všetkými s tým súvisiacimi záležitosťami zvláštnejší, jedinečnejší, dôležitejší, 

potrebnejší alebo hodnotnejší než ktokoľvek iný. Je to tiež preventívnym opatrením 

proti tomu, aby si sa stal akýmsi guru alebo niečím podobným. V momente, keby si 

prestal pochybovať o pravdivosti svojej roly a pozície, stal by si sa pre sily 

negatívneho stavu oveľa lepším terčom, než si teraz. Podľahol by si postoju 

neomylnosti, vlastnej výnimočnosti a farizejstva, čo by oslepilo tvoje správne 

vnímanie a chápanie toho, čo ti priamo Ja oznamujem. V takom prípade, namiesto 

toho, aby si tieto idey prijímal odo Mňa, prijímal by si ich z negatívneho stavu  

samozrejme, v Mojom Mene. Chápeš Ma, Peter? 

Peter: Áno, Pane, a akceptujem potrebu tohto druhu pochybovania. Skutočne 

nechcem nikoho zavádzať alebo klamať, vrátane seba. 

Pán Ježiš Kristus: Viem to, a môžem ťa ubezpečiť, že kvôli tvojmu zdravému a 

správnemu postoju v tomto ohľade to môže slúžiť ako najjasnejšie potvrdenie, že 

to, čo prijímaš a čo si prijímal do tohto okamihu, skutočne prichádza a prichádzalo 

odo Mňa — Pravého Pána Ježiša Krista. Možno to nie je dosť jasným potvrdením, 

alebo možno to nie je z tvojho hľadiska alebo z hľadiska ktoréhokoľvek iného 

čitateľa týchto Dialógov žiadnym potvrdením, ale z hľadiska každého v pozitívnom 

stave je to tak. Takže kvôli tomu, kto si a čo pre Mňa robíš, pokračuj vo svojom 

úsilí robiť za týchto nezvyčajných okolností, ktorým si vystavený, čo je v tvojich 

silách. Toto je nevyhnutné, pokiaľ si na planéte Nula v ľudskom živote. V tomto 

ohľade to pre teba nebude ľahšie. Takto to má byť, aby sa zachovala integrita 

všetkých ideí, ktoré prostredníctvom teba oznamujem. V tomto bode by bolo pre 

teba veľmi ťažké, ak nie nemožné, aby si svojou ľudskou mysľou pochopil, prečo 

tvoja situácia v tomto ohľade prispieva k integrite a presnosti Mojich ideí 

oznamovaných prostredníctvom teba. Stačí povedať, že sa to týka dôležitých 

duchovných faktorov, ktoré sú nad tvoje chápanie, pokiaľ žiješ na planéte Nula. 

Okrem toho, uplatňujú sa niektoré bezpečnostné opatrenia. Ak by ti boli dané k 

dispozícii ďalšie duchovné dôvody, prečo je to tak, silám negatívneho stavu by to 

poskytlo veľmi účinné prostriedky na narušenie našej spoločnej práce. 

Peter: Plne a pokorne prijímam túto potrebu. Sú nejaké ďalšie objasnenia alebo 

komentáre, ktoré by Si mal chuť dnes urobiť? 

Pán Ježiš Kristus: Áno, Peter, a ďakujem za opýtanie. Rád by Som sa na moment 

vrátil a širšie sa zmienil o role (myslím všetkých, nielen tvoju osobnú rolu, Peter), 
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ktorú Som vám určil ako Svojim predstaviteľom, už nie ako Svojim agentom. Ako 

si pamätáš z Dvadsiateho Štvrtého a Dvadsiateho Piateho Dialógu, bolo vám 

odporučené, aby ste spolu s pseudo-tvorcami pracovali na potlačení a obmedzení 

renegátov; a súčasne, a to je najdôležitejšie, aby ste prácu realizovali z pozície 

Môjho pozitívneho stavu a zo Mňa osobne. Všetky vaše energie by mali byť 

vynaložené tým smerom. Taká práca sa mala uskutočniť prostredníctvom vášho 

zvláštneho duchovného postoja ku všetkým a všetkému vo všeobecnosti, a zvlášť 

prostredníctvom spôsobu myslenia, chcenia, cítenia a ostatných duševných 

schopností. 

Aby ste to dosiahli, odporúča sa vám, aby ste — nakoľko je to len možné — 

odstránili svoje sklony zbytočne sa zaoberať, trápiť alebo sa znepokojovať 

akýmikoľvek politickými, ekonomickými, spoločenskými alebo podobnými 

udalosťami a dianiami, ktoré sa neustále vyskytujú na planéte Nula. Áno, je vhodné 

a správne zaregistrovať ich a dokonca o nich krátko diskutovať, ale nie pohrúžiť sa 

do nich. Ani v najmenšej miere nemrhajte svojou energiou, aby ste čokoľvek z nej 

vynakladali na taký záujem, starosti a trápenia. Vaše energie by mali byť plne 

venované tomu, že ste Mojimi predstaviteľmi a čo všetko to so sebou vo vašom 

každodennom živote a správaní prináša. 

Je tu však ďalšia záležitosť ohľadom vašej novej roly a pozície, o ktorej doteraz 

nebola zmienka, ktorej si sa však letmo dotkol včera vo svojom telefonickom 

rozhovore s Danom z New Yorku. Týka sa členov Nového Vesmíru, ich roly a 

pozície a vášho angažovania sa s nimi. Toto bude tretí, veľmi dôležitý aspekt vašej 

novej úlohy. Členovia Nového Vesmíru majú veľmi významnú, rozhodujúcu a 

nanajvýš dôležitú rolu v celom procese práce s vami, s pseudo-tvorcami a s celým 

pozitívnym stavom pri dosahovaní potlačenia a porážky renegátov a pri eliminácii 

negatívneho stavu ako celku, ako aj pri ukončovaní tohto časového cyklu. 

Ako si pamätáš z krátkej diskusie v Koroláriách... ohľadom pomeru členov 

Nového Vesmíru k vám, oni reprezentujú a stelesňujú Absolútnu Novú 

Prirodzenosť Pána Ježiša Krista a Moju Božskú Ľudskosť v ich relatívnom stave. 

Kvôli tejto reprezentácii, faktorom tejto reprezentácie, sú jediní praví ľudia v čisto 

pozitívnej konotácii. Toto vyhlásenie musíte chápať tak, že ich číra ľudskosť 

nepochádza z ľudskej prirodzenosti, ktorá sa manifestuje na planéte Nula  to by 

bolo zbytočné a negatívne — ale z Mojej Božskej Ľudskej Prirodzenosti, ktorá 

neobsahuje nič negatívne, zlé alebo škodlivé, alebo typicky ľudské v negatívnej 

konotácii. Spríkladňovaním tohto druhu ľudskosti členovia Nového Vesmíru 

vytvárajú pre zvyšok ľudstva veľmi dôležitý predpoklad, aby sa oslobodil od 

všetkého negatívneho, zlého, skresleného, nepravdivého a od všetkých ostatných 

škodlivých stavov, ktorými sú ľudia tak hojne zamorení. Súčasne pripravujú 

podmienky pre vás všetkých, ktorí ste sa odteraz stali Mojimi pravými 

predstaviteľmi, aby ste boli schopní získať a zažiť všetky aspekty charakteru bytia 

Mojimi pravými predstaviteľmi, zatiaľ čo fyzicky sídlite na planéte Nula a zatiaľ 

čo ste, takpovediac, v ľudskej koži. Otázkou je, aký je váš podiel na celej tejto 
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snahe spolupracovať s členmi Nového Vesmíru? Čo máte robiť a ako to máte 

robiť? 

Predovšetkým, prostredníctvom svojej vlastnej slobodnej vôle a voľby sa s Mojou 

podporou vedome obráťte na členov Nového Vesmíru, ktorí sú každému jednému z 

vás osobne určení (odteraz je každému jednému z vás určených niekoľko 

členov Nového Vesmíru na tento dôležitý účel!) a či už si vedome uvedomujete, 

alebo neuvedomujete ich prítomnosť pri sebe, pomocou svojej vedomej ľudskej 

mysle ich pozvite, aby sa od tohto momentu podieľali na všetkých aspektoch vášho 

života. Vyzvite ich, aby spojili svoje energie s vašimi osobnými energiami nielen 

za účelom veľmi dôležitej práce, ktorú je potrebné vykonať ohľadom výsledku 

negatívneho stavu a ľudského života, ale aj za účelom pomôcť vám vytvoriť 

životný štýl zhodný s tým, že ste Mojimi pravými predstaviteľmi — ako bolo 

načrtnuté v dvoch predošlých Dialógoch. 

Ešte raz použijeme slovo ,synergia‘. Kombinovaním týchto dvoch zdrojov energií, 

pracujúc spolu ruka v ruke s členmi Nového Vesmíru, budete schopní ako nikdy 

predtým znásobiť svoje schopnosti manifestovať pravú prirodzenosť pozitívneho 

stavu a jej dopad na váš ľudský život a na všetko ostatné. 

My však pôjdeme o krok ďalej. Tentoraz nebudete spájať svoje energie len s 

energiami členov Nového Vesmíru, ktorí sú vám za týmto účelom určení, ale úplne 

súčasne aj s energiami pseudo-tvorcov a energiami členov Môjho pozitívneho 

stavu v Mojom Duchovnom Svete. Budete tu mať teda združený a nesmierne 

aditívny efekt — vaše energie, energie členov Nového Vesmíru, energie členov 

Môjho pozitívneho stavu a energie pseudo-tvorcov. Je to sedemcestná kombinácia: 

Vy a pseudo-tvorcovia; členovia Nového Vesmíru a pseudo-tvorcovia; vy a 

členovia Môjho pozitívneho stavu; členovia Nového Vesmíru a členovia Môjho 

pozitívneho stavu; členovia Môjho pozitívneho stavu a pseudo-tvorcovia; vy a 

členovia Nového Vesmíru; a kombinované energie všetkých týchto skupín; a 

predovšetkým a nadovšetko Ja a vy všetci vo všetkých vyššie zmienených 

kombináciách. Takáto situácia nikdy predtým neexistovala. Pripravujem ju, aby 

Som dosiahol ohromne dôležitý cieľ Môjho Veľkého Plánu Spasenia všetkých, 

ktorí sú polapení v pazúroch negatívneho stavu. Dáva nám to tiež k dispozícii 

jediné možné prostriedky, ako držať pod kontrolou, ako potlačiť a ako obmedziť 

vplyv renegátov. 

Problém s renegátmi je veľmi vážny a presahuje každého chápanie. Ako si 

pamätáš, pred niekoľkými rokmi vášho času vám bolo naznačené, že Som stvoril 

Nový Vesmír. Aby vtedy pseudo-tvorcovia anulovali toto dôležité stvorenie a 

vyvážili Zónu Vymiestnenia, po chvíli uspeli s fabrikáciou svojho vlastného 

nového pseudo-vesmíru, so všetkými ich vlastnými tvormi, paralelne s entitami 

stvorenými Mnou a umiestnenými do Môjho Nového Vesmíru. Nuž, ako vieš, 

Peter, renegáti na základe ich rafinovanej prirodzenosti neustále súperia s pseudo-

tvorcami. S čímkoľvek pseudo-tvorcovia doposiaľ prišli, renegáti okamžite 
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napodobňujú všetko, čo robia pseudo-tvorcovia. Účelom toho je presvedčiť 

všetkých, ale najmä seba samých, že sú schopní robiť to isté, takými istými 

spôsobmi, a dokonca oveľa lepšie, než to robia pseudo-tvorcovia. 

V tomto úsilí teda renegáti skúšajú to najhoršie, aby vymysleli niektoré svoje 

vlastné fabrikáty, porovnateľné s fabrikátmi nového pseudo-vesmíru pseudo-

tvorcov. Odteraz uspeli vo fabrikácii kvázi-nového pseudo-vesmíru, s mnohými 

monštruóznymi typmi tvorov, ktoré sa chystajú použiť vo svojej vojne proti 

pozitívnemu stavu a pseudo-tvorcom. Potrebovali dosiahnuť niečo také, aby 

otvorili súbežne dva fronty vo vojnách, ktoré vedú — jeden front proti pseudo-

tvorcom, druhý proti pozitívnemu stavu, a zvlášť proti Novému Vesmíru. Renegáti 

sú znepokojení najmä Novým Vesmírom, pretože cítia, že z toho smeru prichádza 

najväčšie nebezpečenstvo pre úspešnú realizáciu ich plánu na uchopenie moci a 

vlády na planéte Nula a v celej Zóne Vymiestnenia. 

Renegáti veria, že ak dokážu uspieť v ovládnutí týchto dvoch oblastí, budú v lepšej 

pozícii pre uskutočnenie mohutného útoku na sily pozitívneho stavu a na Mojich 

predstaviteľov na planéte Nula. Členovia Nového Vesmíru majú vo svojej 

dispozícii niečo, čo nemôže nikto ani zistiť, ani pochopiť, čo to je a prečo ich to 

učiní tak efektívnymi a úspešnými v ich snahe poraziť renegátov. Dokonca ani 

teraz nemôže byť charakter tejto tajnej zbrane alebo to, aká je, odhalený. Renegáti 

sa jej veľmi obávajú a robia všetko možné, aby napádali a atakovali členov Nového 

Vesmíru akýmkoľvek pre nich možným spôsobom. 

Najväčším nebezpečenstvom pre renegátov je, samozrejme, nová aliancia, 

vytvorená z členov Nového Vesmíru, členov Môjho pozitívneho stavu, Mojich 

predstaviteľov na planéte Nula a pseudo-tvorcov, pod Mojou priamou záštitou, 

dohľadom, predsedníctvom a riadením. Toto je niečo, čo nikto vôbec nemohol 

predvídať. Pomocou tejto aliancie a tým, ako sa realizuje, sa kladie veľmi 

rozhodujúci a dôležitý základ nielen pre porážku renegátov, ale aj pre konečnú 

elimináciu negatívneho stavu. Vo svojej ľudskej mysli nemáte ani poňatia, ako 

nesmierne významná je táto aliancia a akú rolu hrá v Mojich Plánoch v tomto 

ohľade. 

Medzitým vám budú aktivity renegátov na planéte Nula jasnejšie a jasnejšie. Sú 

podnecovateľmi všemožných takých vojen, aká je v bývalej Juhoslávii, pričom 

srbská frakcia je jednou z ich najobľúbenejších nástrojov. Pochopte však, prosím, 

že jednou zo slabín renegátov je ich neschopnosť spolupracovať na tej istej veci. 

Majú príliš veľa uchádzačov o trón. Každý uchádzač má svoje vlastné kohorty a 

nasledovníkov a tie medzi sebou bojujú, okrem toho, že bojujú s pseudo-tvorcami a 

s ostatnými. Avšak v boji s pseudo-tvorcami a s ostatnými sú schopní zísť sa a 

spojiť svoje sily za týmto účelom. Ich miestne potýčky na planéte Nula sa 

manifestujú v takých bojoch, k akým došlo medzi Srbskom a Bosnou a teraz medzi 

Srbskom a Kosovom — súc všetci ich predstaviteľmi. Na vašej planéte je okrem 
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ekonomického zmätku, ktorý v poslednom období prežívate, veľa ďalších horúcich 

miest, kde sa manifestuje ich vplyv a vláda. 

V poslednom čase si však začali uvedomovať, že pokiaľ nezjednotia svoje sily a 

nespoja sa s kvázi-tvormi, ktorých vyfabrikovali vo svojom kvázi-novom pseudo-

vesmíre, nebudú schopní uspieť. Vynakladajú teda všemožné úsilie, aby prekonali 

tieto rozdiely medzi sebou a aby spojili svoje sily, aby zastavili novovytvorenú 

alianciu. Malej skupinke ich síl je určená rola neustále podnecovať trýznivé 

udalosti na planéte Nula — aby robili naschvál pseudo-tvorcom a ľuďom — 

prejavujúce sa v rôznych udalostiach na Balkáne, v Iraku, Iráne, Palestíne, Izraeli, 

Rusku, Ázii a na mnohých iných miestach na vašej planéte. 

Opísaná situácia zvestuje pseudo-víťazstvo negatívneho stavu na planéte Nula a 

objavenie sa pseudo-tvorcov na nej — ich najkonzervatívnejšej frakcie — počas 

ktorého budú vďaka spojeným energiám a aliancii schopní ukončiť neporiadok 

vytvorený renegátmi, uväzniť ich a vyhlásiť sa za absolútnych vládcov a bohov. 

Všetci ľudia a ostatné tvory, ktorí budú ešte prítomní na planéte Nula a inde, ich 

prijmú ako svojich stvoriteľov a bohov, a tým faktorom vypudia zo svojich myslí a 

životov všetko skutočne duchovné, pravdivé, autentické a pravé. Toto je jedna z 

možností, ako môže negatívny stav pseudo-zvíťaziť. Samozrejme, nie je jediná. 

Dôvod, prečo sa formuje táto aliancia, napriek faktu, že to bude viesť ku 

konečnému pseudo-víťazstvu negatívneho stavu na tejto planéte, je vo fakte, že to 

bude veľmi účinne akcelerovať tento proces, veľmi podstatne skrátiac obdobie, 

počas ktorého bude trvať pseudo-víťazstvo negatívneho stavu. Toto vyhlásenie 

máte chápať tak, že dosiahnutím svojho cieľa sa príslušná skupina pseudo-tvorcov 

ocitne pri hľadaní konečnej odpovede na svoju existenciálnu otázku v slepej uličke. 

Keď dospejú do tohto bodu, dostaví sa do ich mysle náhle uvedomenie a 

pochopenie, že ich logika je cyklická a že všetky dôkazy, ktoré hľadali 

prostredníctvom metód, ktoré používali počas tohto hľadania, nikam nevedú. V 

tom prípade učinia nevyhnutný záver, že sa vo svojom predpoklade, že pravý život 

je možný bez Pána Ježiša Krista a Jeho/Jej duchovných princípov, totálne mýlili. 

Preto, kvôli tomu, nie je na základe ich vlastných predpokladov a pseudo-

duchovných princípov možný žiadny pravý alebo rýdzi život pozitívnej 

prirodzenosti. Vedie to iba k tomu, o čom je vlastne celý ľudský život a život 

renegátov a ich absurdnosti — čo nie je vôbec žiadny život. Z toho dôvodu je 

jedinou cestou konverzia do pozitívneho stavu. 

Ako bolo uvedené predtým, životný štýl renegátov je konečným vyjadrením 

prirodzenosti negatívneho stavu, za ktorým zostane už len veľmi málo na 

ilustrovanie, demonštrovanie alebo poučenie. V tomto fakte je zakorenená spása 

samotných renegátov. Oni sú tí, kto svojím neprekonateľne zlým životným štýlom 

nakoniec presvedčí zmienenú skupinu pseudo-tvorcov, že pravý život nie je v 

žiadnom prípade možný bez Pána Ježiša Krista a Jeho/Jej duchovných princípov. 
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Vaša pozícia a rola ako Mojich predstaviteľov je v tomto ohľade veľmi 

rozhodujúca. Tým, že ste integrálnou súčasťou tejto aliancie, svojím novým 

životným štýlom a postojom, prácou z pozície pozitívneho stavu, sústredením sa na 

pozitívne aspekty svojej prirodzenosti, zdolávajúc jej ľudské aspekty a umožňujúc 

Mi, aby Som bol súčasťou vášho života, skutočne prispievate k pozitívnemu 

výsledku všetkých týchto udalostí. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za tieto informácie. Je ešte niečo, čomu by Si sa 

chcel dnes venovať? 

Pán Ježiš Kristus: Je mi potešením, Peter. Nie, nateraz by to malo stačiť. Ďalším 

aspektom tejto záležitosti sa môžeme venovať neskôr. Prajem ti príjemné 

popoludnie. 
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Dvadsiaty Siedmy Dialóg 
 

24. januára 1999 

 

Peter: Aby som Ti povedal pravdu, prvá časť Dvadsiateho Šiesteho Dialógu mi 

trochu robí starosti. Zdá sa, že je príliš osobná a súkromná. Je to akoby som 

obnažoval seba i svoje problémy. 

Pán Ježiš Kristus: Chápem tvoje starosti, Peter. Vezmi však do úvahy faktor 

dôležitosti tvojho poslania a úlohy, ktoré odo Mňa máš. Kvôli nim má všetko, čo 

prežívaš a pociťuješ, nejaký multiverzálny význam, odzrkadľujúci niečo, čo je 

zaujímavé pre všetkých. Toto platí najmä vtedy, keď sa tvoje starosti týkajú 

niečoho, čo sa deje v súčasnosti počas našich dialógov a čo sa dialo v minulosti 

počas transmisie Môjho Nového Zjavenia a jeho Korolárií.... Kvôli tomu teda, 

nanešťastie pre teba, ale našťastie pre nás, tvoje takzvané súkromné záležitosti 

nemôžu byť považované za príliš súkromné. Samozrejme, sú určité aspekty tvojho 

súkromného života, ktoré nemôžu byť prediskutované s nikým iným než so Mnou. 

Tie majú úplne iný význam. 

Okrem toho, neprehliadaj možnosť, že uvedenie tvojich osobných starostí, 

pochybností a neistôt do pozornosti všetkých, pokiaľ ide o túto záležitosť, môže 

pokojne aktivovať nejaké dôležité uvedomenie v čitateľoch týchto dialógov, ktoré 

môže byť pre nich v tejto jednotlivej dobe dôležité. Ako vidíš, všetko dokáže a 

môže slúžiť dobrému účelu. 

Peter: Tak dobre, Pane. Mali by sme v tom prípade pokračovať ďalšou diskusiou o 

včerajšej téme, odrážajúcej sa v druhej časti Dvadsiateho Šiesteho Dialógu? 

Pán Ježiš Kristus: Áno, Peter, mali by sme. Než sa však začneme venovať tejto 

téme, chcel by Som, ak smiem, diskutovať najskôr o niečom inom. Včera v tvojom 

e-maile z Českej republiky a v následnom telefonickom rozhovore s autorom toho 

e-mailu bola položená otázka ohľadom toho, kto môže a kto nemôže dostávať a 

čítať tieto Dialógy. Táto otázka bola nastolená už predtým a boli na ňu dané nejaké 

odpovede. Namieste je však určité jej ďalšie spresnenie. 

Predovšetkým, je jasné, že jediní jedinci, ktorí by ich mali čítať, sú tí, ktorí čítajú a 

praktizujú Moje Nové Zjavenie a jeho Koroláriá.... Žiadať prípadného čitateľa, aby 

spĺňal túto rozhodujúcu podmienku, dáva logický zmysel. Tieto Dialógy sú 

neoddeliteľnou a dôležitou súčasťou, ako aj rozšírením Môjho Nového Zjavenia. V 

istom zmysle završujú významný cyklus jeho transmisie pre súčasnosť. Čítať ich 

ako prvé, bez poznania, chápania, alebo prijímania predošlých častí Môjho Nového 

Zjavenia by mohlo byť pre prípadného čitateľa nielen nezmyselné, ale aj duchovne 

veľmi nebezpečné. Toto je teda prvá požiadavka. 
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Starosti, ktoré boli vyjadrené v tom e-maile a ktoré máš aj ty, Peter, sa však ani tak 

netýkajú niekoho, kto by čítal tieto Dialógy bez predošlého poznania a prijímania 

ostatných častí Môjho Nového Zjavenia — pravdepodobnosť toho je veľmi malá 

— ako skôr niekoho, kto má jeho poznatky a prijíma ho, koho životný štýl a 

viditeľné správanie však nie sú v súlade s jeho princípmi a požiadavkami. Podľa 

tvojho úsudku ti niektorí čitatelia pripadajú byť divní, snáď duševne nestáli, a 

dokonca duševne chorí; niektorí miešajú idey Môjho Nového Zjavenia s ideami 

pojmov a praktík takzvaného new-age (tzv. hnutia nového veku – pozn. prekl.), a 

niektorí k nemu pristupujú alebo ho využívajú v záujme niektorých svojich 

vlastných osobných a postranných dôvodov, bez akéhokoľvek ohľadu na konanie 

vecí podľa samotných princípov. 

Otázkou je, ako by ste mali v takých prípadoch postupovať? Vezmi si napríklad 

jedincov, ktorí hrajú, takpovediac, na obidve strany; to znamená, že čítajú a 

obdivujú Nové Zjavenie Pána Ježiša Krista, ale súčasne sú intenzívne 

zaangažovaní v praktikách new-age, propagujúc plne jeho vec, a dokonca 

predávajúc jeho produkty iným. Koľkokrát, Peter, prišli k tebe iní s takými 

produktmi, ktorí čítajú a tvrdia, že praktizujú, čo je obsiahnuté v Mojom Novom 

Zjavení? Jedinci takejto povahy si neuvedomujú duchovné nebezpečenstvo, 

ktorému sú vystavení na základe takej kombinácie. Takzvané hnutie new-age bolo 

reakciou a vzburou proti židovsko-kresťanským náboženstvám a v niektorých 

prípadoch proti islamskému náboženstvu a proti ich prázdnym rituálom, 

externalizácii, doslovným výkladom, dogmatizmu a reštrikciám. Avšak vo svojich 

praktikách zašlo toto hnutie new-age do ešte väčšieho extrému externalizácie, 

ritualizácie a podobných bláznivých a prázdnych praktík, ktoré nevedú nikam, len 

k pseudo-duchovnosti a k plnej nadvláde negatívneho stavu v živote ich 

nasledovníkov a praktikantov. 

Takže, spájať niečo také s vnútornými, zmysluplnými, živými a čisto duchovnými 

ideami a pojmami Môjho Nového Zjavenia je ako miešať smotanu s dechtom. Čo 

sa stane, keď dáte taký decht do smotany? Smotana sa stane nepožívateľnou a 

jedovatou pre vaše ústrojenstvo. Naproti tomu, čo sa stane, ak dáte smotanu do 

dechtu? Decht pohltí smotanu bez toho, aby ho nejakým významným spôsobom 

ovplyvnila. Ty, Peter, používaš rád analógiu barelu medu a lyžičky dechtu. Ak 

zamiešate tú lyžičku dechtu do barelu medu, med sa stane nepoužiteľným a 

nepožívateľným. Keď však dáte lyžičku medu do barelu dechtu, dechtu sa nič 

nestane. Je stále rovnako použiteľný ako predtým. 

Táto analógia vám hovorí veľmi dôležitú vec. Miešanie Nového Zjavenia Pána 

Ježiša Krista s takým new-age a s ďalšími podobnými praktikami bude nakoniec 

viesť k deformácii, otráveniu a zrieknutiu sa Môjho Nového Zjavenia. Taký jedinec 

dopadne tak, že bude pod totálnym vplyvom negatívneho stavu bez toho, aby si 

vôbec uvedomil, že je to tak. Dôsledok takého zmiešania môže byť veľmi 

nepríjemný. 
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Čo teda urobíš s takýmito jednotlivcami? Dáš im čítať tieto Dialógy? Chcem, aby 

ste si veľmi jasne uvedomili, že určité veci sa zmenili dokonca odvtedy, ako bol 

zaznamenaný Prvý Dialóg. Táto zmena sa týka niektorých z vás, ktorí už viac nie 

sú Mojimi agentmi, ale namiesto toho sa stávajú Mojimi predstaviteľmi. Táto 

zmena si vyžaduje diferencovanie, zmenu pozície a nanovo stanovenú lojálnosť 

buď voči Mojej veci, alebo voči nejakej inej veci, alebo voči niekomu inému. Ak to 

nie je Moja vec, potom je to logicky v takej či onakej forme vec negatívneho stavu. 

Súčasná duchovná situácia si vyžaduje, aby sa diferencovali tí jedinci, ktorí sa 

stanú Mojimi pravými predstaviteľmi na planéte Nula a integrálnou súčasťou 

Veľkej Aliancie, od tých, ktorí sa rozhodnú zostať pri svojom vlastnom 

negatívnom ponímaní toho, o čom je vlastne celý duchovný život alebo aký by mal 

byť. 

Tieto Dialógy budú slúžiť veľmi dobrému poslaniu pri dosiahnutí takého 

diferencovania. Preto by mali byť odteraz dané všetkým, ktorí čítali a pôvodne 

akceptovali Moje Nové Zjavenie, ktorí však z vášho pohľadu preukazujú nejakú 

odchýlku od neho alebo sa dostali od neho na vedľajšiu koľaj, alebo ktorí súbežne s 

ním praktizujú a propagujú idey new-age alebo akýchkoľvek iných podobných 

koncepcií. 

V jednom dôležitom zmysle tieto Dialógy poskytnú takým problematickým 

čitateľom príležitosť, dôležitú konečnú voľbu buď sa vzdať svojich škodlivých 

praktík, nech si akokoľvek myslia, že sú ich praktiky zhodné alebo aspoň 

neodporujú princípom Môjho Nového Zjavenia, alebo sa úplne dištancovať od 

týchto Dialógov. Buď napravia svoje cesty, alebo odmietnu Moje Nové Zjavenie, 

uprednostniac niečo iné. V oboch prípadoch alebo výsledkoch by tieto Dialógy 

poslúžili svojmu dôležitému účelu. 

Nachádzame sa na veľmi dôležitej križovatke, na rozhodujúcom rázcestí a v 

nesmierne významnej dobe. Každý stojí pred životne dôležitým rozhodnutím a 

voľbou ohľadom smeru, ktorým pôjde. V tomto časovom bode musí dôjsť 

k rozhodnutiu a voľbe buď sa stať Mojím pravým predstaviteľom na vašej planéte, 

alebo sa pridať k silám, ktoré odporujú Veľkej Aliancii a Mojej definitívnej veci. 

A toto nás privádza k záležitosti témy diskutovanej v druhej časti Dvadsiateho 

Šiesteho Dialógu. Týka sa to aktivít rôznych skupiniek zmienenej Veľkej Aliancie 

a renegátov, ako aj rôznych frakcií medzi nimi. 

Do vašej pozornosti je potrebné uviesť dôležité upozornenie. Pretože ste, 

takpovediac, vo svojej ľudskej koži a pretože máte ešte stále sklon vnímať a 

hodnotiť veci zo svojej vonkajšej ľudskej pozície, mohol by byť učinený 

nebezpečný záver, že čokoľvek, čo sa zjavuje v tomto ohľade, zaujme alebo už 

zaujíma primárne a výlučne formu vonkajšej manifestácie na planéte Nula. Inými 

slovami, mohlo by sa to brať externe a doslovne, a nie duchovne a vnútorne. 
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Najskôr nech je jasne povedané, že väčšina udalostí tohto významu — všetky 

aspekty zmienených vojen, všetky aktivity Veľkej Aliancie, akékoľvek aktivity 

frakcií renegátov, alebo čokoľvek, čo máte v tomto ohľade — sa primárne a ako 

celok odohráva a uskutočňuje v iných dimenziách, a nie na planéte Nula. Veľmi 

často budete prekvapení, keď si uvedomíte, že sa toho na tejto planéte alebo 

navonok vo vašich vlastných osobných životoch až tak veľa nedeje. Dôvod tohto je 

vo fakte, že planéte Nula nebola určená rola pôvodne niečo konkrétne iniciovať, 

najmä nie čosi tak závažné. Všetko sa v tomto ohľade odohráva v nefyzických 

dimenziách, kde je použitý iný prístup, než aký ste zvyknutí vidieť alebo aplikovať 

na vašej planéte. 

Áno, iste, niektoré dôležité reakcie na akcie, odohrávajúce sa inde, sa budú 

manifestovať a už sa manifestujú v udalostiach dejúcich sa na planéte Nula a v 

správaní, postoji, vzťahoch, reakciách, životnom štýle, či v čomkoľvek, čo máte, 

jej obyvateľov. Ale hlavné boje, najdôležitejšie aspekty diskutovaných záležitostí, 

sa odohrávajú mimo dosahu ľudského vedomého uvedomenia a vnímania. Ak by 

ste mohli svojím ľudským vedomým uvedomením vnímať veľkosť a rozsah 

všetkých súvisiacich faktorov, ako sa vyvíjajú, aký druh prostriedkov a zbraní je 

použitý v tomto procese, kto je v tomto všetkom zapojený, aký je pravý zmysel a 

význam tohto všetkého, alebo čokoľvek iné ohľadom celej tejto štruktúry a 

procedúr, nemohli by ste prežiť ani na zlomok sekundy. Jednoducho povedané, vo 

vašej súčasnej situácii vaša ľudská myseľ nie je ani zďaleka vybavená niečím, 

pomocou čoho by ste boli schopní vnímať, chápať alebo zistiť čokoľvek, čo sa deje 

v tých dimenziách. 

Pre vás ako Mojich pravých predstaviteľov stačí vedieť, že sa také veci dejú a že v 

tomto všetkom hráte veľmi významnú rolu, bez toho, aby ste si to vedome 

uvedomovali alebo, aby Som použil presnejšie slová, bez toho, aby ste to vedome 

vnímali. Pomocou svojho vyvinutého intuitívneho rozlišovania ste schopní vycítiť 

a uvedomovať si, že sa v tých dimenziách deje alebo odohráva niečo nesmierne 

dôležité, bez skutočného, vizuálneho alebo akéhokoľvek iného typu vnímania, 

prameniaceho z vášho ľudského vedomia. Je to pre vašu vlastnú ochranu, že nie ste 

schopní vnímať celok procesu udalostí iných dimenzií, týkajúcich sa diskutovanej 

záležitosti. 

Môžem vás uistiť, že aby ste boli úspešní vo svojom osobnom prispievaní k tejto 

dôležitej veci, nie je nutné, aby ste si svojou ľudskou vedomou mysľou vedome 

uvedomovali alebo aby ste vnímali, čo sa odohráva v zmienených dimenziách. 

Avšak vaša druhá časť, časť, ktorá pochádza zo Mňa, a nie je z vášho typického 

ľudského obdarenia, si je plne vedomá všetkých detailov, ktoré sa odohrávajú v 

procese manifestácie týchto udalostí. 

Peter: Som zvedavý na rolu tvorov pôvodne vyfabrikovaných pseudo-tvorcami v 

procese ich pseudo-tvorenia nového pseudo-vesmíru. 
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Pán Ježiš Kristus: Ako vieš, Peter, tie boli pôvodne vyfabrikované, aby zastavili 

členov Nového Vesmíru, ktorých Som stvoril zvlášť a špecificky z Mojej Novej 

Prirodzenosti. Ich rolou bolo v tom čase všetkými možnými im dostupnými 

prostriedkami podkopávať aktivity členov Nového Vesmíru. Toto nebola ľahká 

úloha, pretože v procese tvorenia členov Nového Vesmíru bolo použité niečo úplne 

nové, do toho momentu nedostupné. Ako by si si teda pri anulovaní niečoho takého 

počínal, ak nové komponenty, ktoré boli v tomto procese použité, sú úplne imúnne 

voči vplyvu alebo útočným vlastnostiam akýchkoľvek starých metód alebo zbraní, 

využívaných negatívnym stavom a pseudo-tvorcami pred ich uväznením? 

V procese Môjho tvorenia členov Nového Vesmíru bola použitá zvláštna 

kombinácia rôznych komponentov z Mojej Božskej Ľudskosti a Ľudskej Božskosti, 

a z celku Mojej Absolútnej Prirodzenosti bol odvodený špeciálny prvok zvláštnej 

idey a prenesený na dotyčných členov. Táto kombinácia a podmienky, za akých 

boli stvorení, im poskytuje zvláštny druh imunity voči všetkému, čo je negatívny 

stav vo svojom úsilí anulovať aktivity členov Nového Vesmíru schopný použiť. 

Ako teda z tohto opisu vidíš, pseudo-tvorcovia v tom čase čelili skutočne neľahkej 

úlohe. Keď si však všimli rozdiely, ktoré vtedy existovali medzi Mojimi agentmi 

na planéte Nula a všetkými ostatnými, uvedomili si, že by snáď mohli obísť tieto 

ťažkosti tým, že by prišli s niečím porovnateľným s prirodzenosťou členov Nového 

Vesmíru. V procese fabrikácie týchto nových tvorov sa teda rozhodli 

experimentovať s novým materiálom, ktorý ste im vtedy dali k dispozícii vy, Moji 

agenti. V konečnom výsledku tohto experimentu boli schopní vyfabrikovať tvory, 

ktoré boli úplne odlišné od všetkých a všetkého, čo boli schopní vyfabrikovať pred 

svojím uväznením. Toto im poskytlo určitú možnosť, aby boli do určitej miery 

účinní v podkopávaní skutkov členov Nového Vesmíru — aspoň tomu verili. 

Ako sa však menila ich situácia, tak sa menila aj rola tých tvorov. Predovšetkým, 

počas rozdelenia pseudo-tvorcov na tri hlavné skupiny a ich početné podskupiny 

boli príslušné tvory takisto rozdelené do troch skupín a bolo im určené pomáhať 

každej príslušnej skupine pseudo-tvorcov. Takže vo všetkom, do čoho je zapojená 

príslušná skupina pseudo-tvorcov, im pridelené tvory pri tej jednotlivej práci 

pomáhajú. 

Jednou z úloh, ktorú tie tvory pôvodne mali, bola úloha porovnateľná s úlohou 

členov Nového Vesmíru, čiže byť pripútané k rôznym ľuďom a agentom 

negatívneho stavu na planéte Nula, aby ich ,chránili‘ pred vplyvom členov Nového 

Vesmíru a aby do nich vnášali nové typy neprávd a skreslení, týkajúcich sa 

chápania Mojej Novej Prirodzenosti, charakteru Nového Vesmíru a 

transcendentnej prirodzenosti pozitívneho stavu. 

Čo si musíte uvedomiť, Peter a všetci, ktorí čítate tieto slová, je to, že prirodzenosť 

pozitívneho stavu, ako bolo uvedené predtým, je v neustálej modalite presahovania 

akýchkoľvek svojich predošlých stavov. Keď boli teda pseudo-tvorcovia 
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prepustení zo svojho väzenia, boli, takpovediac, takmer k smrti vydesení, keď si 

uvedomili, že štruktúra pozitívneho stavu nie je taká istá, ako bývala pred ich 

uväznením. V skutočnosti neboli schopní spoznať vôbec nič, čo poznali. Nič 

nebolo také isté a všetko bolo na nepoznanie iné. 

Pri produkovaní tvorov svojho nového pseudo-vesmíru potrebovali vziať tento 

faktor do úvahy. Bolo v tých tvoroch nutné vytvoriť zvláštny predpoklad, ktorý by 

bral do úvahy faktor tejto transcendentnosti v prirodzenosti a živote pozitívneho 

stavu. Boli teda vynájdené nové typy lží a skreslení a boli dané ich príslušným 

tvorom, s čím boli poslané na planétu Nula s úmyslom prichytiť sa na rôznych 

obyvateľoch zvlášť za tým účelom vybraných. Títo obyvatelia by potom také 

skreslenia a lži realizovali vo vonkajšom živote planéty Nula, účinne anulujúc vo 

svojich mysliach všetko, čo by prichádzalo odo Mňa a z Môjho Nového Zjavenia. 

A tiež, aby blokovali aktivity Mojich agentov, ktorí sú teraz Mojimi cennými 

predstaviteľmi. 

Ale kvôli sformovaniu zmienenej Veľkej Aliancie tieto špecifické tvory už viac nie 

sú v tej role. Teraz podporujú svoje príslušné skupiny pseudo-tvorcov v ich vojne 

proti renegátom. 

Nanešťastie, táto situácia nie je pre vás v tomto ohľade nijakým spôsobom ľahšia. 

V určitom zmysle by mohla byť dokonca trochu ťažšia — niežeby vám to nejako 

bránilo vo vašej významnej práci. Ako si pamätáš, renegáti vo svojom bláznivom 

úsilí imitovať všetko, čo robili a čo teraz robia pseudo-tvorcovia, vyfabrikovali 

svoje vlastné kvázi-tvory. Dali im presne tú istú úlohu, ktorá predtým patrila 

tvorom onoho nového pseudo-vesmíru. Touto úlohou je vaše blokovanie, 

podkopávanie vašej práce vo všetkých jej aspektoch, a najmä marenie, nakoľko je 

to len možné, vášho úsilia spolupracovať s členmi Nového Vesmíru, ktorí vám boli 

nedávno za týmto účelom pridelení. Ich metódy môžu byť v tomto ohľade oveľa 

brutálnejšie a neznesiteľnejšie, než proti vám používali tvory pseudo-tvorcov. To, 

samozrejme, vôbec neznamená, že sú tieto brutálne metódy účinnejšie než tie, 

ktoré používali tie druhé tvory. V skutočnosti, kvôli oveľa menšej prefíkanosti 

renegátov v tomto ohľade, budú tieto tvory vo svojom konečnom úsilí oveľa menej 

účinné. Nebojte sa teda ich vplyvu na seba, nech by sa javil byť akokoľvek zlý. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za tieto informácie. Je ešte niečo, čo by Si dnes 

chcel dodať? 

Pán Ježiš Kristus: Nie k tejto téme. Pre dnešok sme v tejto oblasti diskusie 

skončili. Pre pobavenie, na zasmiatie a na uvoľnenie by Som sa však chcel s 

čitateľmi podeliť o niečo, čo sa stalo pred pár dňami. Keď si sa išiel skoro ráno ako 

zvyčajne rezko prejsť a zacvičiť si, počas čoho sme viedli intenzívny rozhovor, 

míňal ťa tvoj sused od vedľa, ktorý sa tiež tak skoro prechádza a beháva. A ako ste 

sa navzájom zdravili, povedal ti, ,Tu je ten človek, čo má tak veľa voľného času‘, 

narážajúc tým na tvoj odchod na dôchodok. My sme sa na tomto vyhlásení srdečne 
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zasmiali. Všetci, ktorí sme boli vtedy pri tebe, sme si pomysleli, ,kiežby ten mladý 

muž vedel, aký je Petrov voľný čas, čo za voľný čas to je alebo čo pre nás Peter 

robí! Je viac zaneprázdnený, než bol predtým v takzvanom nie-voľnom čase.‘ Nuž, 

to len na pobavenie. Teraz môžeš ísť, zajedz si a porob si ďalšie veci, ktoré treba 

urobiť. Prajem ti veľmi príjemný deň a návštevu u Alana Jacobsa. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne. Áno, bolo zábavné počuť to od môjho suseda. V 

určitom zmysle sa však cítim, akoby som sa mal skutočne výborne. 

Pán Ježiš Kristus: Samozrejme, že sa máš, Peter. A tak to má byť. Takže, užívaj 

si to a maj sa fajn. 
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Dvadsiaty Ôsmy Dialóg 
 

25. januára 1999 

 

Peter: Než sa budem venovať otázkam, rád by som Ti vyjadril svoje osobné 

poďakovanie, že si inšpiroval Oľgu a Dana Barbovcov z New Yorku, Rosemarie 

Fitzpatrick z Astorie a Toma Oudala z Texasu, že mi poskytli také pekné, 

povzbudivé slová, keď si prečítali Dvadsiaty Šiesty Dialóg, týkajúci sa mojich 

starostí a obáv. 

Pán Ježiš Kristus: Vidíš, Peter, ich reakcia alebo odozva len potvrdzuje, čo Som ti 

povedal o tvojich osobných problémoch a o podelení sa o ne s ostatnými. Nie sú 

tak osobné, ako by si si mohol myslieť a môžu byť veľmi nápomocné pre ostatných 

čitateľov tým, že v nich vyvolajú pochopenie, súcit a akceptovanie alebo 

akékoľvek iné pozitívne emócie a myšlienky, ktoré by mohli mať. 

Nezabúdaj na veľmi dôležitú nutnú podmienku pre akéhokoľvek nasledovníka a 

praktikanta Môjho Nového Zjavenia — zdieľanie. Celá koncepcia Mojej Osobnej 

Potreby stvoriť Moje Stvorenie je založená na princípe vzájomného zdieľania. 

Delíš sa len o svoje pozitívne, príjemné a radostné pocity a myšlienky? Veľmi 

často môžu tvoje nepriaznivé stavy mysle pomôcť ostatným v chápaní ich 

vlastných osobných životných záležitostí viac než tie príjemné. Koniec koncov, 

komunikovanie so Mnou je vždy príjemná udalosť. Všetci očakávajú, že to bude 

tak. Nikdy teda nepodceňuj potrebu takého zdieľania. 

Dovoľ Mi, aby Som do tvojej pozornosti uviedol jedného z členov tvojej 

duchovnej rodiny, ktorý nie je ľudského pôvodu, ale bol ti určený z miesta a stavu, 

ktorý je ďaleko mimo dosahu tvojho chápania. Pamätáš si, čo on/ona reprezentuje 

v stave tvojho zvnútornenia? Citujem: „S bezpodmienečnou láskou a rozlišujúcou 

múdrosťou sa podeliť o všetko, čím som a čo mám, so všetkými, ktorí sa chcú 

podeliť a vzájomne to opätovať, bez vnucovania čohokoľvek komukoľvek, ale tiež 

bez hádzania perál sviniam a bez dávania toho, čo je sväté, psom.“ Aby Som 

objasnil tvojej pamäti, ako ti to bolo naznačené v Mojom Novom Zjavení, ,svine‘ 

duchovne súvzťažia s niekým, kto je stotožnený so zlami (diabol a zlí duchovia) a 

,psy‘ s niekým, kto je stotožnený so lžami (Satan a negatívni duchovia). 

Samozrejme, robiť také prirovnanie je v určitom zmysle pre úbohé svine a úbohé 

psy takmer urážka, pretože tie nemôžu byť nikdy také, akí sú prisluhovači Pekiel a 

ich ľudské náprotivky. Svine a psy sa riadia svojimi inštinktmi, a nie slobodou 

voľby, a robia to, čo je pre ne náležité a správne, pretože byť takými je 

neoddeliteľne obsiahnuté v ich prirodzenosti. Naproti tomu, agenti negatívneho 

stavu a ich ľudskí prisluhovači majú slobodu voľby a robia zlé skutky preto, že ich 

chcú robiť na základe svojej vlastnej slobodnej vôle, ktorú svine a psy nevlastnia. 

Ako teda vidíš, keď sa delíte o niečo s tými, ktorí sú Mojimi predstaviteľmi, alebo 

s tými, ktorí sú podľa vášho intuitívneho vnímania vhodní na také zdieľanie, plníte 
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si jeden z najdôležitejších záväzkov pri bytí Mojimi predstaviteľmi, odzrkadľujúc 

nielen pravú prirodzenosť Môjho pozitívneho stavu, ale hlavne Moju Absolútnu 

Prirodzenosť, zakorenenú v takom zdieľaní a reciprocite. Napokon, aký je zmysel 

života, akéhokoľvek života — zdieľať, dávať, prijímať, vzájomne si opätovať a 

robiť to všetko bez očakávania niečoho za to; čiže robiť to kvôli samotnému 

princípu. Dokonca aj negatívny stav sa rád delí o svoje vlastné zlá a lži. Ako inak 

by mohol udržiavať svoj vlastný pseudo-život? 

Vašou úlohou, ako Mojich pravých predstaviteľov, je ilustrovať a demonštrovať 

tento princíp zdieľania z pozície Môjho Pozitívneho stavu. Treba ho porovnať so 

zdieľaním niečoho, čo je pozitívne a dobré — pochádzajúce z Mojej Absolútne 

Dobrej a Absolútne Pozitívnej Prirodzenosti — a so zdieľaním niečoho, čo 

nepramení zo Mňa, ale z relatívneho negatívneho stavu a jeho ziel a lží. 

Peter: Ďakujem Ti, Pane, za túto aktuálnu pripomienku. Také dôležité záležitosti 

majú niekedy tendenciu vypadnúť nám z pamäti. Vieme o nich, ale nerozmýšľame 

o nich príliš často. 

Pán Ježiš Kristus: Nuž, Peter, toto je typický stav vašej ľudskej prirodzenosti. Čo 

myslíš, prečo je vám z času na čas nutné pripomenúť rôzne záležitosti, opakovať 

veľakrát tie isté vyhlásenia, opätovne stále a stále hovoriť určité dôležité princípy, 

a mnoho iných vecí? Nezabúdaj, že váš ľudský mozog a nervová sústava boli 

špecificky a geneticky zapojené takým spôsobom, aby bolo pre vás veľmi ťažké 

udržať si vo svojej vedomej mysli čokoľvek, čo sa týka týchto typov záležitostí. 

Ako by sa negatívny stav inak mohol uchytiť a plne manifestovať v ľudskom 

živote a inde? Povedz mi, Peter, čo si ľudia tak ľahko zapamätajú a na čo sú 

okamžite schopní si spomenúť? Alebo, čo sa naučia ako prvé v akomkoľvek 

cudzom jazyku, zatiaľ čo ľahko zabudnú nejaké iné slová a vety? Koľkokrát si 

udivený zistením, že si jasne pamätáš nejaké hlúpe, bezvýznamné a nezmyselné 

slová alebo frázy, alebo slová používané ako nadávky? A nato si znechutený, že si 

tak ľahko zabudol a nie si schopný spomenúť si na niečo veľmi dôležité, 

obsiahnuté napríklad v Biblii alebo v Mojom Novom Zjavení, alebo v niečom 

inom, čo je veľmi významné a dôležité. 

Vidíš, Peter, toto je dobrá ilustrácia zapojenia vášho mozgu negatívnym stavom, 

aby ste si vo väčšine prípadov veľmi jasne pamätali len tie veci, ktoré majú 

negatívnu povahu, a aby ste ľahko zabudli tie, ktoré majú pozitívnu konotáciu. 

Naučiť sa niečo, čo má túto pozitívnu konotáciu, si vyžaduje oveľa viac úsilia, než 

naučiť sa niečo, čo má negatívnu konotáciu. 

Toto je jeden z hlavných dôvodov, prečo je v Mojom Novom Zjavení, v jeho 

Koroláriách... a v týchto Dialógoch obsiahnutých tak veľa opakovaní a 

pripomienok. Takže, nesťažuj si, ak počas našich dialógov zistíš, že veľa vecí 

hovorím alebo opakujem ešte raz. Je to veľmi nutné a potrebné, aby sa obišlo 
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pôvodné zapojenie vnútené vám prirodzenosťou negatívneho stavu a ľudského 

života. 

Peter: Dokonale chápem potrebu tohto. Keď hovoríme o zapojení, pripomína mi to 

otázku položenú Danom z New Yorku počas nášho telefonického rozhovoru 

minulú noc. Dochádza pri zmene rolí a pozícií Tvojich agentov na Tvojich 

predstaviteľov k nejakému prepájaniu, týkajúcemu sa týchto významných zmien? 

Pán Ježiš Kristus: Ako vieš, Peter, akákoľvek zmena takých rozmerov si vyžaduje 

zmenu pozície všetkého, čo je obsiahnuté vo vašej prirodzenosti a vo fyzickom 

rámci, ktorý s ňou súvzťaží. Tento proces nemáte chápať tak, že sa niečo robí 

chirurgicky  v typickom fyzickom zmysle, ale v tom zmysle, že určité oblasti 

vašej mysle a ich súvzťažná lokalizácia vo vašom mozgu sú otvorené alebo 

aktivované, a iné sú uzavreté alebo zatlačené do úzadia vašej mysle. Ako si 

pamätáš z Korolárií..., vo vašich jednotlivých prípadoch bol okrem vášho 

typického ľudského zapojenia k nemu pridaný odlišný typ zapojenia. Tento odlišný 

typ zapojenia Som do vás vložil priamo Ja. Podstatná časť Môjho zapojenia vo vás 

bola nečinná alebo potlačená, aby najskôr dala šancu nastoleniu vašej typickej 

ľudskej prirodzenosti. Len jeho malá časť bola aktívna, aby vám dala pocit, aké to 

je byť Mojimi agentmi alebo agentmi Môjho pozitívneho stavu. Táto menšia oblasť 

fungovala aj ako ochrana proti tomu, aby vás prostredníctvom vašej typickej 

ľudskej prirodzenosti úplne nenakazil a neprevzal nad vami kontrolu negatívny 

stav. 

Veľmi jasne si musíte zapamätať, že keby ste boli ponechaní výlučne na vašu 

ľudskú prirodzenosť, bez toho, aby ste mali toto periférne zapojenie, pridané k 

vašej ľudskej prirodzenosti, totálne a kompletne by ste podľahli negatívnemu 

stavu. Prevzal by nad vami vládu bez toho, aby ste si čo i len pomysleli, že by bolo 

možné niečo iné alebo že ste mohli byť iní. To zapojenie, alebo jeho menšia časť, 

fungovalo pre vás ako neustála pripomienka, že existuje niečo iné, pravdivejšie, 

skutočnejšie, lepšie a správnejšie, atď., než je to, čo máte a čo zažívate vo svojom 

typickom ľudskom živote. Bez takého poznania, alebo aspoň tohto intuitívneho 

pocitu by ste nikdy nemohli dospieť k tak dôležitému záveru. V tom prípade by ste 

sa stali skrz-naskrz otrokmi negatívneho stavu. 

Vyššie uvedený opis možno považovať za definíciu vás ako agentov pozitívneho 

stavu. Základnou a fundamentálnou funkciou agentov pozitívneho stavu bolo 

uvedomovať si tento fakt, fakt, že je toho v živote viac, než je život v negatívnom 

stave a život negatívneho stavu. Ako Moji agenti ste boli až donedávna neustálou 

pripomienkou — medzi mnohým iným — pre všetkých ľudí a ostatné tvory inde, 

že existuje iný život a že život negatívneho stavu nie je jediný súci a existujúci 

život, ale že je pominuteľný, dočasný a vo svojej podstate a obsahu neskutočný a 

iluzórny. Vaša rola v tomto ohľade bola absolútne nutná, aby nastolila toto 

uvedomenie v ľudskom vedomí, vo väčšine prípadov v jeho nevedomých častiach, 
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aby mohlo byť v jednom časovom bode využité na to, aby vyviedlo ľudí von z ich 

prekliateho života. 

Avšak nedávno sa vaša rola agentov Môjho pozitívneho stavu skončila. S 

ukončovaním tejto roly je tá oblasť vášho zapojenia, ktorú Som do vás vložil Ja, v 

procese dezaktivácie a je uvádzaná do nečinného stavu; a tá druhá, väčšia oblasť 

toho zapojenia, týkajúca sa toho, že sa stávate Mojimi pravými predstaviteľmi, sa 

aktivuje a uvádza do dominantného aktívneho režimu. 

Nedávno si, Peter, tento proces vo svojom osobnom živote pocítil, keď si si náhle 

uvedomil veci, ktoré by ti predtým nikdy nemohli prísť na um. Toto uvedomenie, 

alebo, lepšie povedané, táto aktivácia ti umožnila nadviazať so Mnou nový druh 

vzťahu, vedúci k týmto dôležitým dialógom a k zaznamenávaniu toho, čo sa 

odohráva medzi Mnou a tebou. Alebo tiež nedávno, keď Dan a Oľga zažívali taký 

moment, že sú unášaní z časopriestorovo viazaných podmienok do duchovno-

stavových podmienok. 

U niektorých z vás sa zážitky tejto povahy prejavia alebo sa už prejavujú tak, že si 

náhle uvedomíte, akí vzdialení, zvláštni, cudzí a neskutoční sú druhí ľudia a aké 

maličké, bezvýznamné, nedôležité a nezmyselné sú ich každodenné starosti a 

spory. Tento zážitok neznamená, že ich budete ponižovať, vysmievať sa im alebo 

sa vyhýbať akémukoľvek spolčovaniu sa s nimi. To len znamená, že si viac a viac 

budete uvedomovať skutočné pomery zvlášť ľudského života a vo všeobecnosti 

života negatívneho stavu. Dôvod, prečo to bude tak, je ten,  pamätajte si, prosím 

 že sa už viac nebudete pozerať na ľudský život a na negatívny stav z ich vlastnej 

pozície, v ktorej ste boli ako Moji agenti, ale z Mojej pozície a z pozície Môjho 

pozitívneho stavu, do ktorej ste umiestňovaní ako Moji praví predstavitelia. Ten 

pohľad bude úplne iný. 

V určitom zmysle bude pre vás ťažšie znášať tento nový pohľad, než to bolo 

predtým. Táto ťažkosť sa však sama prejaví len vtedy, ak k tomu budete 

pristupovať z pozície svojej ľudskej prirodzenosti. Keby sa stalo niečo také, a to sa 

s najväčšou istotou stane, máte okamžite prepnúť na svoju novoaktivovanú oblasť, 

ktorú Som aktivoval Ja, ktorá sa týka toho, že ste Mojimi predstaviteľmi. 

Teraz chcem, aby ste si uvedomili, že aktivácia tej oblasti a jej uvedenie do 

dominantného, aktívneho režimu vo vašom živote je zdĺhavý proces. Nestane sa to 

okamžite alebo za jeden deň. Je to pomalý a postupný proces. V určitom zmysle a 

u niektorých z vás to bude takmer nepostrehnuteľný proces. Bude trvať dlho, veľmi 

dlho. Okamžitá plná aktivácia tej oblasti vo vašej mysli by bola nebezpečná pre jej 

ľudskú časť. Ako ľudia by ste takú okamžitú alebo rýchlu aktiváciu nemohli prežiť. 

Dopad plného odkrytia jej obsahu a ohromný príval pozitívnych energií v nej 

obsiahnutých a uvoľnených počas tejto aktivácie by okamžite zabil váš ľudský 

mozog. Fyzicky by ste zomreli. Taký výsledok by nebol žiaduci z našej pozície, 



Dialóg 28 

- 209 - 

pretože ste veľmi potrební v tejto novej role, kým ste ešte na planéte Nula a vo 

svojom ľudskom živote. 

Buďte teda veľmi trpezliví a nezúfajte alebo nemajte pochybnosti, keby sa dlhý čas 

neodohrávali žiadne vonkajšie viditeľné zmeny vo vašom živote. Rozdielni jedinci 

medzi vami majú rozdielne obdarenie, rozdielnu vitalitu, rozdielnu úroveň 

uvedomenia, rozdielne potreby a rozdielnu mieru, do akej z akéhokoľvek dôvodu 

alebo za akýmkoľvek účelom vládne nad ich životmi ľudská časť ich mysle a 

rozumu. Preto bude pre každého jednotlivého jedinca potrebný iný časový rámec, 

počas ktorého sa odohrá táto aktivácia. 

Avšak vo väčšine prípadov, s výnimkou veľmi, veľmi, veľmi málo jedincov medzi 

vami, nebudete vo svojom živote pociťovať žiadne vonkajšie zmeny. Väčšina 

týchto zmien sa odohrá na vašej vnútornej, duchovnej úrovni, kde nielenže sa to 

ráta, ale kde je to aj najviac potrebné. 

Toto usporiadanie je potrebné aj kvôli vašej vlastnej ochrane a z bezpečnostných 

dôvodov. Jedným dôvodom je to, že keby ste si mali plne uvedomiť všetky tieto 

dôležité vnútorné zmeny svojou ľudskou vedomou mysľou, váš život v ľudskom 

živote planéty Nula by sa stal úplne a kompletne neznesiteľným. Plný dopad 

všetkých krutostí a hnusu negatívneho stavu a jeho ľudského života — pamätajte 

si, do ich najväčšej možnej miery — by udrel na vašu ľudskú časť takou ohromnou 

silou, že by tú ľudskú časť zabil. Prečo? Kvôli ohromnému pocitu viny, že ste 

ľudia a že sa správate ľudsky po celý svoj život na planéte Nula, a kvôli pocitu 

viny ohľadom všetkého, čo ste kedy počas neho urobili alebo neurobili. Toto by 

vás zaplavilo do tej miery, že by ste sa cítili úplne a totálne nehodní Môjho 

Milosrdenstva, Odpustenia a Súcitu. V tom prípade by ste neboli schopní, ba 

dokonca ani ochotní ho prijať. Taký osud by bol v rozpore s Mojou Vôľou. Preto 

vás neustále chránim, aby sa vám nič takejto povahy nestalo — nikdy! — 

usporiadajúc veci tak, aby Som vám buď poskytol dostatok času, aby ste sa 

prispôsobili akýmkoľvek zmenám, ktoré sa odohrávajú počas tohto procesu 

aktivácie, alebo aby Som pred vaším vedomým uvedomením v potrebnom rozsahu 

ukryl ich dopad na vnútornú úroveň a umožnil vám, aby ste jeho vplyv pociťovali 

vo veľmi malej miere vo svojom vonkajšom ľudskom správaní a vašej ľudskej 

mentalite vo všeobecnosti. Jediné, čo by niektorí z vás mohli pocítiť, je väčšia 

miera túžby byť pozitívnejší, milujúcejší, múdrejší, láskavejší, ohľaduplnejší, 

odpúšťajúcejší, milosrdnejší, súcitnejší, chápavejší, viac a viac akceptujúci 

ostatných takých, akí sú, bez očakávania čohokoľvek od kohokoľvek. A toto je 

presne to, čo sa od vás ako od Mojich pravých predstaviteľov požaduje. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za toto krásne a zmysluplné vysvetlenie. A toto 

nás privádza k otázke položenej Tomom Oudalom z Texasu. On, ako aj ja, by chcel 

poznať rozsah, ak je vôbec nejaký, nášho angažovania sa s renegátmi a akú formu 

by to malo nadobudnúť. 
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Pán Ježiš Kristus: Situácia s renegátmi je značne zložitejšia a komplikovanejšia, 

než si ktokoľvek z vás dokáže predstaviť. Nikdy nepodceňujte tento faktor. 

Neviete, s čím máte dočinenia. Nezabúdajte, čo vám bolo povedané včera, ako aj 

predtým, že renegáti predstavujú konečnú, najhoršiu a najnegatívnejšiu tvár 

negatívneho stavu ako celku, za čím nebude existovať nič v prirodzenosti 

negatívneho stavu, čo ešte nebolo odhalené alebo čo by bolo potrebné odhaliť. 

Kvôli tomuto faktoru si môžete byť istí, že táto fáza odhaľovania jeho 

prirodzenosti môže byť považovaná za duchovne najnebezpečnejšiu a 

najbrutálnejšiu. Toto je tá fáza odhaľovania prirodzenosti negatívneho stavu, ktorá 

sa podľa vášho biblického vyjadrenia nazýva Veľkým Súžením, Peter. 

Renegáti sú stelesnením tejto fázy. Kvôli tomuto faktu potrebujú byť počas tohto 

odhaľovania a poučovania všetci na mieste, na ktorom sú teraz. Z toho dôvodu, 

pokiaľ prebieha manifestácia tejto fázy, žiadny z renegátov nebude spôsobilý 

konvertovať do pozitívneho stavu  ani to vôbec nechcú alebo ani nepreukazujú 

nijakú túžbu teraz to urobiť. 

Ó, áno, prídu k vám, a v niektorých prípadoch to už urobili, a poprosia vás, aby ste 

im pomohli konvertovať do pozitívneho stavu. Nedajte sa tým oklamať ani na 

sekundu. Nikdy to nemyslia vážne. Z ich strany je to prefíkané rozmiestňovanie síl, 

aby sa votreli do vášho života a do života pozitívneho stavu, ktorý reprezentujete a 

z ktorého pôsobíte, aby, po prvé, narušili váš život, nakoľko je to len možné; a po 

druhé, aby sa, koľko len môžu, dozvedeli o spôsobe fungovania pozitívneho stavu, 

aké typy zbraní a nástrojov používa, aby tieto informácie mohli zobrať späť k 

svojim vodcom s úmyslom nájsť účinný spôsob, ako anulovať účinok tých 

nástrojov a zbraní na seba a na svoju vec. Po tretie, chcú vedieť, koľkí, akí silní, 

akí nebezpeční a akí efektívni sú členovia Nového Vesmíru, ktorým bolo určené 

byť s vami, aby to mohli porovnať so svojimi vlastnými číslami, aby im znemožnili 

alebo aby im veľmi sťažili spoluprácu s vami. Týchto renegátov možno považovať 

za vyzvedačov alebo špiónov svojich príslušných skupín, ktorí predstierajú svoju 

ochotu byť konvertovaní do pozitívneho stavu, aby zhromažďovali vyššie uvedené 

informácie. 

Jediná rola, ktorú máte v tomto ohľade, je láskyplne, múdro a pevne im 

pripomenúť, že presne viete, s akým úmyslom chcú byť s vami a že ste sa rozhodli 

nedať im žiadne informácie a nedať sa oklamať žiadnymi ich vyhrážkami. 

Namiesto toho im prečítajte ich práva a privilégiá a svoje práva a privilégiá byť bez 

ich vplyvu, a následne ich zverte členom Nového Vesmíru, ktorí sú s vami. Tí sa o 

nich postarajú a odstránia ich z vašej duchovnej sféry a atmosféry. 

V tomto bode by Som rád uviedol do vašej pozornosti nasledovný fakt: Zakončenie 

poslednej fázy odhaľovania tváre negatívneho stavu je kvôli jeho nesmierne 

nebezpečnému obsahu z hľadiska vášho ponímania času zdĺhavý proces. Aj spôsob 

jeho zakončenia môže byť veľmi prekvapivý. Jednou možnosťou voľby by mohlo 

byť to, že objavenie sa pseudo-tvorcov v jednej časti planéty Nula by mohlo byť 
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sprevádzané objavením sa renegátov v inej časti. Nemáte absolútne žiadne poňatie, 

čo by sa mohlo stať, keby bola zvolená táto jednotlivá možnosť všetkými, ktorí 

budú v pozícii rozhodovania. Skutočne by to mohlo viesť k zničujúcej fyzickej 

vojne nemysliteľných a nepredstaviteľných rozmerov. Keby sa toto malo stať, 

všetci Moji predstavitelia by boli vzatí z planéty Nula krátko predtým, ako by to 

malo dôjsť do toho bodu. Ďalšou možnosťou je to, že sa objavia len pseudo-

tvorcovia. To by znamenalo, že renegáti boli úspešne porazení a uväznení. Ešte 

ďalšou možnosťou je to, že by sa objavili len renegáti. To by znamenalo, že všetci 

pseudo-tvorcovia skonvertovali do pozitívneho stavu. 

Existuje veľa iných možností, ktoré by sa mohli realizovať. Existuje však jedna 

možnosť, ktorú Si držím v zálohe, charakter ktorej nemôže byť zjavený kvôli jej 

Absolútnej Povahe. Jediná vec, ktorú o nej možno povedať, je tá, že by to bolo 

čosi, čo by vám ani vo vašich najdivokejších snoch a predstavách nemohlo vôbec 

prísť na um. Bolo by to niečo tak totálne a vyslovene prekvapivé, že by vôbec 

nikto, nikdy, nikde nemohol ani len pomyslieť na to, čo to je — nech by bol ten 

jedinec akokoľvek duchovne pokročilý. A toto je všetko, čo možno dnes o tomto 

alebo o čomkoľvek inom povedať. Prajem ti príjemný deň, Peter. 

Peter: Toto bol veľmi zaujímavý dialóg. Za všetko Ti veľmi pekne ďakujem. 
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Dvadsiaty Deviaty Dialóg 
 

26. januára 1999 

 

Peter: Bolo by vhodné poprosiť Ťa dnes ráno, aby Si sa rozšíril, ak je to možné, o 

téme Dvadsiateho Ôsmeho Dialógu — jeho posledný odsek — ktorý sa zaoberá 

niekoľkými možnosťami voľby, ako môže nastať záver negatívneho stavu 

a typického ľudského života? 

Pán Ježiš Kristus: Len do určitého bodu. Kým sa však tej téme budeme venovať, 

venujme sa niektorým záležitostiam naneseným Danom vo vašom telefonickom 

rozhovore. Najskôr sa budeme venovať záležitosti, do akej miery je pre vás 

nebezpečné pracovať s pseudo-tvorcami, najmä s ich najkonzervatívnejšou 

skupinou a aký je v súčasnosti jej status. Dotyčná skupina je pomerne početná. 

Stále sú zameraní na nadvládu a obsadenie všetkého, všade, vrátane pozitívneho 

stavu. V ich agende sa však objavili niektoré zmeny. Začínajú si uvedomovať, že 

zničenie pozitívneho stavu nie je uskutočniteľné alebo možné, a preto zamerať 

všetky energie tým smerom je plytvaním. Kvôli tomu bol hlavný cieľ ich úsilia 

predefinovaný. Namiesto sústredenia sa na túto deštrukciu, presmerovali svoje 

energie na zúfalú snahu dokázať, že dobrý a pozitívny život je možný bez Pána 

Ježiša Krista a Jeho/Jej Duchovných Princípov — paralelne so životom 

pozitívneho stavu. Ako vieš, Peter, aby to urobili, práve sa pokúšajú vyfabrikovať 

tvory porovnateľné so sentientnými entitami sídliacimi v pozitívnom stave, 

dúfajúc, že s nimi môžu dosiahnuť svoj cieľ. Aj keď bolo doposiaľ 

vyfabrikovaných niekoľko odlišných typov tvorov a umiestnených v ich novom 

pseudo-vesmíre za účelom otestovania ich hypotézy, žiadny z nich sa ani len 

nepriblížil nikomu v pozitívnom stave. 

Takže skúšajú. Ako Som vás však informoval predtým, ich úsilie je nesmierne 

brzdené občianskou vojnou s renegátmi. Všetky ich snahy a zdroje sú v súčasnosti 

venované porážke a uväzneniu renegátov. Kvôli tomu bolo ich experimentovanie v 

tomto ohľade odložené. Čím skôr budú schopní uspieť vo svojom boji s renegátmi, 

tým skôr budú môcť opäť začať svoje experimenty. 

Vašou rolou v tomto procese je pomáhať im prostredníctvom vašej spoluúčasti na 

Veľkej Aliancii s porážkou a uväznením renegátov. Aj pre vás bude výhodné, ak 

budú čo najskôr schopní pokračovať vo svojom experimentovaní. Čím skôr ho 

dokončia, tým skôr dospejú k uvedomeniu, že život pozitívnej povahy skutočne nie 

je možný bez Pána Ježiša Krista a Jeho/Jej Pravých Duchovných Princípov. Nech 

robíte čokoľvek, nech do toho vložíte akékoľvek úsilie, nech vyfabrikujete 

akékoľvek variácie a množstvo tvorov, bezo Mňa a Mojich Duchovných Princípov 

skončíte presne v tej istej situácii a dileme ako s ľuďmi na planéte Nula — aj keď 

tentoraz by bol výsledok oveľa horší a oveľa zničujúcejší než so samotnými ľuďmi, 
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kvôli použitiu iného genetického materiálu, extrahovaného z bývalých agentov 

pozitívneho stavu. 

Ako teda z tejto situácie vidíš, aby sa akceleroval čas potrebný na tento účel, je 

rozhodujúce a životne dôležité pomôcť im v tomto ohľade, aby čo najskôr dospeli 

k tomuto dôležitému uvedomeniu a aby tak následne mohla byť úspešne zavŕšená 

eliminácia negatívneho stavu. 

Vediac, že vaša spolupráca a podpora v tomto úsilí je veľmi dôležitá, táto skupina 

pseudo-tvorcov nebude narúšať vaše iné aktivity pozitívnej povahy, pretože im je 

jasné, že aj pre vás je výhodné dostať záverečné a rozhodujúce odpovede na ich 

existenciálnu otázku. Napokon, čím skôr dostanú svoje odpovede, tým skôr môže 

byť eliminovaný negatívny stav. Aby Som to znovu zopakoval, nie je možné 

eliminovať negatívny stav, pokiaľ sa raz a navždy nezískajú a nestanovia také 

konečné odpovede. 

Preto, kvôli tomuto faktoru, a pretože úzko spolupracujete s členmi Nového 

Vesmíru pod Mojou záštitou, dohľadom, riadením a vedením, nie ste pri práci s 

nimi na tejto dôležitej úlohe v žiadnom nebezpečenstve. V skutočnosti s nimi 

pracujete už dlhší čas bez toho, aby ste si vedome uvedomovali, že je to tak (na 

ľudskej vedomej úrovni). 

Druhá záležitosť, ktorú nastolil Dan, sa týka praktík, ktorých vykonávanie vám 

bolo odporúčané v minulosti. Táto rada bola zaznamenaná v Koroláriách... (v 

závere Doplnku 20). Týka sa potreby retransmutovania negatívnych energií — po 

vašom očistení sa od nich a zbavení sa ich — na pozitívne a ich opätovného 

pridelenia späť pozitívnemu stavu, z ktorého boli pôvodne ukradnuté. Princíp, na 

ktorý sa tu teraz odkazuje a ktorý je jedným z najdôležitejších princípov v celom 

Mojom Novom Zjavení, je zákon neustáleho pokroku, zmeny, rastu, modifikácie, 

doplňovania o nové, zdokonaľovania, prispôsobovania, odstraňovania a podobných 

faktorov, tkvejúcich a zakotvených v samotnej štruktúre a prirodzenosti 

pozitívneho stavu. Inými slovami, do akej miery sa vám ešte stále odporúča v tom 

pokračovať, ak sa všetko zmenilo a nič nie je také isté? 

Táto záležitosť má dva aspekty. Jeden sa týka vášho odlišného postavenia a roly 

ako Mojich predstaviteľov. Druhý sa týka toho, že ste ešte stále v ľudskej koži a že 

vás ovplyvňuje umelá ľudská prirodzenosť. V prvom prípade, pretože sa 

nachádzate uprostred pozitívneho stavu, nepotrebujete už viac vynakladať 

všemožné vedomé úsilie, aby ste podnikali proces retransmutácie a opätovného 

pridelenia, pretože sa to deje automaticky, samo od seba, kvôli faktu, že ste v 

pozitívnom stave. O všetko, čo si prinesiete so sebou zo svojej ľudskej 

prirodzenosti, je postarané tým, že vás obklopí svetlo Môjho pozitívneho stavu a že 

vás zvlášť za tým účelom zaplavím Svojou Novou Prirodzenosťou. Tento proces 

sám osebe a to, ako sa vykonáva, vám nemožno zjaviť alebo pochopiť, pokiaľ ste 

vo svojej ľudskej koži. 
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V druhom prípade, pretože ste vo svojej ľudskej koži a máte tú umelú ľudskú 

prirodzenosť, ste neustále vystavovaní bombardovaniu rôznymi myšlienkami, 

pocitmi, emóciami, správaním, atď., ktoré sú negatívnej povahy a ktoré nie sú 

zlučiteľné s ničím pozitívnej povahy. Nezabúdajte, že vaša ľudská prirodzenosť 

bola vyfabrikovaná z ideí ziel, lží a všetkých druhov skreslení. Kvôli tomu 

priťahuje zlých a negatívnych duchov, ktorí sa ňou živia. Proces toho ich živenia sa 

zažívate ako strach, úzkosť, pochybnosti, neistotu, zmätok, vinu, depresiu, ťažobu, 

únavu, bezmocnosť, beznádej, trápenie, podráždenosť, hnev, nepriateľstvo a 

mnoho iných podobných negatívnych stavov a rozpoložení. Kedykoľvek pociťujete 

tieto typy stavov mysle a života, môžete si byť istí, že sa títo negatívni a zlí 

duchovia kŕmia vašou ľudskou prirodzenosťou. 

V tomto prípade musíte prevziať zodpovednosť za aktívne a vedomé rozlíšenie 

toho, čo sa vo vás deje na základe procesu zmieneného kŕmenia, a čo je Mojím 

obdarením vo vás — vašou pravou prirodzenosťou. Retransmutujete a opätovne 

prerozdeľujete čokoľvek takej povahy? Aj keď energie, ktoré boli použité v 

procese aktivácie negatívneho stavu, prišli pôvodne z pozitívneho stavu, len čo bol 

založený pseudo-život negatívneho stavu, začal produkovať svoje vlastné energie 

nezávisle od čohokoľvek, čo sa nachádza v pôvodných energiách pozitívneho 

stavu. Pseudo-život negatívneho stavu teda procesom svojho pseudo-bytia a 

pseudo-existencie vyžaruje svoje vlastné energie, využívané na produkovanie 

vyššie uvedených nepriaznivých stavov. Pôvodné energie pozitívneho stavu, 

transmutované na negatívne a pridelené negatívnemu stavu, mám teraz na starosti 

Ja osobne, pretože vy ste umiestnení uprostred Môjho pozitívneho stavu. Tie druhé 

energie, ktoré môžeme nazývať pseudo-energiami, nie sú použiteľné na nič 

pozitívne, pretože sú výsledkom druhotnej produkcie a derivácie za účelom 

udržiavania a zvečňovania pseudo-života negatívneho stavu. Tie majú byť 

odhodené do žumpy negatívneho stavu dovtedy, kým nebude negatívny stav 

eliminovaný. Pretože sú tieto pseudo-energie neoddeliteľné od prirodzenosti 

negatívneho stavu, majú len dočasnú pseudo-hodnotu, ktorá zmizne so zmiznutím 

negatívneho stavu. 

Takže vždy, keď si vo svojej mysli a vo svojej ľudskej psychike uvedomíte tieto 

negatívne emócie, myšlienky, pocity a podobné veci, využite Moje Svetlo, aby vás 

zaplavilo a zatlačilo ich späť do vyššie zmienenej žumpy, kam patria. Aktívne a 

vedome prehláste, že nie sú vaše, že sú čistými vnúteniami a že nedovolíte 

žiadnym negatívnym alebo zlým duchom, aby sa nimi kŕmili len preto, že máte 

túto umelú ľudskú prirodzenosť. ,Tá prirodzenosť‘, môžete si povedať, ,je 

neskutočná a nemá žiadny život sama od seba a sama osebe, a preto je ilúziou si 

vôbec myslieť, že z nej môže byť odvodené niečo, čo by malo akúkoľvek podobu 

pravého života a čo by bolo schopné udržať a zvečniť pseudo-život negatívneho 

stavu v akejkoľvek forme či podobe.‘ 
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Potom si veľmi dôrazne znovu potvrďte, znovu usporiadajte a opätovne nastoľte 

svoju identitu ako Moji praví predstavitelia a svoj záväzok byť ukotvení vo svojej 

pravej a pôvodnej prirodzenosti, ktorá pramení priamo zo Mňa. 

Pri tomto procese vám budú asistovať členovia Môjho Nového Vesmíru, ktorí sú 

veľmi zbehlí v účinnom a úspešnom vykonávaní tohto typu práce. Je v ich 

prirodzenosti to robiť. Jedným z dôvodov, prečo vám boli určení, je to, aby vám 

pomáhali pri tomto procese. Problémom tu je, že keď ste uprostred zažívania 

dopadu ich kŕmenia sa vašou umelou ľudskou prirodzenosťou, je ťažké uvedomiť 

si niečo iné než to, čo zažívate — čo je negatívne. V priebehu toho máte sklon 

stratiť perspektívu, kto skutočne ste a silne sa stotožňujete so svojou ľudskou 

prirodzenosťou, a nie so svojou pravou prirodzenosťou. Koniec koncov, ak máte 

také silné negatívne emócie, ako sa vôbec môžete domnievať, že ste niekto iný, než 

čo v tom momente pociťujete? 

Takto sa k vám dostáva negatívny stav. Hovorí vám niečo také ako: ,Ty blázon, 

ako sa vôbec môžeš domnievať, že nie si jeden z nás, ak máš také zreteľné a 

nepríjemné typické ľudské pocity?‘ Toto sú obdobia, keď sa musíte mať na pozore 

a dostať do svojho vedomého uvedomenia, že ste v Mojom Svetle, vo svetle 

pozitívneho stavu, a hlavne a obzvlášť vo svetle Nového Vesmíru, vyžarovanom do 

vás prostredníctvom jeho členov, ktorí sú vám za tým účelom pridelení. Toto je 

tiež odpoveďou na tretiu záležitosť nanesenú Danom, ohľadom vášho angažovania 

sa s členmi Nového Vesmíru, aby vám pomohli byť pravými a riadnymi ľuďmi, 

bez negatívnej konotácie typickej ľudskej prirodzenosti. Inými slovami, byť ako 

oni, nakoľko je to len možné, pretože oni odzrkadľujú vo svojom položení Moju 

Absolútnu Prirodzenosť, ktorá obsahuje aj ľudskú prirodzenosť v jej pozitívnej 

konotácii. 

Rozdiel medzi starými metódami a novými metódami je vo fakte, že zatiaľ čo 

podľa starého ste sa museli modliť, aby sa to stalo, alebo prosiť o pomoc, aby sa to 

mohlo diať na nepretržitej báze, podľa nového potrebujete presunúť svoje vedomé 

uvedomenie na Mňa, na Môj pozitívny stav, na členov Môjho Nového Vesmíru a 

na svoju pravú prirodzenosť a na fakt, že sa teraz nachádzate uprostred pozitívneho 

stavu. Robiac to týmto novým spôsobom opätovne potvrdzujete fakt, že ste Mojimi 

pravými predstaviteľmi. 

Počas vašich predošlých rolí agentov Môjho pozitívneho stavu, pretože ste sa 

nachádzali uprostred negatívneho stavu a boli ste ukotvení vo svojej umelej 

ľudskej prirodzenosti, bolo pre vás potrebné, aby ste zo svojej slobodnej vôle a 

voľby aktívne prosili o Moju pomoc a ochranu. Kvôli povahe tej pozície a roly by 

bolo všetko, čo by vám bolo dané bez požiadania, na základe vnútenia, a nie na 

základe slobody voľby. Ako vieš, negatívny stav je zakorenený v úplnej neslobode 

voľby a vo vnúteniach. Vo vašom prípade ste ako agenti pozitívneho stavu 

potrebovali ilustrovať životný štýl, ktorý je na základe slobody voľby, bez 

akýchkoľvek vnucujúcich faktorov. Aký by bol inak z pohľadu negatívneho stavu 
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rozdiel medzi pozitívnym stavom a negatívnym stavom, ak by ste o to nepožiadali, 

ale bolo by vám to vnútené? Koniec koncov, oba fungujú na princípoch 

vnucovania! Vidíš ten fundamentálny rozdiel? 

Peter: Veľmi jasne. 

Pán Ježiš Kristus: Naproti tomu, keď sa už nachádzate uprostred pozitívneho 

stavu, keďže pozitívny stav je na základe samotnej svojej prirodzenosti sám osebe 

a sám od seba stavom úplnej slobody, nezávislosti a výberu, kvôli tomu faktu už 

viac nepotrebujete o nič prosiť, ale jednoducho si uvedomiť, že ste presne 

uprostred neho. Bytie uprostred pozitívneho stavu vytvára automatickú odozvu na 

čokoľvek, čo potrebujete v akomkoľvek ohľade a to je vám poskytnuté vždy, keď 

to potrebujete a ak to potrebujete. Tu je faktor úplného a bezpodmienečného 

spoliehania sa na Mňa a na Moje zaopatrenie vás všetkým, čo potrebujete vo 

všetkých aspektoch svojho života. Len čo vo svojej mysli nastolíte také 

spoľahnutie sa na Mňa, nepotrebujete už viac nikoho a nič prosiť o žiadnu pomoc, 

pretože tá je vám tam nepretržite k dispozícii, kedykoľvek na ňu presuniete svoje 

vedomie. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za toto jasné a výstižné vysvetlenie. 

Pán Ježiš Kristus: Rado sa stalo, Peter. Venujme sa teraz tvojej otázke, Peter, 

rozšíriac sa o možných scenároch a možnostiach voľby, ktoré existujú ohľadom 

záveru negatívneho stavu. 

Jeden možný scenár a variant nebol včera uvedený. Znamená, že ani pseudo-

tvorcovia, ani renegáti sa fyzicky na tejto planéte neobjavia, ako všetci očakávate. 

Dôsledkom tejto možnosti voľby by bolo to, že by sa uskutočnil veľmi mierny, 

bezbolestný, láskavý a jemný prechod do pozitívneho stavu všetkých 

zaangažovaných v negatívnom stave. V tom prípade by neexistovala žiadna fyzická 

potreba pre také objavenie sa. Zóna Vymiestnenia by sa bez akéhokoľvek 

vonkajšieho chaosu alebo holokaustu stala v pravom Stvorení Zónou Umiestnenia. 

K tejto možnej voľbe existuje jedna alternatíva a mohla by byť zvolená. Ani 

pseudo-tvorcovia ani renegáti by sa fyzicky neobjavili na planéte Nula, ale chaos, 

holokaust a Veľké Súženie by sa odohrali v iných dimenziách, najmä v ich doméne 

v Peklách, v ostatných oblastiach Zóny Vymiestnenia a v ich novom pseudo-

vesmíre a v novom kvázi-novom vesmíre renegátov. Z tej pozície by boli schopní 

ovplyvňovať udalosti na planéte Nula a v ľudskom živote takým spôsobom, že 

víťazstvo negatívneho stavu na vašej planéte by sa odohralo priamym pseudo-

duchovným vplyvom na ľudské mysle, bez potreby ich fyzického objavenia sa. 

Faktor ich fyzického objavenia sa by bol sekundárnym zreteľom v tomto scenári, 

pokiaľ by mohli prevziať kontrolu nad všetkými ľudskými záležitosťami zo svojej 

vlastnej úrovne. V určitom zmysle by to urobili radšej takýmto spôsobom. 



Dialóg 29 

- 217 - 

Pozrime sa teraz na tú možnú alternatívu, ktorá znamená, že tak pseudo-tvorcovia, 

ako aj renegáti by sa na vašej planéte objavili fyzicky, alebo v nejakej inej 

hmatateľnej a vnímateľnej forme. Čo by sa vtedy stalo? Renegáti by sa objavili 

povedzme napríklad v Rusku a v krajinách jeho verných spojencov, ako je 

napríklad Irak, Srbsko a niektoré ďalšie arabské i nearabské národy, a v bývalých 

republikách zaniknutého Sovietskeho zväzu. Na druhej strane, pseudo-tvorcovia by 

sa objavili povedzme v USA a v krajinách jeho verných spojencov v Európe a inde. 

A teraz, pretože neľútostne vzájomne bojujú vo svojej vlastnej občianskej vojne, 

okamžite by tie krajiny zaangažovali do svojich vecí. V takom prípade by túto 

planétu sužovala zničujúca vojna s takými nepredstaviteľnými dôsledkami, že je 

celkom možné, že by to nikto neprežil. Toto je jeden spôsob, ako by negatívny stav 

zvíťazil na tejto planéte — totálnou deštrukciou a záhubou. Koniec koncov, byť 

taký je v samotnej jeho prirodzenosti. Niektorí senzitívni jedinci na vašej planéte, 

ktorí sú schopní napojiť sa na niektoré aspekty udalostí odohrávajúcich sa niekde 

inde, tušia tento možný scenár a výsledok a predpovedajú, že sa to stane. Majúc 

tieto informácie z negatívneho stavu, sú schopní predpovedať len katastrofy a 

súdny deň. Nič iné nevidia. Odtiaľ teda predpoveď, že Tretia svetová vojna začne 

4. júla 1999 s Ruskom, Iránom, Irakom a ostatnými na jednej strane, a s USA a 

jeho spojencami na strane druhej. 

Druhý scenár, o ktorom sa uvažuje, je objavenie sa len samotných pseudo-tvorcov 

fyzickým spôsobom, alebo spôsobom viditeľným ľudským fyzickým zrakom. Ako 

bolo uvedené včera, také objavenie sa by znamenalo, že o renegátov bolo postarané 

a že pseudo-tvorcovia teraz plne ovládajú všetky oblasti vo svojom panstve. Ak by 

bol zvolený tento scenár, objavujúci sa pseudo-tvorcovia by prišli ako bohovia a 

stvoritelia ľudstva, vyvrátiac existenciu akejkoľvek duchovnosti alebo Boha, alebo 

Pána Ježiša Krista, alebo akejkoľvek inej nadprirodzenej bytosti alebo božstva. V 

skutočnosti by vytvorili falzifikáty týchto božských postáv zo svojich vlastných 

radov. Uskutočnením tohto a presvedčením ľudí o pravdivosti svojich tvrdení by 

negatívny stav na planéte Nula zvíťazil. 

Mohol by byť zvolený ešte ďalší scenár, v ktorom by sa len renegáti zjavili fyzicky 

alebo v nejakej inej viditeľnej alebo hmatateľnej forme. Keby bola zvolená táto 

možnosť voľby, mohlo by to znamenať dve veci: Že pseudo-tvorcovia prehrali a sú 

uväznení späť vo svojich príslušných Peklách — nesmierne mizivá možnosť! 

Alebo že všetci konvertovali do pozitívneho stavu a nechali renegátov, aby uzavreli 

cyklus pseudo-bytia a pseudo-existencie negatívneho stavu a konečnú manifestáciu 

jeho najodpornejšej, najhnusnejšej a najohavnejšej tváre — tak trochu 

pravdepodobný scenár. 

V tomto prípade, keby tu mali renegáti plnú moc, na planéte Nula by sa plne 

aktivovali a manifestovali všetky aspekty obsahu a významu Veľkého Súženia 

apokalyptických rozmerov. Vládli by tejto planéte a ľuďom najbrutálnejším, 

najdiktátorskejším a najkrvavejším spôsobom, aký by ste si len mohli predstaviť, 

alebo vlastne vôbec nemohli predstaviť — také by to bolo hrozné. Jediné, čo vám 
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môžem povedať o tomto scenári alebo možnosti voľby, je toto — modlite sa, aby 

sa nikdy nestal alebo aby nebol nikdy zvolený. 

A nakoniec najtajomnejší, najzáhadnejší a najviac utajovaný scenár a variant, ktorý 

Si držím, takpovediac, vo Svojej osobnej zálohe. Ako bolo uvedené včera v 

Dvadsiatom Ôsmom Dialógu, tento scenár nemôže byť zjavený, pretože je 

Absolútnej Povahy. Preto, aj keby bolo možné opísať niektoré z jeho vedľajších 

aspektov, vaša myseľ ani myseľ žiadnej relatívnej sentientnej bytosti by nič z neho 

nemohla pochopiť alebo porozumieť, nech by sa akokoľvek usilovne snažila. Ak 

by však mala byť zvolená táto možnosť voľby, počas jej manifestácie, keď by už 

bola uvedená do praxe, začali by ste chápať jej povahu a to, prečo bolo nutné a 

životne dôležité si ju zvoliť. Najlepšou vecou ohľadom tejto možnosti voľby by 

bolo to, že má takú nádhernú povahu, že v mysli nikoho neexistuje nič, čo by sa čo 

i len vzdialene priblížilo k tomu, čím je a ako by vyzerala. Skončime teda pri tom. 

Peter: Tak veľmi Ti ďakujem za toto vysvetlenie. Mali by sme pokračovať, alebo 

by sme mali pre dnešok skončiť? 

Pán Ježiš Kristus: Odporúčal by Som, aby sme pre dnešok skončili a pokračovali 

zajtra Tridsiatym Dialógom, ak to bude potrebné a možné. Zatiaľ ti prajem 

príjemný zvyšok dňa. 
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Tridsiaty Dialóg 
 

27. januára 1999 

 

Peter: Ako vieš, náš posledný Dialóg (29.) vyvolal veľa zmätku. V skutočnosti tá 

časť toho Dialógu, ktorá vyvolala u Dana a Rosemarie zmätok, bolo vyhlásenie o 

rôznych scenároch ukončenia negatívneho stavu. Toto je zjavne veľmi chúlostivá 

téma. Podľa Dana ten scenár, že sa ani pseudo-tvorcovia, ani renegáti neobjavia 

fyzicky na tejto planéte, vyvracia alebo je v rozpore s tým, čo bolo o tejto 

záležitosti povedané v kapitole 7 Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista. V tej 

kapitole bolo jasne uvedené, že fyzické objavenie sa pseudo-tvorcov je nutnosť, 

aby sa splnili niektoré nutné požiadavky pre elimináciu negatívneho stavu a 

vykonanie konečnej fázy Tvojho Druhého Príchodu. Rosemarie má okrem toho 

otázku ohľadom významu posledného scenára, ktorý vylučuje všetky ostatné a 

ktorý pramení z Tvojej Vlastnej Absolútnej Úvahy o tom, akoby sa to malo 

skončiť. Toto sú otázky, ktoré, ako som Ti povedal predtým, u mňa vyvolávajú tak 

veľa mučivo bolestných pochybností a panických reakcií. V takýchto momentoch 

si želám, aby som, po prvé, nikdy nebol súhlasil s bytím vo svojej pozícii a role — 

súc transmiterom Tvojho Nového Zjavenia, a po druhé, aby ľudia, ktorí majú také 

zvedavé, ale platné otázky, mohli byť v mojej koži a pocítiť, čo prežívam vždy, 

keď prídu s niečím takým. Zaznamenávam v týchto Dialógoch niečo, čo je 

výsledkom môjho vlastného túžobného želania alebo predstavivosti, alebo 

výplodom fantázie môjho vlastného bláznivého srdca a mysle? Ako urovnáme 

tento problém? Ako hovorí Dan, prehliadame niečo? 

Nebolo pre mňa oveľa príjemnejšie, keď sme boli v období pred začatím Dialógov 

a keď mal každý klásť svoje vlastné otázky a dostávať svoje vlastné odpovede bez 

môjho priameho angažovania sa? Toto je pre nich príliš jednoduché. Myslím si, 

,nech zápasia so získavaním svojich vlastných odpovedí a nech majú svoje vlastné 

pochybnosti a neistotu ohľadom toho, či to, čo dostávajú, je pravdivé, alebo nie.‘ 

Práve teraz sa dokonca bojím v ďalšom odseku napísať Tvoje Meno pri odpovedi 

na tieto otázky, aby sa nepredpokladalo, že si to Ty, Kto im odpovedá, ak by som 

to nejakou náhodou bol ja, kto s tým prichádza v súlade so svojimi vlastnými 

bláznivými predpokladmi. Je mi to všetko veľmi ľúto a ak sa v akýchkoľvek 

predpokladoch v tomto ohľade mýlim, prosím Ťa o odpustenie. 

Pán Ježiš Kristus: A máš ho, Peter. Pri určovaní, či som to Ja alebo nie, Kto sa s 

tebou rozpráva, musí každý učiniť svoje vlastné rozhodnutie založené na svojej 

vlastnej osobnej a súkromnej intuícii. Zodpovednosť určiť tento dôležitý faktor leží 

na každom prípadnom čitateľovi. Samozrejme, nikto nie je nútený veriť, vrátane 

teba, Peter, že som to Ja — Pán Ježiš Kristus — Kto sa s tebou rozpráva. Tvoja 

reakcia v tomto ohľade je však pochopiteľná a je vzatá na vedomie. 
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Ešte stále môžu a naďalej by mali klásť svoje vlastné otázky a dostávať svoje 

vlastné odpovede, ale kvôli ich pozícii a role a kvôli tomu, čo každý z nich z tých 

druhých úrovní reprezentuje, by také odpovede boli obmedzené len na ich sféru a 

len na to, čo reprezentujú a čo sa dohodli urobiť. Nezahrnovali by žiadne iné 

úrovne. Preto by ich odpovede nemali žiadny multivesmírny význam. Tento faktor 

je veľmi dôležitý a nikdy by nemal byť vynechaný z tvojich úvah. Ako vidíš podľa 

svojich momentálnych fyzických symptómov, chytením sa do tejto pasce, Peter, si 

trocha otvoril dvere skupine negatívnych entít, ktoré sú ti určené, aby bránili tvojim 

dialógom so Mnou a ich zaznamenávaniu. Preto práve teraz pociťuješ fyzický 

závrat a nevoľnosť. Samozrejme, čoskoro to pominie, spolu s pominutím ich 

útokov prostredníctvom tvojho súčasného fyzického stavu. 

Venujme sa teraz záležitosti nezrovnalosti. Prehliadate niečo? To, čo prehliadate, je 

vyhlásenie učinené aj v Novom Zjavení Pána Ježiša Krista a následné dôležité 

uvedomenie, že existujú nekonečné rozmanitosti volieb a možností, ktoré sú k 

dispozícii všetkým, aby si ich zvolili. Mať niektoré voľby, ale vylúčiť niektoré iné, 

by logicky limitovalo, obmedzilo a brzdilo sentientné entity v ich volebnom úsilí. 

V Univerzalite-Toho-Všetkého musia byť prítomné všetky voľby, aby bola 

zabezpečená úplná sloboda voľby a slobodná vôľa, ako aj nezávislosť všetkých 

zaangažovaných v tomto volebnom procese. Život všetkých závisí od tohto faktora. 

Nuž, toto vôbec neznamená, že budú všetky voľby aktualizované, realizované 

alebo prijaté vo vonkajšej realite. Nezabúdajte, že všetci, ktorí uplatňujú toto 

volebné rozhodovanie, sú tiež vybavení procesmi logiky a uvažovania, ktoré im 

hovoria, ktorá voľba nie je vhodná alebo potrebná. Musíte im však skutočne dať 

tieto úplne vyčerpávajúce možnosti. Inak by vždy niečo chýbalo. Zvedavá myseľ 

týchto entít, ako hovoríš ty, Peter, by okamžite zistila, že je niečo neprítomné v 

zásobárni všetkých dostupných volieb. Samozrejme, v tom prípade by neboli 

prítomné všetky dostupné voľby. Keby sa to stalo, sentientné entity by dopadli tak, 

že by neučinili vôbec žiadnu voľbu, pretože by nemohli urobiť správne rozhodnutie 

v tomto ohľade bez poznatku, či by nebolo logicky primeranejšie alebo vhodnejšie 

zvoliť si niektoré iné voľby — ktoré nie sú k dispozícii — než tie, ktoré sú k 

dispozícii. V takom prípade by boli neustále bombardované uvedomením, že kdesi 

tam existujú nejaké iné voľby, ktoré by bolo vhodnejšie vykonať, než tie, ktoré 

majú. 

Takže, keď hovoríme o scenároch alebo o možnostiach voľby týkajúcich sa toho, 

ako by sa mohlo odohrať ukončenie negatívneho stavu, je nutné zmieniť sa aj o 

tých, ktoré by nikdy nemohli byť zvolené, pretože by bolo úplne nelogické, 

iracionálne a nerozumné si ich zvoliť, lebo by to viedlo nie k eliminácii 

negatívneho stavu, ale k jeho opätovnému potvrdeniu. 

Avšak, kvôli argumentácii na chvíľu predpokladajme, že tak pseudo-tvorcovia, ako 

aj renegáti by učinili voľbu neobjaviť sa fyzicky alebo v akejkoľvek inej 

hmatateľnej alebo viditeľnej forme na tejto planéte — veľmi nepravdepodobný 
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scenár. V tom prípade by bol iniciovaný nejaký iný projekt, ktorý by splnil nutné 

požiadavky pre elimináciu negatívneho stavu a pre vykonanie konečnej fázy Môjho 

Druhého Príchodu, ako bolo načrtnuté v zmienenej 7. kapitole Nového Zjavenia 

Pána Ježiša Krista. Napríklad, otvoril by sa prístup k Univerzalite-Toho-Všetkého 

a tá by sa súbežne všetkým sprístupnila. Všetci by boli umiestnení doprostred 

samotného procesu aktivácie negatívneho stavu od A po Z. V tomto prípade by 

všetci, takpovediac, na vlastnej koži opätovne zažili, ako bol aktivovaný negatívny 

stav. Všetci by si plne uvedomili všetky aspekty jeho procesu a vývoja, 

prirodzenosti pseudo-tvorcov, ich uväznenia, ich prepustenia, toho, ako sa ujali ich 

experimentovania, čo robili do okamihu, ako zaznamenávame tieto Dialógy, a 

všetko ostatné, vrátane ich takzvaného druhého príchodu a toho, ako by sa prejavil 

a aký by bol jeho výsledok. Všetky tieto faktory by sa vám ozrejmili nielen 

verbálne alebo akoby ste sledovali film, ale prežívali by ste ich nanajvýš 

realistickým spôsobom, majúc zážitky tu-a-teraz. Po týchto zážitkoch by bola 

vykonaná posledná fáza Môjho Druhého Príchodu a dokončila by sa eliminácia 

negatívneho stavu. 

Nezabúdajte, prosím, na veľmi dôležitý fakt: V Univerzalite-Toho-Všetkého 

neplatí ani čas, ani priestor. Minulosť, prítomnosť, budúcnosť a všetky možnosti, 

ako aj ich manifestácie a výsledky, sú v nej plne obsiahnuté a môžu byť opätovne 

prežité v ich úplnej manifestácii, akoby ste boli presne uprostred nich. 

V skutočnosti to nie je ,akoby‘, pretože keď ste umiestnení do Univerzality-Toho-

Všetkého, ste riadni účastníci všetkých tých udalostí, a nie akoby sa odohrávali 

mimo vás. V skutočnosti sú reálnymi javmi. Je to ako cestovanie v čase. Cestujete 

do minulosti, aby ste sa stali prežívateľmi všetkých tých udalostí nielen ako 

pozorovatelia, ale ako plnohodnotní účastníci. Potom cestujete do budúcnosti a 

prežívate všetky potrebné udalosti a všetky ich možnosti vo všetkých ich možných 

spôsoboch realizácie, aktualizácie, manifestácie a výsledku; opäť, nie ako 

pozorovatelia, ale ako plnohodnotní účastníci. 

Túto koncepciu bezpriestorového a bezčasového získavania skúseností, ktoré sú 

potrebné, aby naplnili logické požiadavky toho, čo bolo opísané v kapitole 7 vo 

Veľkej Knihe, ako ju voláš ty, bude pre niektorých z vás nesmierne ťažké 

pochopiť. Ľudská myseľ je obmedzená na myslenie v priestorovo-časových 

pojmoch, v lineárnej modalite, a nie v modalite stavov objavujúcich sa simultánne 

a synchrónne. Táto koncepcia je však dôverne známa niektorým z vašich 

pokročilejších teoretických fyzikov. 

Ako teda z tohto opisu vidíš, dokonca aj keby bol zvolený tento jednotlivý scenár, 

neporušoval by ani nevyvracal požiadavky 7. kapitoly Nového Zjavenia Pána 

Ježiša Krista. 

Podobný príklad možno aplikovať na všetky ostatné možné i nemožné scenáre a 

možnosti voľby. Nech by bol zvolený ktorýkoľvek scenár, nikdy by neporušil 

alebo nevyvrátil, alebo nepoprel nič, čo je potrebné pre správnu, logickú, 
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racionálnu a najvhodnejšiu postupnosť, ako ukončiť negatívny stav a všetky 

ostatné súvisiace faktory. Každá z možných i nemožných volieb by bola nejakým 

spôsobom alebo štýlom prispôsobená týmto požiadavkám. Opäť, pokiaľ ide o 

takéto spôsoby a štýly, existujú nekonečné možnosti aktualizácie, prejavovania sa a 

realizácie tejto dôležitej potreby a požiadavky, z ktorých si môžete vybrať. 

Všetci sa teda upokojte a neobávajte sa, že by Som porušil ktorékoľvek Svoje 

Slovo. Samozrejme, ako z tohto príkladu vidíš, forma manifestácie alebo objavenia 

sa všetkých týchto udalostí je premenlivá, a nie pevná. Potrebujú sa pseudo-

tvorcovia zjaviť ľuďom v celej svojej pseudo-sláve, s ,pompou a ceremóniami‘? 

Mohlo, ale aj nemuselo by sa to tak stať  čo bolo tiež naznačené v zmienenej 7. 

kapitole, kde bolo jasne uvedené, že je to len jeden z mnohých možných scenárov. 

Boli by ste všetci prekvapení, keby ste zistili, že v skutočnosti už chodí po planéte 

Nula mnoho pseudo-tvorcov, ako aj mnoho renegátov, anonymne, inkognito a bez 

toho, aby si niekto uvedomil, kto to skutočne je. Sú za scénou, tajne a potichu 

ovplyvňujúc a zariaďujúc všetky udalosti na vašej planéte v príprave na svoje 

skutočné objavenie sa. Na základe nimi nazhromaždených skúseností sa rozhodnú 

o spôsobe, metóde alebo forme, v ktorej by sa mali ľuďom otvorene objaviť. Jasne 

môžete rozpoznať ich prítomnosť v mnohých faktoroch ľudského života, ako 

napríklad v klonovaní, počítačovej vede, televíznych programoch, filmoch a vo 

všetkých ostatných aspektoch ľudského života. Ste jasnými svedkami 

nezvyčajného návalu všemožných technických úspechov, ktoré boli len pred pár 

rokmi nemysliteľné. Môžem ťa ubezpečiť, Peter, že bez ich prítomnosti, 

angažovania sa a vplyvu by ľudia nikdy neboli schopní dosiahnuť niečo v tak 

krátkom časovom rozpätí. 

Ako teda z tohto všetkého vidíš, nič sa nedeje spôsobom, akým by sa to nemalo 

diať. Musíte však byť trénovaní, aby ste rozmýšľali ako Moji praví predstavitelia, a 

nie ako typickí ľudia. Počas tohto tréningu ste vystavení rôznym alternatívam, 

scenárom, možnostiam, ako aj nemožnostiam, aby ste sa mohli naučiť rozmýšľať 

tak, ako rozmýšľajú praví obyvatelia Môjho pozitívneho stavu, a nie ako 

rozmýšľajú ľudia svojím jednostranným, predpojatým a obmedzeným spôsobom. 

Je veľmi nebezpečné zostať stáť len pri jednom spôsobe vnímania ohľadom 

možných výsledkov čohokoľvek, bez uvedomenia si, čo ďalšie je do toho ešte 

zaangažované, alebo koľko úrovní celého bytia a existencie, ako aj pseudo-bytia a 

pseudo-existencie je zaangažovaných do rozhodovacieho a volebného procesu. 

A to nás privádza k Rosemariinej otázke. Jej otázkou je, či Ja ako Absolútna 

Bytosť s absolútnym poznaním viem, ktorá voľba by bola vykonaná pre ukončenie 

negatívneho stavu a či poznám výsledok tohto všetkého s pseudo-tvorcami a 

renegátmi. Samozrejme, že viem. To je otázka! Naliehavo by Som odporúčal 

osviežiť si pamäť opätovným prečítaním si Zákona Božskej Prozreteľnosti 
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zaznamenaného v kapitole 10 Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista. Jasne definuje, 

ako také Moje Absolútne Poznanie pracuje. 

Predpokladajme však, že by Som sa prikláňal k tomu, aby bola dopredu zjavená 

voľba, ktorá by bola v tomto ohľade vykonaná. Viete si predstaviť okamžité 

dôsledky takého nebezpečného zjavenia? Po prvé, okamžite by Som zrušil platnosť 

všetkých výsledkov experimentov v živote negatívneho stavu. V tom prípade by 

nikto nemohol prijať žiadne správne a konečné poučenie sa o jeho prirodzenosti, 

pretože by neexistovali žiadne dôvody v ňom pokračovať — ak dopredu viete 

výsledok. Všetko by sa zastavilo bez poskytnutia šance alebo príležitosti iným, 

možno dokonca dôležitejším aspektom negatívneho stavu, aby sa odhalili a aby sa 

o nich vedelo. 

Po druhé, všetkých by Som dostal do situácie nezvolenia si žiadnej voľby, pretože 

kto by chcel vyvracať, čo hovorím, predvídam alebo predpovedám Ja? Kto môže 

diskutovať o niečom, čo je oznamované z Absolútneho Stavu? Dopad toho, čo 

prichádza z uvedomenia si, že je to z Absolútneho Poznania, bez schopnosti prísť 

na to svojím vlastným úsilím, by anuloval tvorivé obdarenie všetkých. V tom 

prípade by sa všetci stali nemohúcimi urobiť čokoľvek produktívne, konštruktívne, 

invenčné či tvorivé, posedávajúc, čakajúc na Mňa, aby Som ich nakŕmil lyžičkou 

ako malé deti. A nielen to, ale obralo by ich to o akýkoľvek podnet k životu vôbec. 

Po tretie, každý by to vnímal ako vnucovanie, bez akejkoľvek šance urobiť nejaký 

krok sám od seba, svojou vlastnou slobodnou vôľou a slobodnou voľbou. A bolo 

by mnoho iných možností ohromne devastujúcich a slobodu zabíjajúcich 

dôsledkov. Ako vidíš z tohto stručného vysvetlenia, taký jav by bol v rozpore s 

Mojou Prirodzenosťou, zakorenenou v Absolútnej Slobode a Absolútnej 

Nezávislosti. 

Pokiaľ ide o Rosemariinu prosbu, aby Som v ľudských termínoch poskytol nejakú 

analógiu toho, aký by bol charakter scenára, ktorý mám vo Svojich Absolútnych 

Rezervách, žiadna analógia neexistuje nielen v ľudskej percepčnej a skúsenostnej 

modalite, ale ani v modalite nikoho iného, nikde či v žiadnom čase. Inak by nebol 

Absolútny. 

Môžem vás však ubezpečiť o jednej veci, že dokonca aj tento nezvyčajný a 

nádherný spôsob by obsahoval všetko potrebné, aby splnil požiadavky, ako sa má 

uskutočniť eliminácia negatívneho stavu a Môj Druhý Príchod — ako boli opísané 

napríklad v 7. kapitole Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista. 

Dúfam, že predchádzajúce vysvetlenie ťa zbaví tvojej paniky a úzkosti, Peter, a 

uspokojí tiež pýtajúcich sa. 

Peter: Neviem ako oni, ale ja sa cítim trochu kľudnejšie a pokojnejšie, aj keď stále 

pociťujem závrat a miernu nevoľnosť. Viem, že to čoskoro prejde. Mám ďalšiu 

otázku od Dana, ale aj odo mňa, ktorú by som rád položil. Smiem? 
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Pán Ježiš Kristus: Samozrejme, Peter, začni. 

Peter: Existuje nejaký rozumný a spoľahlivý spôsob, ako počas komunikácie s 

členmi našich pravých duchovných rodín — počas ktorej sa môže z všemožných 

pozitívnych, ale veľmi často tiež z veľmi negatívnych dôvodov objaviť mnoho 

negatívnych entít — rozlíšiť alebo zistiť, kto je kto? 

Pán Ježiš Kristus: Nuž, Peter, istým spôsobom bola táto otázka zodpovedaná v 

tvojom telefonickom rozhovore s Danom. Kvôli ostatným čitateľom však rozviňme 

túto záležitosť. Najdôležitejším nástrojom pre vykonanie takéhoto rozlíšenia je, 

samozrejme, vaša intuícia. V tomto ohľade tí z vás, ktorí sú teraz v role a v pozícii 

Mojich predstaviteľov, sú uvádzaní do stavu ďaleko podstatnejšieho zlepšenia 

svojej intuície, než tomu bolo predtým. S týmto novým zlepšením nebudete mať 

ťažkosti pri zisťovaní toho, kto je kto a čo skutočne od vás chce alebo s akým 

úmyslom sa vám objavil. Existujú však niektoré ďalšie znamenia, aby ste zistili, 

kto je to. Ako vieš, existuje veľa druhov negatívnych entít alebo duchov. 

Predovšetkým, máte pseudo-tvorcov, renegátov, rôznych ďalších predstaviteľov 

rozličných skupín a strán tak pseudo-tvorcov, ako aj renegátov, rôznych ďalších 

tvorov z Pekiel, patriacich každej príslušnej skupine, a nakoniec sú tam takzvaní 

samotárski duchovia, ktorí nepatria k žiadnej konkrétnej skupine, ale potulujú sa 

okolo, robiac všetkým ťažkosti, alebo pripájajúc sa kde môžu vo svojej snahe 

priživovať sa na negatívnosti všetkých jednotlivcov dostupných za tým účelom. 

Každá z týchto skupín, ako aj samotárski duchovia, má trochu iný účinok na vašu 

psychiku, s mierne odlišným zjavom pre tých, ktorí sú schopní vizualizovať si ich 

prítomnosť. Pseudo-tvorcovia a ich príslušní prisluhovači už viac nenavodzujú v 

nikom žiadnu hrôzu alebo strach — ako zvykli krátko po svojom prepustení. Ak je 

to potrebné, jednoducho chladným, vedeckým a nezaujatým spôsobom pozorujú a 

komunikujú. Renegáti a ich rôzni prisluhovači a nasledovníci sa radi objavujú ako 

krutí, brutálni a hroziví, ale niekedy tiež veľmi prefíkaní a v nevyspytateľných 

formách, navodzujúcich také stavy, ako je hrôza, strach a zmätok. Samotárski 

duchovia zvyčajne navodzujú pocity úzkosti, neistoty, zmätenosti a rôzne fyzické 

symptómy, ktoré sprevádzajú úzkostné stavy. Existujú rôzne ďalšie jemné odtiene, 

ktorými sa prejavujú, ktoré sú vlastné rozdielnosti ich vlastnej jedinečnej 

prirodzenosti a politike požiadaviek rôznych ich skupín a frakcií. 

Je to teda v podstate vaša zlepšená intuícia, ktorá vám presne povie, z ktorej 

skupiny alebo frakcie k vám prichádzajú. Vašou povinnosťou v tomto ohľade je 

položiť im otázky bez toho, aby ste sa ich báli alebo aby ste k nim boli odmietaví. 

Nezabúdajte, že mnohí z nich k vám prichádzajú s úmyslom byť konvertovaní do 

pozitívneho stavu. Pretože však nepoznajú žiadne iné správanie alebo prístup, než 

aké majú a aké získali od tých, ktorí ich vyfabrikovali, prichádzajú k vám typickým 

negatívnym spôsobom. Tento spôsob je určený povahou skupiny alebo frakcie, 

alebo príslušného Pekla, ku ktorému patria alebo z ktorého prichádzajú. Preto ak sa 

vám zjavia nejakým hrozivým spôsobom, nie je to vždy preto, že by vás chceli 
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ohrozovať, ako v niektorých iných prípadoch, ale je to preto, že nemajú nič iné vo 

svojom repertoári správania. Len čo im v takýchto prípadoch začnete klásť otázky, 

bude vám úplne jasné, že sa objavili za účelom konverzie, bez ohľadu na to, aké by 

mohlo byť ich vonkajšie správanie. 

V iných prípadoch, keď je jasné, že ich úmyslom pri ich objavení sa nie je nič 

dobré alebo pozitívne a keď sa vás pokúšajú akýmkoľvek spôsobom ohroziť alebo 

zastrašiť, vôbec sa ich nemusíte obávať, ale jednoducho sa cíťte byť neustále, 24 

hodín denne pod Mojimi ochrannými krídlami a pod Mojím ochranným štítom, a 

jednoducho ich odkážte na Mňa. Ja sa o nich postarám. Môžem vás ubezpečiť, že 

nikto, odnikadiaľ z ich domény, vám nemôže spôsobiť žiadnu ujmu, najmä nie 

teraz vo vašej pozícii Mojich pravých predstaviteľov. 

V tomto okamihu, Peter, by Som odporúčal, aby sme pre dnešok skončili, pretože 

to bol pre teba veľmi ťažký deň. Choď na slnko, medituj a relaxuj. Neskôr sa 

porozprávame, ak to bude potrebné. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne. Veľmi rád prijmem Tvoju radu. 
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Tridsiaty Prvý Dialóg 
 

28. januára 1999 

 

Peter: Predovšetkým cítim potrebu ospravedlniť sa Tebe, Danovi a Rosemarie za 

stav svojej mysle a za svoju včerajšiu reakciu na Danove a Rosemariine otázky. 

Vtedy som cítil, že to potrebujem dostať zo seba. 

Pán Ježiš Kristus: Bolo vhodné dostať to zo seba, Peter. Inak by si to držal v sebe, 

a tým stavom by si poskytoval oveľa väčšiu a oveľa škodlivejšiu príležitosť 

skupine negatívnych entít, ktoré ti boli za tým účelom pridelené, aby ťa úplne 

odstavili od našich dialógov a vyvolali v tebe zbytočnú duševnú mučivú úzkosť. V 

tom prípade by si unikol do svojej samoty, ako to rád pri takých príležitostiach 

robievaš, účinne zatvoriac dvere k stavu svojho vnútra a prestanúc komunikovať so 

svojimi priateľmi tak v tomto svete, ako aj vo vašom svete. Vidíš, Peter, toto je 

presne to, čo by tie negatívne entity chceli u teba dosiahnuť. Pokiaľ by si nehovoril 

o tom, čo v tomto ohľade cítiš, zvlášť čo sa týka záležitosti Môjho Nového 

Zjavenia a týchto Dialógov, na dlhé časové obdobie by v tvojom blokovaní uspeli. 

My za žiadnych okolností nechceme, aby sa to stalo. Ako si zvykol hovoriť svojim 

profesijným študentom, ,normálna reakcia pri abnormálnej okolnosti je 

abnormálna‘, to znamená, že je normálne reagovať na abnormálnu okolnosť 

abnormálnym spôsobom. 

V našom prípade sa pred tebou vynáral vážny problém, týkajúci sa možnej 

nezrovnalosti, či dokonca kontradikcie medzi tým, čo vám bolo oznámené v 

Novom Zjavení Pána Ježiša Krista, a tým, čo je v týchto Dialógoch. Keby to bolo 

tak, keby mala taká kontradikcia skutočne existovať, samozrejme, že by si 

spanikáril, pretože by si okamžite predpokladal, že buď neboli odo Mňa vyhlásenia 

vo Veľkej Knihe, alebo nie sú odo Mňa tieto Dialógy. Vieš si predstaviť dôsledky 

toho, ak by to bola pravda? Bolo by to zničujúce pre teba i všetkých ostatných, 

ktorí prijali Moje Nové Zjavenie ako Moje Pravé Slovo. 

Na druhej strane, pozri sa, čo by sa stalo, ak by tvoja reakcia bola taká ako, ,no a 

čo, to je toho, nejdem si s tým robiť starosti. Nech si ten problém vyriešia bez toho, 

aby ma s tým obťažovali. Nejdem márniť svoj čas hľadaním odpovedí alebo 

overovaním si pravdivosti tohto vyhlásenia. Budem prosto pokračovať, akoby sa 

nič nestalo.‘ V tomto prípade by si úspešne podľahol duchovnej arogancii a 

následkom toho by si sa okamžite dostal pod vplyv tej negatívnej skupiny, ktorá ti 

je za týmto účelom pridelená. 

Je teda veľmi dôležité, aby všetko, čo je povedané a zaznamenané počas našich 

dialógov, ako aj počas všetkých ostatných našich interakcií, bolo sprevádzané 

súbežnou neustálou kontrolou, aby sa zaistila pravdivosť, autentickosť a pravosť 

zdroja toho všetkého. A nielen to, ale aby každý jednotlivý čitateľ týchto Dialógov 
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robil prostredníctvom svojej intuície to isté. Je duchovnou zodpovednosťou 

každého čitateľa, aby to robil. 

Ak sa pozrieš, Peter, na výsledok včerajšej udalosti, môžeš veľmi jasne vidieť, aké 

bolo dôležité, aby sa do tvojej pozornosti uviedla záležitosť možnej kontradikcie a 

nezrovnalosti. Bolo to dovolené, aby sa všetkým zaangažovaným na všetkých 

úrovniach a vo všetkých dimenziách poskytlo veľmi rozhodujúce, multivesmírne 

dôležité objasnenie a vysvetlenie. To, čo bolo uvedené v Tridsiatom Dialógu, 

stavia všetko do správnej perspektívy, anulujúc v podstate akékoľvek pochybnosti 

o možnosti kontradikcie a nezrovnalosti. A nielen to, ale jasne to načrtáva 

absolútnu nutnosť mať nekonečné variácie volieb, aby boli všetci ubezpečení, že 

nech si vyberú čokoľvek, bude to správna voľba, pretože žiadna iná voľba by 

neviedla k tomu istému, nanajvýš želateľnému, logickému a rozumnému výsledku. 

Môžem ti úplne jasne povedať, Peter, že nakoľko žiadna sentientná entita, nech sa 

nachádza kdekoľvek, nech sa akokoľvek ďaleko duchovne rozvinula, nie je 

absolútna, ale relatívna, dokonca aj ona potrebuje príležitostné pripomienky tejto 

povahy. Toto nie je len ľudskou výsadou. Samozrejme, pretože sú ľudia tým, čím 

sú, takmer neustále potrebujú byť upomínaní ohľadom všetkého, a najmä ohľadom 

duchovných záležitostí. 

Takže, existujú také otázky, a existujú onaké otázky. Aby Som to vysvetlil: Také 

otázky, aké včera položil Dan a Rosemarie, majú multivesmírny význam. Tie 

potrebujú odpoveď, ktorá by zahrnula a uspokojila všetkých, nielen ľudí, alebo v 

tomto prípade Dana, Rosemarie alebo teba, Peter. Kvôli charakteru a veľkosti ich 

významu musia byť zodpovedané prostredníctvom teba, Peter. Napokon, ty si ten, 

kto ich zaznamenáva a oznamuje všetkým zainteresovaným stranám. Preto je len 

logické a správne, aby si prebral zodpovednosť za ich zodpovedanie. 

Naproti tomu, zober si napríklad otázku položenú pred troma dňami ohľadom 

vzťahu, ktorý môže existovať medzi vami a vaším zamestnávateľom. Je správne 

využívať čas a zdroje vášho zamestnávateľa pre svoje osobné, súkromné potreby, 

ktoré sa netýkajú vám pridelenej práce? Nuž, tieto druhy otázok nespadajú do 

vyššie zmienenej kategórie multivesmírneho významu. Je to čosi, čo je medzi vami 

a vaším zamestnávateľom, ako aj medzi Mnou a vami. Existujú odlišné situácie, 

odlišní zamestnávatelia, odlišné dohody a odlišné možnosti, ktoré majú od jedného 

prípadu k druhému úplne inú konotáciu, v závislosti od politiky prijatej príslušným 

zamestnávateľom. Duchovný význam vášho správania, pokiaľ ste na mieste svojho 

zamestnania, je úplne individualizovaný a zosobnený, takže len vy môžete 

zodpovedať tú otázku prostredníctvom vášho vlastného rozlišovania a intuície a 

priamej komunikácie so Mnou — akýmkoľvek vám dostupným spôsobom. Kvôli 

tomuto faktoru otázky tohto typu nemôžu byť zodpovedané prostredníctvom teba 

alebo prostredníctvom niekoho iného v tejto veci, ale len prostredníctvom 

samotného/samotnej pýtajúceho sa. 
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Toto je dôvod, prečo bolo tak veľakrát zdôrazňované, ako je pre každého z vás 

dôležité, aby sa naučil klásť svoje vlastné otázky a dostávať svoje vlastné 

odpovede — akýmkoľvek jemu/jej dostupným spôsobom — a aby sa nespoliehal 

na teba, Peter, alebo na niekoho iného. Nechceme, aby bol niekto závislý od toho, 

čo povieš ty, Peter, alebo čo poviem Ja prostredníctvom teba, pretože by to 

skončilo úplnou pasivitou pýtajúceho sa a jeho/jej duchovnou nemohúcnosťou, ako 

aj vyhýbaním sa zodpovednosti, ktorú v tomto ohľade každý má. Dopadnúť takto 

znamená zaradiť sa do negatívneho stavu. Len otázky týkajúce sa záležitostí Môjho 

Nového Zjavenia a obsahu týchto Dialógov, ako aj otázky, ktoré majú 

multivesmírny význam, je správne a potrebné zodpovedať prostredníctvom teba, 

Peter, pretože robiť to je tvoja rola a úloha. Prečo je to tak, sme si už vysvetlili v 

predošlom Dialógu. 

Peter: Keď už hovoríme o otázkach, ako sa Ti páči komentár, ktorý urobila dnes 

ráno Dr. Ardyth Noremová z Arizóny v jej e-maile ohľadom toho, že som Ťa 

oslovil ,Pane‘? Má pocit, že oslovovaním Ťa ,Pane‘ snáď opomínam feminínne 

aspekty Tvojej Prirodzenosti, zdôrazňujúc namiesto toho Tvoj maskulínny aspekt. 

Z mojej strany to, samozrejme — ako som to cítil vtedy — bola skôr obvyklá 

reakcia, akoby som sa rozprával so svojím mužským predstaveným, ktorý je 

vysoko nado mnou v typicky ľudskej konotácii. Keď som Ťa tak nazval, ani len 

vzdialene mi neprišila na um žiadna neúcta alebo úmysel znížiť význam Tvojho 

feminínneho princípu. 

Pán Ježiš Kristus: Aj keď je pravda, že z tvojho osobného hľadiska to bola určitá 

obvyklá reakcia, v skutočnosti, v pravej realite, si bol takmer prinútený osloviť Ma 

tak, pretože, po prvé, bolo to, akoby sa jeden muž zhováral s druhým mužom, a po 

druhé, konotácia, v ktorej k tomu došlo, si vyžadovala, aby si Ma vnímal ako 

svojho Nebeského Otca. Súčasne, logická a intelektuálna diskusia Dialógov 

spôsobila, že bolo pre teba pohodlnejšie osloviť Ma ,Pane‘, pretože je to z 

Prirodzenosti Mojej typickej Absolútnej Maskulinity. Nech je však všetkým 

známe, že počas tejto diskusie je a bude vždy na patričnom mieste Absolútne 

Zrovnoprávnenie Mojej Absolútnej Maskulinity a Mojej Absolútnej Feminity, nech 

Som oslovený akýmkoľvek spôsobom. Toto platí aj ohľadom toho, ako Som 

vnímaný v tvojej mysli, Peter. 

Takže, nič v zlom voči Ardyth, a je dobre, že ti tento fakt pripomenula, hoci, 

môžem ju ubezpečiť, že v tvojej mysli, Peter, nikdy neexistoval sklon, túžba alebo 

tendencia opomínať alebo potláčať, alebo vidieť feminínne aspekty ako menej 

hodnotné alebo menej dôležité než maskulínne aspekty. Opak je pravdou. Môžem 

dosvedčiť, že ty, Peter, si bol veľmi progresívny v tomto ohľade už pred mnohými 

rokmi (pred 46 rokmi), kým si bol ešte uväznený v bývalom Sovietskom zväze. 

Pamätáš si, čo si si zapísal do svojho osobného filozofického denníka, ktorý 

zabavila KGB — Sovietska tajná služba? S ohromným zanietením si hlásal a 

obhajoval záležitosť úplného zrovnoprávnenia mužov a žien, a ako sú rovnako 

hodnotní a potrební a ako by jedno pohlavie nemalo byť nikdy vyvyšované nad 



Dialóg 31 

- 229 - 

druhé. A pamätáš sa, Peter, ako boli počas tvojich súdnych procesov tie pasáže 

čítané a ako sa ti traja sudcovia v porote — samozrejme, všetko muži — 

vysmievali za to, že si mohol prísť s tak bláznivou predstavou? Len zapisujúca 

sekretárka, ktorou bola žena, veľmi plachým a trasúcim sa hlasom učinila vtipné 

poznámky na tvoju obranu v tej veci. Ako vieš, v tých dňoch nikto absolútne 

nespochybňoval takzvanú nadradenosť mužov nad ženami. Takže aj v tomto 

ohľade si poriadne predbehol svoju dobu, Peter. 

Peter: Každopádne, Ardyth má pravdu a ja budem odteraz určite opatrnejší. Chcel 

by Si sa v tomto okamihu venovať nejakým iným záležitostiam, ako mi bolo 

naznačené počas mojej rannej prechádzky, meditácie a dialógov s Tebou? 

Pán Ježiš Kristus: Áno, Peter. Záležitosť, ktorej sa treba dnes ďalej venovať, sa 

týka pojmov predpovede a možnosti. 

V ľudskej prirodzenosti a v prirodzenosti negatívneho stavu vo všeobecnosti 

existuje sklon vnímať všetko ako trvalo fixné, nemodifikovateľné a nemenné. Toto 

si tu znovu opakujeme, pretože je potrebné pripomenúť si to kvôli vyhnutiu sa 

akýmkoľvek možným negatívnym reakciám, pokiaľ sa veci neodohrajú takým 

spôsobom, ako to každý očakáva, lebo tak boli buď predpovedané, alebo 

naznačené. Nesťažujte sa teda na nadbytočnosť alebo opakovanie v tomto ohľade. 

Vezmi si napríklad biblické predpovede podľa prorokov Starého zákona a z 

Apokalypsy v Novom zákone, ako aj niektoré Moje vlastné predpovede, ako sú 

zaznamenané napríklad v Evanjeliu podľa Matúša, v kapitolách 24 – 25 a inde. 

Ktokoľvek ich číta, považuje za samozrejmé, že sa doslovne naplnia v tom či onom 

čase na vašej planéte, a nikde inde. Koniec koncov, ak Boh — Ja, niečo predpovie, 

musí to tak byť za každých okolností, akoby Boh — Ja, nebol schopný zmeniť 

Svoju mienku a neustále, bez akéhokoľvek ohľadu na kohokoľvek či čokoľvek, 

doťahoval až do konca všetko, čo predpovedal alebo určil. Moji učeníci si 

napríklad boli tak istí, že všetko, čo Som povedal, predpovedal, alebo určil, sa splní 

počas ich života na planéte Nula, že keď prišli do duchovného sveta a zistili svoj 

omyl v tejto veci, ako aj v mnohých iných veciach, boli, takpovediac, k smrti 

šokovaní a trvalo im určitú dobu, kým sa prispôsobili faktu, že veci nie sú vždy 

také, aké sa zdajú byť. 

V tom prípade sa môžeš opýtať: Prečo by si mal chcieť robiť nejaké predpovede 

prostredníctvom niekoho? Dôležitosť oných biblických predpovedí alebo 

podobných minulých predpovedí je v ich funkcii, a nie až tak v tom, čo obsahujú 

alebo čo hovoria. Boli mienené ako varovania, aby všetkým zaangažovaným 

poskytli šancu napraviť svoje cesty, uznať potrebu zmeny a vytvoriť si iný spôsob 

života, ktorý by umožnil, aby sa vyhli alebo aby úplne anulovali potrebu splnenia 

sa predpovedí. 

Ako vieš z predošlých vyhlásení, každé správanie alebo voľba, ktorú niekto učiní v 

prospech nejakého zavedeného životného štýlu, prináša na základe duchovných 
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zákonov svoje dôsledky, výsledky a následky. Na základe Absolútneho Zákona 

Môjho Absolútneho Bezpodmienečného Milosrdenstva a Odpustenia je najskôr 

nutné načrtnúť všetky možné výsledky akéhokoľvek správania alebo voľby, a 

súčasne poskytnúť rôzne iné alternatívy, iných správaní alebo volieb, ktoré by 

mohli byť vybrané, aby sa každý vyvaroval alebo aby úplne anuloval čokoľvek, čo 

bolo v takých predpovediach obsiahnuté. Takto to je, bodka. Takto sú veci 

usporiadané v celom bytí a existencii a pseudo-bytí a pseudo-existencii. 

V tomto zmysle sa teda skutočne musíte na akékoľvek predpovede pozerať ako na 

možnosti, ktoré sa môžu, ale aj nemusia uskutočniť, v závislosti od alternatívnych 

volieb, ktoré by mohli byť vybrané tými, ktorí sú oslovovaní alebo ktorým sú také 

predpovede adresované. Toto je jeden z najdôležitejších dôvodov, prečo sú v 

Mojom Novom Zjavení (ako napríklad v jeho 7. kapitole) také prognostické alebo 

predvídajúce vyhlásenia vždy sprevádzané konštatovaním, že toto je jeden z 

možných scenárov, ako by sa veci mohli stať, a že existuje mnoho iných možností, 

ako sa také veci môžu prejaviť alebo nastať. Preto, na základe tohto faktora, nikdy 

nelipnite len na jednej z možností, ktoré sa vám núkajú len ako príklad toho, ako 

by sa veci mohli odohrať, a nie že sa odohrajú presne tak, ako sú opisované. Môžu 

sa tak odohrať, ale aj nemusia. 

Ako si pred časom povedal, Peter, ak ti je niečo dávané ako príklad, ako by sa veci 

mohli odohrať, v našom konkrétnom prípade ako príklad toho, ako sa odohrá 

ukončenie negatívneho stavu, mávaš podozrenie, že sa to tak neodohrá. Na základe 

multiverzálneho faktora, že je povedané, že sa to odohrá tým spôsobom, v 

bezpriestorovom a bezčasovom stave a kontinuu sa to už plní. Ak sa to tým či 

oným spôsobom plní a umiestňuje do Univerzality-Toho-Všetkého, potom je jasné, 

že sa uvažuje o nejakom inom scenári alebo voľbe, ktorá sa ešte neuskutočnila. Tu 

musíte pochopiť veľmi dôležité pravidlo, ktoré bude veľmi ťažké pochopiť vaším 

ľudským aspektom vašej mysle: Vždy, keď je vám niečo oznamované vo forme 

predpovedí alebo predvídaní a keď sú také predpovede alebo predvídania 

sprevádzané opisným príkladom, ako by sa to mohlo stať, na základe faktora, že to 

bolo vyslovené, v bezpriestorovej a bezčasovej dimenzii sa to skutočne tak deje. 

Ako Som povedal, pochopiť toto vyhlásenie bude pre vás veľmi ťažké. 

Na druhej strane, musíte si jasne uvedomiť — a toto je niečo, čo uniklo dokonca aj 

Mojim vlastným učeníkom, kým ešte žili po Mojom odchode na planéte Nula — že 

vždy, keď sú učinené vyhlásenia tejto povahy, týkajú sa multidimenzionálnych 

pomerov, a že sa veľmi zriedka skutočne nejako fyzicky navonok týkajú niečoho 

na planéte Nula. Na planéte Nula sa účinok zvyčajne neobjaví ani tak na fyzickej 

úrovni, ako skôr na úrovni ľudskej mysle a ich životného štýlu. Účinok je teda skôr 

duchovného a duševného charakteru než fyzického a vonkajšieho. Fyzické a 

vonkajšie aspekty sa môžu zmeniť v dôsledku duchovných a duševných zmien, 

vždy sa však oneskorujú — niekedy dokonca o tisícročia. 
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Ako vieš, u ľudí bola, nanešťastie, ich vonkajšia vedomá myseľ úplne odpojená od 

všetkých ostatných úrovní ich mysle, najmä a zvlášť od ich duchovnej úrovne. 

Z toho dôvodu nie sú schopní vnímať žiadne udalosti, javy alebo pomery všetkých 

ostatných úrovní a dimenzií multivesmíru. Rôznymi aspektmi svojej viacúrovňovej 

mysle sú však s nimi všetkými spojení bez toho, aby si vedome uvedomovali, že je 

to tak. A nielen to, ale plne sa podieľajú na všetkých udalostiach v iných 

dimenziách bez toho, aby mali čo i len najnepatrnejšie podozrenie, že je to tak. 

Dôvod pre toto neuvedomovanie si je zakorenený vo fakte, že bolo nutné odpojiť 

ich vonkajšiu ľudskú vedomú myseľ od akéhokoľvek spojenia tak s ostatnými 

úrovňami ich mysle, ako aj s ostatnými dimenziami. 

Ako bolo predtým uvedené niekoľkokrát, urobilo sa to za účelom uvedenia ľudí do 

pozície slobody voľby, aby sa anulovala nutnosť byť negatívny na základe vnútení 

zo strany síl negatívneho stavu. Namiesto toho sa môžu rozhodnúť byť takí či 

onakí na základe svojej vlastnej slobodnej vôle a voľby. Ak by spojenie ich ľudskej 

vedomej mysle so všetkým ostatným a so všetkými ostatnými zostalo nedotknuté, 

keďže ľudia sú štruktúrovaní tak, aby boli vrodene závislí od niekoho alebo 

niečoho iného, boli by pod neustálym vplyvom druhých, z ostatných dimenzií, 

ktorí majú podľa ich názoru oveľa vyššie vedomosti a schopnosti než oni. Ľudia by 

teda robili všetko, čo by im bolo povedané, a nie to, čo by chceli robiť podľa svojej 

vlastnej slobody voľby. V tom prípade by im však nič z ich činov alebo skutkov 

nemohlo byť prisvojené alebo prisúdené, pretože v konečnom dôsledku by tieto 

neboli ich. V tom prípade by ľudia navždy zostali neschopní učiniť svoje vlastné 

voľby svojou vlastnou slobodnou vôľou. 

Keby sa malo stať niečo také, negatívny stav by nikdy nemohol byť eliminovaný, 

pretože niekto tam vonku — ľudia — by nebol schopný učiniť žiadnu voľbu 

samostatne. Kvôli faktu, že prirodzenosť negatívneho stavu je zakorenená v živote 

vnútení, museli by ste úplne eliminovať ľudí z akejkoľvek modality života, bez 

možnosti spasiť ich, aby ste negatívny stav doviedli do jeho večného konca. Pokiaľ 

existuje nejaký život z vnútenia, negatívny stav prekvitá a expanduje. Toto je jeden 

z hlavných dôvodov, prečo bolo nutné pretrhnúť spojenie ľudskej vonkajšej mysle 

so všetkými ostatnými a so všetkým ostatným v iných dimenziách. Ako vieš, toto 

sa uskutočnilo predovšetkým počas Môjho Prvého Príchodu. Ako si pamätáš, 

predtým boli ľudia schopní vidieť bytosti z iných dimenzií, chodiace medzi nimi. 

A toto nás privádza k ďalšej možnosti, ako by sa veci usporiadali, ak by sa učinila 

voľba, že by sa ani pseudo-tvorcovia, ani renegáti fyzicky neobjavili na planéte 

Nula. Len čo sa uvidí, že ľudia sú pevne ukotvení a zapustili korene v živote svojej 

slobody voľby, postupne a pomaly, aby sa vyhlo nebezpečnému šoku, opätovne 

vytvoríte spojenie ich vonkajšej vedomej mysle so zvyškom ich mysle a so 

všetkými ostatnými dimenziami, vybudovaním trvalej priamej linky k nim 

všetkým. V tomto novom stave by boli schopní nielen vnímať všetko, čo sa tam 

deje, ale boli by tiež schopní aktívne komunikovať so všetkými ich príslušnými 

obyvateľmi. Tak by bolo vytvorené fyzické spojenie s ostatnými svetmi a planéta 
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Nula by bola pohltená v ich sfére. V tom prípade by ľudia mohli pozorovať a 

dozvedieť sa, ako pseudo-tvorcovia, renegáti a ich príslušní prisluhovači urobili to, 

čo urobili; ako došlo k aktivácii negatívneho stavu; ako boli vyfabrikovaní; kto boli 

ich skutoční ,stvoritelia‘; a všetky ostatné veci týkajúce sa tejto záležitosti. 

Pseudo-tvorcovia by prišli k ľuďom týmto jednotlivým spôsobom, odhalili by sa 

ľuďom, presvedčili by ich, že oni sú jediní stvoritelia a bohovia, atď., bez 

skutočného fyzického objavenia sa na planéte Nula. Pretože by však teraz planéta 

Nula a ľudská vonkajšia vedomá myseľ bola tiež pohltená vo sfére iných dimenzií, 

tým faktorom by boli schopní plne sa podieľať na konečnej fáze druhého príchodu 

pseudo-tvorcov. Potom by tým istým spôsobom boli plnými účastníkmi konečnej 

fázy Môjho Druhého Príchodu. Tak by boli všetky faktory pre splnenie všetkých 

požiadaviek pre ukončenie negatívneho stavu na patričnom mieste, ako to bolo 

načrtnuté napríklad v 7. kapitole Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista. Vidíš, 

Peter, a vy všetci, ktorí čítate tieto slová, ako by bolo možné uskutočniť všetko, čo 

je v tomto ohľade potrebné uskutočniť? A ako je možné mať veľa rôznych 

scenárov bez porušenia alebo vyvrátenia akýchkoľvek požiadaviek na odohranie sa 

tohto? A dal Som len dva príklady: jeden včera a jeden v tomto Dialógu. Môžem 

vás uistiť, že sú možné mnohé iné. Tieto sú však nateraz pre vaše správne 

pochopenie tejto záležitosti dostačujúce. Z toho dôvodu by Som odporúčal, aby 

sme pre dnešok skončili so zaželaním ti veľmi príjemného dňa. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za Tvoje vysvetlenia. Veľmi som sa im potešil. 
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Tridsiaty Druhý Dialóg 
 

29. januára 1999 

 

Peter: Dnes ráno nemám žiadne špecifické otázky alebo záležitosti. Chcel by som 

sa však pokorne opýtať, či Ty nemáš niečo, čo by Si nám oznámil? 

Pán Ježiš Kristus: Ďakujem, Peter, za opýtanie. Áno, skutočne mám niečo, čo by 

Som chcel prediskutovať. Väčšina z toho bude vo forme pripomienky a 

opätovného konštatovania. Nechcem však, aby ste mali pocit, že Sa opakujem. 

Akékoľvek také opätovné konštatovanie má nejaký dôležitý význam, najmä na 

ostatných úrovniach, nielen na ľudskej úrovni, kvôli krehkej, nespoľahlivej a 

zábudlivej ľudskej pamäti. 

Začnime záležitosťou dôležitosti čohokoľvek, čo je povedané počas našich 

dialógov. Niekedy sa vám určité konštatovania môžu zdať na prvý pohľad z vašej 

ľudskej perspektívy menej dôležité. Dobrým príkladom takej perspektívy je prvý 

dojem, ktorý by mohol mať každý po prečítaní si Tridsiateho Prvého Dialógu. 

Samozrejme, po dôkladnom opätovnom prečítaní si jeho obsahu, ako to tak 

výstižne poznamenal Dan, si uvedomíte, aký má hlboký, revolučný význam. 

Predpokladajme však na chvíľu, že niektoré vyhlásenia v týchto Dialógoch sú z 

vašej ľudskej perspektívy menej dôležité, alebo že vôbec nie sú dôležité. Len ľudia 

ich môžu takto vnímať. Prečo? Pretože, ako bolo uvedené veľakrát predtým, 

ľudská perspektíva je hrubo obmedzená v rámci toho, čo sú ľudia schopní rozlíšiť, 

vidieť, počuť alebo cítiť. Sú obmedzení len na vnímanie toho, čo im dovoľujú 

vnímať a/alebo prijímať ich vonkajšie zmyslové orgány. Čokoľvek nad alebo mimo 

nich ľuďom úplne uniká. Ľudia sú teda pripravení o vnímanie a prijímanie vecí, 

ktoré sa odohrávajú inde, v iných dimenziách. 

Uváž toto: Keď Ja, Pán Ježiš Kristus, komunikujem, hovorím alebo konverzujem s 

tebou, Peter, počas našich dialógov, kvôli tvojej pozícii, role a úlohe transmitera 

Môjho Nového Zjavenia sú zapojené do počúvania toho, čo hovorím, všetky 

dimenzie v multivesmíre, ako aj všetky ich príslušné svety. Čokoľvek, čo poviem, 

nech je to akokoľvek vnímané vašou ľudskou vonkajšou mysľou — či už ako 

menej dôležité, alebo ako úplne nedôležité — podľa vnímania a rozsahu chápania 

ostatných nie-ľudských tvorov má každé jednotlivé slovo, každá jednotlivá bodka a 

každé jednotlivé znamienko ohromnú dôležitosť a význam. Oni sa na to nepozerajú 

ako ľudia vo svojej singulárnej schopnosti, obmedzení na ich vlastný vonkajší svet, 

ale multivesmírnym, multiúrovňovým a multištrukturálnym spôsobom. 

Je tu však ďalšia veľmi dôležitá stránka tejto záležitosti. Týka sa jedného ohromne 

dôležitého aspektu práve nastávajúceho posunu. Aký je účinok týchto dialógov 

zvlášť a Môjho Nového Zjavenia ako celku vo všeobecnosti na obyvateľov Zóny 
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Vymiestnenia a na všetky ich príslušné pseudo-svety a Peklá? Aj toto sa týka 

záležitosti potreby opätovných konštatovaní a opakovaní. 

Ako vieš, Peter, naše dialógy pokračujú konverzačným spôsobom, ako keď dvaja 

ľudia sedia a pokojne sa spolu zhovárajú, diskutujúc o rôznych témach spoločného 

záujmu. Toto je čosi nové nielen pre všetkých v Mojom Stvorení a jeho 

Multivesmíre, ale aj pre členov negatívneho stavu ako celku. Aj keď sa niektoré 

prvky tohto typu konverzácie objavili po prvýkrát v Koroláriách..., jedinečnosťou 

našich dialógov je fakt, že v tomto procese nie je použitý žiadny vonkajší 

sprostredkovateľ. Nevyužívam nikoho hlasivky, ústa alebo reč, aby Som sa s tebou 

rozprával, ako to bolo v Koroláriách..., prinajmenšom v niektorom z ich Doplnkov 

(Tretí, Pätnásty, Dvadsiaty a dva Súkromné Rozhovory). Tentoraz sa to všetko deje 

v tvojej mysli. Dokonca aj keď zaznamenávaš túto konverzáciu práve teraz, jasne 

Ma počuješ vo svojej mysli, ako sa s tebou zhováram. 

Aký je význam tohto typu alebo spôsobu konverzácie bez priameho zapojenia 

kohokoľvek do tohto procesu alebo do toho, ako sa odohráva? Som len Ja a ty. 

Všetci ostatní bez vyrušovania alebo zasahovania pozorne načúvajú. Naproti tomu, 

členom negatívneho stavu takáto konverzácia, ako sa odohráva v tu-a-teraz, uniká. 

Keď si však pozorne niekoľkokrát opätovne prečítaš každý Dialóg, alebo keď si ich 

Dan z New Yorku niekoľkokrát veľmi pozorne opätovne prečíta kvôli redigovaniu, 

v tom procese sa obsah týchto Dialógov sprístupní aj im. 

Avšak v dôsledku konverzačnej formy týchto Dialógov, ako si ich opäť čítaš, Môj 

hlas znie v tvojej mysli jasne, akoby sa to dialo tu-a-teraz. Tento faktor je veľmi 

dôležitý, dôležitejší, než si ktokoľvek z vás dokáže predstaviť. Čo sa deje, keď ich 

opätovne čítaš a čítaný materiál počúvajú úplne všetci členovia negatívneho stavu? 

Môj hlas, ktorý teraz plne poznávajú ako hlas Pána Ježiša Krista, znie priamo aj v 

ich mysliach. Nie je to, akoby si ich čítal ty, Peter, alebo Dan, alebo ktorýkoľvek 

iný čitateľ, ktorý ich číta, alebo akoby ich oni čítali v knižnej forme, ale je to 

priama komunikácia z mysle do mysle Mojím osobným hlasom. Kvôli tomuto 

monumentálnemu faktoru nikto v Peklách ani nikde inde v Zóne Vymiestnenia nie 

je schopný rušiť tento proces alebo vnucovať akékoľvek skreslenia čomukoľvek, 

čo počujú. 

Tento životne dôležitý a rozhodujúci faktor buduje konečný základ pre zasvätenie 

všetkých v negatívnom stave do pravej prirodzenosti pozitívneho stavu, a hlavne 

do Mojej Pravej Novej Prirodzenosti. Ako vieš, členovia negatívneho stavu sú 

držaní v hlbokej temnote ohľadom Mojej Prirodzenosti a prirodzenosti Môjho 

pozitívneho stavu. Áno, mali k dispozícii Moje Nové Zjavenie a jeho Doplnky, ale 

ich pravý, neskreslený a nesfalšovaný obsah vodcovia ich príslušných Pekiel vo 

svojej doméne pred svojím obyčajným ľudom utajili. Namiesto toho im 

prezentovali prepísanú verziu, v ktorej bolo každé slovo zmenené na čisté lži a 

skreslenia. Nemali teda žiadny priamy prístup k pravému obsahu Môjho Nového 

Zjavenia. Čokoľvek, čo bolo vtedy transmitované v Mojom Novom Zjavení, 
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neznelo v ich mysliach vo forme Môjho Božského Hlasu. Ako vieš, v tom čase 

bolo potrebné, aby mali informácie, obsiahnuté v Mojom Novom Zjavení, 

sprístupnené a čítali ich najskôr členovia Môjho pozitívneho stavu. Členovia 

negatívneho stavu boli zatiaľ držaní v temnote ohľadom všetkého, čo sa kdekoľvek 

odohrávalo. 

Avšak so súčasným posunom je Môj pozitívny stav umiestnený priamo doprostred 

negatívneho stavu úplne iným spôsobom, než tomu bolo od doby, keď boli v 

Peklách zriadené Moje stanovištia. Tento nový spôsob umiestnenia sa uskutočňuje 

pomocou týchto Dialógov, ktoré členom negatívneho stavu umožňujú, aby Ma bez 

akéhokoľvek rušenia počuli priamo vo svojich mysliach. Kvôli tomuto faktoru, 

keď sa v týchto Dialógoch niečo opakuje, opätovne uvádza, alebo opätovne tvrdí, 

nerobí sa to len vo vašom záujme, ale predovšetkým a hlavne v ich záujme. Do 

tohto procesu sú v rôznych časoch zaangažované odlišné oblasti, odlišné skupiny a 

odlišné spoločnosti ich ríše. Slovo ,časy‘ je veľmi úbohým priblížením toho, o čom 

v tomto ohľade hovorím. Ich odlišný stav a pozícia im dovoľuje, aby sa zapojili do 

tohto procesu na veľmi odlišnej úrovni. Keď tú úroveň transponujete na vašu 

ľudskú úroveň, na vašej úrovni sa to prejaví ako rozdiel v čase. Odtiaľ teda potreba 

opakovať, opätovne uvádzať, alebo opätovne potvrdzovať z vašej ľudskej úrovne. 

Bývalá tendencia vládcov Pekiel tajiť svojim prívržencom čokoľvek, čo prišlo z 

pozitívneho stavu, skresliac a sfalšujúc následne všetko, čo im prezentovali, má 

analógiu v katolíckej cirkvi na vašej planéte. Ako vieš, po mnoho stáročí katolícka 

cirkev zakazovala svojim členom čítanie Biblie, pod trestom vylúčenia, či dokonca 

smrti upálením. Vždy, keď nejaký kňaz čítal niečo z Biblie, bolo to čítané v 

latinčine, aby prostý ľud vôbec nechápal čítaný materiál. Namiesto toho mu bol 

poskytovaný katechizmus, ktorý o Mojej Prirodzenosti a o všetkom ostatnom, 

týkajúcom sa pozitívneho stavu, neobsahoval nič iné než skreslenia a lži. To bol 

spôsob, ako katolícka cirkev držala svojich nasledovníkov v temnote. Dlhý čas 

neboli k dispozícii žiadne iné preklady Biblie, len latinské a cyrilické, obidva mimo 

dosahu prostého ľudu. 

Kým Luther neinicioval reformné hnutie, Biblia nebola okrem kňazov sprístupnená 

nikomu inému. Bol to Luther, kto po prvýkrát preložil Bibliu do nemčiny. 

Nasledujúc jeho príklad, postupne sa objavilo veľké množstvo prekladov Biblie v 

iných jazykoch. Avšak aj teraz katolícka cirkev len s nechuťou umožňuje slúženie 

omší vo svojich kostoloch v zrozumiteľnom jazyku, s čítaním veršov Biblie v 

jazyku dotyčnej krajiny. Naproti tomu, pápež ešte stále slúži svoje omše v 

latinčine. Ako teda vidíš, veľmi jasne ti to hovorí, kto riadi katolícku cirkev. 

V ostatných, nekatolíckych denomináciách kresťanských cirkví musel negatívny 

stav zaujať úplne iný prístup. Kvôli faktu, že sily negatívneho stavu už viac neboli 

schopné ľuďom a ostatným brániť v čítaní Biblie v ich vlastnom jazyku, veľmi 

účinne a úspešne obišli tento problém tak, že ľudí a ostatných primäli, aby vnímali 

všetko, čo je obsiahnuté v Biblii a podobných takzvaných Svätých knihách, v 
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externom, doslovnom zmysle. Tak bolo všetko, čo sa týkalo pravej prirodzenosti 

negatívneho stavu, ako aj pravej prirodzenosti pozitívneho stavu a Mojej pravej 

Prirodzenosti, neustále pred nimi skryté. Ako vieš, z duchovného hľadiska nemá 

doslovný význam vôbec žiadny význam. Takže, umožnením existencie rôznych 

prekladov Biblie nevznikla z perspektívy síl negatívneho stavu žiadna škoda. V 

skutočnosti si uvedomili ohromný potenciál, ktorý im také preklady poskytli. 

Protichodné vyhlásenia Biblie a ostatných podobných kníh boli využité na ďalšie 

rozdeľovanie, štiepenie a trieštenie všetkých náboženských systémov existujúcich 

na planéte Nula. 

Súčasná situácia je však úplne iná. Súčasný nastávajúci posun dovoľuje úplne iný 

prístup ku všetkým záležitostiam života, a zvlášť k duchovným záležitostiam. 

Kvôli forme, v akej sa objavujú tieto Dialógy — konverzačnej forme — aj keď sú 

kvôli ľuďom a niektorým ďalším (kto sú tí ďalší, bolo vysvetlené v jednom z 

predchádzajúcich Dialógov) ešte stále zapisované, ich obsah, idey a čokoľvek, čo 

sa v nich píše, znie priamo v mysli každého Mojím hlasom, bez zjavnej mediácie 

cez niekoho. Tak, ako Ma ty, Peter, počuješ odpovedať a rozprávať sa s tebou 

priamo v tvojej mysli, tak ma počujú aj všetci ostatní v pozitívnom stave a v 

negatívnom stave. A to sa so všetkými v pozitívnom stave deje simultánne a 

synchrónne presne v tom momente, ako sa zhovárame, a v negatívnom stave presne 

vtedy, ako si ich opätovne čítaš, keď Môj hlas opäť znie v tvojej mysli. Tento 

dôležitý fenomén zažije aj každý prípadný čitateľ na tejto planéte. Vždy, keď 

budete čítať Moje odpovede, vyhlásenia, vysvetlenia alebo spresnenia k 

akýmkoľvek otázkam, ktoré si Mi položil buď ty, Peter, alebo prostredníctvom teba 

niekto iný, tie budú znieť vo vašej mysli Mojím hlasom, prispôsobeným osobnej, 

jedinečnej a individualizovanej štruktúre vašej mysle. Vždy, keď zažijete takýto 

spôsob oznamovania, úplne súčasne to bude každý, kto je pri vás prítomný z 

oblasti alebo sféry vplyvu negatívneho stavu, počuť vo svojej vlastnej mysli Mojím 

hlasom. 

Dôležitosť opätovného čítania týchto Dialógov a následne opätovného čítania 

Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista a jeho Korolárií... — koldokola, zas a znovu 

— tkvie vo fakte, že vždy, keď to urobíte, bude k vám pripojená iná skupina členov 

negatívneho stavu, umožňujúc im, aby to, čo je hovorené, počuli vo svojej vlastnej 

mysli Mojím hlasom. Kombinované čítanie všetkých troch zdrojov Môjho Nového 

Zjavenia je v tomto časovom bode rozhodujúce. Predtým nebol položený žiadny 

základ pre to, aby sa toto čítanie podniklo týmto spôsobom. Aj keď boli počas 

vašich predchádzajúcich čítaní Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista a jeho 

Korolárií... tiež pri vás prítomní členovia určitých skupín negatívneho stavu, oni ho 

čítali s vami a prostredníctvom vás, a počas toho nepočuli Môj hlas vo svojej 

mysli. Kvôli tomuto faktoru mohli čítaný materiál interpretovať buď z pozície 

vášho chápania, alebo z pozície vnútení prostredníctvom pekelných prekladateľov, 

ktorí ho zmenili na čisté lži a skreslenia. 
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Avšak v súčasnosti, kvôli tomuto úplne novému faktoru, vám z vašej pozície 

čítania týchto troch zdrojov Môjho Nového Zjavenia ako Moji praví predstavitelia 

toto umožní rozoznať vo vašej mysli Môj hlas, aby vám tieto veci nehovoril čítaný 

materiál, ale priamo Ja, hovoriac vám ich uprostred vašej vlastnej mysle. Súčasne 

sa Môj hlas bude veľmi jasne ozývať v mysliach všetkých negatívnych duchov, 

ktorí sa k vám za týmto účelom pri každom vašom čítaní pripoja. Budú teda počuť 

Mňa, a nie vás alebo niekoho iného z ich ríše. Vidíš ohromnú dôležitosť povahy 

tohto posunu v tomto ohľade? Postupne a pomaly členovia negatívneho stavu ako 

celok už viac nebudú dostávať len lži a skreslenia — ako tomu bolo až doteraz, ale 

úplne po prvýkrát budú dostávať čistú Pravdu v jej neskreslenej a nesfalšovanej 

forme. Toto bude monumentálny úspech. Ako z tohto faktu vidíš, položí to základ, 

na ktorom sa možnosť a potenciál konverzie každého v negatívnom stave a večná 

eliminácia negatívneho stavu samotného stane skutočnou realitou. 

Z tejto diskusie budete tiež schopní vydedukovať rozdiel medzi vaším minulým 

bytím Mojimi agentmi a terajším bytím Mojimi predstaviteľmi. Pokiaľ ste pôsobili 

ako Moji agenti, z pozície planéty Nula a negatívneho stavu vo všeobecnosti, 

všetky príslušné informácie o akýchkoľvek významných duchovných javoch bolo 

negatívnemu stavu potrebné poskytovať prostredníctvom spôsobu vášho 

vonkajšieho správania a vstupu, bez Môjho priameho hmatateľného angažovania 

sa, angažujúc sa len okrajovo. V tom čase to bolo nutnou podmienkou, pretože 

vašou primárnou funkciou bolo poskytovať členom pozitívneho stavu dôležité 

informácie o živote v negatívnom stave a v ľudskom živote. V tomto čase je však 

vaša rola obrátená. Teraz, ako Moji praví predstavitelia, poskytujete informácie o 

prirodzenosti pozitívneho stavu a o Mojej Pravej Prirodzenosti členom negatívneho 

stavu. Z toho dôvodu má vaše — ako Mojich predstaviteľov — čítanie troch 

zdrojov Môjho Nového Zjavenia úplne iný význam, zmysel a konotáciu, než tomu 

bolo v čase, keď ste ich čítali ako Moji agenti. Tentoraz poskytne priame vloženie 

informácií o jeho obsahu, ideách a princípoch priamo do myslí všetkých členov 

negatívneho stavu Mojím osobným hlasom, prispôsobeným ich vnemovým a 

zmyslovým schopnostiam. Táto nová okolnosť teda úplne preklenie akúkoľvek 

možnosť, aby ktokoľvek v negatívnom stave zasahoval za tým účelom, aby 

blokoval kohokoľvek náležité pochopenie toho, čo počuje, a jeho/jej potrebu prijať 

to a aplikovať. Kvôli tomuto faktoru budú členovia negatívneho stavu po prvýkrát 

schopní porovnať život a zmysel pozitívneho stavu so svojím vlastným životom a 

so zmyslom negatívneho stavu, ktorý nemá žiadny zmysel. A ty vieš veľmi dobre, 

Peter, kam povedie také porovnanie. Nemusím ti to hovoriť. 

Peter: Aké krásne zjavenie! Veľmi Ti zaň ďakujem! Vždy ma prekvapí, keď 

zistím, o koľko viac je toho, čo možno zjaviť, než som si myslel. Vždy, keď 

začnem s týmito Dialógmi, myslím si: „A je to. Už neexistuje nič viac, čo možno 

zjaviť.“ Som taký šťastný, že to tak nie je. Moja bláznivá, obmedzená ľudská 

myseľ vždy očakáva akýsi koniec. 
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Pán Ježiš Kristus: Toto je dobrý príklad toho, Peter, aké to bude v pozitívnom 

stave po jeho plnej aktivácii. Nikdy v ňom nebude existovať kondícia alebo stav, 

počas ktorého by si mohol dospieť k záveru, že ,A je to, a nič viac nemôže byť! 

Koniec príbehu!‘ Také veci sú v Mojom pozitívnom stave úplne nepredstaviteľné. 

Chcel by Som poskytnúť, ak smiem, pár ďalších stručných vysvetlení. Jedno z nich 

sa týka dôležitej záležitosti zmeny v súvislosti s Mojou Vlastnou Prirodzenosťou. 

Možnosť bláznivého predpokladu, že nie Som schopný zmeniť Svoj názor alebo 

rozhodnutie, propaguje samotný negatívny stav, aby naveky držal svojich členov 

vo svojej sfére vplyvu. Ak by mal byť tento predpoklad pravdivý, nikdy by 

nemohli nastať žiadne stavy, žiadne podmienky, žiadne zmeny, žiadne modifikácie, 

ani nič iné. Každý a všetko by bolo naveky uväznené v jednej kondícii, stave a 

situácii, bez schopnosti opustiť ju alebo ju modifikovať. V tom prípade môžete 

rovno spáchať existenciálnu samovraždu, pretože niet žiadnej nádeje čokoľvek 

zmeniť, nech robíte alebo nerobíte čokoľvek. Vidíš bláznovstvo tohto 

predpokladu? Ak Ja nie som schopný zmeniť Svoj názor a podobne, ani nikto iný 

by to nebol schopný urobiť. Koniec koncov, odkiaľ by bol ktokoľvek obdarený 

schopnosťou voliť si a meniť sa, ak nie odo Mňa? Z nejakého iného zdroja? To by 

predpokladalo existenciu nejakého iného Absolútneho Bytia. V tom prípade by bol 

Absolútny Stav anulovaný. Ak Ja nemám niečo, ako to môžem dať niekomu, koho 

som stvoril Ja? Koniec koncov, Svoje sentientné entity Som stvoril zo Seba a 

vďaka Sebe. Dal Som im do ich relatívneho stavu len to, čo obsahujem vo Svojej 

Absolútnej Prirodzenosti. Ak sú ony schopné zmeniť svoje názory, modifikovať 

svoje správania a zvrátiť svoje rozhodnutia, tá schopnosť pochádza priamo odo 

Mňa, odzrkadľujúc Moju Absolútnu Schopnosť urobiť to vždy, keď to považujem 

za vhodné. Musím ti pripomínať príbeh o Jonášovi a veľkej rybe? 

A nakoniec by Som ti chcel pre dnešok pripomenúť niečo, čo ti bolo naznačené v 

Mojom Novom Zjavení a na čo sa akosi zabudlo, keď vyvstala záležitosť možnej 

kontradikcie medzi tým, čo bolo povedané v jednom z predošlých Dialógov, a tým, 

čo bolo povedané v kapitole 7 Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista. Týka sa to 

záležitosti predpovedí a ich platnosti. Na začiatku prvej kapitoly tej istej knihy, na 

samom konci strany 6, na stranách 6 – 7, v bode 2, kde sú porovnávané rozdiely 

medzi Starým Zjavením a Novým Zjavením, je uvedené, citujem: „Staré Zjavenie 

v jeho symbolizme a súvzťažnostiach predpovedalo budúci vývoj kroku 

iniciovaného Pánom Ježišom Kristom... Na druhej strane, Nové Zjavenie sa 

zaoberá budúcnosťou len v zmysle dôsledkov a výsledkov aktivovania negatívneho 

stavu. Sú predpovedané len ako možnosti, ktoré sa môžu, ale aj nemusia 

materializovať.“ Kvôli osvieženiu si pamäti by bolo dobré opäť si prečítať celý 

bod č. 2 tej kapitoly. To vyhlásenie bolo učinené presne na začiatku transmisie 

Môjho Nového Zjavenia obsiahnutého vo Veľkej Knihe, aby každého prípadného 

čitateľa varovalo, aby sa nechytil do pasce alebo nepodľahol zvyku očakávať, že sa 

všetko stane tak, ako je to opisované formou rôznych scenárov. Vždy sú 
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poskytované ako možnosti, a nie ako nemenná absolútna nutnosť, že sa to stane 

takým spôsobom. Zapamätajte si tento dôležitý faktor. 

Na záver tohto Dialógu a ako odpoveď na starosti a pocit viny niektorých čitateľov, 

že prestali čítať Veľkú Knihu, Nové Zjavenie Pána Ježiša Krista a jeho 

Koroláriá..., lebo všetok ich čas odčerpáva čítanie týchto Dialógov, by Som ich 

chcel ubezpečiť, že čítanie týchto Dialógov je čítaním Môjho Nového Zjavenia. 

Ony sú tiež Mojím Novým Zjavením. V tomto časovom bode je dobré sústrediť sa 

na ich čítanie, aby ste sa úplne dôverne oboznámili s ich obsahom a pripravili 

podmienky pre realizáciu ich ideí vo svojich osobných životoch a aby ste členom 

negatívneho stavu poskytli príležitosť počuť Môj hlas v ich mysliach, keď čítate a 

počúvate vo svojej mysli Môj hlas. Keď sa už pevne ukotvíte v zmysle a obsahu 

týchto Dialógov, mali by ste sa vrátiť k čítaniu troch zdrojov Môjho Nového 

Zjavenia. Dôvod tejto potreby bol načrtnutý vyššie. Takže, toto je všetko, čo 

musím dnes povedať. Prajem všetkým príjemný deň. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za Tvoj vstup vo všetkých týchto veciach. 
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Tridsiaty Tretí Dialóg 
 

30. januára 1999 

 

Peter: Vieš, je komické, aká je naša ľudská prirodzenosť. Včera, ako som dokončil 

zapisovanie Tridsiateho Druhého Dialógu, bol som naplnený radosťou z jeho 

obsahu a ako krásne znel mne osobne. Niektorým čitateľom by, samozrejme, 

nemusel znieť rovnako. Ale o to nejde. Keď som však dnes skoro ráno vstal, bol 

som plný starostí, obáv, pocitov úzkosti a neistoty ohľadom obsahu toho 

jednotlivého Dialógu. Spôsob, akým je tu opisovaná naša komunikácia alebo 

dialógy, a tiež spôsob, akým ostatným čitateľom navrhuje, ako majú počas ich 

čítania postupovať, znel príliš ako počutie hlasov. Z toho by niekto mohol dospieť 

k záveru, že som prišiel o rozum, že začínam byť duševne chorý alebo niečo také. 

Ako sa Ti to pozdáva? 

Pán Ježiš Kristus: Nuž, Peter, toto je vedľajší účinok tvojho klinického výcviku a 

mnohoročnej práce klinického lekára v oblasti duševného zdravia. Ak niekto usúdi, 

že si duševne chorý alebo že počuješ hlasy a že tiež ostatným čitateľom vnucuješ, 

aby ťa nasledovali, aby teda tiež duševne ochoreli, je jeho výsadným právom mať 

ten názor alebo myslieť si to. To by len znamenalo, že vôbec, ale vôbec nepochopil 

nič nielen z toho, čo je vám všetkým poskytované v Tridsiatom Druhom Dialógu, 

ale ani z toho, čo je vo všetkých ostatných. 

Ak dôkladne analyzuješ obsah toho Dialógu a to, ako Som povedal, čo Som v tom 

ohľade povedal, všimneš si ohromný rozdiel medzi kýmsi, kto počuje hlasy, a 

kýmsi, kto komunikuje z mysle do mysle. Keď niekto počuje hlasy, tej osobe sa 

zdá, akoby zvuk v jeho/jej ušiach prichádzal zvonka. Čo myslíš, prečo napríklad 

paranoidný schizofrenik, keď má halucinácie a počuje hlasy, má tendenciu 

zapchávať si uši, aby ich nepočul? V našom prípade je situácia úplne iná. Slová 

znejú v tvojej mysli. Je to niečo, ako keď hlboko premýšľaš alebo uvažuješ o 

nejakých dôležitých záležitostiach. Odohráva sa to hlboko v tvojej mysli. Počuješ 

svoj vlastný hlas vo svojej mysli, hovoriaci slovami alebo ideami, dávajúc ti 

odpovede ohľadom dôležitých rozhodnutí alebo čohokoľvek. Je to ako zahĺbenie sa 

do niečoho, čo ti v tom čase robí veľké starosti. Tento svoj stav nepovažuješ za 

symptóm nejakej duševnej choroby. Je to normálny jav v každodennom živote 

všetkých. Inak by nikto nemohol nikdy učiniť žiadne rozumné rozhodnutia alebo 

dospieť k želateľným záverom. Je to v týchto stavoch mysle, kedy najlepšie pracuje 

vaša intuícia. 

Keď venuješ pozornosť vonkajším javom odohrávajúcim sa mimo teba, tvoje 

uvažovanie a intuícia sú vtedy do istej miery vyradené z funkcie. Avšak v momente 

obrátenia sa dovnútra s úmyslom analyzovať význam takých javov je tvoja intuícia 

plne aktivovaná a môže s tebou hovoriť v tvojej vlastnej mysli. Prichádza to ako 
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hlások v tvojej mysli, ako hlas, ktorý môže znieť ako tvoj vlastný hlas. Nepočuješ 

ho svojimi ušami, ale svojou mysľou. Toto je základný rozdiel. 

V tvojom prípade, Peter, pretože si vo svojom živote býval väčšinu času neustále 

vnútri, vždy si mal tendenciu premýšľať vo svojej mysli a počuť každú odpoveď 

skôr vo svojej mysli než z vonka. Tak si sa narodil, aby si sa spoliehal skôr výlučne 

na to, čo prichádza z tvojho vnútra, než na to, čo prichádza z tvojho vonka. Takým 

spôsobom bolo tvoje intuitívne rozlišovanie rozvinuté do najväčšej možnej miery. 

Toto bol nutný a životne dôležitý tréning, aby si bol pripravený stať sa 

transmiterom Môjho Nového Zjavenia. Naša konverzácia bola vždy z mysle do 

mysle. Tento spôsob komunikácie je počas dialógov nesmierne potrebný, pretože 

obchádza celé uvedomenie kohokoľvek v negatívnom stave a bráni každému, aby 

do tvojej mysle vložil niečo vlastné. 

Keď sa sústreďuješ na Mňa, na Moju prítomnosť v tvojej mysli, v tvojej 

Duchovnej Mysli, a z tej pozície aj vo všetkých ostatných úrovniach tvojej mysle 

— zvnútra von, veľmi jasne Ma počuješ, ako ti hovorím všetky tieto veci. V 

momente, keď sa prestaneš koncentrovať na Mňa a odvrátiš svoju pozornosť na 

nejaké vonkajšie úlohy, o ktoré sa treba postarať, Môj hlas ustúpi do úzadia tvojej 

mysle, aby ti poskytol príležitosť postarať sa o nevybavené vonkajšie veci. 

Ide tu teda o schopnosť presunúť tvoju pozornosť v tvojej mysli z výlučného 

sústredenia sa na Mňa a na Moju prítomnosť v tebe, ak je to potrebné a nutné, na 

niečo, čo sa napríklad netýka nášho angažovania sa v tomto dialógu. 

Ako sa táto záležitosť týka akýchkoľvek prípadných čitateľov? Bolo navrhnuté, že 

počas čítania týchto Dialógov, keď čítajú tie časti, ktoré obsahujú Moje odpovede, 

sa im radí sústrediť sa na Mňa a na Moju prítomnosť v ich vlastnej mysli. To 

napomôže ich schopnosti rozoznať, že som to Ja, kto počas ich čítania hovorí v ich 

mysliach. Počas ich sústredenia sa Sa prispôsobím ich vlastnej, jedinečnej, 

zosobnenej a individualizovanej schopnosti a úrovni vnímania, chápania, 

vyjadrovania a pôsobenia, takže Môj hlas bude znieť ako ich vlastný hlas. V 

niektorých prípadoch budem znieť tým, ktorí majú aj vizuálny a sluchový prístup k 

stavu svojho vnútra, úplne iným, avšak veľmi dôverne známym, láskavým a 

priateľským hlasom. V každom prípade to budem Ja, kto k vám bude hovoriť, 

oznamujúc, čo je zaznamenané v týchto Dialógoch. Samozrejme, odteraz bude táto 

situácia platiť nielen počas čítania týchto Dialógov, ale aj počas vášho čítania 

Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista a jeho Korolárií.... Toto je nová požiadavka, 

ako výsledok povahy súčasného posunu, aby sa všetkým členom negatívneho stavu 

dala príležitosť zúčastniť sa na tomto procese za účelom, ktorý bol veľmi jasne 

načrtnutý v Tridsiatom Druhom Dialógu. 

Nuž, schopnosť nadviazať taký spôsob komunikácie so Mnou prostredníctvom 

týchto troch zdrojov Môjho Nového Zjavenia sa bude meniť od jedného čitateľa k 

druhému. Niektorí z vás to budú schopní učiniť takmer okamžite, bez akýchkoľvek 
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ťažkostí. Niektorí iní budú potrebovať určitý čas, aby si zvykli na tento spôsob. Od 

niektorých si bude vyžadovať veľa úsilia a tréningu, aby uskutočnili túto dôležitú 

úlohu. Nech si to však vyžiada čokoľvek, každý prípadný čitateľ, ktorý to bude 

ochotný urobiť, to bude môcť dosiahnuť. Nezabúdaj, prosím, že Som prítomný vo 

všetkých. Inak by ste nemohli žiť alebo prežiť. Jediné, čo musíte urobiť, je 

zámerne sa sústrediť na Moju neustálu prítomnosť vo vašej mysli. 

Niektorí ľudia sú na základe povahy svojich extrovertných osobností zvyknutí stále 

sa pozerať mimo seba. U takých ľudí je potrebné podniknúť dôsledný tréning, aby 

sa prakticky naučili venovať pozornosť aj tomu, čo sa deje v nich, nielen tomu, čo 

sa deje mimo nich. 

Ak u niektorých z vás nie je možné nadviazať žiadny iný, vnútornejší spôsob 

komunikácie, v takom prípade musíte robiť počas čítania Môjho Nového Zjavenia 

jediné — myslieť na Mňa a na Moju prítomnosť vo vás. Môžem vás uistiť, že 

počas takého čítania, pokiaľ k nemu pristupujete s pozitívnym a dobrým úmyslom 

a kvôli samotným princípom, budem pri vás veľmi výrazne prítomný. Vaše 

intenzívne myslenie na Mňa a na Moju prítomnosť počas takej doby bude mať 

presne taký istý účinok na načúvajúce skupiny negatívnych entít, pripojené k vám 

za tým účelom, akoby ste počúvali vo svojej mysli Môj hlas. V tomto prípade bude 

vaše myslenie premietnuté do ich myslí ako Môj hlas, ktorý budú schopné veľmi 

jasne počuť. Ako teda vidíš, nepotrebujete mať nutne nejaký vizuálny alebo 

sluchový, alebo akýkoľvek iný spôsob prežívania Mojej prítomnosti v sebe a pri 

sebe, aby ste ako Moji praví predstavitelia boli schopní slúžiť tejto veľmi dôležitej 

funkcii, keď pomáhate v procese oznamovania Mojej neskreslenej a nesfalšovanej 

Pravdy dotyčným skupinám. Každý je plne schopný sa to naučiť. Jediné, čo musíte 

urobiť, je ukázať svoju ochotu chcieť Mi slúžiť v tejto rozhodujúcej funkcii. 

Samozrejme, nič, čo sa vám v tomto ohľade navrhuje, by sa nemalo považovať za 

niečo, čo je vám vnucované. Nikto nie je nútený alebo od nikoho sa neočakáva, že 

urobí niečo, čo nechce urobiť. Toto je dôvod, prečo je daný dôraz na ochotu chcieť 

to robiť. Jediný uskutočniteľný prístup ku ktorémukoľvek z týchto návrhov je, ako 

vždy, buď ich prijať, alebo odmietnuť svojou vlastnou slobodnou vôľou a voľbou. 

Majte však, prosím, na pamäti, že sa nachádzate na jednej z najdôležitejších 

križovatiek v celých dejinách aktivácie a manifestácie života negatívneho stavu a 

ľudského života. Situácia je v tomto ohľade taká, že si vyžaduje novú pozíciu v 

schéme udalostí každého, všade a v každej dobe. Všetci stoja pred potrebou učiniť 

najdôležitejšiu voľbu svojich životov. 

Vo vašom jednotlivom prípade stojíte pred voľbou byť, alebo nebyť Mojimi 

pravými predstaviteľmi. Ja vám túto novú rolu nemôžem nanútiť, pokiaľ sa ju 

nerozhodnete prijať svojou vlastnou slobodnou vôľou a voľbou. Inak by to 

nefungovalo. Ak sa niekto z prípadných čitateľov v tejto dôležitej role necíti dobre, 

v žiadnom prípade sa od neho nežiada, aby ju prijal. 
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Buďte si však vedomí toho, že ani vo svojich predošlých rolách nemôžete ďalej 

zostať, ako agenti pozitívneho stavu. Tá funkcia a rola, ako bolo jasne naznačené v 

jednom z predošlých Dialógov, skončila so začiatkom a pokračovaním súčasného 

posunu. Pokračovať v nej by bolo nadbytočné a nebolo by už viac užitočné. Teda, 

tak či onak ste v pozícii, ktorá si od vás vyžaduje, aby ste učinili nejakú voľbu. Ja 

vám ponúkam voľbu stať sa Mojimi pravými predstaviteľmi a slúžiť Mi v tej 

funkcii spôsobom a štýlom opísaným vo včerajšom Dialógu, vyššie a predtým. 

Túto novú rolu a pozíciu však musíte prijať svojou vlastnou slobodnou vôľou a 

voľbou. Inak by vám nemohlo byť prisvojené alebo prisúdené nič z výsledkov 

bytia v tej funkcii, kvôli multivesmírnemu zákonu slobody voľby v záujme 

princípu — ako je definovaný v Novom Zjavení Pána Ježiša Krista v kapitole 10, 

strana 196. Ten zákon nemôže byť porušený. 

Aby ste však učinili správnu voľbu, potrebujete vedieť, čo je v stávke, ako aj to, 

aké ďalšie alternatívy máte k dispozícii. Ak už viac nie ste potrební v pozícii 

agentov pozitívneho stavu a ak sa rozhodnete neprijať odo Mňa rolu a pozíciu bytia 

Mojimi pravými predstaviteľmi, aké ďalšie voľby máte? Môžete sa vrátiť, stanúc 

sa typickými ľuďmi, zaoberajúc sa svojimi každodennými vecami prežitia na vašej 

planéte. V takom prípade sa stanete otrokmi negatívneho stavu. Alebo sa môžete 

pridať k agentom negatívneho stavu a dodržiavať jeho nariadenia dovtedy, kým 

negatívneho stavu viac nebude a kým nebudete so všetkými ostatnými zachránení z 

jeho pazúrov. Čokoľvek si v tomto ohľade zvolíte, plne a bezpodmienečne prijmem 

a budem rešpektovať, bez akéhokoľvek odsudzujúceho alebo zavrhujúceho postoja 

z Mojej strany. V skutočnosti, nech bude vaša voľba akákoľvek, bude jasne 

znamenať, že ste potrební v pozícii vašej voľby. 

Nutnosť učiniť novú voľbu sa netýka len vás. Môžem ti pripomenúť Moje Nové 

Zjavenie, v ktorom bolo jasne naznačené, že vždy, keď prichádza nejaký 

rozhodujúci nový krok, alebo vždy, keď sa ocitnete na rázcestí na duchovnej ceste, 

po ktorej idete, vy ako aj všetci ostatní ste uvedení do pozície rozhodovania, 

ktorým smerom ísť? Medzi odchádzajúcim a nastávajúcim krokom je dočasná 

perióda, počas ktorej sa konajú tieto voľby, založené na všetkých dostupných 

informáciách ohľadom charakteru volieb a ohľadom toho, aké by mohli byť ich 

dôsledky, výsledky a následky. Z tohto procesu nie je nikto, nikde, nikdy vylúčený. 

Nadchádzajúci nový krok alebo novú periódu, alebo éru, či čokoľvek, nemožno 

realizovať alebo uviesť do pohybu, kým všetci zainteresovaní a všetci tí, ktorí sú 

zapojení do života vo všeobecnosti, a zvlášť do svojich individuálnych životov, 

nevykonajú náležité voľby. Tým faktorom potvrdia platnosť potreby uskutočnenia 

sa tohto nového kroku, éry, epochy či čohokoľvek. 

Vy ste uprostred tejto prechodnej periódy, čo sa odzrkadľuje v tomto 

pokračujúcom posune. Proces posunu nemôže byť zavŕšený, kým všetci v bytí a 

existencii, v pseudo-bytí a pseudo-existencii a v ľudskom živote nedokončia svoje 

voľby na základe svojej vlastnej slobodnej vôle a slobodného rozhodnutia, v duchu 
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bezpodmienečnej slobody a nezávislosti, bez akýchkoľvek vnucujúcich faktorov 

odkiaľkoľvek či od kohokoľvek. Toto pravidlo platí multivesmírne. Keď všetci 

zavŕšia toto volebné úsilie, aktivuje sa nová kvalita života, ktorá je uvedená do 

procesu aktualizácie, realizácie a uskutočnenia. 

V negatívnom stave a v ľudskom živote na planéte Nula sa táto prechodná perióda 

prejavuje v úpadku všetkých hodnôt a podmienok ich pseudo-života, ktorý jeho 

členom a ľuďom naznačuje, že veci už viac nemôžu pokračovať takým spôsobom, 

akým pokračovali do toho momentu. Všetci si uvedomujú, že sa musí niečo stať. 

Samozrejme, nikto s istotou nevie, čo sa to musí stať alebo ako sa to stane. 

Táto situácia generuje ohromné množstvo domnienok, predpokladov, dohadov a 

rôznych parapsychologických predpovedí. Naruší rok 2000 so svojou počítačovou 

poruchou normálnosť všetkých aspektov ľudského života natoľko, že dôjde k 

totálnej katastrofe? Začne sa Tretia svetová vojna, vyvolaná napríklad Arabmi či 

kýmkoľvek, spôsobiac koniec ľudského života, ako ho poznáte? Nastane nejaká 

ďalšia prírodná katastrofa, ktorá premapuje všetky existujúce kontinenty v akúsi 

zemskú masu, neschopnú zachovať vôbec žiadny život? Objavia sa mimozemské 

rasy vo svojich vesmírnych lodiach, aby zachránili ľudstvo pred jeho posledným 

súdnym dňom a pred totálnym chaosom všetkých ľudských systémov? Objaví sa 

kresťanský Ježiš Kristus, alebo židovský Mesiáš, alebo nejaký iný duchovný vodca 

islamu, budhizmu, alebo hinduizmu, atď., a učiní koniec celému tomuto 

neporiadku, ktorý každý zažíva a cíti, takpovediac, vo svojich kostiach? Alebo sa 

stane niečo iné, čo nemôže nikto ani len tušiť, čo však buď všetkých spasí, alebo 

raz a navždy ukončí ľudský život, ako aj akýkoľvek iný život na planéte Nula? 

Nikto s istotou nevie. Vedia však určite, že sa musí niečo stať, pretože je všetkým 

jasné, že to nemôže ísť ďalej takým spôsobom, akým to išlo doposiaľ. Toto všetko 

sú znamenia veľmi rozhodujúceho zahájenia niečoho, čo nikdy, nikto nezažil ani v 

pozitívnom stave, ani v negatívnom stave, ani v ľudskom živote na planéte Nula. V 

tomto časovom bode, počas tejto prechodnej periódy, nemôže nikto vedieť, čo to je 

to niečo, čo to so sebou prináša, akú to môže mať prirodzenosť, ako sa to bude 

prejavovať a aký bude výsledok, obsah a kvalita toho. 

Jasným dôvodom tohto neznáma je fakt, že všetci sú teraz v pozícii konečnej voľby 

vo vzťahu k tomuto ,niečomu‘. Tento volebný proces je vo všeobecnosti 

definovaný ako niečo, kedy sa treba rozhodnúť pre alebo proti životu pozitívneho 

stavu, pre alebo proti životu negatívneho stavu a pre alebo proti pokračovaniu 

ľudského života na planéte Nula a inde. Než bude možné učiniť konečné 

rozhodnutie v tomto rozhodujúcom a životne dôležitom volebnom úsilí, musí byť 

zavŕšené dôkladné zhodnotenie všetkých aspektov života pozitívneho stavu, 

pseudo-života negatívneho stavu a typického ľudského života. Toto zhodnotenie sa 

robí za účelom určenia stupňa užitočnosti, akému slúži každý jednotlivý život a 

pseudo-život. Zostalo niečo užitočné v niektorom z týchto spôsobov života, aby to 

ospravedlnilo jeho pokračovanie? Sú ešte stále schopné slúžiť nejakému účelu 
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alebo byť dobrým predmetom pre poučenie? Je možné využiť ktorýkoľvek z týchto 

spôsobov života na niečo, čo by poslúžilo všetkým pre ich rast a zdokonaľovanie 

sa, ako aj pre duchovný pokrok vo všeobecnosti? 

Keď sa zavŕši toto zhodnocovanie, vtedy a len vtedy môže byť prirodzenosť toho 

nového ,niečoho‘ zjavená, uvedená do pozornosti všetkých, zvolená všetkými a 

uvedená do pohybu v súlade so zákonom duchovného pokroku. Veľkosť a 

dôležitosť tohto zhodnocovania a potreba vyčerpať všetky jeho aspekty si z 

hľadiska priestorovo-časových požiadaviek, ako to ponímajú napríklad ľudia, 

vyžaduje dlhé časové obdobie. Z toho dôvodu bolo predtým jasne uvedené, že 

posun, ktorý prežívate v súčasnej dobe, nie je čosi, čo sa čoskoro skončí. Bude to 

dlhý, stále pokračujúci proces, kým sa to zhodnocovanie k spokojnosti všetkých 

nezavŕši. 

Počas tohto časového obdobia vás potrebujem v pozícii Mojich pravých 

predstaviteľov — ak sa nimi rozhodnete byť na základe svojej vlastnej slobodnej 

vôle a voľby — aby ste sprístupnili Moju Absolútnu Pravdu všetkým v negatívnom 

stave v jej neskreslenej a nesfalšovanej forme, aby tak mohli členovia negatívneho 

stavu učiniť vhodnú a správnu voľbu, založenú na poznaní, čo je to skutočná 

Pravda. Len čo budú poznať skutočnú Pravdu, zrejmou voľbou by bola konverzia 

do pozitívneho stavu nie na základe nejakého vnútenia, ale na základe ich 

slobodnej vôle a voľby, založenej na objektívnom porovnaní života v pozitívnom 

stave, s ich pseudo-životom v negatívnom stave. Bez takého rozhodujúceho 

poznania a porovnania by nemohli učiniť správnu voľbu. V tom prípade by sa 

rozhodli pokračovať v pseudo-živote negatívneho stavu. 

Spôsob, akým môžete dosiahnuť tento cieľ, bol opísaný v predošlom Dialógu a 

vyššie. Kvôli zopakovaniu: Premietnutím vašich myšlienok počas vášho čítania 

troch zdrojov Môjho Nového Zjavenia na Mňa, umožniac tým procesom 

komunikáciu z mysle do mysle medzi Mnou a vami, umožníte členom negatívneho 

stavu, aby počuli Mňa a Môj hlas priamo uprostred svojej mysle. Toto je jeden z 

najúčinnejších spôsobov, ako sa budú môcť dozvedieť skutočnú Pravdu bez 

akýchkoľvek skreslení alebo falzifikácií. A to ich dostane do pozície vykonania 

správnej voľby. Chápeš to, Peter? 

Peter: Áno, veľmi jasne to chápem. Dokonale tomu rozumiem. Je dnes ešte niečo 

ďalšie? 

Pán Ježiš Kristus: To bude nateraz všetko. Navrhoval by Som však, aby sme si 

dali dlhšiu prestávku, snáď pár dní, či dokonca pár týždňov alebo dlhšie, aby sme 

dali príležitosť všetkým, ktorí čítajú tieto Dialógy, aby si ich dôkladne 

preštudovali, aby vstrebali ich obsah a realizovali všetko, čo je potrebné realizovať 

v ich životoch ako výsledok toho čítania. A aby sme tiež poskytli čas pre začatie 

prekladov do iných jazykov. Počas ich štúdia budú ich čitatelia uvedení do pozície 

potreby vykonať svoje vlastné rozhodnutia ohľadom toho, či sa stanú Mojimi 
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pravými predstaviteľmi, ako aj ohľadom prijatia alebo odmietnutia týchto Dialógov 

ako neoddeliteľnej súčasti Môjho Nového Zjavenia. Súčasne to počas ich čítania 

môže podnietiť nejaké ďalšie otázky multivesmírneho významu, ktoré môžu byť 

potom zodpovedané v druhej časti týchto Dialógov, ktorá môže začať v budúcnosti. 

Keby však vyvstala potreba pokračovať v týchto dialógoch skôr, než je naznačené 

vyššie, potom sa k nim vrátime hneď, ako to bude možné. 

Na záver tejto prvej časti by Som rád vyjadril Svoje osobné ocenenie a vďaku tebe, 

Peter, Danovi a všetkým, ktorí čítajú tieto Dialógy, ako aj akýmkoľvek budúcim 

prípadným čitateľom, za všetko vaše úsilie v tomto ohľade a za vašu ochotu chcieť 

konať Moju Vôľu vo všetkých aspektoch vašich životov. Prosím, prijmite Moju 

Bezpodmienečnú Lásku k vám všetkým. 

Peter: Veľmi pekne Ti ďakujeme za všetky Tvoje nádherné a zmysluplné Slová. 
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Tridsiaty Štvrtý Dialóg 
 

4. februára 1999 

 

Peter: Rád by som do Tvojej pozornosti uviedol niektoré otázky položené Dr. Beth 

Ann Voienovou. Prvou je prosba o vysvetlenie pojmov „upnutie sa“ a 

„závislosť/prepadnutie niečomu“. Zo svojho profesionálneho hľadiska by chcela 

poznať rozdiel medzi tými dvomi pojmami, ak je nejaký. 

Pán Ježiš Kristus: Aj keď táto prosba pramení z jej profesionálneho záujmu, 

napriek tomu má táto otázka multivesmírny význam. Týka sa záležitosti štruktúry a 

dynamiky typickej ľudskej prirodzenosti a toho, ako bola pozapájaná v procese 

fabrikovania ľudského mozgu a jeho nervovej sústavy. Od začiatku tejto diskusie 

môžeme súhlasiť s definíciou ponúknutou Beth Ann, ktorá naznačuje, že závislosti 

sú extrémnymi formami upnutí sa. 

Rozveďme ďalej túto záležitosť. Upnutia sa môžu, ale aj nemusia viesť 

k prepadnutiu niečomu, podľa povahy a objektu upnutia sa. Na druhej strane, 

prepadnutia niečomu vždy končia nejakou formou buď duševnej, alebo fyzickej 

závislosti, alebo obidvomi. Duchovný činiteľ tu tkvie vo fakte, že ľudia boli 

vyfabrikovaní takým spôsobom, aby si ľahko osvojili nejakú formu závislosti od 

vonkajších vstupov, ktorá ich odvedie od odhalenia čohokoľvek vnútorného, čo 

pramení z ich vlastného vnútra. Bolo nutné vytvoriť takú situáciu, aby sa 

aktivovala plnosť negatívneho stavu a jeho životného štýlu, ktorý je zakorenený vo 

vonkajšej závislosti. 

Ako vieš, Peter, výraz „narkománia/prepadnutie niečomu“ sa už viac nepoužíva v 

Diagnosticko-štatistickej príručke, v štvrtom vydaní (DSM-IV), vydanom 

Americkou psychiatrickou asociáciou. Toto nie je náhoda. Aj keď autori DSM-IV 

vôbec nepoznali duchovný význam zmeny v týchto termínoch, skutočne 

odzrkadľujú duchovný posun, ktorý nastal počas tej zmeny. Termín 

„narkománia/prepadnutie niečomu“ v porovnaní s termínom „závislosť“ neodráža 

úplne svoj plný význam a duchovné nebezpečenstvo. Aj keď DSM-IV hovorí len o 

chemických látkach a ich zneužívaní a závislosti, v našom ponímaní tohto termínu 

sa tento neobmedzuje len na takéto návykové látky. Má ďaleko širší význam. 

Jedinec môže získať závislosť od mnohých vecí, nielen od chemických látok, ako 

je napríklad alkohol, opiáty, nikotín (fajčenie cigariet), povzbudzujúce prostriedky, 

sedatíva či čokoľvek, čo máte v takej hojnosti na vašej planéte. Možno získať aj 

závislosť od iných ľudí, domácich miláčikov, jedla, sexu, pozerania televízie, od 

internetu a od mnohých ďalších vonkajších činiteľov. 

Nech sa však získa akýkoľvek typ závislosti, jej duchovný význam je veľmi jasný: 

Odvádza jedinca od spoliehania sa na seba a od pocitu svojej nezávislosti a 

vnútornej slobody. Stáva sa otrokom vonkajšieho objektu, ktorý ovláda jeho/jej 

život vo všetkých jeho aspektoch a detailoch. Negatívny stav nastavil pascu. Boli 
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zatvorené dvere k uvedomeniu si pravej duchovnej reality svojho života a života vo 

všeobecnosti. Alebo, v niektorých prípadoch, boli pod vplyvom myseľ 

pozmeňujúcich drog zatvorené dvere od pravej duchovnej reality a otvorené do 

falošnej alebo pseudo-duchovnej pseudo-reality. 

V tomto ohľade si potrebujete uvedomiť, že akékoľvek umelé vonkajšie 

prostriedky, prostredníctvom ktorých sa niekto pokúša hľadať zmysel života vo 

všeobecnosti, a zvlášť svojho vlastného života, vedú k zatvoreniu dverí k 

pravdivým odpovediam, majúcim pôvod v pozitívnom stave, a k otvoreniu dverí k 

nepravdivým odpovediam, majúcim pôvod v negatívnom stave. Toto pravidlo platí 

multivesmírne. Takýmto spôsobom bola sformovaná štruktúra Stvorenia. 

Ako si pamätáš z Môjho Nového Zjavenia, v procese aktivácie negatívneho stavu a 

jeho uvádzania do dominantného postavenia bolo nutné prísť s niečím, čo by bolo 

opakom čohokoľvek, na čom bol vybudovaný pozitívny stav. Ak bol teda pozitívny 

stav založený na princípe slobody, nezávislosti, spoliehania sa na seba a 

odvodzovania všetkého poznania z vlastného vnútra, kde je Moje sídlo, čiže v 

konečnom dôsledku zo Mňa, negatívny stav potreboval byť založený na princípe 

závislosti a spoliehania sa na niekoho alebo niečo vonkajšie, na otroctve a 

odvodzovaní všetkého poznania z jedincovho vonkajška, a nie zo Mňa. Aby sa 

dosiahol tento cieľ, bolo nutné vynájsť všemožné, rozmanité lákavé vonkajšie 

objekty, aby boli ľudia ľsťou prinútení uveriť, že zmysel života nie je vo vnútornej 

duchovnej realite, ale v tých lákavých objektoch alebo substanciách. 

Ak napríklad pozeráte väčšinu svojho voľného času televízne programy, všetky 

informácie a poznatky o čomkoľvek budete dostávať z nich, a nie odo Mňa vo vás. 

Ak hľadáte odpovede na životné záležitosti alebo sa pokúšate tým záležitostiam 

vyhnúť alebo sa pokúšate vyhnúť problémom vo svojom živote pozmeňovaním 

svojho vedomia prostredníctvom nejakých druhov drog, ktoré sú vkladané do 

vášho systému zvonka, stratíte svoju schopnosť načúvať odpovediam, ktoré sú 

obsiahnuté vo vás. 

Ľudský život bol účelovo a geneticky štruktúrovaný takým spôsobom, aby ľuďom 

veľmi uľahčil obracanie ich pozornosti len na vonkajšie činitele, a aby im zároveň 

veľmi sťažil venovanie pozornosti vnútorným činiteľom. Pokiaľ by ktokoľvek tam 

vonku chcel objaviť niečo, čo sa odohráva v jeho/jej vnútri, v dôsledku týchto 

štrukturálnych podmienok bolo vytvorené také usporiadanie, aby umožnilo takú 

cestu pomocou vonkajších prostriedkov, s použitím myseľ pozmeňujúcich látok. 

Ľudia, ktorí to robia, sú takým spôsobom vedení k presvedčivej ilúzii, že sú v 

pravej realite svojho vnútra, alebo že objavili duchovnú realitu života a 

najpríjemnejší a najnádhernejší život pozitívneho stavu. S takým umelo 

navodeným potešením a objavom budú po vyprchaní vplyvu použitej látky/drogy a 

po opätovnom ocitnutí sa v realite svojho typického ľudského života silno túžiť 

opätovne zažiť svoj predošlý stav. Táto situácia vedie k začarovanému kruhu túžby 

mať ďalšie a ďalšie také zážitky. Súčasne, ako vieš, Peter, mozgové bunky 
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užívateľa prestanú po dlhodobejšom používaní takých látok/drog produkovať 

chemické zlúčeniny potrebné pre normálne fungovanie ľudského tela a psychiky. 

Teraz sa spoliehajú na vstup z vonka, namiesto vstupu zo svojho vnútra, ako to 

bolo predtým. Vidíš tu duchovnú súvzťažnosť, Peter? 

Peter: Áno, veľmi jasne. 

Pán Ježiš Kristus: Ak také užívanie alebo zneužívanie trvá dlhšie časové obdobie, 

táto situácia — že mozgové bunky prestávajú produkovať tie chemické zlúčeniny 

— sa môže stať po zvyšok užívateľovho života na tejto planéte nezvratnou. V 

takom prípade nemá iné východisko, než pokračovať vo svojom živote totálnej 

závislosti na príslušnej látke. V momente, keď ju prestane brať, dostaví sa u 

neho/nej taký vážny abstinenčný syndróm a duševné muky, že sa život pre neho/ňu 

stane úplne neznesiteľným. Vtedy mnohí z nich spáchajú samovraždu. 

Tu hovoríme o ťažkých prípadoch narkománie alebo závislosti. Čo však s 

takzvanými zdanlivo ,neškodnými‘ alebo ,ľahkými‘ návykmi, upnutiami sa, 

narkomániami alebo závislosťami? Jedným z najnebezpečnejších momentov, ktoré 

vy všetci máte, je tendencia prepadnúť zvyku považovať niečo vo svojom živote za 

natoľko príjemné, radostné, normálne, vhodné a potrebné, že vám nikdy ani len na 

um nepríde položiť si otázku o možnom negatívnom vplyve tohto na vaše 

duchovné, duševné a fyzické blaho. 

Uvažoval si už niekedy o takej silnej potrebe — dokonca o skutočnej závislosti — 

ktorej prepadla väčšina členov ľudstva? Vezmi si napríklad ich zvyk dať si na 

každodennej báze niekoľko šálok silnej čiernej kávy, plnej kofeínu na 

povzbudenie. Pokiaľ ju pijú dlhšie časové obdobie, v jednom okamihu zistia, že 

bez svojej dávky kofeínu nie sú schopní normálne fungovať. Ako vieš, Peter, 

výskumníci venujúci sa tejto problematike na vašej planéte jasne stanovili fakt, že 

ak dlhšie časové obdobie pijete dva a pol alebo viac šálok silnej čiernej kávy na 

každodennej báze, vypestujete si fyziologickú a psychologickú závislosť na nej. V 

okamihu, keď ju prestanete piť, dostaví sa podobný abstinenčný syndróm ako u 

heroínovej závislosti. A fajčenie cigariet vytvára vo vašom mozgu rovnaký stav 

ako užívanie kokaínu. 

V jednom časovom bode zistíte, že bez nich nie ste schopní žiť a fungovať. Stali 

ste sa otrokom svojich návykov. Negatívny stav sa k vám dostal prostredníctvom 

takých návykov a závislostí. V tomto ohľade možno teda ľudstvo na planéte Nula 

považovať za celoplošne navyknuté a závislé od niečoho alebo niekoho. Pre 

každého v bytí a existencii je tu obsiahnutý duchovný faktor poučenia sa o živote, 

ktorý je úplne a kompletne závislý od vonkajších činiteľov, bez akéhokoľvek 

vstupu zvnútra. 

Problém tejto situácie tkvie vo fakte, že keď si už raz zavediete takýto typ života, 

tento postupne a pomaly zmenšuje vašu schopnosť vojsť dovnútra, alebo ak sa 

pokúsite vojsť dovnútra, pokiaľ používate takéto látky alebo čokoľvek iné v tejto 
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veci, ocitnete sa v kontakte s falošným pseudo-vnútrom a s entitami, ktoré 

prichádzajú z negatívneho stavu. Nanešťastie, veľmi často môžu byť vaše zážitky v 

tomto ohľade zdanlivo pozitívne. Spočiatku sú tak zostavené preto, aby vás ľsťou 

dostali, aby ste prepadli svojim závislostiam a aby ste stratili svoje pravé duchovné 

uvedomenie, nahradiac ho falošným. V tom bode nadobudnete klamnú predstavu, 

že je všetko v poriadku a že ste naďalej v kontakte so svojou pravou Duchovnou 

Mysľou, so Mnou a s členmi svojej pravej duchovnej rodiny. Ak sa ocitnete v 

tomto bode — a môžem vás uistiť, že neustálym používaním takých prostriedkov 

sa celkom iste ocitnete — vaša pravá a počiatočná schopnosť byť v dôvernom 

kontakte a komunikovať so Mnou sa stratí. 

Tu platí princíp, ktorý často počuješ od ľudí — ,ak to nepoužívaš, prídeš o to‘. Ak 

prestanete používať správne prostriedky na vchádzanie dovnútra pomocou svojho 

vlastného úsilia, bez závislosti od niečoho či niekoho a bez akéhokoľvek vplyvu 

používania nejakej látky, stratíte svoj prístup ku Mne a k Môjmu pozitívnemu 

stavu. Tak stratíte cestu k svojmu pravému ja alebo k svojej pravej prirodzenosti. 

Čo myslíš, prečo vám bolo naliehavo odporúčané, aby ste sa stránili pitia alkoholu, 

fajčenia cigariet, pitia akýchkoľvek silných, drogou ochutených nápojov a 

nerozumného naviazania sa na kohokoľvek či čokoľvek? Pretože také veci, nech sa 

zdajú akokoľvek neškodné alebo mierne, sú nebezpečnými pascami, ktoré vám 

nastavil negatívny stav, aby vás odviedol na vedľajšiu koľaj z vašej správnej 

duchovnej cesty. Za súčasne existujúcich podmienok, počas súčasného posunu, 

budú sily negatívneho stavu, najmä renegáti, túto pascu využívať, aby vám 

znemožnili správne, efektívne a úspešne fungovať vo vašej role, súc Mojimi 

pravými predstaviteľmi. 

Situácia je v tomto ohľade nesmierne citlivá. Nepodceňujte silu žiadneho takého 

prostriedku využívaného nimi na to, aby vám ako Mojim pravým predstaviteľom 

zabránili vo vašom poslaní a úlohe. Renegáti využijú všetko, čo majú k dispozícii, 

aby vám znemožnili vaše správne fungovanie v tomto ohľade. Z toho dôvodu, 

počas tejto doby — ako pokračuje tento posun — veci, zvyky, upnutia sa či 

čokoľvek iné tejto povahy, čo bývalo skutočne neškodné a bezpečné, už viac také 

nie je. Stalo sa to silným nástrojom v rukách renegátov, aby pomocou toho 

škodlivo ovplyvňovali váš život. Vezmi si napríklad zvyk piť silnú čiernu kávu. 

Nie je náhoda, že v duchovnom svete sa čierna káva volá ,démonický nápoj‘. Je tu 

duchovná súvzťažnosť významu čiernej alebo tmavej. Duchovne povedané, všetko 

v negatívnom stave sa nachádza v nepreniknuteľnej tme a čierňave. Keď popíjate 

kávu, kvôli tejto duchovnej súvzťažnosti môže byť jej prostredníctvom nepriaznivo 

ovplyvnený váš duchovný, duševný a fyzický stav. Môže to nechať doširoka 

otvorené dvere renegátom, aby uplatnili svoj vplyv na vás bez toho, aby ste si 

vedome uvedomovali taký neželateľný vplyv. Toto platí o akýchkoľvek takých 

zdanlivo bezpečných a neškodných zvykoch, ktoré môžete mať. 
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Pamätáš sa, Peter, na rozhovor, ktorý si mal s recepčnou v hoteli, v ktorom ste 

bývali, keď ste s Glóriou pred mnohými rokmi navštívili Fidži, ostrov v južnom 

Pacifiku? Keď ti v rozhovore povedala, že musí ísť a uistiť sa, či všetci hostia z 

Anglicka dostali o tretej poobede svoj silný čaj, pretože keby ho nedostali, boli by 

,nevrlí‘? Inými slovami, bez svojho silného čaju by boli popudliví, nervózni a 

náladoví. Ak sa pozrieš na farbu vareného čaju, pri miernom až strednom 

vylúhovaní má zlatisté sfarbenie, čo je stav, ktorý mu dodáva určitú pozitívnu 

konotáciu. Čím ho však urobíš silnejší, tým bude tmavší a tým viac sa bude 

približovať stavu kávy, stávajúc sa návykovým a démonickým. 

Niektorí z vás sa snáď budú sťažovať, že sa vám snažím zobrať vaše každodenné 

potešenia v ľudskom živote. Nuž, ak sú takéto veci jediným možným zdrojom 

potešenia, ktoré ste schopní zažiť vo svojom každodennom živote na planéte Nula, 

potom je s vaším duchovným stavom mysle niečo vo veľkom neporiadku. V tom 

prípade ste ešte stále pod vplyvom negatívneho stavu alebo svojej typickej ľudskej 

prirodzenosti. Čo by mohlo byť väčším potešením než vchádzanie dovnútra, 

študovanie, uvažovanie a meditovanie o Mojom Novom Zjavení, bytie v kontakte 

so Mnou, s členmi svojej duchovnej rodiny a s realitou Môjho pozitívneho stavu? 

Ak potrebujete akékoľvek vonkajšie fyzické potešenia napríklad vo forme nápojov, 

máte všemožné druhy vynikajúcich bylinkových čajov, zdravých 100 % ovocných 

džúsov, bezkofeínových alebo slabých čajovín, nealkoholických pív alebo vín a 

podobných látok, ktoré nie sú návykové a ktoré môžu byť rovnako potešujúce ako 

tie druhé, ktoré však nevedú k nebezpečným závislostiam a k otváraniu dverí 

negatívnemu stavu, dávajúc jeho silám — najmä renegátom — príležitosť škodlivo 

ovplyvňovať váš život. 

Premýšľajte o tom. Ako Moji praví predstavitelia musíte vo svojej role opätovne 

porozmýšľať o svojom živote vo všetkých jeho aspektoch, aby ste sa zbavili 

všetkého — nezáleží na tom, ako neškodné alebo mierne to vyzerá alebo sa zdá byť 

— čo by účinne bránilo vašim schopnostiam vykonávať Moju prácu na vašej 

planéte. Veľmi by Som chcel, aby ste si uvedomili dôležitosť toho, čo vám 

hovorím v tomto Dialógu, bez ohľadu na to, aké bezvýznamné sa vám to môže 

zdať počas jeho čítania. Môžete povedať: „No a čo, keď hovoríme o drogách, 

upnutí sa na niečo, o káve, čaji a o podobných druhoradých veciach?“ — a 

podobne. Nepodceňujte dôležitosť tejto témy. Opakujem, to, čo bývalo predtým v 

schéme vecí a na javisku ľudského života bezvýznamné a nedôležité, začalo byť v 

súčasnosti, počas práve nastávajúceho posunu, veľmi dôležité. Z toho dôvodu sa 

každému, kto číta tieto slová, odporúča, aby zmenil svoju dennú rutinu a zvyky, 

aby sa tak zbavil všetkého, čo by pre členov negatívneho stavu mohlo byť 

potenciálnym alebo skutočným prostriedkom na to, aby vám znemožnili vaše roly, 

úlohy a poslania, ktoré máte odo Mňa. Pokiaľ užívanie takých vecí nie je pre vás 

lekársky nutné, kvôli nejakému zdravotnému stavu, ktorý si vyžaduje ich užívanie, 

nemáte vôbec žiadny dôvod pokračovať v ich užívaní. 
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Nezabúdajte na duchovnú súvzťažnosť všetkých týchto požiadaviek. Čím menej 

budete závislí od akýchkoľvek takých vonkajších faktorov, tým menšie bude 

nebezpečenstvo, že vás ovplyvnia sily negatívneho stavu. A nielen to, ale čím viac 

sa oslobodíte od akýchkoľvek takých vonkajších faktorov, tým menej budete 

viditeľní pre renegátov a ich prisluhovačov. Buďte si, prosím, vedomí, že nič ich 

nepriťahuje viac než také vonkajšie faktory. S nimi budete vytŕčať ako boľavý 

palec, ako jasné svetlo, ktoré priťahuje nočného motýľa, v tomto prípade negatívny 

stav. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za tieto informácie. A toto ma privádza k druhej 

otázke položenej Dr. Voienovou. Týka sa záležitosti intuície. Aby som ju citoval: 

„Ako môžeme my ako terapeuti alebo priatelia nabádať niekoho, aby používal 

svoju intuíciu alebo načúval vnútru, ako len môže, pre dobro vlastného chápania, 

keď im intuícia nemusí byť dostupná alebo môžu byť v kontakte s klamnými 

zdrojmi informácií zo svojho vnútra?“ 

Pán Ježiš Kristus: Nuž, Peter, Beth Ann v podstate správne zodpovedala svoju 

vlastnú otázku, keď ti vo svojom liste uviedla, že sa jej zdá, že ju v tomto ohľade 

môže viesť jej vlastná intuícia. 

Táto záležitosť má však aj ďalšiu stránku. Tá sa tiež tak trochu týka vyššie 

diskutovanej záležitosti ohľadom upnutia sa, vášne, návyku alebo závislosti od 

vonkajších faktorov. Ako vieš, pred určitým časom Som ťa informoval, že pod 

vplyvom týchto vonkajších faktorov a s kondenzáciou negatívneho stavu na vašej 

planéte a inde bola schopnosť intuitívneho vnímania pre väčšinu ľudstva 

zablokovaná. Ako sa stávali viac a viac závislými od vstupu z vonkajška, čiže v 

podstate z negatívneho stavu — ako pri závislosti od chemických látok — ich 

intuitívne rozlišovanie postupne atrofovalo a po čase prestalo úplne fungovať. Z 

toho zdroja im už viac neprichádzajú žiadne informácie/vstupy. Túto situáciu bolo 

potrebné vytvoriť, aby sa negatívnemu stavu dala príležitosť zvíťaziť na tejto 

planéte a inde. Pokiaľ by v ľudskej mysli existoval určitý stupeň správneho 

intuitívneho uvedomenia, pre negatívny stav by bolo veľmi ťažké úplne zvíťaziť. 

Len vy, Moji predstavitelia, máte výsadu nielen naďalej mať túto schopnosť, ale, 

ako bolo uvedené predtým, vaša intuícia sa neustále zvyšuje a ďalej rozvíja. 

Samozrejme, v očiach negatívneho stavu sa vy nepočítate, pretože vy nie ste 

typickí ľudia. Vaša situácia teda nevadí procesu uchopenia moci negatívnym 

stavom. 

Pokiaľ ide o vašu pomoc iným jedincom, v tomto ohľade neexistuje žiadne 

všeobecné pravidlo, pretože každý jedinec je iný a bude vyžadovať odlišný prístup. 

Majte však na pamäti, že pokiaľ vás nepožiadajú o pomoc, alebo pokiaľ z princípu 

nehľadajú pravdu, ich osobnou voľbou je byť v pozícii buď úplného odlúčenia od 

svojej intuície, alebo byť pod vplyvom alebo v kontakte s nesprávnym zdrojom. V 

tom prípade by váš pokus dať ich do poriadku mohol byť vnímaný ako vnucovanie, 

čo by mohlo silám negatívneho stavu poskytnúť príležitosť osobne vás sužovať. 
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Nezabudni na voľby, ktoré každý jedinec v tomto ohľade vykonal. Na druhej 

strane, ak k vám niekto príde a požiada vás o pomoc, v takom prípade by bolo 

vašou duchovnou a profesionálnou povinnosťou uviesť do pozornosti žiadateľa 

všetky dostupné voľby, alternatívy a možnosti, ktoré v tomto ohľade existujú. 

Ukážuc tak tomu jedincovi všetky možné cesty von z jeho/jej kritickej situácie. 

Metóda, prístup a spôsob liečby, ktoré sa majú použiť v tomto prípade, sa budú od 

jedného jedinca k druhému líšiť. Toto je tá situácia, kedy Ma ako Moji praví 

predstavitelia poprosíte, aby Som prevzal kontrolu vašej mysle vo všeobecnosti, a 

zvlášť vašej intuície, aby Som vás tak mohol priviesť k zisteniu a aplikovaniu 

najvhodnejšieho a najúčinnejšieho spôsobu, ako pomôcť takému jedincovi podľa 

jeho/jej potrieb v tomto ohľade. Pamätajte však, že je výlučne na každom 

jedincovi, aby na vašu intervenciu reagoval pozitívne, alebo vôbec, či dokonca 

negatívne. Kvôli tomuto dôležitému individualizovanému a zosobnenému faktoru 

nemôže byť teraz o tomto nič viac povedané. 

Peter: Ďakujem Ti za Tvoje informácie ohľadom tejto záležitosti a ohľadom 

všetkého ostatného. 
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Tridsiaty Piaty Dialóg 
 

5. februára 1999 

 

Peter: Dnes ráno sa cítim tak trochu frustrovaný, pretože som od Dana ešte stále 

nedostal redigovaný Tridsiaty Druhý a Tridsiaty Tretí Dialóg. Samozrejme, človek 

nikdy nevie, či určité zdržanie nespôsobili nejaké problémy s internetom alebo s e-

mailom, a Dialógy sa možno stratili niekde v kybernetickom priestore. Keď 

hovoríme o závislostiach, čo Si myslíš napríklad o mojej závislosti od Dana kvôli 

redigovaniu, alebo o závislosti od kohokoľvek alebo od čohokoľvek iného v tejto 

alebo akejkoľvek inej veci? Potom je tu otázka ohľadom niektorých komentárov v 

Dialógoch, ktoré možno nie sú v súlade s danou témou. Toto ma privádza k druhej, 

znepokojivejšej otázke: Je vôbec niečo v niektorom z Dialógov — kedy údajne 

odpovedáš Ty — čo nie je od Teba, ale je to buď od niekoho iného, alebo je to z 

mojich vlastných predstáv, pričom vyjadrujem svoje vlastné slová alebo idey, alebo 

predstavy, či čokoľvek, tvrdiac, že sú Tvoje? Jeden z čitateľov Dialógov mi 

naznačil, že určité slová alebo tvrdenia, alebo správanie nepôsobia ako Tvoje. 

Pán Ježiš Kristus: Ako vieš, Peter, nič sa nedeje čírou náhodou. Čokoľvek 

pociťuješ, alebo čokoľvek pociťujú iní počas svojho čítania týchto Dialógov, má 

nejaký dôležitý zmysel a význam. To poukazuje na nejaké záležitosti, ktoré je 

potrebné prediskutovať alebo uviesť do vašej vzájomnej pozornosti. Opäť, je do 

toho zapojený faktor načasovania, to znamená, že je čas venovať sa niečomu, čo 

trápi teba osobne, alebo niečomu, čo majú na mysli iní čitatelia. 

Začnime tvojou otázkou závislosti od niekoho, v tomto jednotlivom prípade od 

Dana, kvôli redigovaniu týchto Dialógov, a tvojou následnou frustráciou, keď ich 

nedostávaš v naznačenom čase. Predovšetkým, z typického ľudského hľadiska je to 

len ilustráciou a potvrdením faktu, že typický ľudský život spočíva vo vzájomnej 

závislosti. Nech sa pozrieš ktorýmkoľvek smerom, vo vašom ľudskom živote je 

vždy niečo, čo je závislé od nejakých vonkajších faktorov, zdanlivo mimo vašej 

moci. Takto to je a takto ste sa to dohodli prežívať, keď ste sa vtelili do ľudského 

života. Ako bolo uvedené v predošlých Dialógoch, toto je typické usporiadanie 

negatívneho stavu. 

Ako však bolo uvedené vyššie, toto je typický ľudský pohľad na túto záležitosť. 

Existuje úplne iná konotácia, ak sa na to pozriete z typického duchovného pohľadu, 

alebo z pohľadu pozitívneho stavu. Ako je termín ,závislosť‘ definovaný v 

pozitívnom stave a, samozrejme, v negatívnom stave? Aký je význam tohto 

termínu v oboch ponímaniach? V negatívnom stave ako aj v ľudskom živote má 

termín ,závislosť‘ úplne iný význam než v pozitívnom stave. V negatívnom stave 

tento termín vždy znamená, že pravý život môže pochádzať len z vonkajších 

faktorov, ktoré určujú všetky podmienky, za akých sa taký život manifestuje a 

aktualizuje. Byť závislý teda znamená žiť. A naopak. Žiť znamená byť vždy 
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závislý od niekoho alebo niečoho mimo vás. Žiadne iné ponímanie života alebo 

toho, čo je to vlastne život, v negatívnom stave a v ľudskom živote v rámci ich 

chápania neexistuje. 

Na druhej strane, v pozitívnom stave sa termín ,závislosť‘ používa v konotácii 

závislosti od Absolútneho Zdroja Života — odo Mňa, Pána Ježiša Krista, s 

pochopením, že jedinec nemôže byť nažive alebo byť a existovať bezo Mňa, súc 

Absolútny Život a súc Absolútne Živý. Kvôli faktu, že život v každom je odo Mňa, 

a hlavne kvôli faktu, že je to Môj Život, Ja som prítomný v živote všetkých, 

udržiavajúc v nich ten život na nepretržitej báze. Ja som teda vnútri každého. Toto 

tvrdenie vedie k nevyhnutnému logickému záveru, že v pozitívnom stave každý 

závisí len a len od svojho jedinečného vnútra, kde Som so Svojím životom vždy 

prítomný, zdieľajúc ho s každým jedincom. V pozitívnom stave nie je mysliteľná 

žiadna závislosť od vonkajších činiteľov. 

Toto vyhlásenie nás priamo privádza k pojmu pozitívneho stavu — ,zdieľanie‘. V 

pozitívnom stave existuje namiesto vzájomnej závislosti ohľadom akýchkoľvek 

potrieb, ktoré kto má, nádherné, povznášajúce, radostné a šťastné zdieľanie 

všetkého, čo kto má a čím je, bez akéhokoľvek vnucovania, požiadaviek, 

očakávaní, projekcií alebo záväznosti. V pozitívnom stave teda termín ,závislosť‘ v 

typickej ľudskej konotácii a chápaní v podstate neexistuje. Namiesto toho tu máte 

vzájomné zdieľanie, kedykoľvek je to potrebné a želateľné. 

Túto dôležitú záležitosť nám umožnila prediskutovať tvoja frustrácia, Peter, 

ohľadom oneskorení, nech mali akékoľvek dôvody, aby sa ukázal jasný rozdiel 

medzi ponímaním pojmu závislosti v negatívnom stave a v ľudskom živote a medzi 

jeho ponímaním a chápaním všetkými v pozitívnom stave. 

Kvôli faktu, že ako Moji praví predstavitelia teraz fungujete z pozície pozitívneho 

stavu, je veľmi rozhodujúce uznať tento faktor a pozerať sa na svoju situáciu nie 

ako na závislosť, ale ako na vzájomnú príležitosť zdieľať svoje zodpovednosti 

týkajúce sa všeobecne Môjho Nového Zjavenia, a zvlášť týchto Dialógov. 

Uznávajúc súčasne fakt, že sily negatívneho stavu využijú akýkoľvek z vašich 

fyzických a/alebo duševných stavov, aby zdržali alebo brzdili vašu dôležitú prácu, 

ako aj aby vás donútili pociťovať frustráciu a netrpezlivosť. 

Tieto tvoje stavy, Peter, máš teda na základe vnútení negatívneho stavu, 

využívajúceho ľudskú stránku tvojej povahy takým istým spôsobom, ako využíval 

Danov zdravotný stav. Ako však vidíš z našej konverzácie o záležitostiach 

závislosti a zdieľania, jeho snaha bola v tomto prípade úplne anulovaná zmenou na 

niečo užitočné a pozitívne. Toto je veľmi dobrá ilustrácia, ako sa všetko povahovo 

negatívne a ľudské môže v životoch Mojich predstaviteľov zmeniť na niečo veľmi 

užitočné a pozitívne. Tieto veci dopadnú určite výborne, Peter. Okrem toho, ako 

bolo uvedené vyššie, tvoja snaha spolupracovať s Danom vám obidvom dáva 

príležitosť podeliť sa o svoje zodpovednosti v tomto ohľade. 
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Peter: Presne v tomto momente, práve keď sme skončili túto diskusiu o rozdieloch 

medzi ponímaním termínov ,závislosť‘ a ,zdieľanie‘ existujúcim v pozitívnom 

stave a ponímaním existujúcim v negatívnom stave, zazvonil mi telefón a pri 

telefóne bol prekvapujúco Dan, oznamujúci mi, že mi práve poslal e-mailom tak 

Tridsiaty Druhý, ako aj Tridsiaty Tretí Dialóg. Bol som veľmi prekvapený, keď 

som ho počul, pretože o tomto čase zvyčajne hlboko spí. Povedal mi, že väčšinu 

noci pracoval na redigovaní. Ako sa ti páči táto takzvaná náhoda? 

Pán Ježiš Kristus: Nuž, Peter, ako vieš, žiadne náhody neexistujú. Pre teba bolo 

veľmi dôležité venovať sa záležitosti závislosti a tvojej frustrácie ohľadom nej, aby 

si sa zameral na diskutované rozdiely. Keby si skoro ráno, keď si zapol svoj 

počítač a skontroloval svoje e-maily, našiel redigované Dialógy, ako si čakal, nikdy 

by si Mi nepoložil svoju otázku ohľadom tejto záležitosti. V tom prípade by bola 

táto diskusia ponechaná stranou a ty by si si pri výbere témy našej konverzácie 

zvolil niečo iné. V tomto časovom bode bolo z duchovného hľadiska a z hľadiska 

zmienenej aktuálnosti veľmi dôležité, aby bolo vyššie spomenuté vysvetlenie o 

diskutovaných termínoch uvedené práve teraz, dnes ráno. Duchovná atmosféra v 

duchovnom svete a inde a povaha momentálne sa odohrávajúceho posunu si 

naliehavo vyžadovala, aby bolo toto vysvetlenie poskytnuté v prospech všetkých. 

Kvôli faktu, že v súčasnosti existujúca duchovná požiadavka je taká, že si vyžaduje 

odlišný prístup pri zaujímaní stanoviska k rôznym duchovným pojmom a 

termínom, a aby Som sa vyhol akýmkoľvek vnúteniam z Mojej strany alebo zo 

strany kohokoľvek iného, bolo životne dôležité vytvoriť predpoklad, ktorý by ti 

poskytol príležitosť položiť túto jednotlivú otázku a dostať túto jednotlivú odpoveď 

priamo odo Mňa. Keby Som ti mal hocikedy vnútiť Svoje vysvetlenia ohľadom 

čohokoľvek, a nielen ohľadom tejto jednotlivej záležitosti, bez toho, aby si Ma 

najskôr o to požiadal svojou vlastnou slobodnou vôľou a voľbou, sily negatívneho 

stavu by to okamžite využili s cieľom napadnúť ponímanie prirodzenosti 

pozitívneho stavu. 

Nezabúdaj, prosím, a opäť Sa opakujem, že teraz pôsobíte z pozície pozitívneho 

stavu. To znamená, že sa využívajú len pozitívne prostriedky, aby vám boli 

oznámené akékoľvek informácie o čomkoľvek. V pozitívnom stave sa teraz všetko 

poskytuje formou rozhovoru — pokiaľ ide o akékoľvek vysvetlenie alebo 

objasnenie akýchkoľvek pojmov, ideí a termínov. Najskôr položíte svoje otázky, a 

potom dostanete svoje odpovede, ako je nutné a potrebné. Toto je dôvod, prečo z 

vašej pozície na planéte Nula, keďže ste zároveň duchovne umiestnení v 

pozitívnom stave, musíte najskôr položiť svoje otázky, aby ste odo Mňa dostali 

akékoľvek odpovede. Alebo ak ty, alebo ktorýkoľvek prípadný čitateľ, nemáš 

žiadne špecifické otázky, vždy sa opýtaš, či Ja nemám čo dodať, oznámiť alebo sa 

o niečo s tebou podeliť v ktoromkoľvek jednotlivom čase. V tomto ohľade Mi 

tvoja otázka umožní, aby Som pokračoval a objasnil alebo dodal, alebo ti oznámil 

čokoľvek, čo je potrebné a aktuálne v prospech všetkých. Kvôli faktu, že je to tvoja 

otázka alebo otázka nejakého prípadného čitateľa, ktorú ste Mi poskytli na základe 
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vašej vlastnej slobody voľby a slobodnej vôle, Moja odpoveď dokonca ani v takej 

situácii neporušuje vašu slobodnú vôľu a voľbu, a preto nie je v žiadnom prípade 

vnútením. Inak by členovia negatívneho stavu dospeli k záveru, že medzi nimi a 

členmi pozitívneho stavu nie je žiadny rozdiel, pretože používam ich metodológiu, 

metodológiu negatívneho stavu, vnucovaním vám Svojich odpovedí bez toho, aby 

ste Ma ty alebo ktorýkoľvek prípadný čitateľ, alebo členovia Môjho pozitívneho 

stavu o to požiadali. 

Toto je dôvod, prečo ste už určitý čas, odkedy si zaznamenal Doplnky 

v Koroláriách..., veľmi vytrvalo a s veľkým dôrazom pripravovaní, aby ste sa učili 

klásť svoje vlastné otázky a dostávať svoje vlastné odpovede. Vidíš, Peter, tým, že 

sa to učíte a že to robíte, približujete sa tomu, aké je to v pozitívnom stave, 

vytvárajúc na planéte Nula základ, vďaka ktorému môže byť znovu spojená s 

pozitívnou planétou Zem, keď dozrie čas, stanúc sa jej integrálnym odrazom, akým 

bývala predtým, než bola oddelená a presťahovaná do inej dimenzie. 

Čo sa vám tu oznamuje v dôsledku tvojich otázok a obáv, Peter, je nesmierne 

dôležité, nad tvoje momentálne chápanie, prečo je to tak. Toto je dôvod, prečo je 

niekedy dovolené, aby si počas zaznamenávania týchto dialógov cítil frustráciu, 

pochybnosti, neistotu, úzkosť a skleslosť. Tieto stavy mysle sú efektívne 

využívané, aby ťa viedli ku kladeniu všetkých týchto otázok, aby si tak mohol 

dostať odpovede, ktoré majú ohromne dôležitý multivesmírny význam a súvis. 

Veľmi dobre viem, že prežívať tieto stavy mysle nie je pre teba veľmi príjemné, sú 

však prostriedkami, pomocou ktorých možno uskutočniť niečo veľmi užitočné v 

prospech všetkých. Buď teda trpezlivý a vydrž do konca. 

Peter: Urobím, čo môžem. A čo zmienené možné nezrovnalosti v niektorých 

vyhláseniach a možnosť, že to v niektorých prípadoch nie si Ty, kto hovorí so 

mnou, ale niekto iný, alebo že je to moja vlastná fantázia? 

Pán Ježiš Kristus: Toto je, samozrejme, veľmi vážne obvinenie. Určitým 

spôsobom sa to týka vyššie diskutovanej záležitosti: ako sú niektoré slová, idey 

alebo pojmy vnímané, chápané a správaním vyjadrované v pozitívnom stave na 

jednej strane a v negatívnom stave a v ľudskom živote na strane druhej. Ako si si z 

vyššie uvedeného vysvetlenia všimol, to isté slovo alebo výraz môže mať úplne iný 

význam z pohľadu pozitívneho stavu, alebo úplne iný z pohľadu negatívneho stavu 

alebo z typického ľudského pohľadu a chápania. 

V odpovedi na tvoje obavy, ako aj na možné obavy ostatných, či som to Ja, Kto s 

tebou vždy hovorí v každom jednotlivom prípade, ťa môžem ubezpečiť, že som to 

vždy Ja, nezáleží na tom, nakoľko to môže znieť, akoby som to nebol Ja. 

Samozrejme, ako vždy, je výsadným právom každého prijať to ako pravdu, alebo 

nie. Tiež, ako vždy, je osobnou zodpovednosťou každého čitateľa, aby si tento fakt 

overil prostredníctvom svojej vlastnej intuície, logiky, rozumového procesu a 
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intelektu alebo akéhokoľvek spôsobu, ktorý má k dispozícii, aby splnil túto veľmi 

dôležitú úlohu overovania. 

Dovoľ Mi pripomenúť ti, ako aj každému čitateľovi týchto Dialógov, čo vám bolo 

všetkým v tomto ohľade oznámené v Úvode k Novému Zjaveniu Pána Ježiša 

Krista. Z veľmi dôležitých dôvodov Som sa rozhodol transmitovať Moje Nové 

Zjavenie, Peter, s použitím spôsobov, štýlov a prostriedkov tvojho špecifického 

myslenia, ideí, slov, pojmov, chápania, správania, postoja, životného štýlu a 

všetkého ostatného. Preto počas našej konverzácie v súčasnosti využívam alebo 

Som počas tvojej transmisie Môjho Nového Zjavenia v minulosti v najväčšej 

možnej miere využíval spôsob, Peter, akým ty uvažuješ, hovoríš, vyjadruješ sa, 

oznamuješ svoje idey, píšeš, či čokoľvek. 

Na druhej strane, ako bolo naznačené vyššie, veľmi často spôsob, akým niektorí 

čitatelia chápu určité pojmy alebo obsah slov — a v akej konotácii sú používané 

alebo čo skutočne znamenajú — je úplne iný než spôsob, akým sú ponímané a 

chápané v pozitívnom stave. 

Vezmi si napríklad slovo ,smiech‘, ktoré vyvolalo tak veľa obáv a viedlo jedného 

čitateľa k predpokladu, že to neznelo, akoby som to hovoril Ja. Aký význam 

prikladajú ľudia tomuto slovu? Má veľa konotácií. Môže to byť jednoducho smiech 

ako výsledok počutia nejakého vtipu. Môže to byť smiech posmievania sa niekomu 

alebo niečomu. Môže to byť smiech na zakrytie vlastných rozpakov ohľadom 

niekoho či niečoho. Môže byť vyjadrením vlastnej dobrej nálady alebo úspechu. 

Môže byť výsledkom nejakého dobrého pobavenia sa a mnohých iných príčin. Ako 

teda vidíš z týchto pár príkladov, smiech môže mať buď pozitívnu, alebo negatívnu 

konotáciu. 

V pozitívnom stave termín ,smiech‘ znamená stav vnútornej dispozície, ktorý 

poskytuje príležitosť tešiť sa ohľadom niečoho či niekoho. Toto je dôvod, prečo 

vždy, keď je toto slovo použité v Dialógoch alebo v Mojom Novom Zjavení vo 

všeobecnosti, znamená ohromný pôžitok, potešenie, radosť a nadšenie, že došlo k 

určitým udalostiam, správaniam alebo vysvetleniam, ktoré prispievajú k šťastiu a 

poučeniu všetkých zaangažovaných — na ich úrovni. 

Keď teda členovia pozitívneho stavu vyjadrujú radostný smiech ohľadom Môjho 

vyhlásenia, ktoré Som učinil ľudským žartovným spôsobom, ktoré znelo: „Kto by 

chcel súhlasiť s tým, aby sa stal ľudským tvorom?“ — toto v nich vyvoláva pocit 

ohromnej vďačnosti, radosti, šťastia, spokojnosti, potešenia a nadšenie, že niekto 

skutočne súhlasil s inkarnovaním sa do ľudského života za účelom poskytovania 

veľmi dôležitej spätnej väzby pre nich ohľadom života v negatívnom stave a na 

planéte Nula. Žiadna iná konotácia termínu ,smiech‘ v pozitívnom stave neexistuje, 

najmä a zvlášť nie vo vyššie zmienenej pasáži. 

Sú tu však ďalšie, jedna či dve stránky tejto záležitosti. Ak používam Petrov 

spôsob oznamovania, vyjadrovania sa, jazyka, správania a všetkého ostatného, čo 
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má, aby Som vyjadril Svoje idey alebo to, o čom hovorím, alebo ako hovorím to, 

čo hovorím, alebo ako sa správam, potom v takom prípade by to vonkajšiemu 

pozorovateľovi alebo čitateľovi prirodzene znelo, akoby hovoril, správal sa, atď., 

Peter, však? Nakoniec, nikdy nezabúdajte, že tieto Dialógy sa odohrávajú v 

domácej atmosfére, akoby sa jeden člen rodiny zhováral s druhým, ako keď dvaja 

ľudia sedia a príjemne, zmysluplne, uvoľnene a pokojne konverzujú o 

záležitostiach spoločného záujmu. Aj keby vám to teda vyznievalo, akoby týmto 

spôsobom hovoril a správal sa Peter; v skutočnosti vždy, keď sa poskytuje 

odpoveď na vašu otázku, som to Ja, Kto to takto robí v Petrovi a prostredníctvom 

Petra. 

Čo myslíte, prečo Som získal ľudskú prirodzenosť a včlenil ju a fúziou spojil so 

Svojou Absolútnou Prirodzenosťou, učiniac ju Božskou; Božské Ľudské a Ľudské 

Božské? Medzi mnohými inými vecami za tým účelom, aby Som bol schopný 

zostúpiť na vašu úroveň, prispôsobiť Sa tomu, aby Som bol ako jeden z vás, aby 

Som mohol hovoriť s vami, takpovediac, na rovnocennom základe, ako jeden 

rovnocenný jedinec s druhým rovnocenným jedincom, používajúc váš vlastný 

jazyk, vaše vlastné výrazy, váš vlastný spôsob myslenia a vnímania a všetko 

ostatné, čo máte v tomto ohľade, a nie ako niekto vzdialený, tam vonku, kto je 

úplne nepochopiteľný, nedostupný a vysoko nad vami, s kým by ste nemali žiadnu 

nádej nadviazať akúkoľvek zmysluplnú komunikáciu. 

Tento spôsob komunikácie, ako aj bytie ako ktorýkoľvek z vás, na vašej vlastnej 

ľudskej úrovni (samozrejme, bez negatívnej konotácie typickej ľudskej 

prirodzenosti), súčasne vytvára dôležitý základ, na ktorom nielenže je budované 

vaše vlastné vnímanie, chápanie a prijímanie Mojej pravej Prirodzenosti, ale toto 

vám úplne súčasne poskytuje príležitosť, aby ste odstránili svoje vlastné 

predsudky, predpojatosť a očakávania ohľadom Mňa a ohľadom toho, aká je Moja 

pravá Prirodzenosť. Keď hovorím ako vy, v tomto prípade ako Peter, môže to vo 

vás aktivovať vaše staré, nevhodné, skreslené, a dokonca falošné vnímanie Mojej 

Prirodzenosti, pochádzajúce z vašej náboženskej či z akejkoľvek inej ľudskej 

výchovy. Na tom základe alebo na základe vašich vlastných očakávaní a projekcií 

stanovujete a vykresľujete svoje vlastné subjektívne očakávania toho, aký by mal 

Boh, Ja, Pán Ježiš Kristus, byť, ako by Som sa mal správať, aké slová alebo výrazy 

by Som mal používať, alebo aká Som entita. Ak Moje komunikovanie s vami, 

alebo v tomto prípade s Petrom, nezapadá do vášho vlastného rámca vykreslených 

očakávaní, máte sklon učiniť záver, že je nemožné, aby som to bol Ja, kto to 

hovorí, pretože, koniec koncov, Pán Ježiš Kristus, Ja, by nikdy nepoužil také slová 

alebo výrazy, smiech, správanie či čokoľvek, čo máte. 

Je načase, aby ste sa ako Moji praví predstavitelia na planéte Nula vzdali tejto 

duchovne nebezpečnej predstavy o Mne alebo o tom, ako by Som sa s vami mal 

stýkať, hovoriť, javiť sa vám, atď. Nebezpečenstvo lipnutia na svojej vlastnej 

predstave v tomto ohľade, pretože je nevhodná, a v niektorých prípadoch môže byť 

dokonca úplne falošná, dáva príležitosť silám negatívneho stavu, najmä renegátom 
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a ich prisluhovačom, aby sa na vás zamerali tak, že podporia vašu predstavu ako 

správnu, aby ste neboli schopní nadviazať správny vzťah s Mojím pravým Ja. 

Dochádza tu k tomu, že týmto typom postoja otvárate dvere tamtým v negatívnom 

stave a tí môžu byť schopní presvedčiť vás, že tieto Dialógy a následne celé Moje 

Nové Zjavenie nie sú odo Mňa a že Ja by som nikdy tak nehovoril, pretože, koniec 

koncov, Ja som Všemohúci Boh, Ktorý by Seba Samého (úmyselne tu vynechávam 

,Seba Samú‘) nikdy nemohol znížiť na úroveň smradľavého ľudského vnímania 

alebo chápania a Ktorý by nikdy nebol schopný prispôsobiť Sa ľudskej úrovni 

života. 

Istým spôsobom by ste teda mohli dopadnúť ako niektorí z Mojich takzvaných 

učeníkov na planéte Nula počas Môjho vtelenia sa tam, ktorí Ma nevydržali 

počúvať, keď Som hovoril o jedení Môjho tela a pití Mojej krvi. Zoberúc to 

doslovne dospeli k záveru, že Som akýsi bláznivý chlapík, a nie pravý Syn Boží, 

ako Som to tvrdil. Z toho dôvodu sa odo Mňa a od Mojich ostatných učeníkov 

odvrátili a viac už so Mnou nechodili. 

Členovia negatívneho stavu, a najmä renegáti, by nič nechceli viac, než aby vás 

videli dopadnúť presne tak, ako dopadli tí takzvaní Moji učeníci. Aby Som vás 

zachránil pred takým strašným osudom, niekedy je veľmi potrebné zámerne použiť 

nejaké pojmy alebo slová, alebo správanie, ktoré z vášho pohľadu môžu byť útočné 

alebo neprimerané, ktoré vám však poskytujú príležitosť vykonať korekcie vo 

svojich nevhodných očakávaniach a projekciách svojich vlastných osobných ideí 

ohľadom toho, ako by Som sa mal správať, konať, hovoriť, nadväzovať vzťah, či 

podobné veci. Vždy, keď ich treba použiť, alebo vždy, keď je zaznamenané, že sú 

vo vás ešte stále prítomné alebo že ste ešte stále obeťami nejakých zvyškov svojho 

starého, nevhodného či dokonca falošného vnímania — zvlášť Mňa a reality 

pozitívneho stavu všeobecne — bude nutné ďalej ich používať, aby Som ich 

uviedol do vašej pozornosti a dal vám možnosť napraviť ich. 

Neznervózňujte sa teda ohľadom nich a nechyťte sa do pasce renegátov či 

kohokoľvek v negatívnom stave, mysliac si, že to nie som Ja, kto hovorí alebo sa 

veselo smeje so všetkými ostatnými v pozitívnom stave. Dovoľte Mi, prosím, aby 

Som bol niekedy tiež ako vy — vo vašej čisto pozitívnej, napriek tomu však 

ľudskej konotácii. Spôsobuje Mi to veľké potešenie prísť príležitostne na vašu 

úroveň a byť ako vy. Neodopierajte Mi toto potešenie na základe vašich vlastných 

subjektívnych očakávaní a projekcií. 

Samozrejme, ako vždy, je celkom na vás, na vašej vlastnej slobode voľby, či Ma 

prijmete v tomto Mnou zvolenom spôsobe prejavovania sa, súc ako vy, alebo Ma 

odmietnete. V tejto, ako aj v akejkoľvek inej veci budem vašu voľbu plne 

rešpektovať, bez toho, aby Som vás za ktorúkoľvek z vašich volieb odmietal, 

odsudzoval alebo zavrhoval. 
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Peter: Ďakujem Ti za toto vysvetlenie a za upokojenie. Potreboval som to. A teraz 

by som rád predložil otázku v mene Pearly McCallum z La Jolly v Kalifornii. Ako 

vieš, dobrovoľne venuje svoj čas práci so smrteľne chorými a umierajúcimi 

jedincami v hospici v San Diegu. 

Z jej pozície by chcela prirodzene položiť otázku týkajúcu sa záležitosti eutanázie a 

samovraždy za asistencie lekára v prípade smrteľne chorých, trpiacich ľudí. 

Pripájam sa k jej prosbe o Tvoje objasnenie tejto záležitosti a chcel by som k tomu 

dodať otázku ohľadom trestu smrti. Má tiež otázku, či môže táto situácia doviesť 

niektorých ľudí k tomu, aby spáchali asistovanú samovraždu bez toho, aby sa pred 

svojím inkarnovaním sa na planétu Nula na tom dohodli, a či by mali byť 

schválené zákony povoľujúce samovraždu za asistencie lekára, ako je to napríklad 

v Oregone, ako aj pokiaľ ide o situáciu Dr. Kevorkiana, ktorý bol prvý v tejto 

krajine, čo pomáhal smrteľne chorým ľuďom spáchať samovraždu. 

Pán Ježiš Kristus: Predovšetkým, na úvod odpovede na obidve tvoje otázky Mi 

dovoľ veľmi jasne prehlásiť: Je úplne nemožné, aby ktokoľvek urobil, prežil alebo 

súhlasil s niečím bez predošlej dohody spred inkarnovania sa na planétu Nula, 

vrátane asistovanej samovraždy. Tento fakt bol už veľmi naliehavo zdôraznený v 

Doplnku 3 Korolárií.... Vtedy tam bolo uvedené aj to, že bola tiež učinená dohoda 

súhlasiť s prežitím niečoho, čo nebolo pôvodne zahrnuté do počiatočnej dohody, čo 

by však bolo nutné zažiť, ilustrovať a demonštrovať, ak by vyvstala taká potreba 

alebo požiadavka počas jedincovej služobnej cesty v ľudskom živote na planéte 

Nula. Taká dohoda, ktorá obsahovala túto dôležitú klauzulu, bola nutným 

opatrením pri predvídaní mnohých dôležitých posunov, ku ktorým bude dochádzať 

počas jedincovho života na planéte Nula, ktoré si budú vyžadovať prijatie 

dodatočných úloh a povinností v tomto ohľade. 

Toto vyhlásenie sa týka najmä modernej doby, doby v ktorej žijete, pretože je 

najkritickejšou a najrozhodujúcejšou dobou v histórii ľudstva. Pred niekoľkými 

desaťročiami by bolo nemysliteľné zhovárať sa alebo uvažovať o niečom čo i len 

vzdialene sa približujúcom čomusi takému, ako je asistovaná samovražda. To boli 

iné časy, vyžadujúce si iný prístup k ľudskému životu a k udalostiam 

odohrávajúcim sa na planéte Nula. Ilustračná fáza ľudského života bola, 

takpovediac, v plnom prúde. Za takých okolností bolo nutné považovať ľudský 

život za niečo posvätné, potrebné zachovať za každú cenu. Preto v niektorých 

štátoch dokonca aj normálnu, neasistovanú samovraždu alebo pokus o samovraždu 

považovali za ťažký zločin a za pokus o samovraždu bolo možné dostať sa do 

väzenia. 

Ako však ilustračná fáza prirodzenosti ľudského života dospieva do svojho finále a 

záveru a ako zhusťovanie negatívneho stavu dosahuje svoj konečný stupeň a je vo 

svojej konečnej fáze pseudo-víťazstva na planéte Nula, je potrebné zaujať úplne 

iný prístup k chápaniu toho, čo je to vlastne ľudský život. 
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Ako vieš, Peter, mnohé náboženstvá (najmä katolícke) boli v ich dogmatickom a 

fanatickom prístupe k ľudskému životu a v ich pokryteckom zdôrazňovaní potreby 

všemožne zachovať ľudský život, za každú cenu, veľmi účinne využité negatívnym 

stavom na to, aby prehlásili ľudský život za niečo nezvyčajné a posvätné, čo má 

ako jediné skutočnú cenu v porovnaní s akýmkoľvek iným typom života — akoby 

žiadny iný život nebol mysliteľný alebo možný. Toto je v úplnom rozpore s ich 

vlastným učením o živote v nebi a v pekle — odtiaľ teda ich pokrytectvo. Aby sa 

všetkým súcim a existujúcim sentientným entitám dala šanca alebo príležitosť 

získať dôležité ponaučenia o prirodzenosti života, ktorý pôvodne nevznikol vo Mne 

a v Mojom pozitívnom stave, bolo dovolené, aby takéto stanovisko prekvitalo. 

Ako bolo uvedené v týchto Dialógoch predtým, tieto ponaučenia sa práve teraz 

završujú. Veľmi skoro už nezostane nič, čo by sa dalo naučiť o tomto type života. 

Z toho dôvodu sa robia prípravy na ukončenie ilustračnej fázy ľudského života a na 

jeho zmenu na neilustratívny život, zvolený ako konečná voľba — čo je pseudo-

víťazstvom negatívneho stavu. 

Vždy, keď sa chystá odohrať niečo takéto, predchádza tomu prehodnocovanie 

významu ľudského života, vedúce k veľmi nepríjemnému uvedomeniu, že nielen, 

že to nie je život, ktorý je jediný hodnotný a možný, ale že je jediný, ktorý je 

najmenej hodnotný a bezvýznamný a jediný, ktorý vo svojom konečnom vyjadrení 

nemá žiadny zmysel. Toto uvedomenie vedie v ľudskom vedomí k veľmi pevnému 

pochopeniu, že ľudský život je v skutočnosti plný utrpenia, biedy a nešťastia a že 

to v podstate nie je pravý život. Keď už dospejete k tomuto uvedomeniu, je nutné, 

aby niektorí dobrovoľníci na planéte Nula súhlasili so zobrazením tohto faktora 

tým, že výlučne za týmto účelom smrteľne ochorejú, čím opodstatňujú svoju 

potrebu vyhľadať lekára kvôli asistovanej samovražde. 

Toto uvedomenie a záver ohľadom ľudského života môže súčasne niektorých 

jedincov viesť buď k totálnemu odmietnutiu toho, že existuje nejaký iný 

zmysluplný život, a preto nie je žiadny dôvod pokračovať v tomto ,hlúpom žarte‘ 

zvanom ľudský život, alebo že musí byť nejaký iný, odlišný život, ktorý je 

zmysluplný, naplňujúci, uspokojivý a skutočný, a teda je to pravý život. 

Táto záležitosť má však aj ďalšiu stránku. Zober si napríklad ľudí, ktorí sú v kóme 

a ktorí vlastne nežijú, len vegetujú bez akéhokoľvek uvedomenia a ktorých 

dýchanie je udržiavané len náhradnými vonkajšími prístrojmi. Možno nazvať taký 

stav životom a žitím? Čo ti táto situácia hovorí zo skutočného duchovného 

hľadiska? 

Existujú v podstate dve veci, ktoré sú jasne zistiteľné z tejto situácie. Prvá, 

negatívny stav vynakladá všemožné úsilie, aby v každom človeku za každých 

okolností a akýmikoľvek prostriedkami zachoval svoj život. Zúfalo lipne na tomto 

type života, vediac veľmi dobre, že definitívne zomiera. Je len otázkou času, kedy 

naveky zahynie. No jednako, je v procese umierania. Toto nepríjemné uvedomenie 
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vedie negatívny stav k vynachádzaniu všemožných umelých, vonkajších 

prostriedkov — aké vidíte napríklad v nemocničných, takzvaných život 

udržiavajúcich prístrojoch — s cieľom udržať život v ľudskom tele. Toto je 

obrazné vykreslenie situácie, ktorá existuje ohľadom konečného osudu pseudo-

života negatívneho stavu a jeho ľudského života. 

Druhá, z toho hľadiska, ako chápu túto situáciu členovia pozitívneho stavu, 

akýkoľvek život, ktorý je založený na vonkajších, neduchovných alebo na 

falošných duchovných činiteľoch, vo svojej podstate a obsahu nie je ničím iným, 

než je to, čo môžu vidieť v stave niekoho, koho telesný život je udržiavaný 

vonkajšími umelými prostriedkami. Záver, založený na takých skúsenostiach, je 

teda veľmi jasný: Život negatívneho stavu a jeho ľudský život, založený na týchto 

vonkajších predpokladoch a činiteľoch, je život, ktorý je umelý, nezmyselný, 

márny a nemajúci žiadnu pravú realitu, vedúci jedine k tomu, čím je zmienený 

názorný stav komatózneho jedinca. V tom prípade to nie je pravý život, a preto by 

nemal byť nikdy zvolený ako alternatíva k životu pozitívneho stavu. Výsledok tejto 

ilustrácie dáva všetkým jasnú, živú odpoveď ohľadom toho, čo by si nikto, nikdy 

nemal zvoliť ako definitívnu voľbu. 

Ako však bolo uvedené vyššie a predtým, táto ilustračná fáza ľudského života je v 

procese záveru. Faktor záveru ľudskej situácie uvoľňuje určité energie, ktoré 

umožňujú zaujať odlišný prístup k ľudskému utrpeniu a záležitosti umierania. 

Pretože si ľudské nevedomie tento faktor uvedomuje, umožňuje začatie zvažovania 

možnosti a uskutočniteľnosti ukončenia ľudského života, ak by sa ocitol v stave 

extrémneho utrpenia, smrteľnej choroby, komatóznych stavov a umelého 

udržiavania telesného života všetkými tými vonkajšími prístrojmi. 

Toto je dôvod, prečo posledných pár rokov počúvate a zaznamenávate všemožné 

argumenty pre a proti asistovanej samovražde, ukončeniu telesného života 

vypnutím všetkých tých prístrojov a inými podobnými prostriedkami. A nielen to, 

ale kvôli tomuto uvedomeniu teraz nemocnice vyžadujú, alebo aspoň naliehavo 

odporúčajú, aby ste si obstarali akýsi právny dokument, ktorý by im umožňoval 

odobrať vám tie prístroje, keby došlo k takému stavu vo vašom vlastnom živote. 

Všetky tieto argumenty a požiadavky sú len odzrkadlením pomerov, ktoré sa v 

súčasnosti vytvorili v ľudskom živote na planéte Nula, aké predtým nikto 

nezažíval. Ohlasujú úplne novú situáciu a chápanie, do ktorých je ľudstvo ako 

celok uvádzané. Predchádzajú ukončeniu negatívneho stavu a jeho typického 

ľudského života. 

Kvôli týmto dôležitým faktorom, odpovedajúc na Pearlinu otázku z čisto 

duchovného hľadiska, áno, je vhodné mať také ľudské zákony, ktoré by vám 

dovoľovali ukončiť telesný život podľa presne definovaných zásad, aby sa 

zabránilo akémukoľvek zneužitiu alebo nesprávnemu použitiu v tomto ohľade. 

Ako vieš, v ľudskom živote vie a môže byť všetko zneužité a nesprávne použité. 

Takto je ľudský život štruktúrovaný. Preto pokiaľ sú ľudia v ľudskom živote, v 
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živote maximálneho vonkajška, potrebujú mať také zákony, ktoré by stanovovali, 

ako by sa to malo v tomto ohľade robiť. 

Ten istý záver môžete vyvodiť ohľadom odpojenia život udržiavajúcich prístrojov 

u niekoho, kto je v nezvratnej kóme, alebo len vegetuje. V týchto jednotlivých 

prípadoch si musíte byť vedomí, že v jedincoch, ktorí sú v tom stave, v skutočnosti 

žiadny pravý život vnútornej povahy neexistuje. Je to pseudo-život, karikatúra 

pravého života, dodávaná z vonkajška prostredníctvom umelých prístrojov. 

Pokiaľ ide o Dr. Kevorkiana, je stelesnením a reprezentáciou tejto novej situácie 

ohľadom ľudského života na planéte Nula a ohľadom jeho konečnej fázy. 

Dobrovoľne súhlasil, že bude priekopníkom v tomto ohľade. Jeho snahy 

odzrkadľujú potrebu ukončiť negatívny stav a jeho ľudský život v dôsledku stavov, 

ktoré sú biedne, choré, rozkladajúce sa, hnijúce a plné utrpenia, ako sa to 

odzrkadľuje vo všetkých tých smrteľných chorobách, tak typicky ľudských. 

Čo musíte v tomto ohľade pochopiť — a dovoľte Mi povedať vám niečo, čo bude 

pre niektorých z vás veľmi ťažké prijať — je to, že za súčasných pomerov 

typického ľudského života už viac neexistuje nič pozitívne ohľadom spôsobu, 

akým je ľudský život prežívaný a manifestovaný. Odteraz, od dátumu 

zaznamenávania týchto slov, je ľudský život vo všetkých svojich aspektoch úplne a 

kompletne prevzatý silami negatívneho stavu. Táto situácia odzrkadľuje tú 

skutočnosť, že negatívny stav je vo svojej finálnej fáze pseudo-víťazstva na planéte 

Nula. 

Ako vieš, Peter, pseudo-víťazstvo negatívneho stavu na vašej planéte má niekoľko 

hlavných fáz. Postupuje v určitých krokoch, pričom každý krok odzrkadľuje ďalší 

úpadok všetkých ľudských systémov, hodnôt, životného štýlu a vzťahov. Ak 

hodnotíte situáciu na planéte Nula z pozície týchto fáz, potom negatívny stav 

vlastne už pseudo-zvíťazil na vašej planéte. Z pozície zavŕšenia tohto procesu sa 

však uvedenie negatívneho stavu ako celku do správnej polohy nemôže vo 

všetkých jeho aspektoch odohrať simultánnym spôsobom alebo úplne súčasne. Ak 

by malo dôjsť k takému pokusu, nikto by nemohol prežiť úplnosť jeho 

manifestácie ani zlomok sekundy. V tom prípade by negatívny stav prehral, 

takpovediac, na všetkých frontoch a nemohol by zavŕšiť celý svoj účel, kvôli 

ktorému bol vôbec aktivovaný a uvedený do procesu manifestácie. Nezostal by 

nikto, kto by spríkladnil prirodzenosť jeho pseudo-života. Kvôli tomuto faktu by sa 

nebolo možné naučiť nejakú ďalšiu, dôležitejšiu lekciu, a preto by nebolo nikdy 

možné zahájiť úplnú aktiváciu života pozitívneho stavu. 

Kvôli týmto dôležitým dôvodom musí mať úplné pseudo-víťazstvo negatívneho 

stavu na planéte Nula niekoľko fáz. Je dvanásť takých fáz. Každá fáza trvá z 

pozície priestorovo-časového kontinua, odzrkadľujúceho sa na vašej planéte, určitý 

čas. Ako bolo uvedené vyššie, teraz ste na začiatku úplne poslednej fázy pseudo-

víťazstva negatívneho stavu na vašej planéte. Ako dlho bude táto fáza trvať z 
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hľadiska vášho času, nemôže byť zjavené. Jediná vec, ktorú možno o nej povedať, 

je to, že to bude najdlhšie obdobie v porovnaní so všetkými ostatnými fázami. 

Dôvod, prečo táto fáza potrebuje oveľa viac času než ostatné, je ten, že v tejto fáze 

je prirodzenosť negatívneho stavu odhalená v jeho maximálnej a definitívnej, zlej, 

hnijúcej, opovrhnutiahodnej a nemilosrdnej kondícii. Aby ste to prežili, potrebujete 

uvoľňovať túto prirodzenosť, takpovediac, po kúsočkoch. Tento spôsob dáva 

všetkým na planéte Nula dostatok času, aby sa prispôsobili tejto fáze bez 

akéhokoľvek nebezpečenstva, že podľahnú jeho ohromujúcej, neprekonateľnej a 

neznesiteľnej manifestácii. 

Toto je teda dôvod, prečo bolo vyššie uvedené, že v ľudskom živote už viac 

neexistuje nič, čo by malo pozitívnu konotáciu. Jedinou výnimkou z tohto pravidla 

je prítomnosť Mojich predstaviteľov na tejto planéte. Pretože však odnedávna 

pôsobia výlučne z pozície pozitívneho stavu, nie sú už viac považovaní za súčasť 

charakteristického ľudského života. Aj keď majú na sebe ešte stále ľudské telo, ich 

duchovia a duše sídlia priamo v pozitívnom stave. Z pozície svojich tiel budú Moji 

predstavitelia ďalej prežívať typické ľudské emócie, stavy a kondície, tieto im však 

už viac nebudú schopné zabrániť v ničom, čo majú pre Mňa na planéte Nula 

urobiť. Vytvoreniu tejto súčasnej situácie na planéte Nula a v ľudskom živote a 

uvedomeniu si týchto faktov v ľudskom nevedomí, ako aj v jeho vedomí, 

predchádzali — a teraz sú stelesnené v ľudskom živote faktorom samovrážd za 

asistencie lekárov — pasáž zákona v Oregone, umožňujúca takú asistenciu, a 

poskytnutie povolenia lekárom odpojiť život udržiavajúce prístroje u smrteľne 

chorých jedincov. Všetky tieto faktory sú ilustráciou a odzrkadlením faktu, že 

ľudský život na planéte Nula a spôsob, akým pokračuje za súčasných pomerov, už 

viac nie je udržateľný a tolerovateľný. 

Odpovedajúc na tvoju otázku, Peter, ohľadne trestu smrti pre jedincov, ktorí 

spáchali ohavné zločiny, je jasné, že oni súhlasili pred inkarnovaním sa na planétu 

Nula s týmto spôsobom odchodu a s následným vstupom do iného života po 

ľudskom živote. Toto je jedna z mnohých volieb v ľudskom živote, ktorá sa musí 

ilustrovať a demonštrovať z hľadiska dôsledkov, výsledkov a následkov správania, 

ktoré nemá žiadne miesto alebo je nepredstaviteľné v pozitívnom stave. Rozsudok 

smrti v skutočnosti zobrazuje konečné vyjadrenie negatívnosti, ktorou je presýtený 

život negatívneho stavu a jeho ľudský život, vedúc nakoniec k strate života. Toto je 

dôležité varovanie, že pokiaľ jedinec nenapraví svoje cesty, čiže pokiaľ sa každý v 

negatívnom stave a v ľudskom živote nerozhodne zriecť svojho pseudo-života a 

konvertovať do pozitívneho stavu, môže to skončiť trvalou stratou života, ako je to 

vylíčené v treste smrti na vašej planéte. Dohoda ilustrovať taký spôsob straty života 

prostredníctvom trestu smrti slúži do určitej miery ako odstrašujúci prostriedok, 

aby sa to nikdy nestalo vo večnom zmysle. Preto je dovolené, aby za účelom tejto 

dôležitej a rozhodujúcej ilustrácie a varovania dochádzalo k takým rozsudkom. Ich 

opodstatnenie je zakorenené v tomto význame. Nie je to tak, že by Som čokoľvek z 

toho, čo bolo načrtnuté tu a vyššie, chcel, ale odohranie sa určitých vecí je 
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dovolené preto, aby sa tento konečný cieľ dosiahol v záujme spasenia všetkých. 

Pamätajte si to. 

Peter: Veľmi Ti ďakujem za poskytnutie týchto zmysluplných vysvetlení. Je ešte 

niečo pre dnešok? 

Pán Ježiš Kristus: Bolo mi potešením, Peter. A nie, to bude pre dnešok všetko. 

Dúfam, že Pearl bude spokojná s týmito odpoveďami. Prajem ti pekný a príjemný 

deň. 
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Tridsiaty Šiesty Dialóg 
 

7. februára 1999 

 

Peter: Už nejakú dobu na niečo myslím, na udalosť, ktorá sa odohrala pred 

sedemnástimi rokmi počas dokončovania Základov ľudskej duchovnosti. Keď o 

tom premýšľam, ešte stále som v ohromných rozpakoch a hanbím sa. Domnievam 

sa, že nakoľko ma to ešte stále trápi, je snáď čas zistiť, prečo sa to stalo, aký bol 

význam tej udalosti a aký druh poučenia by z nej bolo možné získať. A tiež, prečo 

mi prichádza na um práve teraz, v tomto jednotlivom čase? Je vhodné uviesť ju do 

Tvojej pozornosti a urobiť ju predmetom nášho Tridsiateho Šiesteho Dialógu, aj 

keď má takú súkromnú a osobnú konotáciu? 

Pán Ježiš Kristus: Ak opäť vezmeš do úvahy, že neexistujú žiadne náhody, nie je 

potom jasné, že je potrebné vyniesť túto záležitosť na verejnosť, aby mohla byť 

kapitola o tej udalosti natrvalo uzavretá? Viem presne, čo ťa trápi. Začni však a 

načrtni svojimi vlastnými slovami udalosť, ktorá ťa trápi. 

Peter: Keď som končil zaznamenávanie Základov ľudskej duchovnosti, na 

úplnom konci ich písania som počas stavu zvnútornenia dostával zvláštne 

posolstvá, že po dokončení tej knihy budem odvolaný z tejto planéty. Inými 

slovami, vtedy mi bolo naznačené, že čoskoro zomriem. A napriek tomu som po 

sedemnástich rokoch ešte stále tu. Nanešťastie, hovoril som o tom svojim blízkym 

priateľom, ktorí boli vtedy so mnou spojení, poprosiac ich, aby potvrdili zo svojho 

vlastného stavu vnútra, či je moje posolstvo správne a či sa to skutočne stane. 

Všetci dostali to isté posolstvo. Preto som veril, že je to pravda. Chápeš, aké 

rozpaky by niečo také vyvolávalo, aké by to bolo nečestné a hanebné, keby to 

nebola pravda? 

Pán Ježiš Kristus: Áno, to je pochopiteľné. Pozrime sa však na tú situáciu z 

hľadiska v súčasnosti existujúceho posunu a situácie v tvojom živote a čo toto 

všetko znamená. Predovšetkým nezabúdaj, že zjavenie, ktoré si vtedy odo Mňa 

dostal a ktoré bolo úplne celé obsiahnuté v zmienenej knihe, bolo šokujúce a 

neuveriteľné. Predtým nikto nikdy neprišiel s akýmikoľvek takými závermi 

ohľadom ľudského života a jeho významu, pôvodu a účelu, ako bolo naznačené v 

tej knihe. Prežíval si ohromne mučivé pochybnosti o jeho obsahu, obávajúc sa, že 

snáď ostatných podvádzaš. Nemal si žiadnu oporu, žiadne potvrdenie zo žiadnych 

iných zdrojov, žiadne paralely a žiadne východiská, ktoré by ti dodali určitý stupeň 

istoty ohľadom pravdivosti toho jednotlivého zjavenia. 

Ako vieš, v tom čase si bol ešte stále pod vplyvom čisto ľudských vedeckých 

tendencií, ktoré si od každého pisateľa kníh toho charakteru vyžadovali mať 

,milióny a milióny‘ referencií, potvrdení a podobných zdrojov, aby boli uznané a 

prijaté ako vedecky platné a pravdivé. Nič takého charakteru si však ani v tom 

čase, ani v žiadnom inom čase nemal k dispozícii. Kvôli tomu si pociťoval 
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ohromnú potrebu získať nejaké potvrdenie a overenie pravdivosti tvrdení 

obsiahnutých v tej knihe. Na základe tvojho chápania tej situácie si došiel k záveru, 

že niečo takého charakteru by mohlo byť overené jediným spôsobom — ak by si 

bol odvolaný a prišiel do duchovného sveta, kde by si mohol získať žiaduce 

poznanie, či si mal pravdu, alebo si sa mýlil. 

V tej dobe sily negatívneho stavu vytĺkali kapitál z tvojho nepriaznivého 

duševného stavu a pokúšali sa ťa odstrániť spomedzi živých na planéte Nula. 

Zúfalo sa ti chceli pomstiť za odhalenie a prezradenie tajomstiev o ich pôvode, o 

pôvode ľudí, o pôvode negatívneho stavu vo všeobecnosti a o všetkom, čo sa týka 

konkrétne ich. Pridelili ti teda najničomnejších démonov, ktorí ťa týrali asi šesť 

mesiacov vášho planetárneho času, vnucujúc ti všemožné negatívne pocity a stavy, 

aby si si neželal nič iné než zomrieť. Súčasne využili fakt, že si nezomieral, aby do 

teba vložili ešte väčšiu mieru pochybností a neistoty ohľadom čohokoľvek, čo bolo 

zjavené v tej knihe, ako aj ohľadom čohokoľvek, týkajúceho sa tvojho života, 

tvojho osudu a tvojej úlohy odo Mňa. Hovoril si si, že ak sa tvoje posolstvo o tom, 

že budeš odvolaný, neplní, potom všetko ostatné, čo si prijal a čo bolo obsiahnuté v 

tej knihe, ako aj všetko týkajúce sa všetkých ostatných posolstiev, ktoré si prijal vo 

svojom stave zvnútornenia, musí byť nepravdivé a nepochádza to odo Mňa. Týmito 

vážnymi pochybnosťami ťa kŕmili tí démoni. 

V tom časovom bode, po dokončení tvojej knihy, sily negatívneho stavu začali 

tušiť, že existuje niečo veľmi dôležité ohľadom tvojho poslania na planéte Nula, čo 

si od nich vyžaduje, aby vynaložili všemožné úsilie, aby ťa zničili, ak nie fyzicky, 

potom aspoň psychicky a spoločensky, podkopávajúc tvoju profesionálnu reputáciu 

a postavenie pokusom presvedčiť všetkých, že si podvodník a klamár a že všetko, 

čo si učil svojich študentov a nasledovníkov, nebola pravda. Koniec koncov, ak si 

im hovoril toto, a že veľmi skoro nato budeš odvolaný, a potom sa to nestalo, 

potom musíš byť podvodný, falošný prorok. Aj keď sily negatívneho stavu vždy 

tušili, od samého prvého okamihu tvojho narodenia sa na planéte Nula, že niečo u 

teba nebolo úplne bežné a normálne ako u všetkých ostatných ľudí — a počas 

celého tvojho života sa ťa veľakrát pokúšali zničiť — úplný dopad toho, čo by to 

mohlo byť, ich zasiahol, až keď si dopísal svoju druhú knihu. 

Nemal si ani najmenšie tušenie, Peter, aký nesmierny boj sa odohrával v duchovnej 

ríši medzi členmi tvojej duchovnej rodiny a tými démonmi, aby bol zachovaný tvoj 

život na planéte Nula, aby si bol schopný úspešne zavŕšiť svoje poslanie a 

transmitovať samotné Nové Zjavenie Pána Ježiša Krista, odrážajúce sa vo Veľkej 

Knihe, v jej Koroláriách... a v týchto Dialógoch. 

Tvoja vtedajšia situácia má však aj ďalšiu stránku. Ešte stále chápeš nesprávne, že 

tvoje posolstvo skorej smrti bolo v tom čase nepravdivé, pretože si fyzicky 

nezomrel. Tie posolstvá predsa len obsahovali určitý stupeň pravdy. Tvoja 

interpretácia tých posolstiev bola nesprávna, nie však ich obsah a duchovný 

význam. V tej dobe u teba prebiehal proces tvojho trénovania a prípravy na tvoje 
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pravé poslanie transmitera Môjho Nového Zjavenia. Preto si bol v prechodnom 

období, počas ktorého si mal ešte stále určité predstavy, že posolstvá tej povahy 

možno brať doslovne. 

Takže posolstvo o tom, že čoskoro zomrieš, bolo v duchovnom zmysle úplne 

správne. Áno, všetko, čo sa týkalo toho, aký si dovtedy bol — tvoje chápanie 

tvojho vlastného života, tvoj životný štýl, tvoje vnímanie pravej reality a pseudo-

reality, ľudského života, duchovnosti, tvojej baptistickej výchovy, Mojej 

Prirodzenosti, prirodzenosti pozitívneho stavu, významu negatívneho stavu a 

všetkého ostatného, čo si považoval za normálne a správne, čo však nebolo — 

skutočne zomieralo. Ak sa pozrieš späť na tú dobu a porovnáš svoj stav mysle, 

život a všetko ostatné s tým, kým si a čo máš teraz, nič z vtedajšieho Petra už viac 

neexistuje. Ten Peter dávno zomrel. 

Tvoja vtedajšia tendencia prehliadať duchovný význam a dôsledok týchto faktorov, 

a branie ich doslovne vo fyzickom zmysle, viedlo k ďalšiemu problému, využitému 

silami negatívneho stavu. Na základe tvojho nesprávneho predpokladu sily 

negatívneho stavu veľmi pohotovo a prefíkane vypracovali plán, pomocou ktorého 

vpravili do tvojho života niekoho zdanlivo významného, aby posilnil tvoj systém 

viery v tvoju nastávajúcu fyzickú smrť. Tvoja spolupráca s tou osobou a vytvorenie 

knihy s ním ťa viedlo k viere, že on je tým, kto ťa nahradí a kto bude pokračovať v 

tvojom poslaní, súc v tomto ohľade tvojím dedičom. 

Našťastie sme do plánu negatívneho stavu nahradiť ťa ich vlastným podvodníkom 

zasiahli. Ako vieš, Peter, naučil si ho svoju metodológiu duchovnej hypnózy. Po 

vypočutí si jednej z jeho audio pások, na ktorú nahral svoje sedenie s nejakým 

klientom, a tiež potom, ako si mal s ním veľmi znepokojivú skúsenosť, keď si ho 

uviedol do hlbokého tranzu, začalo ti byť úplne jasné, že bol implantátom 

negatívneho stavu za účelom kontaminácie, znečistenia a otrávenia všetkej tvojej 

práce a tvojich životných snáh. To vtedy Som ťa prosil, aby si prestal očakávať 

svoju fyzickú smrť a vrátil sa k svojej práci pre Mňa. Ty si moju prosbu 

akceptoval, čo okamžite prinieslo tvoju štvrtú a piatu knihu. 

Samozrejme, dôsledky tvojej spolupráce s ním na zmienenej knihe boli, 

nanešťastie, pre teba osobne, Peter, veľmi nepríjemné. Vylúčili ťa z členstva 

Americkej asociácie psychológov a neskôr ťa takmer vyhodili z tvojho 

profesionálneho zamestnania (o šesť rokov ti bolo členstvo obnovené a úspešne si 

sa vyhol vyhodeniu zo zamestnania). 

Vtedy bol tvoj život ešte viac skomplikovaný faktom, že po dokončení Základov 

ľudskej duchovnosti si Ma bez tvojho vedomého uvedomenia sprevádzal na veľmi 

zvláštnej misii do Pekiel pseudo-tvorcov. Bolo to po prvýkrát, keď bolo vôbec 

niekomu dovolené, aby vstúpil do ich ríše potom, ako Som ich uväznil. Tvoj 

duševný stav bol po tú dobu, približne šesť mesiacov, takmer paralytický a hlboko 

melancholický. Ten stav odzrkadľoval tvoju intenzívnu prácu v Peklách pseudo-
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tvorcov. Kvôli tejto dôležitej práci si bol na tej úrovni, na tvojej fyzickej úrovni na 

planéte Nula (vtedy si samozrejme nevedel, že je to planéta Nula; stále si ju 

považoval za planétu Zem) uvedený do stavu totálnej nečinnosti a duševnej 

prázdnoty. Bol to pre teba jediný spôsob, ako počas tvojho pobytu v Peklách 

pseudo-tvorcov — samozrejme, vo svojom duchu — prežiť. 

Peter: Prepáč, prosím, toto všetko je pekné a úžasné, prečo však musíme o tom 

hovoriť teraz a ešte z toho urobiť taký rozsiahly predmet tohto jednotlivého 

Dialógu? Cítim sa, akoby som sa obnažoval, alebo akoby ma obnažovali. 

Pán Ježiš Kristus: Tvoje obavy sa veľmi cenia. Rád by Som ti však pripomenul 

niečo, čo ti bolo naznačené v Doplnku 20 Korolárií.... Bolo tam povedané, že 

niektoré dôležité a ťaživé udalosti, ktoré sa odohrali v minulosti, nemali vtedy, keď 

sa odohrali, taký signifikantný a pádny význam, aký budú mať niekedy v 

budúcnosti, keď budú opätovne uvedené do vašej pozornosti, dokonca potom, ako 

ste ich zabudli. Tento moment poukazuje na fakt, že určité udalosti vo vašom 

živote sa odohrávajú skôr kvôli budúcim potrebám, než kvôli potrebám doby, v 

ktorej sa odohrávajú v tu-a-teraz. Ich význam sa teda ozrejmí len z hľadiska 

súčasnosti, a nie z hľadiska doby ich prvotného výskytu. Nezabúdaj, prosím, že tu 

hovoríme z pozície multivesmírneho významu a v bezčasovej, bezpriestorovej 

konotácii. Tvoje skúsenosti z tej jednotlivej doby boli potrebné na to, aby 

ilustrovali a demonštrovali niečo, čo sa treba naučiť pre túto jednotlivú dobu, počas 

tohto jednotlivého pretrvávajúceho posunu. 

Prvým dôležitým ponaučením je tu pre všetkých to, že udalosti a zážitky 

jedincovho života, nech sú akokoľvek dôležité alebo nedôležité, často nemusia 

dávať príliš veľký zmysel v dobe svojho výskytu. Výskyt takých udalostí a 

zážitkov je dovolený len preto, lebo budú potrebné, ocenené, pochopené a prijaté 

len v rámci udalostí nejakej budúcej doby alebo, veľmi často, len po vašom 

odchode z planéty Nula. 

Toto je jeden z hlavných problémov ľudstva. Ľudia veľmi málo chápu, prečo sa 

veci dejú tak, ako sa dejú. Toto je pravda najmä ohľadom tragických udalostí, 

nevýslovného utrpenia detí, biedy a zúfalstva, neustálej smoly, ako tomu hovoria 

oni, smrteľných ochorení a mnohých podobných nepriaznivých udalostí. Keď sa 

nachádzajú uprostred ich prežívania, tieto udalosti im nedávajú žiadny zmysel. 

Majú veľmi málo vysvetlení, náhľadu alebo pochopenia, prečo sa odohrávajú. 

Niektorí za svoje krízové situácie preklínajú a vinia Boha, niektorí hovoria o 

skutkoch Božích, niektorí sa jednoducho ani nepokúšajú prísť ohľadom nich s 

nejakými rozumnými alebo prijateľnými odpoveďami. A predsa, všetky tieto 

nepriaznivé zážitky sa odohrali kvôli nejakým dôležitým potrebám, ktoré sa budú 

manifestovať buď v blízkej, alebo v ďalekej budúcnosti, alebo po odchode z tejto 

planéty. Len čo sa, či už tu, alebo tam, ocitnú v nejakom bode svojho života, kedy 

bude potrebné, aby sa v ich pamäti aktivovali ich minulé zážitky, bude do ich 
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pozornosti a chápania uvedené, prečo si v minulosti vybrali také zážitky a aký je 

ich význam a zmysel v súčasnosti — v dobe ich reaktivácie. 

V tvojom prípade, Peter, všetko, čo si prežíval v období, o ktorom hovoríme v 

týchto Dialógoch, sa týka súčasného odohrávajúceho sa posunu. Ako o tom 

hovoríme a pripomíname si tie udalosti a zážitky, sú s nimi oboznamované 

rozdielne skupiny tak z Nového Vesmíru, ako aj z nového pseudo-vesmíru. Tieto 

skupiny vtedy neboli funkčné či zaangažované do toho, pretože neexistovali, no 

teraz sa z tvojich minulých skúseností potrebujú naučiť niečo veľmi dôležité. Veľa 

skupín je do toho zaangažovaných práve teraz a veľa ďalších bude do toho plynulo 

zaangažovaných, ako budeš ty a všetci ostatní čitatelia opätovne čítať všeobecne 

tieto Dialógy, a zvlášť tento jednotlivý Dialóg. 

Peter: Prečo sa v takom prípade tie zážitky neodohrávajú tu-a-teraz, aby sme sa im 

mohli, takpovediac, na mieste prispôsobiť? 

Pán Ježiš Kristus: Toto konkrétne načasovanie má veľmi jednoduchý dôvod, že 

teraz si v úplne inej pozícii, na úplne inej úrovni duchovného vývoja, úplne inak 

chápeš životné záležitosti a si v úplne inej modalite vzťahu ku Mne a k Môjmu 

pozitívnemu stavu, než si bol vtedy. Preto, keby ti bolo teraz dovolené zažiť tie 

zážitky, nielenže by prekážali tvojej súčasnej role, funkcii a pozícii, ale úspešne a 

úplne by nám dvom znemožnili akúkoľvek možnosť komunikovať alebo 

konverzovať takým spôsobom, akým to robíme napríklad práve teraz. Nemáš ani 

poňatia, aký ohromne negatívny dôsledok by to malo nielen pre teba osobne, ale aj 

pre celé Moje Nové Zjavenie a jeho pozíciu tak tu v pozitívnom stave, ako aj na 

planéte Nula. Na druhej strane, v tej dobe, keď si prechádzal tými negatívnymi 

zážitkami, bola situácia úplne iná. Bola veľmi prospešná pre také zážitky, bez 

akéhokoľvek skutočného nebezpečenstva pre teba alebo pre kohokoľvek ďalšieho 

zaangažovaného — nech by sa ti akokoľvek zdalo, že bola vtedy nebezpečná a 

neznesiteľná. Vtedy si, samozrejme, nemohol vedieť, že hodnota tvojich zážitkov 

sa týkala len tejto doby, a nie tamtej doby. Pre teba a pre všetkých zaangažovaných 

by bolo duchovne veľmi nebezpečné, keby ste vedeli, že pripravujete niečo, čo 

bude využité na nejaké veľmi dôležité účely o 17 rokov neskôr. 

Tvoje vtedajšie skúsenosti sa priamo týkajú konečnej fázy pseudo-víťazstva 

negatívneho stavu na planéte Nula a trvalého ukončenia negatívneho stavu a 

ľudského života v jeho súčasnom prejave. Ako bolo uvedené vyššie, rôzne skupiny 

zmieneného Nového Vesmíru a nového pseudo-vesmíru prechádzajú tými 

skúsenosťami práve teraz. Tie, ktoré sú z negatívnej strany, sú uvedené do pozície 

uvedomenia si, že nech sa negatívny stav pokúša robiť čokoľvek, nech sú schopní 

vynaložiť hocikoľko vynaliezavosti, aby podkopali, či dokonca zničili všetko, čo sa 

týka pozitívneho stavu, jeho predstaviteľov a členov, nemôžu uspieť. Toto ich 

dovedie k jasnému a logickému záveru, že všetky ich snahy v tomto ohľade sú 

úplne márne, končiace absolútnym zánikom. Ozrejmí sa im, že nemajú absolútne 

žiadnu nádej na víťazstvo. 
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Nie, ešte nie sú v tom bode. Ale učia sa z tvojich skúseností a zo skúseností 

všetkých Mojich pravých predstaviteľov na planéte Nula. Čím viac ty a všetci 

ostatní čitatelia čítate tieto Dialógy, Moje Nové Zjavenie a jeho Koroláriá..., tým 

viac bude toto uvedomenie prenikať ich mysľami a tým viac ich zasiahne 

uvedomenie, že za žiadnych okolností nemôžu zvíťaziť a že je mrhaním času 

pokračovať v tomto márnom úsilí. Kvôli tomu budete zažívať masívnu konverziu 

tých skupín do pozitívneho stavu. A nezabúdaj, že každým opätovným čítaním 

troch zdrojov Môjho Nového zjavenia k vám budú presne s týmto zámerom 

pripojené iné skupiny. Ako teda vidíš, dôležitosť tu diskutovanej záležitosti je 

nesmierna. Veľmi jasne ti to tiež naznačuje, že koniec negatívneho stavu a prechod 

ľudského života z negatívneho stavu do pozitívneho stavu môže byť aj veľmi 

mierumilovný, jemný a pokojný, bez všetkých tých krvavých, násilných, 

apokalyptických a kataklizmatických udalostí, ktorými sa ľudia tak veľmi radi 

zaoberajú a ktoré sú tak bohato vyobrazované v ich filmoch, televíznych 

programoch, v rôznych ďalších médiách a v Biblii. 

Na druhej strane, u skupín, ktoré sú k tebe pripojené z Nového vesmíru a z iných 

miest, prebieha proces učenia sa z tvojich skúseností o klíme, v ktorej si vtedy 

pôsobil a fungoval. Potrebujú poznať rozdiel medzi prirodzenosťou skupín z 

negatívneho stavu, ktoré pôsobili vtedy, a tých, ktoré pôsobia práve teraz. Z tvojich 

zážitkov a reakcií na ne a z toho, ako si vtedy tie situácie zvládal, ako aj z tvojho 

súčasného stavu mysle a duchovného postavenia môžu vyčítať taktiky a aplikácie 

rôznych metód použitých silami negatívneho stavu, a na základe toho môžu 

vyvinúť najvhodnejší a najsprávnejší prístup k veľmi účinnému a úspešnému 

zvládnutiu čohokoľvek, s čím by negatívna strana vyrukovala všeobecne proti 

pozitívnemu stavu, a zvlášť proti vám, Mojim predstaviteľom. Nuž, to, ako môžu 

byť všetky tvoje skúsenosti z minulosti využité na tieto dôležité účely, by bolo pre 

teba momentálne ťažké pochopiť. Čoskoro však, veľmi skoro, spoznáš niektoré 

aspekty toho. Neskôr ti bude viac a viac zrejmé, ako sa všetky tieto veci udiali. 

Existuje ešte jeden dôležitý aspekt tvojej spomienky na tie negatívne a trápne 

zážitky z tvojej tu preberanej minulosti. Tvoj spôsob zvládania tých situácií a 

veľmi intenzívna práca na sebe, ktorú si dôverne so Mnou robil, vydláždila 

mnohým na planéte Nula, a najmä v negatívnom stave Pekiel, cestu k tomu, aby 

konvertovali do pozitívneho stavu. Ako vieš, Peter, pokiaľ si nezačal písať 

Posolstvá z vnútra, nikto z Pekiel nebol schopný konvertovať do pozitívneho 

stavu. V súčasnosti je v činnosti iná skupina členov negatívneho stavu, najmä tí z 

nového pseudo-vesmíru, ktorí potrebujú mať živý príklad spôsobu a prostriedkov, 

pomocou ktorých môžu konvertovať do pozitívneho stavu. Tvoje minulé zážitky a 

snahy — ktorými si prispel na základe práce na sebe a na svojich vlastných 

problémoch, na negatívnosti a na všetkom ostatnom, čo sa týkalo niektorých 

nevhodných a veľmi často falošných duchovných ideí, priamo Ma za týmto účelom 

angažujúc ako svojho jediného terapeuta, ak smiem použiť to slovo, a to, ako si to 

bol schopný všetko eliminovať a zdolať všetky útoky príslušných démonov — im 
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poskytujú cestovnú mapu, ako sa natrvalo dostať von z negatívneho stavu. A 

pamätaj si, predtým nemal nikto, nikdy také skúsenosti práce priamo so Mnou na 

riešení svojich problémov, ako si mal ty, Peter. Ako teda vidíš, to, čo si vtedy 

prežíval, má v súčasnosti veľmi pozitívny význam a dobré využitie. Preto už viac 

nemaj ohľadom toho zlé pocity. Prajem ti príjemný deň. 

Peter: Veľmi si cením, že si toto všetko uviedol do správnej perspektívy. 
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Tridsiaty Siedmy Dialóg 
 

8. februára 1999 

 

Peter: Už nejakú dobu premýšľam o tom, či by bolo možné porozprávať sa s 

Tebou o povahe tohto pretrvávajúceho posunu a o tom, čo obsahuje, ako aj aké sú 

jeho dôsledky pre celé bytie a existenciu a pseudo-bytie a pseudo-existenciu. 

Mimochodom, túto otázku položili aj niektorí čitatelia v Európe. Ak by to bolo 

vôbec možné, môžeš nám poskytnúť nejaké zhrnutie tejto záležitosti? Máme síce o 

ňom nejaké drobnosti vo všetkých týchto Dialógoch, avšak žiadny dôsledný opis 

jeho pravej povahy. 

Pán Ježiš Kristus: Predovšetkým, z pozície vašej ľudskej vedomej vonkajšej 

mysle, pod vplyvom ktorej pôsobíte na planéte Nula, by bola ohromná väčšina 

aspektov tohto posunu pre vás nepochopiteľná. Pretože v týchto Dialógoch, ako aj 

vo všetkom ostatnom napísanom a predebatovanom v typickom ľudskom jazyku, 

používame ľudský spôsob vyjadrovania, vplyvu a oznamovania akýchkoľvek ideí, 

ktoré sú predmetmi našich diskusií, ste blokovaní obmedzeniami, ktoré sú dané 

vašej ľudskej mysli na základe pôvodného obdarenia, ktoré vám vnútili pseudo-

tvorcovia v čase fabrikovania ľudí. Toto je dôvod, prečo veľa vecí, ktoré by mali 

pre vás celkovo veľkú hodnotu a význam, sú mimo akejkoľvek vašej schopnosti 

porozumieť im alebo ich pochopiť. Ak by Som mal teda o nich hovoriť, alebo v 

tomto prípade o najmenej desiatich aspektoch povahy pokračujúceho posunu, 

nedávali by vám žiadny zmysel. Toto je, žiaľ, spôsob, akým ste štruktúrovaní na 

ľudskej úrovni vašej mysle a to je to, s čím ste súhlasili pred inkarnovaním sa na 

planétu Nula. 

Avšak, na intuitívnej úrovni alebo na vnútornej úrovni vašej pravej mysle, najmä 

na jej duchovnej úrovni, si predsa len uvedomujete a chápete veľkú väčšinu 

aspektov súčasného pokračujúceho posunu. 

Nebuďte však znechutení. Niektoré aspekty tohto posunu vám v tomto čase možno 

opísať, pretože ich povahu možno pochopiť vaším typickým ľudským spôsobom 

vnímania a chápania. Zhrnieme vám ich, alebo obsah tohto jednotlivého Dialógu 

budeme venovať tejto záležitosti. 

Začnime s pripomienkou, čo bolo o Mojej Novej Prirodzenosti povedané v kapitole 

2 Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista. V čase, keď bola získaná alebo zavŕšená 

Moja Nová Prirodzenosť, bolo v tej kapitole uvedené, citujem: „Dôsledky tohto 

aktu sú pre celé Stvorenie a Zónu Vymiestnenia nevypočítateľné a budú otriasať 

základom celého bytia a existencie počas budúcich eónov.“ Chcel by Som vás 

poprosiť, aby ste venovali zvláštnu pozornosť slovám ,budú otriasať základom 

celého bytia a existencie počas budúcich eónov‘. Prečo bolo potrebné dať taký 

nezvyčajne silný dôraz na výsledok Mojej Novej Prirodzenosti? 
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Ako vieš, všetko v bytí a existencii, ako aj v pseudo-bytí a pseudo-existencii je 

udržiavané Mojou Absolútnou Prirodzenosťou. V konečnom zmysle život každého 

a všetkého absolútne závisí od Môjho Absolútneho Života. Neustále ten život 

vytváram, premietam a vyžarujem zo Svojho Absolútneho Stavu a Kondície do 

všetkých relatívnych stavov a kondícií. Kvôli tejto Absolútnej Pravde a jej 

Absolútnej požiadavke, kedykoľvek zmením Svoju Prirodzenosť, ovplyvní proces 

tej zmeny a jej výsledok najvýdatnejším a najvýznamnejším spôsobom všetky 

sentientné entity a všetko ostatné, nezáleží na tom, v ktorom čase a kde sa 

nachádzajú alebo sú umiestnené — takpovediac, od najvyšších Nebies až po 

najhlbšie Peklá. 

A teraz, aby Som vám to pripomenul a aby ste lepšie pochopili, dovoľ Mi 

zopakovať fakt, že zmeny v Mojej Prirodzenosti sú vždy absolútnych rozmerov. 

Tieto zmeny však k relatívnym bytostiam nemôžu byť uvoľnené ako celok, pretože 

tie by ich nemohli prijať v ich úplnosti a súčasne prežiť. Preto k nim povahu 

Svojich zmien uvoľňujem v malých krokoch, alebo, ako to ty rád hovoríš, Peter, po 

troškách. Pretože povaha Mojich zmien je Absolútna, všetky jej aspekty sú 

nevyčerpateľné, a preto bude všetkým relatívnym sentientným entitám do večnosti 

vždy uvoľňované a odovzdávané niečo nové. Toto je dôvod, prečo bolo v Druhej 

kapitole Veľkej Knihy povedané, že dôsledky získania Mojej Novej Prirodzenosti 

budú otriasať samotným základom všetkých a všetkého počas nastávajúcich eónov. 

Keď povieš niečo také ako — ,počas nastávajúcich eónov‘, v podstate to znamená 

nadobro a navždy. 

Ako sa táto pripomienka týka súčasného pokračujúceho posunu? Toto je ten posun, 

počas ktorého uvoľňujem niečo veľmi rozhodujúce a dôležité z Mojej Novej 

Prirodzenosti, týkajúce sa priamo Jej ľudských aspektov, ktoré Som včlenil do 

celku Svojej bývalej Prirodzenosti. Tieto aspekty sa špecificky a zvlášť týkajú a sú 

potrebné pre konečnú fázu v procese eliminácie negatívneho stavu, pre spasenie 

všetkých, transformáciu ľudí, konverziu všetkých v negatívnom stave a aktiváciu 

plnosti života pozitívneho stavu. 

V procese zaplavovania všetkých členov pozitívneho stavu a všetkých ich 

príslušných prostredí, oblastí a atmosfér — čiže všetkých ich Nebies so všetkými 

ich stavmi a kondíciami — novým aspektom, uvoľneným z Mojej Novej 

Prirodzenosti, ktorý do tohto momentu nebol k dispozícii, prebieha v celom 

pozitívnom stave proces transformácie, ktorého pochopenie si u vás ani len 

vzdialene nemožno predstaviť. Pozitívny stav, so všetkými svojimi sentientnými 

entitami a všetkými ich stavmi a kondíciami, získava transcendentnú alebo úplne 

novú a odlišnú prirodzenosť, ktorú nikdy predtým nezažili. Tento nový stav, 

kondícia a povaha sú plne zlaďované s tým aspektom Mojej Novej Prirodzenosti, 

ktorý bol za týmto účelom uvoľnený a ktorý je pripravený ukončiť pseudo-život 

negatívneho stavu a všetkých jeho manifestácií, ako je opísané vyššie. 
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Toto je prvý rozhodujúci, významný a dôležitý aspekt tohto posunu. Druhý aspekt 

sa týka umiestňovania pozitívneho stavu a všetkých jeho členov, vo vzťahu k 

umiestňovaniu negatívneho stavu a jeho členov. Toto umiestňovanie pramení z 

novozískanej transcendentnej prirodzenosti pozitívneho stavu, ako dôsledok novo 

uvoľneného aspektu z Mojej Novej Prirodzenosti, uvoľneného zvlášť a špecificky z 

jej Ľudského aspektu. Pomocou tohto nového aspektu sú všetci členovia 

pozitívneho stavu izolovaní špeciálnym typom izolátora. Tento izolátor funguje 

ako zvláštny typ ochrany, fungujúcej dvoma smermi. Chráni ich od akejkoľvek 

ujmy, ktorú by mohli utrpieť počas ich potrebných a nutných interakcií s členmi 

negatívneho stavu a vlastnými ľuďmi, a súčasne chráni členov negatívneho stavu a 

vlastných ľudí pred tým, aby im ublížila alebo aby im uškodila čistota 

prirodzenosti členov pozitívneho stavu. Ako vieš, predtým členovia negatívneho 

stavu pociťovali akúkoľvek interakciu s členmi pozitívneho stavu ako bolestnú a 

neznesiteľnú. Kvôli tomuto izolačnému činiteľu to už viac nie je tak. 

Ako si pamätáš z Doplnku 20 v Koroláriách..., tento izolačný faktor bol medzi 

vami, súc vtedy Mojimi agentmi, a pseudo-tvorcami pôvodne zavedený preto, aby 

ste vy alebo oni nemohli počas vašej synergickej práce s nimi utrpieť ujmu. 

Mimochodom, dovoľ Mi pripomenúť ti, že keď Dan z New Yorku nastolil otázku 

ohľadom nebezpečenstva pri práci s pseudo-tvorcami, obidvaja ste úplne zabudli 

na vyhlásenie a opätovné uistenie v Doplnku 20, že nemôže dôjsť k žiadnej ujme 

ani u vás, ani u pseudo-tvorcov. Vidíš teraz, prečo je tak dôležité opakovať určité 

veci vo forme pripomienok? V tej dobe bol za účelom vašej spolupráce a 

pomáhania im pri budovaní mostu prekladu do pozitívneho stavu uvoľnený odlišný 

aspekt Mojej Novej Prirodzenosti, ktorý sa týkal záležitosti pseudo-tvorcov a vás. 

Počas tohto jednotlivého posunu je tento faktor izolácie rozšírený na všetky bytia a 

existencie a pseudo-bytia a pseudo-existencie a na všetkých ich príslušných 

obyvateľov. Takže, s touto novou schopnosťou vo svojej novej prirodzenosti, sú 

členovia pozitívneho stavu vnútri negatívneho stavu a v ľudskom živote daní do 

takého zvláštneho typu položenia a stavu, aby s čo najmenšou ujmou a škodami 

umožnili ukončenie negatívneho stavu a ľudského života v jeho negatívnej 

konotácii. Toto je onen zvláštny druh invázneho faktora, spomenutého predtým vo 

Veľkej Knihe. 

Ako si pamätáš z Veľkej Knihy, jediný možný spôsob, ako eliminovať negatívny 

stav, je zo samotného vnútra negatívneho stavu. Nemôžete to urobiť z vonka 

negatívneho stavu. Zároveň, nemôžete eliminovať negatívny stav negatívnym 

stavom. Len pozitívny stav to môže urobiť. Toto je dôvod, prečo je nutné vybaviť 

členov pozitívneho stavu špeciálnou kondíciou a stavom, ktoré im umožnia, aby 

boli presne za tým účelom umiestnení doprostred negatívneho stavu. Tento proces 

umiestňovania prebieha práve teraz, ako dôsledok aspektu Mojej Novej 

Prirodzenosti, uvoľneného z oblasti špecifickej pre Ľudskú časť Mojej 

Prirodzenosti. Je integrálnou súčasťou práve pokračujúceho posunu. Je jedným z 

jeho najdôležitejších aspektov. 
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Tretí aspekt tohto posunu sa týka členov Nového Vesmíru. Pretože sú tí, kto vo 

svojom relatívnom položení odzrkadľuje akékoľvek zmeny v Mojej Novej 

Prirodzenosti, najmä tie, ktoré sa týkajú a ktoré pramenia z jej Ľudských aspektov, 

ich rola a umiestňovanie sa tiež práve teraz mení. Zatiaľ čo ostatní členovia 

pozitívneho stavu, nie z Nového Vesmíru, sa zaoberajú a je im zverený 

predovšetkým stav záležitostí v Zóne Vymiestnenia a vo všetkých jej Peklách, 

členom Nového Vesmíru je určená podobná rola vo vzťahu k osudu ľudí tu, na 

planéte Nula, ako aj v rôznych Peklách, v Intermediárnom Svete a v Novej Škole. 

Ako vieš, Peter, špecifický ľudský život je extrémne nezvyčajný fenomén, ktorý 

neexistuje nikde inde a ktorý nikto, nikdy nezažil, kým ho nevyfabrikovali pseudo-

tvorcovia. Kvôli tomuto nezvyčajnému faktoru si spasenie ľudí z ich typicky 

ľudského stavu vyžaduje veľmi odlišné a zvláštne prostriedky. 

Z tohto dôvodu počas tohto posunu uvoľňujem z Ľudskej časti Svojej Novej 

Prirodzenosti zvláštny druh aspektu, ktorý do tohto momentu nebol k dispozícii, a 

prenášam ho na všetkých členov Nového Vesmíru, aby Som ich pripravil a 

umožnil im začať s touto nesmierne ťažkou úlohou, keď príde čas urobiť to. Vo 

svojej mysli nemáte takmer ani poňatia, čo si vyžaduje modifikovanie pôvodnej 

ľudskej prirodzenosti na niečo, čo by sa mohlo priblížiť životu v pozitívnom stave. 

Ver mi, nie je to vôbec ľahká úloha. Ľudia si v procese ich spasenia vyžadujú 

špeciálny druh práce a použitie úplne iného prístupu. Toto je dôvod, prečo budú 

členovia Nového Vesmíru na základe obdarenia týmto Mojím práve uvoľneným 

aspektom v najlepšej možnej pozícii pre efektívne a úspešné uskutočnenie tejto 

úlohy. 

Štvrtý aspekt tohto posunu sa týka pseudo-tvorcov a ich vlastného umiestnenia. Od 

svojho prepustenia podstúpili vo svojej vlastnej prirodzenosti významné zmeny, s 

následnou zmenou svojho postoja a spôsobu správania. Nie sú takí, ako bývali. 

Toto sa stáva skutočnosťou aj ohľadom ich najkonzervatívnejšej frakcie. Počas 

tohto posunu sú z Mojej Novej Prirodzenosti nadeľovaní zvláštnym druhom 

ochrannej sféry a ďalším typom izolácie, čo im umožňuje mať prístup do 

pozitívneho stavu. Ako si pamätáš z ich dejín, pred svojím uväznením mali úplný 

prístup do pozitívneho stavu a voľne komunikovali a interagovali s členmi 

pozitívneho stavu s jediným zámerom na mysli — podrývať a kaziť členov 

pozitívneho stavu nakoľko je to len možné a presviedčať ich, aby sa vo vojne proti 

Mne osobne pridali na ich stranu. 

Počas tohto posunu, potom, ako ste im pomohli vybudovať most prekladu do 

pozitívneho stavu a spojenie s pozitívnym stavom, je s dodatočným špeciálnym 

druhom ochrany ich prístup do pozitívneho stavu obnovený. Odteraz sa budú 

schopní pripájať k členom pozitívneho stavu a voľne s nimi interagovať a 

konverzovať. Teraz sú však ich úmysel a motivácia, týkajúce sa schopnosti urobiť 

to, úplne iné v porovnaní s dobou pred ich uväznením. Už nebudú mať žiadnu 

túžbu alebo tendenciu podrývať, kaziť, alebo presviedčať niekoho v pozitívnom 

stave o niečom, ale namiesto toho sa budú chcieť od členov pozitívneho stavu 
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naučiť toľko, koľko je len možné o ich pohľade na záležitosť Absolútnej Pravdy. 

Kvôli dodatočnému špeciálnemu typu izolácie, ktorý je zabudovaný v ich 

prirodzenosti, prameniacemu priamo z Mojej Novej Prirodzenosti, nebude ani pre 

členov pozitívneho stavu, ani pre pseudo-tvorcov existovať žiadne nebezpečenstvo, 

plynúce z tejto dôležitej a rozhodujúcej interakcie. A nielen to, ale pod vplyvom 

zvláštneho aspektu, uvoľneného Mnou z Ľudskej časti Mojej Novej Prirodzenosti, 

nebudú pseudo-tvorcovia vôbec schopní ani len pomyslieť na to, aby chceli 

niekomu v pozitívnom stave urobiť niečo negatívne alebo zlé. 

Dôležitosť umožnenia pseudo-tvorcom, aby mali za účelom interagovania a 

komunikovania s členmi pozitívneho stavu priamy prístup do pozitívneho stavu, 

možno nájsť vo fakte, že len z pozície pozitívneho stavu budú schopní dospieť k 

správnym odpovediam na svoju existenciálnu otázku. Len z pozície pozitívneho 

stavu budú schopní zavrhnúť Nulovú hypotézu. V tomto časovom bode sa naučili 

jednu dôležitú lekciu: Nech idete kdekoľvek, nech robíte čokoľvek, nech použijete 

akékoľvek množstvo rozličných metodológií, nech vykonáte akékoľvek množstvo 

experimentov, nech ste akokoľvek vedeckí a nech vyfabrikujete akékoľvek 

množstvo rozličných tvorov, toto vám nemôže dať správne odpovede. 

Takže, kvôli poskytnutiu vhodného základu pseudo-tvorcom, aby našli svoju 

odpoveď pravdivým a presvedčivým spôsobom, vytvára sa pre nich nová situácia, 

ktorá im umožní vstúpiť do pozitívneho stavu a naučiť sa, čo je Absolútna Pravda. 

Nezabúdaj tiež na fakt, a toto opäť opakujem, že pozitívny stav nie je taký istý, ako 

býval v čase pred uväznením pseudo-tvorcov. Z toho dôvodu, vidiac ohromné 

rozdiely v samotnej štruktúre pozitívneho stavu a vidiac, ako ďaleko pozitívny stav 

odvtedy zašiel a čo všetko sa dosiahlo vo všetkých dimenziách Stvorenia, ako aj v 

pseudo-svetoch Zóny Vymiestnenia, pseudo-tvorcovia už viac nie sú schopní 

tvrdiť, že vedia všetko o tom, ako sa veci majú v pozitívnom stave a inde. 

Kvôli svojej nesmiernej zvedavosti a vedeckej mysli chcú zúfalo vedieť, ako sa 

dosiahol všetok ten pokrok, ktorého sú svedkami od svojho prepustenia. A toto je 

porucha, o ktorej sme hovorili v Doplnku 20. V tom zmysle je to ich pádom ako 

pseudo-tvorcov a vzostupom ako spolutvorcov. 

Z toho dôvodu je, ako integrálny aspekt súčasného pokračujúceho posunu, pseudo-

tvorcom daná zvláštna ochrana, s ktorou im je umožnený prístup do pozitívneho 

stavu, aby sa o ňom všetko dozvedeli. Len čo nadviažu svoj vzťah s členmi 

pozitívneho stavu, budú vystavení všemožným situáciám, ktoré im pomôžu 

uvedomiť si, že jedinú pravdivú odpoveď na ich existenciálnu otázku možno nájsť 

len a len v pozitívnom stave, z Mojej Absolútnej Prítomnosti v ňom. Plne si 

uvedomia, že len z vnútra pozitívneho stavu, a nie mimo neho, môžu dostať 

požadované a správne odpovede. V momente, keď budú v tom bode, bude koniec 

negatívneho stavu nevyhnutný. 

A napokon, piaty aspekt súčasného pretrvávajúceho posunu sa týka vzniku Veľkej 

Aliancie, opísanej v predošlých Dialógoch, a umiestňovania renegátov, ako aj 
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zmeny v rolách a pozíciách Mojich bývalých agentov, stávajúc sa Mojimi 

predstaviteľmi. Renegáti sú umiestnení v schéme všetkých týchto udalostí takým 

spôsobom, aby bolo umožnené konečné a definitívne odhalenie prirodzenosti 

negatívneho stavu v jeho záverečnej fáze. Len renegáti sú svojím správaním, 

snažením, účelom, cieľmi a snahami schopní poskytnúť toto konečné ponaučenie, 

ktoré potrebujú získať všetky sentientné entity všade a v každom čase, aby im 

umožnilo učiniť konečnú a najrozhodujúcejšiu, ako aj najdôležitejšiu voľbu ich 

životov, ktorá sa musí uskutočniť — voľbu nielen ohľadom večného odmietnutia 

života negatívneho stavu a jeho odvodenín v akejkoľvek forme či podobe, ale tiež 

voľbu večne odvrhnúť zo svojej mysle ideu, ktorá im hovorí, že môžu kedykoľvek 

poprieť Mňa i fakt, že všetok život pramení z Môjho Absolútneho Života, 

zakoreneného v Mojej Absolútnej Prirodzenosti. 

Nezabúdaj na veľmi dôležitý fakt, uvedený vo Veľkej Knihe, že pokiaľ je tá idea 

prítomná v mysli všetkých, negatívny stav nemôže byť eliminovaný a Zóna 

Vymiestnenia sa nemôže stať Zónou Umiestnenia. Tá idea, v podstate a paradoxne 

povedané, udržiava prostredníctvom energií svojho odvrhnutia život Zóny 

Vymiestnenia a jej negatívny stav. Preto konečným zmyslom všetkého, čo sa 

odohráva a čo sa bude odohrávať do úplného konca tohto časového cyklu, bolo a 

bude vytvárať predpoklad, za ktorého sa bude môcť uskutočniť najrozhodujúcejšie 

ponaučenie, aby sa všetkým umožnilo rozhodnutie vzdať sa natrvalo tej idey, 

voľbou nemať ju už viac vo svojich mysliach alebo vo svojich životoch — nadobro 

a navždy. 

Len čo pocítim, že sa všetci rozhodli nemať už viac tú ideu, uvoľním zo Svojej 

Absolútnej Novej Prirodzenosti, z celku všetkých jej aspektov, niečo veľmi 

nezvyčajné a zvláštne, pre všetkých nepochopiteľné, čo natrvalo vyjme tú ideu z 

mysle všetkých a anuluje jej existenciu takým spôsobom, aby neexistovala žiadna 

potreba udržiavať v existencii nejaké miesto, kde by mohla vypadnúť, ako tomu 

bolo do toho bodu. Jednoducho by viac nebola. 

Uskutočnenie tejto najdôležitejšej úlohy v histórii celého bytia a existencie a 

pseudo-bytia a pseudo-existencie umožní začiatok budovania plnosti Nového 

Pozitívneho Stavu, ktorý nikdy predtým neexistoval. To budú najvzrušujúcejšie 

časy pre vás všetkých. 

Toto sú aspekty povahy práve pokračujúceho posunu, ktorým budete môcť 

porozumieť a pochopiť ich. Všetky ostatné aspekty ostanú do príhodnej doby 

utajené. Takže choď v pokoji a maj sa výborne. 

Peter: Chcem Ti opäť vyjadriť svoju vďaku, môj Pán Ježiš Kristus, za všetko, čo 

nám bolo oznámené v tomto a vo všetkých ostatných Dialógoch. 

Pán Ježiš Kristus: Nič Mi nerobí väčšiu radosť než táto príležitosť zhovárať sa s 

tebou, Peter, a to, že si schopný podeliť sa o ne so všetkými zainteresovanými 

ľuďmi. Opäť ti ďakujem za tvoju ochotu chcieť to robiť. 
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Tridsiaty Ôsmy Dialóg 
 

9. februára 1999 

 

Peter: Dnes by som Ti chcel položiť dve otázky. Prvú dal Viktor Dokukin z 

Moskvy, z Ruska (manžel Ľudmily). Druhá otázka je odo mňa. Dovoľ mi, aby som 

začal najskôr Viktorovou otázkou a potom pokračoval svojou vlastnou. Viktor sa 

pýta na vysvetlenie dôvodu, prečo bolo islamské náboženstvo iniciované v tej istej 

zemepisnej oblasti, kde si Sa Ty inkarnoval a vykonal Svoju dôležitú prácu. 

Pán Ježiš Kristus: Ako vieš, Peter, každá zemepisná oblasť, ako aj veľkomesto, 

mestečko, dedina, či akékoľvek miesto na planéte Nula má nejakú dôležitú 

duchovnú súvzťažnosť buď pozitívnej, alebo negatívnej povahy. Veľmi často môže 

mať taká súvzťažnosť obidva významy — pozitívny i negatívny, v závislosti od 

toho, v akej konotácii sa tým človek zaoberá a čo to predstavuje v každom 

jednotlivom čase vo svojom dejinnom vývoji. Dôvodom takých dôležitých 

duchovných súvzťažností je fakt, že všetko v bytí a existencii, ako aj v pseudo-bytí 

a pseudo-existencii odvodzuje svoju funkciu, nech je akákoľvek, zo svojho 

prvotného duchovného, alebo pseudo-duchovného zdroja. Tento duchovný faktor 

umožňuje, aby sa tieto funkcie objavili. Bez neho by nemohlo nič existovať alebo 

byť. 

Aby si planéta Nula zachovala svoju funkciu v každom zo svojich prejavov a 

spôsobu života, určité oblasti jej zemepisných názvov musia súvzťažiť s 

pozitívnym stavom, čiže s nebesami. Bez takej pozitívnej súvzťažnosti by planéta 

Nula nemohla fungovať alebo prežiť. 

Kanánska zem, nachádzajúca sa v severovýchodnej časti Afriky, mala pred a v čase 

Mojej inkarnácie na planéte Nula takú súvzťažnosť s pozitívnym stavom nebies. 

Ako si pamätáš z Doplnku 9 v Koroláriách..., kvôli tejto konkrétnej pozitívnej 

súvzťažnosti a kvôli Môjmu inkarnovaniu sa do židovského národa, jediného 

národa, ktorý mal v tom čase Moje Slovo, bolo možné, aby Som sa objavil na tejto 

planéte bez akéhokoľvek nebezpečenstva, že bude zničená faktorom Mojej 

Absolútnej Dobroty a Pozitívnosti. Fakt tej pozitívnej súvzťažnosti dostatočne 

všetko zmiernil, aby sa nič také nestalo. 

Existuje však ďalší dôležitý faktor, prečo k Mojej inkarnácii a ku vzniku 

kresťanstva a islamského náboženstva došlo v tej jednotlivej zemepisnej oblasti. 

Tento faktor je opäť spojený s vyššie zmienenou duchovnou súvzťažnosťou s 

pozitívnym stavom. Pozitívny stav je v konečnom zmysle stavom najväčšieho 

vnútra. Ten stav je jediným zdrojom alebo pôvodom všetkého, čo súvisí s 

duchovnými ideami, pojmami, hnutiami a zriadeniami týkajúcimi sa Mňa. Takže 

kvôli tejto dôležitej duchovnej požiadavke neboli také hnutia, ako je kresťanstvo a 

islam, ktoré majú vo svojich učeniach idey týkajúce sa tým či oným spôsobom 

priamo Mňa, schopné vzniknúť alebo ujať sa na žiadnom inom mieste na planéte 
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Nula než na tom, ktoré malo takú pozitívnu súvzťažnosť s duchovným svetom 

nebies alebo s najvnútornejšou časťou Stvorenia. Na druhej strane, všetky 

náboženské hnutia, ktoré nemajú nič spoločné so Mnou ako s jediným Bohom 

Nedielnym a ktoré uctievajú nejakých iných, falošných bohov, vznikli v iných 

zemepisných lokalitách, ktoré nemajú takú duchovnú súvzťažnosť ako zmienený 

región. 

Ako vieš, Korán, takzvaná Svätá kniha islamu, sa zmieňuje o Mne a o Mojom 

narodení sa na planéte Nula takmer úplne rovnakými slovami, aké sú použité v 

Evanjeliu podľa Lukáša. Islamské náboženstvo sa v podstate neustále zmieňuje o 

potrebe viesť život v súlade so životmi Abraháma, Mojžiša, Ježiša a Mohameda — 

v jeho ponímaní najväčších prorokov všetkých čias. Rozdiel medzi kresťanským 

ponímaním Mojej Prirodzenosti a islamským je ten, že kresťania Ma považujú za 

jednorodeného Syna Božieho, uznávajúc Moju Božskosť, zatiaľ čo islamské 

ponímanie Mojej Prirodzenosti sa obmedzuje na to, že Som jedným z najväčších 

prorokov, ktorý nemá túto božskosť. 

Je však ďalší dôležitý duchovný dôvod, prečo bolo islamu dovolené, aby sa objavil 

na tejto planéte, a zvlášť v tej jednotlivej zemepisnej oblasti, kde Som bol činný 

počas Svojho života na planéte Nula. Ako vieš, islamské náboženstvo vzniklo 

približne 600 rokov po Mojom zmŕtvychvstaní a odchode z planéty Nula. Dovtedy 

sa kresťanstvo nielen plne etablovalo, ale úplne sa nakazilo a celé bolo prevzaté 

negatívnym stavom. Tento moment bol už zjavený prostredníctvom Swedenborga. 

Stalo sa to, že kresťanské náboženstvo zdogmatizovalo koncepciu Trojice — hnus 

negatívneho stavu, ktorá predpokladala existenciu Boha v troch osobách. Táto 

interpretácia koncepcie Trojice dostala — na základe nelogického, iracionálneho a 

paradoxného predpokladu troch bohov v jednej osobe, respektíve jedného Boha v 

troch osobách, či už to, alebo ono — duchovný život na planéte Nula a celé 

ľudstvo do nanajvýš vážneho možného nebezpečenstva, že budú zničené. 

Problémom takého ponímania je, že len čo sa vzdáte prijatia Jediného absolútne 

nedielneho Boha a len čo prídete s falošnou ideou boha v troch osobách, zničíte 

akékoľvek spojenie s pravou duchovnou realitou bytia a existencie. Výsledkom 

takého prerušenia spojenia je koniec akéhokoľvek života na planéte, ktorá prijme 

takú koncepciu v planetárnom meradle, pretože všetok život je zachovávaný 

prostredníctvom prijatia koncepcie Jedného Boha Nedielneho, súc jediný zdroj 

života. 

Takáto bola situácia 600 rokov po Mojom odchode z planéty Nula. Aby Som sa 

vyhol tomu, aby ľudstvo na vašej planéte postihol taký strašný osud, Moja Božská 

Prozreteľnosť zariadila islamské hnutie, ktoré čo najdôraznejšie hlásalo, že existuje 

absolútne Jediný Boh Nedielny, a žiadny iný. Hlásaním tejto idey a vytvorením 

náboženstva založeného na nej mohol byť život ľudstva zachovaný. Dôvod, prečo 

bolo v tomto ohľade nutné založiť toto náboženstvo v tom špecifickom a 

konkrétnom regióne, kde Som bol vtelený, je ten, že tento bol a je spojený priamo 
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so Mnou. Ja som stotožňovaný s tým regiónom nielen v ponímaní ľudstva, ale tiež 

v ponímaní Môjho celého Stvorenia. Takže vždy, keď poviete slovo ,Alah‘, 

nakoľko to slovo znamená, že je len Jeden Boh, a žiadny iný, a keďže sa to týka 

toho jednotlivého regiónu, ktorý teraz súvzťaží s Mojím Božským Ľudským a 

Ľudským Božským, v skutočnosti to potvrdzuje, že Ja, Pán Ježiš Kristus, Som ten 

Jeden Boh Nedielny a že žiadneho iného niet. Vôbec nezáleží na tom, že Ma 

nasledovníci islamu na ich vedomej úrovni nevnímajú ako svojho Alaha, ale len 

ako Jeho proroka. Všetci ostatní, vo všetkých ostatných dimenziách Môjho 

Stvorenia, to tak vnímajú. Z pohľadu toho vnímania a na základe ohromných 

duchovných energií vyžarujúcich z toho vnímania tie energie udržiavajú možnosť 

akéhokoľvek života na planéte Nula a inde. 

Týmto faktom, a len týmto faktom, zohralo islamské náboženstvo dôležitú 

pozitívnu rolu. Nanešťastie pre jeho nasledovníkov, kvôli tejto dôležitej role bolo 

predmetom najväčšieho možného nakazenia, znečistenia a otrávenia silami 

negatívneho stavu. Tieto sily si uvedomili, aké by bolo nebezpečné pre negatívny 

stav, ak by ľudstvo prijalo fakt, že Alah nie je nikto iný než Pán Ježiš Kristus — Ja. 

Z toho dôvodu presvedčili nasledovníkov Mohameda, proroka islamu, aby vzali 

všetko, čo je písané v Koráne, doslovne a aby popreli, že Ježiš Kristus bol pravý 

Boh a jediný súci a existujúci Boh, dajúc Ho na rovnakú pozíciu s ich Mohamedom 

a vložiac význam duchovnosti do rôznych nanajvýš smiešnych vonkajších rituálov, 

ktoré sú v pravej duchovnej konotácii prázdnymi predstavami bez akéhokoľvek 

významu. Nech sú však islamské idey akokoľvek sfalšované, skreslené a skazené, 

najdôležitejšia duchovná idea obsiahnutá v islame, o Jednom Bohu Nedielnom, je 

vo vedomí ľudstva plne zachovaná. Táto idea bude využitá v procese ukončovania 

negatívneho stavu a na spasenie všetkých nasledovníkov islamu. 

O negatívnych aspektoch islamu, ako aj všetkých ostatných hlavných náboženstiev 

na planéte Nula, môžete čítať v kapitole II Hlavných ideí Nového Zjavenia. Tu ich 

nie je nutné opakovať, pretože tento Dialóg má inú potrebu. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za toto vysvetlenie. Dúfam, že Viktor s ním bude 

spokojný. Dovoľ mi, aby som Ti pokorne položil svoju otázku. V Evanjeliu podľa 

Matúša, v kapitole 5, verš 48 hovoríš, citujem: „Preto buďte dokonalí práve tak, 

ako je dokonalý váš Otec v nebi.“ Ako by Si interpretoval toto vyhlásenie? Zdá sa 

mi, že Tvoja požiadavka bola nerealistická. Nakoniec, kto môže byť tak dokonalý, 

ako si Ty? Vyvracia to akúkoľvek logiku a vyhlásenia v Tvojom Novom Zjavení 

ohľadom záležitosti dokonalosti. Smiem Ťa poprosiť, aby Si vrhol trochu svetla na 

toto vyhlásenie? 

Pán Ježiš Kristus: Veľmi rád, Peter. Ako vidíš z vyššie uvedeného príkladu, 

doslovný význam všetkých vyhlásení tejto povahy vo Svätej Biblii nedáva príliš 

veľký zmysel, však? Toto je hlavným problémom ľudstva. Ak vezmete toto 

vyhlásenie doslovne, mohli by ste sa ocitnúť vo veľmi nebezpečnej situácii, že 

nebudete schopní splniť si svoj záväzok byť tak dokonalí, ako váš Otec v nebi. V 
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tom prípade by ste vo svojich duchovných snahách zlyhali a v dôsledku toho by ste 

boli odsúdení na večný pobyt v niektorom z Pekiel, pretože by ste nemohli nikdy 

dosiahnuť tú istú úroveň dokonalosti, ako má Ten/Tá, Ktorý/Ktorá je absolútne 

dokonalý/dokonalá. Napokon by ste neboli schopní vstúpiť do neba, ak by ste 

neboli tak dokonalí, ako je váš Otec v nebi. 

Pozrime sa však na túto situáciu z pohľadu jej čisto duchovnej konotácie a 

významu. Aby sme to urobili, potrebujeme zistiť, v akej situácii, kde a kedy bolo 

toto vyhlásenie urobené. Ako vieš, Peter, toto vyhlásenie je integrálnou súčasťou 

Mojich rozsiahlych učení zaznamenaných v celých kapitolách 5, 6 a 7 Matúša. 

Niektorí čitatelia týchto troch kapitol dospeli k správnemu záveru, že ak by Som 

nepovedal nič viac než to, čo je obsiahnuté v nich, poskytlo by to základ na 

vytvorenie náboženského hnutia v Mojom Mene — tak dôležité bolo Moje učenie, 

ktoré je v nich zaznamenané. 

Ak dôkladne analyzuješ situáciu, pri ktorej došlo k tomuto učeniu, zistíš veľmi 

zaujímavú duchovnú súvzťažnosť. Než Som prehovoril, aby Som povedal niečo 

tak ohromne významné, opustil Som zástupy a vyšiel Som na horu, a keď Som 

sedel, prišli ku Mne Moji učeníci. Len potom Som prehovoril a učil ich, hovoriac 

všetky tie krásne veci. Čo ti tieto starostlivé opatrenia hovoria? Po prvé, to, že Som 

opustil zástupy, znamená, že Som opustil negatívny stav, s ktorým zástupy 

súvzťažia. Po druhé, to, že Som vyšiel na horu, znamená, že Som sa vrátil do 

pozitívneho stavu. Vrchol hory však súvzťaží aj s najvnútornejším mysle každého, 

to znamená, že aj Ja som sa umiestnil do toho najvnútornejšieho každého. Po tretie, 

to, že ku Mne pristúpili len Moji učeníci, znamená, že jediní jedinci, ktorým bolo 

dovolené zúčastniť sa Mojich kázaní, boli Moji agenti na planéte Nula, aby sa stali 

Mojimi nasledovníkmi a aby boli spríkladnením a ilustráciou prirodzenosti 

pozitívneho stavu pre zvyšok ľudstva, dostávajúc ľudstvo v podstate do pozície 

slobodnej voľby, a nie vnútenia. 

Ako oboznámiš s prirodzenosťou pozitívneho stavu niekoho, kto nemá ani poňatia, 

čo je vlastne pozitívny stav? Tak, že ho umiestniš doprostred pozitívneho stavu a 

ukážeš mu jeho prirodzenosť a načrtneš mu jeho základné a najfundamentálnejšie 

princípy. Koniec koncov, v tom čase nemal nikto na planéte Nula žiadne správne 

poznatky o prirodzenosti pozitívneho stavu alebo o prirodzenosti Božej. Ak teda 

chceš pre ľudí vytvoriť inú alternatívu, aby si zvolili iné, než mali dovtedy, čo 

nebolo vôbec žiadnou voľbou, musíš im najskôr zjaviť, po prvé, že existuje niečo 

také ako pozitívny stav, a po druhé, musíš im vysvetliť, aká je pravá prirodzenosť 

pozitívneho stavu. Takým zjavením a vysvetlením ich dostaneš do pozície 

porovnávania povahy toho, v čom boli a o čom nemali ani poňatia, že je negatívne, 

s tým, čo im je ponúkané ako životaschopná alternatíva, ktorú si môžu zvoliť a 

ktorá je čisto pozitívnej povahy. V tejto jednotlivej konotácii Moji učeníci, ktorí ku 

Mne pristúpili na vrchole hory, predstavujú celé ľudstvo v jeho externej alebo 

vonkajšej pozícii, kde neexistuje žiadne správne poznanie alebo chápanie 
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čohokoľvek o čomkoľvek. Aby získali také správne poznanie a chápanie, museli  

ku Mne pristúpiť na hore, to jest v stave ich najväčšieho vnútra. 

Ako bolo uvedené vyššie, hora súvzťaží všeobecne s pozitívnym stavom, a zvlášť s 

Duchovnou Mysľou každého. To, že sedím na hore, znamená Moju prítomnosť tak 

uprostred pozitívneho stavu, pretože je Mojím rozšírením a procesom, ako aj v 

Duchovnej Mysli všetkých. Z tej Mojej prítomnosti pochádza všetko náležité, 

správne a pravdivé poznanie. Takže pristupovanie každého ku Mne na hore 

znamená obrátenie jeho pozornosti na stav svojho vnútra, na Moju prítomnosť v 

ňom a na Môj pozitívny stav. Keď sa ustálite v tejto novej, odlišnej a správnej 

pozícii, prostredníctvom tohto faktora Mi dovolíte začať vašu výučbu o všetkých 

záležitostiach duchovného života, o Mojom pozitívnom stave, o vašej pravej 

prirodzenosti, prirodzenosti vašej Duchovnej Mysle a o všetkých duchovných 

princípoch, ktoré tvoria základ prirodzenosti Môjho celého Stvorenia. Súčasne si 

na základe faktora porovnania vášho života pred získaním správneho poznania o 

všetkých týchto veciach — s tým, čo ste mali alebo čo ste vedeli predtým — 

uvedomíte, že vaše predošlé poznanie a všetko, čo ste mali v tomto ohľade, nie je 

ničím iným než ilúziou, ktorá nemá žiadnu spojitosť so žiadnou známou realitou. 

Ako vidíš, Peter, vybudovali sme správny základ pre zodpovedanie tvojej otázky 

ohľadom verša 48 zmienenej kapitoly. Kvôli správnemu pochopeniu toho, aký je 

význam toho verša, bolo nutné rozvinúť to ďalej s vysvetlením, ktoré ti bolo 

ponúknuté vyššie. 

V konotácii citovaného verša sa slová ,váš Otec‘ netýkajú vášho duchovného 

Rodiča — Boha. Nemá to rodičovskú konotáciu. Všimni si, prosím, že Som 

nepovedal ,náš Otec‘, alebo ,Môj Otec‘, ale len ,váš Otec‘. Toto nie je žiadna 

náhoda. Pamätáš si, čo Som povedal tým, ktorí Ma upozornili, že Môj otec, matka, 

sestry, bratia, atď., stoja vonku, chcúc so Mnou hovoriť? Povedal Som im, ukážuc 

na Svojich učeníkov, že tí, ktorí činia Moju vôľu a zachovávajú Moje slová, sú 

mojím otcom, matkou, sestrami a bratmi. Prečo by Som to povedal? Povedal Som 

to preto, aby Som zdôraznil fakt, že len Môj pozitívny stav a to, čo obsahuje a robí, 

má skutočnú realitu. Pretože Som sa tu odvolával na tých, ktorí činia Moju Vôľu a 

zachovávajú Moje Slová, prostredníctvom faktora duchovnej asociácie a 

súvzťažnosti Som hovoril o Mojom pozitívnom stave a jeho obyvateľoch. 

Nakoniec, oni boli jediní, ktorí v tom čase konali Moju Vôľu a zachovávali Moje 

Slovo. Pretože boli všetci za účelom osídlenia Môjho pozitívneho stavu odvodení 

zo Mňa, stali sa Mojimi príbuznými. Tu je duchovná súvzťažnosť slova 

,príbuzný/relatívny‘ (v anglickom jazyku má slovo „príbuzný“ a slovo „relatívny“ 

zhodný tvar — „relative“ – pozn. prekl.) Paradoxne povedané, oni všetci sú 

relatívni a príbuzní k Môjmu Absolútnemu Stavu. V tomto zmysle sú skutočne 

jediní príbuzní, ktorých mám (matka, otec, bratia, sestry). Každý, kto tvorí Môj 

pozitívny stav, stáva sa Mojím príbuzným. Takže, význam tohto paradoxu je jasný: 

Bytie relatívnym k Môjmu Absolútnemu Stavu, na základe faktora, že každý taký 
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relatívny je rozšírením a procesom Mojej Absolútnosti, robí z vás Môjho 

príbuzného. 

Slová ,váš Otec v nebi‘ poukazujú v konotácii diskutovanej témy tiež na zdroj 

pôvodu vášho života. Odkiaľ pochádza život v každom jednom jedincovi? Z akého 

zdroja žijete a fungujete? Čo vás robí tým, čím ste? Bytie v nebi znamená bytie vo 

svojej najvnútornejšej Duchovnej Mysli, kde je stále a nepretržite Moja 

prítomnosť. Váš Otec, Ktorý je v tom nebi, čiže vo vašej Duchovnej Mysli, 

znamená esenciu a substanciu vášho jedinečného života, prenesenú na vás Mojou 

Absolútnou Esenciou a Absolútnou Substanciou. Všetko ostatné pochádza z nej a 

robí z vás to, čím skutočne ste. Kvôli faktu, že som to bol Ja, Kto zo Svojej 

Absolútnej Esencie a Substancie vytvoril a uviedol do pohybu vašu vlastnú 

jedinečnú esenciu a substanciu, učiniac vás tým, kým ste, v tomto zmysle ste 

Mojím všetkým. Pretože Ja som Absolútne Dokonalý a pretože všetko, čo máte a 

kým ste, je Moje, v tom zmysle sú vaša relatívna esencia a substancia, čiže váš 

Otec v nebi, čiže vo vašej Duchovnej Mysli, na základe faktora tejto logiky a 

derivácie tiež dokonalé. Z toho dôvodu to, čo vám je hovorené v citovanom verši, 

neznamená, že musíte byť dokonalí, ako je Boh, čo je úplná nemožnosť a totálne 

nerealistická požiadavka a očakávanie, ale aby ste boli dokonalí, ako je vaša 

Duchovná Myseľ a ako je dokonalá esencia a substancia vašej osobnosti, relatívna 

k Mojej Vlastnej Absolútnej Dokonalosti. 

Toto je jedna špecifická konotácia významu citovaného verša. Všeobecnejšiu 

konotáciu možno nájsť v dodatočnej duchovnej súvzťažnosti v slovách ,váš Otec v 

nebi‘. ,Nebo‘ v tomto jednotlivom prípade súvzťaží s Mojím Stvorením ako 

celkom. ,Otec v nebi‘ súvzťaží s globálnou Najvnútornejšou Duchovnou Mysľou-

Dimenziou Môjho Stvorenia. Je to zo Mňa iniciátor a pôvodca všetkého, čo je a 

existuje v Mojom Stvorení, ako aj všetkých jeho udalostí a dianí. Pretože Moje 

Stvorenie pochádza z Mojej Absolútnej Dokonalosti, je dokonalé, relatívne len ku 

Mne. Požiadavkou citovaného verša v tejto jednotlivej, ako aj vo všeobecnej 

konotácii je pripodobiť váš osobný život a všetko v ňom prirodzenosti Môjho 

Stvorenia, a najmä jeho Globálnej Duchovnej Mysli-Dimenzii. Pretože Moje 

Stvorenie a tá Myseľ sú dokonalé, relatívne k Mojej Absolútnej Dokonalosti, máte 

sa usilovať o to, aby ste boli dokonalí, v porovnaní s ich dokonalým stavom a 

procesom. Toto je skutočný význam citovaného verša. Nič iné a nič viac by sa mu 

nemalo pripisovať. 

Pre vašu informáciu, všimnite si, prosím, čo sa stalo, keď Som skončil Svoje 

učenie na tej hore. Zišiel Som potom dolu z hory (kapitola 8, verše 1 – 3 Matúša) 

späť k veľkým zástupom, čiže späť do negatívneho stavu, kde ma vítal malomocný, 

ktorý Mi vzdával poctu a prosil Ma, aby Som ho očistil. V konotácii diskutovanej 

témy predstavuje malomocný vonkajšiu úroveň alebo stupeň pozitívneho stavu, 

ktorú v tom čase obsadzovali sily negatívneho stavu, a zvlášť pseudo-tvorcovia. Ich 

prítomnosť tam mala kontaminujúci účinok na všetkých obyvateľov tej úrovne. To 

robilo ich život neznesiteľným a nečistým. Pretože však odmietli urobiť 
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kompromis alebo sa poddať čomukoľvek, čo im ponúkali sily negatívneho stavu, 

zo svojej vlastnej slobodnej vôle a voľby poprosili Mňa a Moju Absolútnu 

Slobodnú Vôľu, aby Som ich zbavil toho stavu, aby boli opäť čistí. Tento fakt je 

označený slovami ,prišiel malomocný a vzdával Mu poctu‘. Tým, že si Ma ctili, 

opätovne Mi ako jedinému zdroju svojich životov potvrdili svoju oddanosť a svoje 

odhodlanie nedať sa prehovoriť alebo nakaziť ničím, čo im ponúkajú sily 

negatívneho stavu. 

Prítomnosť síl negatívneho stavu vo vnútri ich ríše nahlodávala ich dokonalý stav, 

relatívny k Mojej Absolútnej Dokonalosti. Tým, že Ma poprosili zo svojej vlastnej 

slobodnej vôle a voľby, aby Som vrátil ich dokonalosť do jej pôvodného stavu a 

položenia, umožnili Mi, aby Som oslobodil a očistil ich ríšu od prítomnosti 

negatívneho stavu a aby Som uväznil pseudo-tvorcov, vrátiac im späť ich čisto 

dokonalý pozitívny stav. Malomocný sa Ma opýtal, či Som ochotný očistiť ho. 

Moja odpoveď bola, áno, Som ochotný. Toto úplne jasne znamená, že Ja som vždy 

ochotný očistiť kohokoľvek od vplyvu a jedu negatívneho stavu, ak Ma poprosí, 

aby Som to urobil a aby Som ho/ju priviedol späť do stavu jeho/jej vlastnej 

relatívnej dokonalosti, relatívnej k Mojej Vlastnej Absolútnej Dokonalosti. Stačí ti 

Moja odpoveď na tvoju otázku, Peter? 

Peter: Úplne. Dokonale ju chápem. Ďakujem Ti veľmi pekne za Tvoje odpovede. 

Je ešte niečo, čo dnes potrebujeme prediskutovať? 

Pán Ježiš Kristus: Nie, to by malo pre dnešok stačiť. Prajem ti príjemný deň, 

Peter. 
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Tridsiaty Deviaty Dialóg 
 

10. februára 1999 

 

Peter: Ako vieš, v mojom včerajšom telefonickom rozhovore s našou Rosemarie 

spomenula niečo o tom, že videla v nejakom kníhkupectve knihu nazvanú 

,Rozhovory s Bohom‘. Keď knihu otvorila, obsahovala presne tie isté slová, ako tu 

máme my — ,Dialógy s Bohom‘. Ako sa Ti to pozdáva? Chcel by Si učiniť nejaké 

komentáre ohľadom tohto fenoménu? 

Pán Ježiš Kristus: Áno, Peter, chcel by Som. Ďakujem ti, že si sa Ma opýtal. 

Samozrejme, ako vieš, nie je náhoda, po prvé, že bola taká kniha napísaná, alebo že 

už bola dokonca publikovaná, a po druhé, že bola uvedená do tvojej pozornosti v 

tomto jednotlivom čase. Pociťuješ tak trochu zdesenie, že knihy tej povahy sa tak 

rýchlo a tak ľahko publikujú a že ich číta veľké množstvo ľudí, stávajúc sa 

dokonca bestsellermi, avšak knihy Môjho Nového Zjavenia neboli nikdy 

publikované nejakým ,renomovaným‘ vydavateľom mimo TNR Nadácie. Buď si 

ich musel vydať sám, pomocou peňazí braných spočiatku, takpovediac, zo svojho 

vlastného vrecka, alebo neskôr s pomocou peňazí svojho priateľa a brata — 

Ernesta Hicksona. Napriek tomu všetkému si si však počas posledných rokov 

zriadil svoje vlastné príručné vydavateľstvo, bez akéhokoľvek angažovania 

nejakých cudzích polygrafických spoločností, využívajúc za týmto účelom buď 

svoje peniaze, alebo peniaze darované niekoľkými ďalšími čitateľmi, najmä Dr. 

Beth Ann Voienovou. Neustále si mal na mysli, prečo sa knihy vyššie zmienenej 

povahy tak ľahko publikujú, prečo ich ľudia tak veľmi čítajú a prijímajú, zatiaľ čo 

knihy Môjho Nového Zjavenia majú tak málo čitateľov, a ešte menej tých, ktorí 

prijímajú ich idey a obsah. 

Hlavný dôvod tohto faktora možno nájsť v obsahu kníh písaných rôznymi autormi 

kdekade, a v obsahu kníh Môjho Nového Zjavenia. Pretože žiješ vo svete, ktorý 

úplne prevzal negatívny stav, tento rozširuje správy obsiahnuté v takých knihách, 

ktoré sú iniciované a oznamované z pozície negatívneho stavu. Kvôli faktu, že 

knihy tejto povahy obsahujú číre skreslenia a lži, pokiaľ ide o opis Mojej 

Prirodzenosti alebo prirodzenosti Boha vo všeobecnosti, ako aj pokiaľ ide o opis 

prirodzenosti pozitívneho stavu, prirodzenosti ľudského života a všetkých 

ostatných ideí týkajúcich sa týchto záležitostí, sily negatívneho stavu — pretože je 

to ich ríša alebo doména a pretože tieto knihy obsahujú ich idey, pojmy a zásady — 

propagujú, reklamujú, podporujú a publikujú také knihy s veľkým potešením, 

radosťou a úspechom. 

Ak vezmeš do úvahy, ako bola pôvodne štruktúrovaná ľudská prirodzenosť, potom 

bude jasné, prečo budú mať ľudia taký obrovský sklon a tiahnutie k tomu, aby 

prijali ako pravdu čokoľvek, čo je obsiahnuté v knihách toho charakteru. Ako si 

pamätáš, štruktúra ich mysle bola vyfabrikovaná takým spôsobom, aby prirodzene 
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inklinovali k tomu, aby dostávali a prijímali skreslenia a lži oveľa ľahšie a 

pohodlnejšie než čokoľvek, čo pramení z pozitívneho stavu a čo je skutočná 

pravda. Toto je jeden z dôvodov, prečo je pre ľudí tak ťažké prijať Moje Nové 

Zjavenie. 

Dovoľ Mi, aby Som ti niečo povedal, Peter, a bude to opätovným zopakovaním 

toho, čo ti bolo naznačené predtým vo Veľkej Knihe. Moje Nové Zjavenie je 

poskytnuté predovšetkým členom pozitívneho stavu, všetkým ostatným 

obyvateľom rôznych dimenzií a vesmírov a pár ľuďom, ktorí majú výsadu byť 

Mojimi pravými predstaviteľmi buď teraz, alebo ktorí sa nimi stanú neskôr, alebo 

ktorým je daná príležitosť urobiť vo svojich životoch nejaké dôležité voľby alebo 

záverečné rozhodnutia. Pre väčšinu ostatných členov ľudstva, ako aj pre členov 

negatívneho stavu je Moje Nové Zjavenie v modalite dostupnosti. Tento spôsob ti 

naznačuje, že pre tieto jednotlivé skupiny ešte nie je čas, aby ho čítali, podporovali, 

alebo prijímali. Tieto skupiny potrebujú naplniť zmysel toho, kto sú a čo všetko 

musia urobiť v procese úplného odhalenia prirodzenosti negatívneho stavu. 

V tomto procese potrebujú mať tieto skupiny kvôli dôležitosti zmieneného 

odhalenia svoju vlastnú podporu, spätnú väzbu a potrebujú byť presvedčené o 

správnosti svojej veci. Z toho dôvodu vydávajú všemožné knihy vyššie zmienenej 

povahy, ktorých idey a obsah im dávajú najväčší možný impulz nielen pokračovať 

vo svojom úsilí a veci, ale tiež im dávajú pocit, že majú absolútne pravdu vo 

všetkom, čo hovoria a robia a v tom, ako a prečo sa správajú tak, ako sa správajú. 

Takže v tomto zmysle, Peter, potrebujú byť živení podnetmi pokračovať vo svojom 

úsilí robiť si svoju prácu v procese odhaľovania prirodzenosti negatívneho stavu. 

Také podnety im, medzi mnohými inými vecami, poskytuje tento typ kníh. 

Ďalším dôvodom vzostupu publikovania takých kníh na vašej planéte je vyvrátenie 

všetkého, čo píšeš a publikuješ, Peter, ako Moje Nové Zjavenie, aby sa anuloval 

účinok, ktorý by Moje Nové Zjavenie mohlo mať na členov negatívneho stavu a na 

väčšinu ľudí, a aby im bolo znemožnené uvedomiť si, že Moje Nové Zjavenie 

vôbec existuje a je všetkým k dispozícii. 

V tomto jednotlivom prípade bola vyššie zmienená kniha publikovaná tak, ako 

prebiehal proces našich Dialógov a ako si ich zaznamenával, dokonca ešte pred 

plánovaním alebo zvažovaním ich oficiálneho vydania. Dôvodom tohto momentu 

je to, že sily negatívneho stavu si plne uvedomujú, aký nebezpečný je obsah a idey 

týchto Dialógov a akými vplyvnými by sa mohli stať v ich vlastnej ríši a v 

ľudských mysliach. Nezabúdaj na fakt, ktorý vám bol opísaný v predošlých 

Dialógoch, že počas vášho ďalšieho a ďalšieho čítania troch zdrojov Môjho 

Nového Zjavenia, a najmä týchto Dialógov, bude každý z negatívneho stavu, kto je 

k vám pripojený, počuť Môj hlas vo svojej mysli, hovoriaci mu/jej, že všetko, čo je 

obsiahnuté v týchto Dialógoch a v ďalších knihách Môjho Nového Zjavenia, a čo 

budú svojou mysľou po prvýkrát vnímať ako prichádzajúce priamo odo Mňa, nie je 

nič iné než číra pravda. 
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Z toho dôvodu sily negatívneho stavu chvatne prichádzajú so svojou vlastnou 

verziou dialógov s takzvaným Bohom, aby svojim vlastným členom predložili 

alternatívu vysvetlenia všetkých faktorov, obsiahnutých v Mojom Novom Zjavení 

a v našich Dialógoch. Dúfajú, že pomocou svojej vlastnej verzie týchto faktov 

budú schopní udusiť Môj hlas, znejúci v mysli tých, ktorí sú k vám za tým účelom 

pripojení. 

Nebuď prekvapený, ak bude publikovaných oveľa viac kníh tohto charakteru, 

všeobecne čítaných a prijímaných väčšinou ľudí. Tento fenomén odzrkadľuje fakt 

uvedený predtým, že pseudo-víťazstvo negatívneho stavu na vašej planéte je vo 

svojej finálnej fáze. Obsah takých kníh bude napomáhajúcim faktorom v procese 

tohto pseudo-víťazstva. Čím viac bude takých čitateľov tých kníh, ktorí budú 

prijímať idey v nich obsiahnuté, tým viac bude negatívny stav schopný svojho 

pseudo-víťazstva a tým bližší bude jeho koniec. 

Pohovorme si trochu viac o tejto záležitosti. Keď tu hovoríme o časovom činiteli 

vo vzťahu k poslednej fáze negatívneho stavu, ktorý odhaľuje svoju povahu a 

pseudo-víťazí na planéte Nula, s jeho následným skončením, nikdy nehovoríme o 

časovom rámci, ako ho poníma vaša vonkajšia ľudská myseľ. Pred pár dňami vám 

bolo naznačené, že táto posledná fáza bude mať najdlhšie trvanie. Súčasne vám bol 

vysvetlený dôvod tejto potreby. Čo to znamená ,najdlhšie trvanie‘? Z typického 

ľudského hľadiska ponímania času by to mohlo trvať mesiace, roky, desaťročia, 

storočia, či dokonca tisícročia. Inými slovami, bude to trvať tak dlho, ako bude 

nutné, aby sa zavŕšil tento proces k úplnej a kompletnej spokojnosti všetkých a 

všetkého. 

Z hľadiska duchovného sveta a všetkých ostatných dimenzií nemá časový faktor, 

ako ho ponímajú ľudia, vôbec žiadny význam. Nezabúdaj, prosím, že podľa ich 

vnímania trvania tejto fázy môže byť v porovnaní s vami všetko, čo je pre vás 

veľmi dlhé, pre nich úplne krátke a naopak, čokoľvek, čo je pre vás krátke, môže 

byť pre nich veľmi dlhé. 

Keď teda hovoríme o Veľkom Súžení a o tom, ako bude skrátený čas, aby bola 

všetkým účastníkom poskytnutá úľava, nie je to myslené vo fyzickom čase 

časopriestorového kontinua, ale v multivesmírnom. Keď v multivesmírnom 

ponímaní porovnáte existenciu negatívneho stavu s tým, ako dlho trvá existencia 

multivesmíru, dokonca aj podľa vašich časových meradiel trvá tak krátko, akoby 

takmer neexistoval. V tomto zmysle je posledná fáza pseudo-bytia a pseudo-

existencie negatívneho stavu, alebo v biblických termínoch — Veľké Súženie, 

skutočne veľmi krátka. Vo vašich ľudských termínoch však môže, ale aj nemusí 

trvať mnoho storočí, či dokonca mnoho tisícročí. 

Prosím vás, neupadnite do toho istého omylu ako niektorí Moji učeníci/apoštoli, 

keď očakávali, že koniec tohto sveta a Môj Druhý Príchod sa odohrajú počas ich 

života. Niektorí z vás by mohli mať podobnú myšlienku, že sa všetky tieto veci 
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odohrajú počas vášho života na planéte Nula. Nebuďte pod vplyvom svojho 

vlastného túžobného želania. Viem veľmi dobre, ako veľmi a ako silno túžite a 

želáte si, aby došlo k tomuto nanajvýš očakávanému a chcenému koncu. Taký 

postoj môže otvoriť dvere negatívnemu stavu, aby vás zacielil. Dostane do vašej 

pozornosti všemožné udalosti a príhody, ktoré budú takmer nad akúkoľvek 

pochybnosť presviedčať, že koniec je blízko a že sa odohrá pred vaším fyzickým 

zrakom. Nechcem, aby ste boli sklamaní, keď veci v tomto ohľade nedopadnú tak, 

ako očakávate alebo ako by ste chceli. Áno, odohrá sa to počas vášho života a 

odohrá sa to počas života Mojich učeníkov/apoštolov, nie však nutne počas života 

na planéte Nula. Ich omyl nebol vo vnímaní toho, že sa to stane počas ich života, 

ale že sa to stane, keď budú ešte žiť na planéte Nula. Nakoniec, oni aj vy všetci 

budete nažive a budete žiť v čase konca negatívneho stavu a počas záverečnej fázy 

Môjho Druhého Príchodu. To neznamená, že v tom čase budete žiť na planéte 

Nula. Môžete, alebo nemusíte. To je úplne irelevantné. 

Z duchovného hľadiska v skutočnosti existuje alebo bude existovať globálne 

vnímanie konca negatívneho stavu, a existuje, alebo bude existovať jeho 

individuálne vnímanie. Vy, ktorí ste Mojimi pravými predstaviteľmi na planéte 

Nula a v negatívnom stave vo všeobecnosti, budete po svojom odvolaní z planéty 

Nula a po vstupe do Môjho pozitívneho stavu na základe faktora vášho vyňatia z 

negatívneho stavu a umiestnenia späť do pozitívneho stavu pociťovať koniec 

negatívneho stavu vo svojom vlastnom osobnom živote. V skutočnosti, v určitom 

vnútornom a duchovnom zmysle, pretože odnedávna pôsobíte a budete pôsobiť len 

z pozície pozitívneho stavu, negatívny stav pre vášho ducha a dušu skončil. Len 

pre vaše fyzické telo, pretože bolo vytvorené z prvkov negatívneho stavu, má 

realita života negatívneho stavu a jeho ľudského života ďalej skutočnú 

hmatateľnosť. Pokiaľ budete sami seba pociťovať vo svojom fyzickom tele, vždy, 

keď, takpovediac, zostúpite do svojej ľudskej kože, existencia negatívneho stavu 

bude naďalej hmatateľnou realitou. Pre vášho ducha a dušu to však už nebude tak. 

Samozrejme, len ak sa rozhodnete byť takí na základe svojej vlastnej slobodnej 

vôle a voľby. 

Peter: Keď hovoríme o čase a o konci negatívneho stavu a o tom, ako dlho bude 

trvať finálna fáza pseudo-víťazstva negatívneho stavu na planéte Nula, rozumiem 

Ti, pokiaľ ide o irelevantnosť času. Ak majú naši astronómovia pravdu, čo sa týka 

ich predpokladu, že viditeľný Vesmír je a existuje niečo medzi 15 a 20 miliardami 

rokov, alebo tak nejako, potom čo je pár tisíc, alebo dokonca pár miliónov rokov v 

porovnaní s tým časom? Je to ako jeden deň v roku. 

Pán Ježiš Kristus: Samozrejme, Peter, že Mi rozumieš. Nezabúdaj však, ako 

dospeli vaši astronómovia k svojmu záveru o veku viditeľného Vesmíru. Odhadli 

vzdialenosť medzi najvzdialenejšou galaxiou, ktorú môžu vidieť, a medzi svojou 

planétou, odmerajúc čas, ktorý potrebuje svetlo na cestu medzi týmito dvoma 

bodmi. A premenou svetelných rokov na normálne roky dospeli k záveru, že 

Vesmír začal asi pred 15 miliardami rokov. Ako však vieš, toto číslo nepretržite 
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menia. Ako sa ich pozorovacie prístroje – teleskopy – vyvíjajú, sú schopní vidieť 

oveľa ďalej než predtým, objavujúc mnoho galaxií, o existencii ktorých nemali 

vôbec ani poňatia. Čo však vedia o niečom, čo by mohlo byť ďaleko mimo 

detekčných schopností ich teleskopov? Koľko ďalších galaxií či čohokoľvek 

existuje tam niekde, takých, že nech sú alebo budú ich teleskopy akokoľvek 

pokročilé, unikajú im, alebo im uniknú úplne? Vidíš, aká ,presná‘ je vaša veda? 

Nie div, že vaši vedci museli prísť s princípom nutnosti samočinnej korekcie 

akýchkoľvek vedeckých záverov, pretože si nikdy nie sú istí, či nejaké súčasné 

poznanie o niečom bude niekde smerom k novým objavom zachované, alebo 

vyvrátené. Ako teda vieš, úplne nedávno bol Hubblov teleskop schopný objaviť 

novú galaxiu, vzdialenú oveľa viac svetelných rokov, než si vedci vedeli 

predstaviť. Tento objav posunul dozadu dobu, počas ktorej viditeľný Vesmír začal 

byť a existovať. O koľko posunú také budúce objavy túto dobu ešte viac do 

minulosti? 

Peter: Keď už hovoríme o vedeckých objavoch, smiem Ťa pokorne poprosiť, aby 

Si vrhol trochu svetla na novú teóriu, navrhovanú niektorými astronómami, že z 

pohľadu nových objavov snáď viditeľný Vesmír nakoniec neskolabuje, ako sa 

očakáva, ale bude naďalej naveky expandovať, pretože neexistuje dostatočná 

gravitačná príťažlivosť, ktorá by mohla zvrátiť tento proces expanzie? Majú 

pravdu? Toto by vyvracalo, čo bolo o tom povedané v Novom Zjavení. 

Pán Ježiš Kristus: To závisí od toho, z akého pohľadu sa na toto tvrdenie pozeráš. 

Rozveďme si túto záležitosť trochu viac. Čo pozorujú alebo čo vidia vaši vedci tam 

vonku? Majú skutočný prístup k skutočnému Stvoreniu? Nemajú. Predovšetkým, 

ich pozorovacie prístroje sú vyrobené z materiálov, ktoré nie sú schopné objaviť 

nič z pravej reality pravého bytia a existencie, čiže z pravého Stvorenia. Tie 

materiály sú vybrané z prvkov, z ktorých pozostáva planéta Nula a Zóna 

Vymiestnenia. Preto jediné, čo sú schopné objaviť — ak vôbec niečo — je niečo, 

čo vedie k tomu materiálu. Takže z pohľadu tohto faktu vidia len pseudo-vesmír, a 

nie pravý vesmír. 

Môžeš sa opýtať, Peter, a Ja vidím túto otázku v tvojej mysli, aká je genéza tohto 

pseudo-vesmíru? Aj keď boli niektoré z týchto faktorov opísané v knihách Môjho 

Nového Zjavenia, určité úplne prvotné kroky tohto procesu ešte opísané neboli. 

Objasnime si teda túto záležitosť. Ako vieš, v procese aktivácie negatívneho stavu 

bolo potrebné prísť s ideou vyfabrikovania niečoho, čo by bolo zrovnateľné s 

pravým Stvorením, čo by však bolo úplne odlišné od prirodzenosti pravého 

Stvorenia. V tom čase (nie-čase!), tesne predtým, ako mala byť zhustená hmota už-

už postrčená k expanzii, vytvoriac fyzickú dimenziu multivesmíru so všetkými jej 

vesmírmi, galaxiami, slnečnými sústavami, planétami a rôznymi ďalšími 

nebeskými telesami, bolo pseudo-tvorcom dovolené oddeliť jeden veľký ,kusisko‘ 

tej hmoty, reštrukturalizovať jeho zložky, prvky, častice a subčastice a pomocou 

zvláštneho typu kombinácie ich všetkých vyvolať nepredstaviteľnú (pre vás) 

explóziu (teória Veľkého Tresku!), spôsobiac vznik pseudo-vesmíru so všetkými 
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jeho príslušnými galaxiami, slnečnými sústavami a planétami. Tento proces sa 

odohral paralelne so stvorením pravej fyzickej dimenzie Stvorenia. Ako vieš, 

stvoreniu fyzickej dimenzie predchádzalo stvorenie duchovnej, respektíve 

intermediárnej dimenzie. Pseudo-tvorcovia nasledovali túto paralelu, ale so 

súbežným vymiestnením svojho pseudo-stvorenia z pravého Stvorenia. Odtiaľ teda 

Zóna Vymiestnenia, ktorá kopíruje a ktorá je štruktúrovaná rovnakým spôsobom 

ako pravé Stvorenie, lenže v obrátenej pozícii. 

Ak sa pozrieš na pseudo-stvorenie ako na obrátený odraz pravého Stvorenia, môžeš 

prísť na myšlienku, že viditeľný Vesmír bude expandovať naveky, pretože v súlade 

s duchovným faktorom, ktorý tvorí základ Stvorenia a odzrkadľuje Absolútnu 

Prirodzenosť Stvoriteľa, Stvorenie vždy bolo, je a bude. V tom zmysle — a len v 

tom zmysle — je večná expanzia Stvorenia zaistená. A pretože pseudo-stvorenie je 

bledým odrazom pravého Stvorenia, tiež odzrkadľuje tento faktor neutíchajúcej 

expanzie, predpokladajúc, že je jeho vlastná. Na základe týchto faktov vaši 

astronómovia predpokladali možnosť, že nedôjde k žiadnemu spätnému pohybu 

hmoty, a preto teda viditeľný fyzický vesmír (vlastne pseudo-vesmír) bude možno 

expandovať večne. 

V pravej realite tohto predpokladu však pseudo-stvorenie nemôže expandovať 

večne, pretože nevzniklo v Absolútnom Stave, čiže nevzniklo priamo zo Mňa. Zrod 

mu dali relatívne bytosti, implantujúc do neho pseudo-zákony a pseudo-princípy, 

ktoré nemôžu mať žiadnu inú povahu než relatívnu. Kvôli tomuto faktoru relativity 

sú pseudo-bytie a pseudo-existencia pseudo-stvorenia v absolútnom zmysle len 

relatívne. Preto v jednom časovom bode, keď všetko ohľadom negatívneho stavu a 

pseudo-života pseudo-stvorenia dospeje k naplneniu, viditeľný fyzický pseudo-

vesmír skolabuje alebo sa zrúti do seba a pôvodný ,kusisko‘ hmoty, ktorý bol 

vytrhnutý zo zmienenej skondenzovanej hmoty, sa pripojí k svojmu pôvodnému 

zdroju, stanúc sa neoddeliteľnou zložkou toho stavu, plne participujúc na stvorení 

novej fyzickej dimenzie, súbežne so stvorením duchovnej a intermediárnej 

dimenzie, ktoré s ňou súvzťažia. Takto môžete chápať fakt, že Zóna Vymiestnenia 

by sa mohla stať Zónou Umiestnenia. 

Pozerajúc sa na vyššie opísaný proces (jeden z mnohých možných scenárov!) z 

globálneho hľadiska štruktúry a dynamiky tohto javu, a hlavne z duchovného 

hľadiska, môžete s istotou povedať, že vesmír bude expandovať naveky. Pozerajúc 

sa na to z lokálneho hľadiska štruktúry a dynamiky tohto javu a z typického 

neduchovného prístupu, môžete povedať, že vesmír úplne určite skončí kolapsom. 

Toto je teda dôvod, Peter, prečo Som toto vysvetlenie uviedol vyhlásením, že 

všetko závisí od toho, z akého pohľadu sa na to tvrdenie pozeráš. Skutočne dúfam, 

že ti Moja odpoveď na tvoju otázku poskytne určité uvedomenie si, ako by sa veci 

mohli odohrať. S tvojou otázkou, Peter, je ten problém, že je nesmierne ťažké dať 

na ňu vyčerpávajúcu odpoveď vašimi typickými ľudskými slovami a jazykom. 

Tento proces je príliš zložitý na to, aby ho vaša ľudská myseľ plne pochopila. 
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Intuitívne a na vašej duchovnej úrovni však bude možné, aby ste pochopili význam 

opísaného procesu. 

Peter: Áno, tuším to a cítim to, ale nie som schopný opísať to ľudskými slovami. 

Každopádne, nech je akokoľvek, som Ti hlboko vďačný, Môj Pán Ježiš Kristus, za 

všetko, čo nám poskytuješ. Je ešte niečo, čomu by Si sa chcel dnes venovať? 

Pán Ježiš Kristus: Bolo mi potešením, Peter. Nie, to bude pre dnešok všetko. 

Prajem ti príjemné opaľovanie sa. Potrebuješ ho. 
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Štyridsiaty Dialóg 
 

11. februára 1999 

 

Peter: Popri úplnom pseudo-víťazstve negatívneho stavu na tejto planéte, ktoré sa 

pred nami vynára, som zvedavý na záležitosť dohody a slobodnej vôle v prípade 

ľudí po ich rozhodnutí byť na strane negatívneho stavu, alebo po ich prijatí 

negatívneho stavu ako jedinej životaschopnej alternatívy. Zostane po tom dátume 

niečo z ich schopnosti slobodne si voliť na základe ich slobodnej vôle? 

Pán Ježiš Kristus: Nuž, Peter, odpoveď na túto otázku by ti už teraz mala byť 

jasná. Po prvé, dohoda ohľadom voľby prežiť zážitok tejto povahy bola učinená 

dávno predtým, ako bolo dovolené uskutočnenie sa ľudského života vo všetkých 

jeho aspektoch. Inak by sa nič tejto povahy nemohlo vôbec stať. Musíte pochopiť 

jeden dôležitý princíp v tomto ohľade. Bez predošlého súhlasu podieľať sa na 

čomkoľvek, čo sa deje a bude diať, nech to je alebo nech to bude čokoľvek a nech 

to je alebo nech to bude akokoľvek dobré alebo zlé, by nikto, nikde alebo nikdy 

nebol vôbec v bytí a existencii, alebo v pseudo-bytí a pseudo-existencii a v pozícii, 

v ktorej každý bol, je a bude. 

Po druhé, predtým, ako bol ktokoľvek stvorený a/alebo vyfabrikovaný, bol trvalo 

stanovený a do základu akéhokoľvek tvorivého alebo pseudo-tvorivého úsilia 

vložený jeden z najdôležitejších princípov. Tým princípom bolo, že pokiaľ 

prípadná sentientná entita, či už pozitívna, alebo negatívna, nebude súhlasiť s tým, 

aby bola a existovala — nezáleží na tom, kto by ho/ju stvoril alebo vyfabrikoval — 

nebude existovať žiadna iná možnosť, ako stvoriť a/alebo vyfabrikovať 

kohokoľvek sentientnej prirodzenosti. Kvôli tomuto fundamentálnemu princípu by 

akákoľvek snaha obísť ho pri tvorení alebo fabrikovaní niekoho vždy skončila 

úplným zlyhaním. 

Po tretie, ako si pamätáš z Môjho Nového Zjavenia a jeho Doplnkov, predtým, ako 

sa pseudo-tvorcovia stali pseudo-tvorcami, čiže predtým, ako bol aktivovaný 

negatívny stav, boli stanovené a dohodnuté určité dôležité základné pravidlá, ktoré 

jasne definovali podmienky, za ktorých bude možné dovoliť akékoľvek vytvorenie 

alebo vyfabrikovanie akýchkoľvek sentientných životných foriem, alebo za ktorých 

sa budú môcť v akomkoľvek živote vôbec ujať. Tieto pravidlá dovoľujú stvorenie 

a/alebo vyfabrikovanie akejkoľvek sentientnej entity alebo ľudí, alebo rôznych 

iných negatívnych alebo zlých entít len za predpokladu, že by každá súhlasila s 

tým, že sa narodí do svojho vlastného osobného a súkromného života, a že ak by sa 

rozhodla nesúhlasiť, nebude stvorená alebo vyfabrikovaná. Súčasne bola učinená 

dohoda, že kedykoľvek by sa ktokoľvek pokúsil obísť tieto pravidlá, kvôli ich 

bezpodmienečnej nutnosti pre vytvorenie takých životných foriem by snaha tých 

jedincov alebo skupín bola neúspešná a pokiaľ by tieto pravidlá nedodržiavali, 
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nevytvorili by nič. Jednoducho povedané, tieto pravidlá boli zakotvené do 

akéhokoľvek tvorivého alebo pseudo-tvorivého úsilia. 

Po štvrté, bola tiež učinená dohoda, že pseudo-tvorcovia ani nikto iný v tomto 

smere nebude mať žiadne vedomé spomienky na tieto pravidlá a na to, že ich pre 

svoje pseudo-tvorivé úsilie prijal ako bezpodmienečnú nutnosť. Dôvodom súhlasu 

nepamätať si nič ohľadom toho bolo to, aby bol pseudo-život, a zvlášť ľudský život 

a experiment v negatívnom stave vo všeobecnosti pravý, autentický a plne platný, 

aby sa obišla možnosť, že by bol akoby, a nie ako je. Ako bolo uvedené v Mojom 

Novom Zjavení, platné a úplne autentické poučenie o nejakom inom živote, než je 

život pozitívneho stavu, nie je možné získať, pokiaľ nie je nepozitívny život 

usporiadaný takým spôsobom, aby mu bol daný pocit, že je pravým životom, 

nezávislým od akéhokoľvek vstupu od kohokoľvek iného, okrem tých, ktorí ho 

vyfabrikovali alebo nastolili. Je dôležité si tu uvedomiť, že bolo nutné nielen 

dovoliť toto jednotlivé usporiadanie pre vytvorenie a manifestáciu pseudo-života a 

typického ľudského života, ale úplne súčasne bolo nutné odstrániť z fabrikátorov, 

ako aj z ich fabrikácií, nech by to bol ktokoľvek, vedomé uvedomenie si, že to bolo 

poskytnuté na základe Môjho dovolenia. V tej dobe a počas celej doby pseudo-

bytia a pseudo-existencie pseudo-života a ľudského života si teda až do transmisie 

Môjho Nového Zjavenia nikto nebol vedomý, že vytvorenie týchto typov pseudo-

životov a pokračovanie v ich príslušnej manifestácii bolo umožnené výlučne na 

základe Môjho dovolenia, ktoré Som poskytol z veľmi dôležitých duchovných 

dôvodov. Do toho momentu sa predpokladalo, že som ich buď stvoril Ja, alebo, 

podľa názoru ateistických vedcov, sa objavili z kozmického guláša, bez 

akéhokoľvek cudzieho angažovania sa. 

Kvôli faktu, že v čase transmisie Môjho Nového Zjavenia negatívny stav a všetci 

jeho účastníci i ľudský život v podstate dosiahli svoj vrchol, bolo možné zjaviť 

hlavné dôvody jeho aktivácie, ako aj procesu jeho manifestácie, a tiež uviesť do 

pozornosti všetkých, že bol uvedený do pohybu výlučne na základe Môjho 

dovolenia. V súčasnej pozícii a stave negatívneho pseudo-života a ľudského života, 

v akých sú teraz, poznanie týchto dôležitých faktorov už viac nemôže vadiť alebo 

prekážať pravosti a autentickosti učebného procesu o ich prirodzenosti. 

V skutočnosti je veľmi podstatné a rozhodujúce, aby boli krátko pred zahájením 

úplne poslednej fázy pseudo-bytia a pseudo-existencie negatívneho stavu a 

ľudského života a počas začiatku nastoľovania tej úplne poslednej fázy zjavené 

faktory dovolenia, pôvodnej dohody a slobodnej vôle a voľby. Bez takého zjavenia 

sa nemôže uskutočniť začatie trvalého a večného zrušenia negatívneho stavu a jeho 

typického ľudského života. Ak by sa také zrušenie malo odohrať bez tohto 

dôležitého zjavenia, uväznilo by to všetkých účastníkov tohto pseudo-života v 

stave nevyhnutnosti, a žiadnej slobody voľby. Nezabúdajte, že si svoj súčasný stav 

zvolili svojou slobodnou vôľou a voľbou a na základe predošlej dohody. Ak by ste 

nemali do ich pozornosti uviesť dôležité faktory o tom, ako a za akých podmienok 

bol negatívny stav aktivovaný a uvedený do pohybu, porušovali by ste všetko, na 
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čom bol vybudovaný ich pseudo-život. A nielen to, ale dostali by ste ich do pozície 

neschopnosti učiniť voľbu konvertovať do pozitívneho stavu, pretože, koniec 

koncov, negatívny stav si zvolili na základe svojej slobodnej vôle a voľby. 

Nemôžete sa rozhodnúť pre niečo iné, čo je v rozpore s vašou pôvodnou voľbou. 

Než ste schopní učiniť akúkoľvek odlišnú voľbu, opäť na základe svojej vlastnej 

slobodnej vôle a voľby, najskôr je potrebné uviesť do vašej maximálnej možnej 

pozornosti všetky podmienky, faktory, princípy a všetko ostatné, za ktorých ste v 

prvom rade vykonali svoju voľbu pre negatívny stav. Ak by ste nemali vedome ani 

poňatia, prečo ste urobili takú voľbu a ak je vaša predstava o tom taká, že ste to 

urobili svojou vlastnou slobodnou vôľou a voľbou, alebo na základe vašej 

predošlej dohody zúčastniť sa takého pseudo-života, nemôžete si stanoviť žiadny 

základ alebo získať žiadne stimuly, túžby alebo želania zmeniť alebo modifikovať 

svoju pôvodnú voľbu. V tom prípade by negatívny stav nemohol byť natrvalo 

zrušený. 

Predpokladajme na chvíľu, že by Som nasilu zrušil negatívny stav bez zjavenia 

vyššie zmienených okolností, prečo Som dovolil jeho pseudo-bytie a pseudo-

existenciu. Čo myslíte, čo by sa stalo v tom prípade? Tým, že by Som zobral 

účastníkom pseudo-života negatívneho stavu jediné prostriedky, pomocou ktorých 

dokážu a môžu pociťovať, že sú nažive a že žijú, zakorenené vo fakte, že si bytie v 

tejto jednotlivej modalite bytia nažive a žitia zvolili svojou slobodnou vôľou a 

voľbou, naveky by Som ich zabil. Ak by sa malo stať niečo tohto charakteru, tým 

nemysliteľným činom by Som anuloval Absolútny Princíp Svojej Absolútnej 

Prirodzenosti, zakorenený v Mojej Absolútnej Slobodnej Vôli a Nezávislosti. 

Anulovanie tohto fundamentálneho princípu by anulovalo všetok sentientný život v 

celom Mojom Stvorení. Nezabúdajte, že ich život, ako aj život všetkých ostatných 

je možný len na základe toho, že majú svoju vlastnú slobodnú vôľu, voľbu a 

nezávislosť. Tento základný princíp je neustále a nepretržite vyžarovaný zo Mňa k 

nim všetkým. V momente jeho anulovania by ho však do svojich životov prestali 

dostávať. Kvôli tomu by naveky zahynuli nielen všetci v negatívnom stave a v 

ľudskom živote, ale aj v pozitívnom stave a v celom Mojom Stvorení. Pre Moju 

Absolútnu Prirodzenosť je úplne a absolútne nepredstaviteľné, aby sa stalo niečo 

tejto povahy. Preto je začatie zrušenia negatívneho stavu predchádzané Mojím 

Novým Zjavením ohľadom všetkých týchto faktorov. 

Proces tohto odhaľovania má v podstate dva kroky. V prvom kroku sú 

prostredníctvom Môjho Nového Zjavenia všetci informovaní o genéze a 

manifestácii negatívneho stavu a jeho ľudského života. Tieto informácie potrebujú 

nielen členovia negatívneho stavu a vlastní ľudia, ale aj členovia pozitívneho stavu. 

Väčšina aspektov aktivácie a manifestácie negatívneho stavu a typického ľudského 

života a väčšina princípov, na základe ktorých im bolo dovolené ich škodlivé 

uskutočnenie sa, nebola vedome dostupná ani členom pozitívneho stavu. 
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Toto bolo nutným usporiadaním, aby bola pseudo-životu a ľudskému životu daná 

šanca ukázať sa a stať sa ilustráciou a demonštráciou pre poučenie všetkých o tom, 

aké to je byť v takom zvláštnom živote. Keby im bolo také úplné poznanie k 

dispozícii pred aktiváciou a manifestáciou takého pseudo-života, dostupnosť toho 

poznania v ich vedomí by automaticky prenikla do Multivesmírneho/ 

Multiverzálneho Vedomia, z ktorého by mohla byť ľahko vyčítaná pseudo-

tvorcami a ich fabrikátmi, účinne a úspešne anulujúc platnosť ich experimentu. V 

tom prípade by sa nikto nemohol naučiť nič o prirodzenosti nejakého iného života, 

než je život pozitívneho stavu. Ak by sa to malo stať, nikdy by sa nemohla 

uskutočniť radostná a nanajvýš želateľná plnosť života v pozitívnom stave. 

Len čo je toto poznanie odhalené prostredníctvom Môjho Nového Zjavenia a len čo 

sa stáva všetkým, všade dostupné, je zaregistrované v Multiverzálnom Vedomí a 

uvedené do stavu dostupnosti individuálnemu vedomiu všetkých. Je tu povedané, 

že ,je uvedené do stavu dostupnosti individuálnemu vedomiu všetkých‘. Toto 

vyhlásenie naznačuje, že väčšina ľudí na planéte Nula, ako ani veľa ďalších entít 

inde v Zóne Vymiestnenia, si nebude vedome uvedomovať tieto fakty. Avšak, v 

priebehu transmisie Môjho Nového Zjavenia — ako sa sprístupňuje 

prostredníctvom vplyvu Multiverzálneho Vedomia, s ktorým sú všetky mysle 

takým či onakým spôsobom spojené — preniká do ich mysle na jej nevedomej 

úrovni. Tak sa stáva trvalým vlastníctvom ich mysle. Len členovia pozitívneho 

stavu a vy, Moji predstavitelia, ste sa stali plne a vedome znalými týchto dôležitých 

faktov. 

V tomto časovom bode, pred úplne posledným momentom úplne poslednej fázy 

pseudo-víťazstva negatívneho stavu na planéte Nula a inde, je ešte stále predčasné 

vložiť také poznanie do vedomej mysle všetkých, s plným vedomým uvedomením 

si jeho obsahu a dopadu. Faktor tejto dostupnosti je prípravnou fázou pre 

podniknutie druhého kroku. Dôvod, prečo je členom pozitívneho stavu, ako aj 

pseudo-tvorcom a Mojim predstaviteľom na planéte Nula dovolené plne poznať 

tieto fakty na ich vedomej úrovni, je ten, že sú nápomocní pri práci so Mnou na 

ukončovaní negatívneho stavu a jeho ľudského života. Nemôžete byť dosť dobre 

schopní pomôcť Mi, ak nemáte plné poznanie týchto dôležitých faktorov. Boli by 

ste slepí vo svojom snažení. Byť slepí by Môjmu zámeru nielen neslúžilo, ale by 

mu to prekážalo, pretože by ste neustále váhali ohľadom toho, čo robiť, ako to 

robiť a prečo to robiť. 

Na druhej strane, dôvod, prečo pre zvyšných ľudí zatiaľ toto poznanie ešte stále 

zostane na nevedomej úrovni, je ten, aby dostali príležitosť dokončiť si svoju prácu 

v tomto ohľade, bez akéhokoľvek zasahovania do ich vedomých snáh. 

Keď však posledný úsek poslednej fázy pseudo-bytia a pseudo-existencie 

negatívneho stavu a jeho ľudského života dospeje do svojho konca, na jeho úplnom 

konci bude aktivovaný druhý krok. Toto je ten krok, v ktorom bude otvorený úplný 

vedomý prístup k týmto informáciám a poznaniu. A nielen to, ale budú tiež 
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otvorené všetky ich spomienky na ich dobrovoľný status podieľania sa na živote 

negatívneho stavu a na jeho ľudskom živote a oni plne spoznajú, prečo a z akých 

dôvodov Som poskytol dovolenie pokračovať s experimentovaním v pseudo-živote 

a v ľudskom živote. 

Dôvod, prečo musí mať tento proces dva kroky, je ten, že bez predošlej dostupnosti 

takého poznania v mysli všetkých na ich nevedomej úrovni by plný okamžitý 

prístup k takému poznaniu na ich vedomej úrovni bol tak šokujúci a neznesiteľný, 

že by ho nemohli prežiť. Jeho dostupnosť na nevedomej úrovni dostatočne stlmí 

tento osudový šok, takže ich to ochráni pred podľahnutím takému strašnému osudu. 

Dochádza tu k tomu, že poznanie niečoho na nevedomej úrovni ich mysle spôsobí, 

že v momente, ako to uvediete na vedomú úroveň ich vedomej mysle, im to bude 

dôverne známe — akoby to aj tak vždy vedeli, no nemohli určiť, čo to je. Takže 

keď to poznanie prenikne do ich vedomej mysle, budú mať pocit, že sú s jeho 

obsahom veľmi dôverne oboznámení a táto dôverná známosť ich ochráni pred 

upadnutím do osudového šoku. 

Ako vieš, Peter, a ako bolo uvedené predtým v Doplnku 15, ľudský život, ako aj 

život všetkých v negatívnom stave spočíva, takpovediac, vo vyhľadávaní dôverne 

známej pôdy. Toto sa stáva orientačnými bodmi pre ľudí a ostatných, ktoré im 

pomáhajú, aby sa cítili dobre a ako doma v ich vlastnom prostredí. Aby ste ľuďom 

a ostatným pomohli uvedomiť si všetky tieto fakty a aby ste vybudovali základ a 

vytvorili bezpečnú pôdu, na ktorej môžu vykonať správnu voľbu konvertovať do 

pozitívneho stavu, najskôr vložíte všetky tieto faktory pomocou a prostredníctvom 

dostupnosti týchto informácií do ich nevedomej mysle. To ich pripraví, aby učinili 

toto záverečné rozhodnutie. Moje Nové Zjavenie vo svojich troch zdrojoch slúži v 

tejto najdôležitejšej role. 

Toto je dôvod, prečo bolo v celom Mojom Novom Zjavení neustále zdôrazňované, 

že funkcia Nového Zjavenia pre ľudí a ostatných nie je ani tak v tom, že ho čítajú a 

aplikujú, aspoň nie zatiaľ, ako skôr v jeho dostupnosti. Ak by im nebolo k 

dispozícii, v celej ich mysli by nebolo prítomné nič, čo by ich mohlo pripraviť na 

to, aby čelili realite týchto faktorov. V tom prípade by všetko týkajúce sa 

diskutovaných záležitostí bolo pre nich úplne neznáme a neboli by schopní 

vykonať voľbu v prospech prijatia týchto faktov a pre následnú konverziu do 

pozitívneho stavu. Ak by sa malo stať niečo takéto, boli by uvedení do pozície, v 

ktorej by si zvolili len to, čo im je dôverne známe — negatívny stav a ľudský život. 

V tom prípade by negatívny stav a jeho ľudský život nemohli byť eliminované, 

pretože by boli zvolené na základe ich slobodnej vôle a voľby ako jediná 

životaschopná a dôverne známa možnosť voľby. Z toho dôvodu by nemohla začať 

ani plnosť života pozitívneho stavu — nikdy — a pseudo-život negatívneho stavu a 

ľudský život by museli zostať naveky. 

Takže teraz vieš, Peter a každý, kto číta tieto slová, prečo bolo tak životne dôležité 

transmitovať Moje Nové Zjavenie napriek faktu, že veľmi málo ľudí má k nemu 
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vedomý prístup a že tak veľmi málo ľudí číta, prijíma a aplikuje jeho princípy a 

idey. 

Táto naša konverzácia, Peter, zaznamenaná v tomto Dialógu, nás vedie nepriamo k 

zodpovedaniu tvojej otázky, položenej na jeho začiatku. Majú ľudia za súčasných 

pomerov života na vašej planéte ešte stále v sebe zachovanú svoju slobodnú vôľu a 

voľbu? Aký je ich status v tomto ohľade? 

Ako si pamätáš z predošlých rozhovorov o intuícii, bolo vám naznačené, že väčšina 

ľudstva stratila svoju schopnosť byť intuitívni. Dôvod tejto straty bol tiež 

vysvetlený (pozri si napríklad Tridsiaty Štvrtý Dialóg). Keď učiníte rozhodnutie 

prehliadať hlas svojej intuície a namiesto toho počúvate a prijímate to, čo k vám 

prichádza z vonka, v tom okamihu sa na základe svojej vlastnej slobodnej vôle a 

voľby vzdávate alebo zbavujete svojej slobodnej vôle a voľby kvôli vonkajším 

závislostiam, v tomto prípade kvôli negatívnemu stavu. Teraz je negatívny stav 

vaším životom. A pretože negatívny stav funguje na princípe vnútení, nie je 

schopný tolerovať nič, čo by čo i len vzdialene naznačovalo slobodnú vôľu a 

voľbu. V tomto zmysle väčšina v súčasnosti existujúcich ľudí na planéte Nula 

nemá žiadnu slobodnú vôľu. Pretože sa však rozhodli byť závislí od negatívneho 

stavu na základe svojej vlastnej voľby — svojou vlastnou slobodnou vôľou — 

slobodne učinili voľbu nemať ju, samozrejme, pod mylným dojmom, že ju majú. 

Takže zodpovednosť za tento stav záležitostí v ich živote leží výlučne na ich 

pleciach. Nikto iný nemôže byť za ich voľbu vinený. 

Toto usporiadanie bolo potrebné nastoliť, aby posledná fáza pseudo-života 

negatívneho stavu dospela k svojej aktualizácii a realizácii. Pokiaľ máte nejaké 

zdanie a vedomie, že máte slobodnú vôľu a slobodnú voľbu, bolo by veľmi ťažké, 

či dokonca nemožné zahájiť túto poslednú fázu. 

Pretože to však každý účastník tejto fázy robí na základe predošlej dohody so 

Mnou, založenej na jeho slobodnej vôli a voľbe, z duchovného hľadiska má ešte 

stále svoju slobodnú vôľu a voľbu. Je to paradox, Peter. Voľba nemať slobodnú 

vôľu, ale dať ju niekomu alebo niečomu inému, je na základe slobodnej vôle a 

voľby. V tomto zmysle ju preto majú. Na druhej strane, pretože voľba nemať túto 

slobodnú vôľu bola vykonaná na falošných základoch a predpokladoch, podľa 

logickej konštrukcie tohto paradoxu svoju slobodnú vôľu a voľbu nikdy nestratili, 

pretože ich rozhodnutie bolo v tomto ohľade falošné. Všetko, čo je založené na 

lžiach, nie je reálne. Preto to nie je záväzné. Je to len ilúzia považovaná za realitu. 

Len čo odstránite túto falošnú vieru, táto ilúzia zmizne a vy máte svoju vlastnú 

slobodnú vôľu a voľbu okamžite späť. 

Táto diskusia vám poskytuje úplné vysvetlenie, prečo je negatívny stav a jeho 

ľudský život len ilúzia a prečo sa volá pseudo-život. Nič, čo je založené alebo 

postavené na lžiach, nemôže mať pravý život z jednoduchého dôvodu, že lži nie sú 

pravdivé. Inak by neboli lžami. Pretože je život v negatívnom stave a ľudský život 
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založený na klamstvách, je len ilúziou života, čiže nemá pravý život. Len čo 

odstránite všetky tieto lži, ilúzia zmizne a pseudo-život negatívneho stavu a jeho 

ľudský život už viac neexistuje. 

Moje Nové Zjavenie vo všetkých svojich troch zdrojoch privádza toto životne 

dôležité poznanie do vedomia každého buď priamo, alebo pomocou dostupnosti. 

Preto sa Moje Nové Zjavenie a každý, kto ho prijíma ako Moje Pravé Slovo, stáva 

hlavným nástrojom pre odhalenie týchto lží, a tým — v tomto zmysle — pre 

konečnú elimináciu negatívneho stavu a negatívnych aspektov jeho ľudského 

života. Dáva toto vysvetlenie odpoveď na tvoju otázku, Peter? 

Peter: Dokonale. Zdá sa, že toto vysvetlenie je pre mňa nesmierne dôležité. Toto 

bol dôvod, prečo som sa dnes spočiatku cítil blokovaný, kým som neprikročil k 

dialógu s Tebou? 

Pán Ježiš Kristus: Rozhodne, Peter. Sily negatívneho stavu nechceli, aby si 

zaznamenal toto vysvetlenie. Ako však vidíš, neuspeli. Teraz by Som odporúčal, 

aby si pre dnešok skončil a aby si pár dní robil nejakú inú prácu. 

Peter: Veľmi Ti ďakujem za tieto informácie a zjavenie. 
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Štyridsiaty Prvý Dialóg 
 

14. februára 1999 

 

Peter: Veľa vecí mi dnes ráno chodí mysľou, avšak nič, čo by som mohol 

hmatateľne definovať, aby som Ti položil nejaké špecifické otázky. Z toho dôvodu 

by som sa Ťa chcel opýtať, či by Si chcel dnes ráno prispieť niečím zo Svojej 

vlastnej pozície. 

Pán Ježiš Kristus: Ďakujem ti, Peter, že si Mi položil túto otázku a že si Mi dal 

túto príležitosť prispieť čímkoľvek, čo mám dnes skoro ráno na Mysli — 

samozrejme, skoro ráno pre teba, Peter, ale nie pre nás tu v pozitívnom stave. 

Najskôr by Som sa chcel venovať záležitosti ľudského ega. Ako si pamätáš z 

Môjho Nového Zjavenia, ľudské ego, keďže bolo vyfabrikované z prvkov čírych 

ziel a lží, má sklon byť stále v opozícii voči vášmu pravému ja a voči Mojej Vôli. 

Prečo predkladám túto záležitosť ešte raz a v tomto jednotlivom čase? Týka sa to 

vášho osobného tréningu v stávaní sa Mojimi pravými predstaviteľmi a vzdávaní sa 

svojej roly a pozície bytia Mojimi agentmi, hlavne však typickými ľuďmi. 

Ak ste umiestnení uprostred pozitívneho stavu, pokiaľ by ste boli ešte stále pod 

vplyvom vášho ľudského ega a vašej ľudskej prirodzenosti vo všeobecnosti, 

nemôžete správne a efektívne fungovať. Sú v rozpore s prirodzenosťou pozitívneho 

stavu. 

Ako bolo uvedené v Tridsiatom Piatom Dialógu, z času na čas používam v našej 

rozprave niektoré slová, Peter, ktoré by buď mohli v ušiach niekoho znieť útočne, 

alebo by mohli urážať jeho očakávania, alebo by sa mohlo predpokladať, že som to 

nebol Ja, kto povedal tie slová. V tom dialógu sme sa už zmienili o slove ,smiech‘ 

a o tom, čo vyprovokovalo v niektorých čitateľoch týchto Dialógov. 

Ďalšie slová, ktoré boli úmyselne použité za tým účelom, označili niektorých, keď 

boli uvedení menovite, za ,Mojich lojálnych, verných a oddaných služobníkov‘. 

Pamätáš sa, Peter, čo ti okamžite prišlo na um, keď Som to označenie použil po 

prvýkrát? 

Peter: Že niektorí čitatelia týchto Dialógov, ktorí sú menovaní, ale bez takého 

konkrétneho označenia, budú sa cítiť menej lojálni, menej verní, menej oddaní, 

menejcenní, menej potrební, atď. Inými slovami, že nie sú rovní osobe, ktorá tak 

bola označená. 

Pán Ježiš Kristus: Presne tak, Peter. Takpovediac, nakopol ťa (prepáč Mi to 

vyjadrenie) tvoj profesionálny výcvik klinického psychológa a ty si si okamžite 

uvedomil problém, ktorý by to mohlo vyvolať. V tom čase však ešte nebolo 

vhodné uviesť tú záležitosť do pozornosti všetkých. Bolo nutné dať čitateľom 

príležitosť reagovať na to označenie, aby sa im pomohlo uvedomiť si, z akej 
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pozície na to zvnútra svojej vlastnej mysle a pocitov reagujú. Inými slovami, bolo 

potrebné aktivovať ich typický ľudský ego stav, aby im to pomohlo pracovať na 

sebe a zbaviť sa, nakoľko je to len možné, ich tendencií fungovať, odpovedať, 

reagovať a pozerať sa na všetko z hľadiska ich ľudského ega. 

V tomto prípade sa teda stalo to, ako si to predvídal, Peter, že niektorí čitatelia, 

ktorí tak neboli označení, sa cítili byť vynechaní a cítili takmer depresiu. Inými 

slovami, reagovali z pozície svojho ľudského ega, a nie z tej pozície, že sú, alebo, 

lepšie povedané, že sa stávajú Mojimi pravými predstaviteľmi. 

Čo ti taký negatívny postoj hovorí, Peter, z hľadiska multivesmírneho významu? Je 

navodená duchovne veľmi nebezpečná tendencia, ktorá by naznačovala, že Som 

schopný uprednostňovania a že diskriminujem, považujúc niektorých jedincov 

alebo ľudí, alebo akúkoľvek sentientnú entitu kdekoľvek za hodnotnejšiu, 

záslužnejšiu, potrebnejšiu, hodnejšiu lásky, obľúbenejšiu alebo podobne, než je 

niekto iný. Inými slovami, táto tendencia by Moju Prirodzenosť vykresľovala úplne 

skresleným a falošným spôsobom. Pozerali by ste sa na Mňa ako na niekoho, Kto s 

vami zaobchádza rovnakým spôsobom, ako so sebou navzájom zaobchádzajú 

ľudia. 

Presne to chce negatívny stav, aby ste Ma takto vnímali. A hoci viem veľmi dobre, 

že intelektuálne uznávate fakt, že nie Som taký, napriek tomu emocionálne, na 

úrovni vášho typického ľudského ega reagujete na také označenia alebo na 

podobné slová tak, ako by to urobila akákoľvek negatívna entita alebo typický 

ľudský tvor. 

Je nutné raz a navždy sa zbaviť akejkoľvek takej tendencie, aj keby bola vo vás čo 

i len vzdialene prítomná. Ako Som uviedol vyššie, toto je pre vás tréningové 

obdobie, pomáhajúce vám uvedomiť si, do akej miery je pre vás možné mať také 

reakcie, a pomáhajúce motivovať vás, aby ste sa ich natrvalo zbavili, aby ste si tak 

mohli osvojiť svoju novú rolu a pozíciu ako Moji praví predstavitelia. 

Toto, nanešťastie, nie je ľahká úloha. Ani sa neuskutoční, takpovediac, za noc. 

Nezabúdajte, prosím, že takýto postoj bol hlboko zakorenený do vašich zdedených 

génov. 

Z našej úvahy o tejto záležitosti však vyplýva ďaleko závažnejší záver. Ten vedie k 

predpokladu duality alebo dvojakosti v pravom Stvorení, alebo Môjho pozitívneho 

stavu na jednej strane a Zóny Vymiestnenia alebo negatívneho stavu na strane 

druhej. Nanešťastie, táto dualita alebo dichotómia je podporovaná prevzatím 

doslovného významu textov takých kníh, ako je kresťanská Biblia, islamský Korán 

a niektoré ďalšie. V takzvaných indických svätých knihách sa aspoň mylne 

predpokladá, že jedinec sa bude nepretržite reinkarnovať do špinavej diery zvanej 

planéta Zem (planéta Nula v našom ponímaní), kým nezruší svoju karmu, na čo 

vstúpi do akejsi nirvány ‒ raja, z ktorej potom vojde do transcendentného stavu, 
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počas ktorého splynie s akýmsi Bohom, stratiac svoju jedinečnú individualitu a 

prestanúc fakticky existovať ako jedinečný sebauvedomelý duch a duša. 

Toto ponímanie indickej filozofie je chaosom medzi stratou vlastného typického 

ľudského ega, ktoré je ilúziou, nemajúc žiadnu pravú reálnosť samo osebe a samo 

od seba, a tým, ako je vnímaný a chápaný jedincov duch a duša a ako nadväzujú 

vzťah s týmto Absolútnym Bohom. 

Je správne predpokladať, že toto ego natrvalo zmizne, keď presiahnete svoj ľudský 

život. Je totálne nesprávne predpokladať, že váš sebauvedomelý jedinečný duch a 

duša by mohli splynúť s akýmsi Bohom, s úplnou stratou vedomého uvedomenia si 

svojho ,ja som‘. Keby bolo možné, aby došlo k niečomu takému, Môjmu Stvoreniu 

by to odňalo uvedomenie si toho aspektu Mojej Absolútnej Prirodzenosti, ktorý bol 

daný do vás všetkých z pozície Môjho Absolútneho Stavu do pozície vášho 

relatívneho stavu. V tom prípade, ako by Som vás jedného za druhým do Seba 

absorboval, pričom by ste úplne stratili svoje vedomé uvedomenie si všetkého 

ohľadom vášho ,ja som‘, nakoniec by zmizlo aj všetko poznanie a uvedomenie si 

Mňa. (Koniec koncov, ako manifestujem poznanie Mojej Absolútnej Prirodzenosti, 

alebo dostupnosť Mojej Prirodzenosti relatívnym bytostiam? Prostredníctvom a 

pomocou ,ja som‘ jedincov.) Postupne a pomaly by teda zmizlo celé Stvorenie so 

všetkými svojimi sentientnými entitami a Ja by som zostal sám, aby Som spätne 

vyvrátil Moje Stvorenie, pretože, inými slovami, by to znamenalo, že Som celé 

Moje Stvorenie zhltol. Niečo také je pekne vykreslené v gréckej mytológii, v ktorej 

je opísaný Saturn, hltajúci svoje vlastné deti. 

Čo by Som to bol za Boha, keby mali byť také bláznivé, nelogické a nerozumné 

predpoklady pravdivé? Chápeš Ma? 

Peter: Áno, veľmi jasne. 

Pán Ježiš Kristus: Na druhej strane, ak je niekto zlý podľa kresťanského a 

islamského ponímania, pôjde do pekla a bude tam do večnosti tráviť svoj život v 

najbiednejších mukách a utrpení. Len niektorí veľmi dobrí a cnostní jednotlivci by 

unikli tomuto hroznému osudu a Ja by som ich prijal vo Svojom nebi, ktoré by 

Som pre nich pripravil. A táto situácia by trvala naveky, bez akejkoľvek šance 

alebo možnosti zmeniť ju alebo napraviť. Podľa indického ponímania by ste boli 

naveky zatratení aspoň bez akéhokoľvek utrpenia alebo biedy. Samozrejme, v 

určitom zmysle to nie je oveľa lepší údel než ten, ktorý vám ponúkajú kresťania a 

prívrženci islamu. V jednom prípade neexistuje žiadna večná strata života, v 

druhom prípade existuje večná strata sebauvedomelého života. 

Peter: Keby mi bola daná možnosť voľby len medzi týmito dvoma alternatívami, 

zvolil by som si, samozrejme, indickú alternatívu. Je lepšie vôbec nebyť, než si do 

večnosti bolestivo uvedomovať svoj biedny a útrpný pseudo-život. 
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Pán Ježiš Kristus: A zvolením tej alternatívy by si mal pravdu, Peter. Našťastie, 

ani jedna z týchto alternatív nie je k dispozícii ako konečná voľba, lebo obidve sú 

úplne a kompletne falošné, pokiaľ sa na ne pozerá zo správnej duchovnej 

perspektívy a z hľadiska ich večného trvania. V určitom obmedzenom zmysle sú 

tieto dve alternatívy platné len na dočasnej a pominuteľnej báze. Ktosi sa rozhodne 

ísť do jedného z Pekiel preto, aby sa naučil niečo dôležité, alebo aby niesol 

dôsledky svojich negatívnych a zlých skutkov, nech sú akékoľvek. Keďže majú 

dôsledky takých skutkov len dočasnú a relatívnu hodnotu — koniec koncov, boli 

spáchané relatívnym jedincom v relatívnom čase — aj trest a odplata sú také, 

pretože majú dočasné a relatívne trvanie. Bolo by totálnou a vrcholnou 

nečestnosťou a nespravodlivosťou potrestať niekoho, kto je relatívny, večným 

zavrhnutím za niečo, čo bolo urobené v relatívnom čase a stave prostredníctvom 

relatívnych a dočasných prostriedkov a na základe dočasnej manifestácie. 

V tej druhej alternatíve môže ktosi, ak to zaručuje situácia, stratiť svoje vedomé 

sebauvedomenie na dočasnej báze za účelom zobrazenia a poučenia o márnosti, 

zbytočnosti a neproduktívnosti takých stavov; alebo, ak by sa jednalo o nejaký 

druh dlhotrvajúcej choroby, keď si duchovná súvzťažnosť tej choroby vyžaduje 

liečbu, ktorá by sa mohla uskutočniť len v stave úplného dočasného nevedomia — 

pokiaľ trvá táto liečba. 

Pokračujme však v diskutovanej záležitosti. Ako Ma teda vykresľuje a čo 

predpokladá toto ponímanie Mojej Prirodzenosti? Predovšetkým, že Som Boh, 

ktorý diskriminuje a dáva prednosť niektorým určitým jednotlivcom, ktorí robia, čo 

im prikazujem, a že naveky zavrhujem a odsudzujem na večný trest v Peklách 

nejakých iných jednotlivcov, ktorí nerobia, čo im prikazujem. A pretože obidva 

stavy sú označené, akoby im bolo určené večné trvanie, bez akejkoľvek zmeny ich 

status quo, v tom zmysle tu, logicky povedané, je a existuje dualita alebo 

dichotómia. Taký falošný logický predpoklad vedie k záveru, že negatívny stav je 

skutočný, večný, rovnoprávny a absolútny, takým istým spôsobom ako pozitívny 

stav. Z toho dôvodu ho nemožno za žiadnych okolností nikdy eliminovať. 

Tieto predpoklady boli podsúvané ľudstvu a všetkým tvorom v Peklách a v Zóne 

Vymiestnenia niekoľko tisíc rokov, alebo dlhšie. Negatívny stav dovtedy vymýval 

ľudstvu a všetkým ostatným tvorom mozgy, aby uverili tejto lži, až sa začalo 

považovať za samozrejmé, že to tak je alebo bude až do večnosti. A pretože to bolo 

vyhlásené a neustále sa to hlása v Mojom Mene, akoby bolo Mojou vôľou, aby to 

bolo tak, žiadne iné ponímanie alebo chápanie tohto faktu nie je možné, ba ani 

mysliteľné. 

Nanešťastie, tento falošný predpoklad, či už kresťanského, moslimského, 

indického alebo akéhokoľvek iného pôvodu, pretože pretrvával tak veľa storočí, 

geneticky sa zakódoval do všetkých génov ľudstva a ostatných tvorov inde. Z toho 

dôvodu si vyžiada neprekonateľné úsilie a dlhý čas, aby sa z ich životov odstránil. 
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Peter: Veľmi dobre chápem túto situáciu. Ak je to však tak, prečo Si dovolil, aby 

sa stal základom, na ktorom negatívny stav operuje a ovplyvňuje svojich 

nasledovníkov a ľudí? 

Pán Ježiš Kristus: Z veľmi jednoduchého dôvodu, Peter. Vieš si predstaviť 

scenár, v ktorom by všetci, ktorí sa podieľajú na negatívnom stave, dopredu vedeli, 

po prvé, že sú v ňom na základe dobrovoľnosti, že nebude trvať naveky, že je to 

len experiment a že nech robia čokoľvek, nebudú nikdy stratení, alebo odsúdení 

naveky trpieť a byť mučení? Čo by to bol za experiment? Aký platný by bol jeho 

výsledok? Čo by sa každý naučil z takej situácie, zo situácie, v ktorej by všetko 

bolo založené na ,akoby‘ alebo ,tvárme sa, že...‘? Bolo by to hranie hry, podvodná 

situácia, v ktorej by každý dopredu presne vedel, aký bude výsledok, bez 

akejkoľvek šance naučiť sa niečo platné a účinné, čo by mu dalo nejaký 

neodškriepiteľný, presvedčivý a pevný základ, na ktorom by mohol odmietnuť 

život negatívneho stavu a zvoliť si život v plnosti pozitívneho stavu. 

Po druhé, každé poučenie vôbec, ktoré má trvalý účinok a ktoré vám dáva úplný 

pocit niečoho, na čom môžete budovať solídny základ pre svoj duchovný rozvoj a 

voľby, musí byť založené na platných a reálnych predpokladoch, ktoré vám 

poskytnú záruku, že to, čo sa učíte, je odvodené z reality svojho bytia a existencie, 

a nie z nejakého falošného projektu či hranej hry, alebo predstieraných okolností. 

Peter: Čo však s terajškom? Negatívny stav a jeho ľudský život je ešte stále reálny, 

aspoň z ich hľadiska. A ak sa dozvedajú z Tvojho Nového Zjavenia o týchto 

faktoch a o výsledku Tvojho pôvodného dovolenia im, aby sa vôbec dostali do 

svojej nepriaznivej situácie, nebráni to platnosti tohto poučenia? 

Pán Ježiš Kristus: Teraz je situácia úplne iná, Peter. Nezabúdaj, že ich falošný 

predpoklad, podsúvaný im všetkými tými takzvanými svätými knihami a ich 

príslušnými náboženstvami, je zakorenený v ich genetickom kóde. To množstvo 

stáročí vymývania mozgov, ktorému boli vystavení po celú túto dobu, nie je možné 

tak ľahko eliminovať, ako by si rád uveril. Keď máš takú pevnú vieru ohľadom 

pravdivosti svojich predpokladov, nech sú akékoľvek, a ak je to súčasťou tvojej 

genetickej výbavy, budeš mať tendenciu prehliadať všetko, čo je s nimi v rozpore, 

a výslovne by si odmietal čokoľvek odlišné od nich. 

Len v počiatočnej situácii experimentu, než sa všetko tohto charakteru dostane na 

patričné miesto, je to tak, že poznanie podmienok, za ktorých je negatívnemu stavu 

dovolené dospieť do jeho nepriaznivého rozpoloženia, je vymazané z každého 

vedomej pamäti. Je to odložené do najhlbšej možnej nevedomej časti ich celkovej 

mysle a až do príhodnej doby úplne zneprístupnené. 

V jednom časovom bode, keď život negatívneho stavu a jeho ľudský život zahajuje 

úplný počiatok svojej poslednej fázy, alebo krátko predtým, ako sa chystá začať 

jeho posledná fáza, každému je poskytnuté Moje Nové Zjavenie, ktoré všetkým 

všade a v každej dobe zjavuje všetky tieto fakty. Na niektorých miestach a v 
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niektorých stavoch sa toto zjavenie stáva vlastníctvom ich plne vedomej mysle, na 

niektorých iných, pre väčšinu ľudí a pre niektoré ďalšie bytosti niekde inde, je 

uvedené do prístupnej časti ich nevedomej mysle. Dôvod, prečo je toto poznanie 

uvedené do pozornosti všetkých, alebo prečo je v tomto jednotlivom čase 

sprístupnené všetkým v negatívnom stave a ľuďom, je ten, po prvé, že negatívny 

stav vstúpil do svojej poslednej fázy a poučenie o ňom takmer vyčerpalo svoju 

užitočnosť, a po druhé, že zjavenie tejto povahy musí byť pevne zakotvené v mysli 

každého, aby z neho učinil prostriedok, pomocou ktorého budú kompletne a totálne 

anulované falošné predpoklady ohľadom jeho bytia a existencie (pseudo-bytia a 

pseudo-existencie). 

Všetci, ktorí budú počas tvojho opätovného čítania týchto Dialógov vo svojej mysli 

počuť Môj hlas, budú veľmi jasne počuť túto pravdu. Ako budú počúvať, o čom tu 

v tomto ohľade hovoríme, téma našej konverzácie bude protirečiť všetkému, čo sa 

o nej naučili alebo čo o nej vedeli. Postupne a pomaly bude toto nové poznanie 

a jeho pravda účinne podkopávať a nahlodávať falošné predpoklady, ktoré mali a 

ktorým verili v tomto ohľade predtým, a napokon ich natrvalo nahradí. 

Pretože sú však ich predošlé falošné poznanie a predpoklady v tomto ohľade 

integrálnou súčasťou ich genetickej výbavy, zvečňovanej po mnoho tisícročí, 

vyžiada si dlhé časové obdobie, kým toto nové správne a pravdivé poznanie 

anuluje účinok starého, falošného poznania a predpokladov a kým bude mať to 

nové trvalý efekt. Odtiaľ teda dôvod, prečo sa toto zjavuje v tejto jednotlivej dobe 

— aby bol na to poskytnutý dostatok času. 

Vráťme sa však k záležitosti diskriminácie a uprednostňovania. Zo všetkého, čo 

bolo o diskutovanej záležitosti zjavené vyššie a v celom Mojom Novom Zjavení a 

jeho Doplnkoch, je jasné, že všetci v bytí a existencii Môjho Stvorenia, ako aj 

všetci v pseudo-bytí a pseudo-existencii Zóny Vymiestnenia a planéty Nula majú 

rovnakú hodnotu, sú rovnako potrební, majú rovnaký význam a rolu alebo 

čokoľvek. Kvôli veľmi dôležitým službám, ktoré poskytujú v každej pozícii a role, 

v ktorej sú v každom jednotlivom čase — a toto opakujem veľakrát — sú všetci 

rovnako hodnotní, potrební, vážení, milovaní, je o nich rovnako postarané, sú 

rovnako akceptovaní, uznávaní a oceňovaní. A vy všetci, ako Moji praví 

predstavitelia, ste rovnako Mojimi lojálnymi, vernými a oddanými služobníkmi. 

Také pojmy a domnienky ako diskriminácia a uprednostňovanie, alebo 

vyvyšovanie kohokoľvek, by Mi naveky nikdy nemohli prísť na Um. Robiť to a 

pripisovať Mi to je v povahe negatívneho stavu a v ľudskej povahe. 

Pokiaľ by ste vzhľadom k týmto faktom aj naďalej prechovávali takéto pocity 

alebo myšlienky, boli by ste ešte stále pod vplyvom negatívneho stavu, ktorý sa k 

vám dostáva prostredníctvom vášho typického ľudského ega. Pokorne vás prosím, 

aby ste prestali fungovať z pozície svojho ľudského ega a zobrali si príklad zo Mňa 

— z toho, ako sa Ja pozerám na všetkých a na všetko. Inak by neexistoval žiadny 

rozdiel medzi vaším postojom v tomto ohľade a postojom všetkých ostatných v 
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ľudskom živote a inde. Potrebujem vás vo vašej role ako Mojich pravých 

predstaviteľov, aby ste Mi svojím vlastným životom pomohli dať príklad, aké je to 

mať vzťah k všetkým z pozície Môjho pozitívneho stavu a zo Mňa osobne. V 

Novom Zjavení Pána Ježiša Krista ste boli požiadaní, aby ste podriadili svoje 

ľudské ego Mne, aby Som sa vám oň mohol postarať. Teraz je najvyšší možný čas 

urobiť to. Teraz musí byť táto požiadavka realizovaná v najväčšej možnej miere a 

podľa vašich najlepších možných schopností, aké v tomto ohľade máte. 

Toto je dôvod, prečo o tejto záležitosti diskutujeme v tomto jednotlivom čase a 

prečo boli v týchto Dialógoch učinené určité, pre niektorých z vás zdanlivo útočné 

vyhlásenia a prečo sú do vašej pozornosti uvedené dôvody, kvôli ktorým boli 

učinené takým spôsobom. Ako vidíš, všetko má svoje miesto a čas. Všetko má svoj 

dôvod, prečo je vám to prezentované alebo prečo je vám to pripomínané v tomto 

jednotlivom čase. 

Do tohto okamihu, alebo kým Moje Nové Zjavenie neuviedlo tieto fakty do 

pozornosti každého, bolo nutné mnohým dovoliť, aby uvažovali  v rámci  

negatívneho stavu, ako aj v rámci svojej ľudskej prirodzenosti a jej ega, aby 

zobrazili rozdiel medzi tým, ako fungujú členovia pozitívneho stavu, a tým, ako 

fungujú ľudia a ostatní tvorovia. Členovia negatívneho stavu a mnohí ľudia vždy 

predpokladali, že v pozitívnom stave sa každý, vrátane Mňa, pozerá na nich zhora, 

ako na špinavých, všivavých a podradných, s totálnym opovrhnutím, odmietaním, 

zavrhnutím a s odsudzujúcim postojom. Tieto pojmy sú, samozrejme, ich 

predstavami, pretože takýto názor majú v konečnom dôsledku oni sami na seba. 

Pretože však nie sú schopní priznať si, že majú na seba taký názor, prenášajú tie 

názory na Mňa a na členov Môjho pozitívneho stavu. 

Jedným z aspektov povahy súčasného pretrvávajúceho posunu je uvedenie tohto 

faktora do pozornosti všetkých v negatívnom stave. Ako budú členovia 

negatívneho stavu o tejto záležitosti informovaní, začnú mať na negatívny stav 

presne ten istý názor, aký premietajú na pozitívny stav a na Mňa. To im umožní 

získať averziu voči celému negatívnemu stavu a všetkým aspektom jeho 

prirodzenosti. Namiesto toho začnú túžiť a želať si zažiť život pozitívneho stavu. 

Súčasne v momente tohto veľmi dôležitého posunu, ktorý sa udeje v ich vnímaní 

ohľadom pravej prirodzenosti tak pozitívneho stavu, ako aj negatívneho stavu, 

bude možné preniesť dostupné poznanie o všetkom, čo bolo zjavené a odhalené o 

týchto záležitostiach, z nevedomých oblastí ich celkovej mysle do jej plne vedomej 

vonkajšej oblasti. V tom momente si plne uvedomia dobrovoľný status svojho 

podieľania sa na živote negatívneho stavu, svojej voľby byť ilustrátormi a 

predvádzateľmi iného životného štýlu, než je životný štýl pozitívneho stavu, aby 

vytvorili platný a pevný základ pre schopnosť každého zvoliť si plnosť života v 

pozitívnom stave. 

S týmto uvedomením členovia negatívneho stavu a vlastní ľudia nakoniec prijmú 

fakt, že v Mojich očiach boli vždy rovnako cenní, rovnako potrební, rovnako 
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milovaní, rovnako vážení a rovnako rešpektovaní ako všetci ostatní v pozitívnom 

stave a všade. Vtedy také pojmy, ako diskriminácia, uprednostňovanie, bigotnosť, 

rasizmus a všetko, čo sa ich týka, zmizne nadobro a navždy z mysle všetkých. 

Peter: Aby som Ti povedal pravdu, nemôžem sa dočkať, kedy sa to stane. Niekedy 

sa cítim tak unavený, neustále byť v strehu ohľadom toho, čo píšem alebo hovorím, 

alebo ako to píšem alebo hovorím iným ľuďom, aby som sa vyhol tomu, že sa budú 

cítiť odmietnutí alebo potieraní, alebo urazení alebo podobne. 

Pán Ježiš Kristus: Nanešťastie, pokiaľ majú tendenciu pozerať sa na čokoľvek, čo 

hovoríš alebo píšeš, alebo čo Ja hovorím a ty zapisuješ, z pozície svojho typického 

ľudského ega, nech to hovoríme alebo píšeme akokoľvek, niekto sa nechtiac tým 

bude cítiť urazený, alebo sa bude cítiť menejcenný a nechcený. Toto sa nevyhnutne 

stane, ak do toho zaangažujú svoje ego. Čo myslíš, prečo sme celý tento Dialóg 

venovali tejto jednotlivej záležitosti? Aby sme všetkých, ktorí čítajú tieto slová, 

varovali, aby sa nechytili do pasce svojho negatívneho ľudského ega. Aby sme si 

zopakovali: Toto je integrálnou súčasťou ich tréningu v stávaní sa Mojimi pravými 

predstaviteľmi. 

Ak dôkladne analyzuješ, čo bolo povedané vyššie, môžeš z toho vydedukovať 

ďalšiu možnú alternatívu, ako by mohol alebo ako snáď natrvalo skončí negatívny 

stav. Poskytovaním správneho a pravdivého poznania všetkým členom negatívneho 

stavu na nepretržitej báze a prenesením pôvodnej dohody o všetkých týchto 

záležitostiach a faktoroch z hlbokých, nedostupných oblastí ich mysle do jej 

dostupných nevedomých oblastí, a následne s pomocou Môjho Nového Zjavenia a 

vášho opätovného čítania jeho troch zdrojov do ich vonkajšieho vedomého 

uvedomenia a poznania, postupne nahrádzate všetky lži a skreslenia, ktoré boli 

základom a kŕmičmi ich pseudo-života. V jednom časovom bode by bolo všetko 

pseudo-poznanie vymazané a totálne odstránené a nahradené pravým poznaním, 

pochádzajúcim z pravej reality pravého života pozitívneho stavu a zo Mňa osobne. 

Vlastnenie takého nového poznania by im umožnilo konvertovať do pozitívneho 

stavu. 

Táto jednotlivá alternatíva, ak bude vôbec vybraná ako prostriedok eliminácie 

negatívneho stavu, by v každom prípade hrala dôležitú rolu, aj keby bola zvolená 

nejaká iná alternatíva. Na konci realizácie akejkoľvek inej možnej alternatívy by 

táto jednotlivá alternatíva bola použitá na to, aby odstránila všetko nepravdivé a 

skreslené poznanie a informácie a aby ich nahradila správnym a pravdivým 

poznaním a informáciami. 

A toto bude všetko, čo by Som vám chcel pre dnešok v tomto ohľade uviesť. 

Prajem ti pekný a príjemný deň. 

Peter: Veľmi pekne Ti ďakujem.  
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Štyridsiaty Druhý Dialóg 
 

15. februára 1999 

 

Peter: Dnes ráno mám niekoľko otázok. Než však budem pokračovať vo svojich 

otázkach, chcel by som sa Ťa opýtať, či máš niečo dodať alebo vysvetliť ohľadom 

čohokoľvek, čo Si želáš. 

Pán Ježiš Kristus: Ďakujem ti, Peter, za tvoju láskavú ponuku. Áno, skutočne 

mám čo dodať k téme našej včerajšej diskusie. Týka sa to teba osobne, Peter. Vždy 

si si lámal hlavu, prečo si počas písania svojich kníh, ktoré obsahujú Moje Nové 

Zjavenie, nebol nikdy uvedený do pozície, ktorá by ti umožňovala venovať všetok 

svoj čas svojej úlohe v tomto ohľade. Po celú tú dobu si musel na plný úväzok 

chodiť do svojho profesionálneho zamestnania. Nech si Ma akokoľvek prosil, aby 

Som ti poskytol nejaký druh finančného zaistenia (napríklad výhru v lotérii), aby si 

sa vyhol tomu, že budeš trčať vo svojej pravidelnej celodennej práci, tvoja prosba 

nebola nikdy vypočutá alebo splnená. 

Existoval dôležitý duchovný dôvod, prečo si bol uvedený do takej stresujúcej a 

ťaživej situácie. Týka sa to záležitosti uprednostňovania, o ktorej sme hovorili v 

Štyridsiatom Prvom Dialógu. Tento prvý dôvod sa týka spríkladňovania faktu, že 

hoci si Mojím pravým predstaviteľom, ktorý je v obzvlášť špecifickej pozícii ako 

transmiter Môjho Nového Zjavenia, nezaobchádzam s tebou inak než s kýmkoľvek 

iným. Negatívny stav nemá žiadnu pádnu oporu alebo dôvod, aby na teba ukazoval 

prstom hovoriac, že ťa pred všetkými ostatnými uprednostňujem, lebo si, kto si. Ak 

by Moje zaobchádzanie s tebou bolo iné, uprednostňujúce a ohľaduplnejšie a ak by 

Som ťa mal počúvať a zariadiť ti, aby si napríklad vyhral tú lotériu, členovia 

negatívneho stavu by okamžite usúdili, že Som ako oni. Koniec koncov, to oni 

zaviedli taký spôsob zaobchádzania. Aký by bol v tom prípade rozdiel medzi nimi 

a Mnou a členmi Môjho pozitívneho stavu? Z toho dôvodu bol tvoj život, Peter, do 

istej miery oveľa ťažší než život niektorých iných ľudí. Tak nemohol ani Mňa, ani 

teba nikto obviniť z uprednostňovania. Na tomto usporiadaní Som sa s tebou 

dohodol pred tvojím inkarnovaním sa na planétu Nula. 

Druhý dôvod sa týka záležitosti typického ľudského duševného zdravia. Počas 

transmisie Môjho Nového Zjavenia si bol zamestnaný na plný úväzok. Vo svojom 

zamestnaní si sa staral o nepretržitý klinický dohľad nad mnohými odborníkmi. 

Učil si ich, radil si im a viedol si ich pri ich klinickej práci s vážne duševne a 

emocionálne postihnutými ľuďmi. Ako odborníka ťa veľmi rešpektovali, počúvali 

a vyhľadávali. Tvoja logika, uvažovanie, chápanie, trpezlivosť, láskavosť v tvojom 

prístupe a spôsob, akým si s nimi zaobchádzal, bol spríkladnením jasnosti, 

kompaktnosti, logiky, rozumu, stability, rovnováhy a zrelosti. Žiadna z týchto čŕt 

nikomu nenaznačovala, že by si bol šialený, majúci halucinácie, alebo že by si bol 

duševne chorý. Všetci títo odborníci, na ktorých si dohliadal, sú živými dôkazmi, 
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že nie si žiadny bláznivý, šialený chlapík, ktorý nie je schopný rozoznať rozdiel 

medzi správnym a nesprávnym, medzi realitou a halucináciami, medzi zdravým 

rozumom a šialenstvom a medzi racionalitou a iracionalitou, atď. Preto ťa nikto 

nemohol alebo nemôže obviňovať, že si bol alebo že si duševne chorá osoba a že 

sú teda všetky tvoje spisy plodmi tvojej šialenej mysle. Šialená myseľ by nebola 

schopná fungovať v takzvanom normálnom svete ani minútu, najmä nie v 

prostredí, v ktorom si v tých časoch pracoval. Charakter tvojej práce si vyžadoval, 

aby si bol vysoko objektívny, s jasnou hlavou, racionálny, inteligentný a plne znalý 

reality sveta a prostredia, v ktorom si pracoval a pôsobil. 

Ak by Som ťa mal uviesť do situácie, v ktorej by nikto tam vonku nemohol 

dosvedčiť tieto dôležité črty tvojej osobnosti, Peter, ľahko by sa mohlo usúdiť, že 

si nejaká duševne chorá osoba s náboženskými preludmi a velikášskymi 

predstavami. Inými slovami, diagnostikovali by ťa ako niekoho, kto trpí buď 

halucinačnou poruchou, alebo paranoidnou schizofréniou. To by diskreditovalo 

pravdivosť tvojich kníh a ich obsahu ako Môjho Nového Zjavenia. Takto nemá 

nikto v negatívnom stave alebo na planéte Nula, alebo kdekoľvek inde žiadny 

dôvod označovať ťa takým spôsobom. Toto platí najmä ohľadom obyvateľov Zóny 

Vymiestnenia a niektorých ďalších dimenzií. S ľuďmi je situácia trochu iná. Bez 

ohľadu na čokoľvek, ešte stále by ťa mohli považovať za duševne chorú osobu. 

Taká je ich prirodzenosť.  

Tvoja súčasná situácia, Peter, je iná. Dosiahol si zákonný dôchodkový vek. Ako 

všetci ostatní, pracoval si do úplného konca zákonom stanoveného veku, kedy si 

mohol odísť na dôchodok. Opäť, nikto nemôže povedať, že Som ťa 

uprednostňoval, pretože Som ti neposkytol nič extra, čo by ti umožnilo odísť na 

dôchodok v skoršom veku. Znovu, Ja a ty sme sa na tomto usporiadaní dohodli 

pred tvojím inkarnovaním sa na planétu Nula. 

Toto je všetko, čo by Som chcel dodať k diskutovanej záležitosti. Teraz môžeš 

položiť svoje otázky, Peter. 

Peter: Moja prvá otázka sa týka oslobodzujúceho rozsudku pre prezidenta Clintona 

a duchovného významu tohto aktu z Tvojho hľadiska a z hľadiska členov Tvojho 

pozitívneho stavu a Nového Vesmíru. Inými slovami, čo je za scénou? 

Pán Ježiš Kristus: Ako vieš, Peter, akýkoľvek taký akt má dôležitú duchovnú 

súvzťažnosť. V tomto prípade to nie je ani tak prezident Clinton osobne, o čo ide, 

ale skôr to, čo reprezentuje jeho pozícia a rola ako prezidenta Spojených štátov a s 

čím súvzťažia samotné Spojené štáty a čo reprezentujú v schéme udalostí a dianí. 

Nie všetky aspekty týchto faktorov môžu byť zjavené teraz. Situácia za scénou je 

ešte stále vratká, nestabilná a výbušná, aj keď bol podniknutý krok správnym 

smerom. Hneď na začiatku Mojej odpovede na tvoju otázku, Peter, by Som chcel, 

aby bolo úplne jasné, že tu nejde o to, či bol prezident Clinton vinný alebo nevinný 
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podľa obžaloby, ale o duchovné dôsledky celého procesu, ako sa po celú dobu 

odvíjal. 

Celý tento proces do istej miery odzrkadľoval situáciu, aká existovala a k akej 

dochádzalo vo vzťahu medzi pseudo-tvorcami a renegátmi. Pre vás by bolo 

jednoduchšie usúdiť, že prezident Clinton reprezentoval nejakú frakciu renegátov. 

Vo svojom závere by ste sa však mýlili. Nech je prezident Clinton akákoľvek 

osoba, alebo nech je akokoľvek zlý či dobrý, vo svojej pozícii ako prezident tejto 

krajiny reprezentuje celé Spojené štáty, ktoré sú pod nadvládou pseudo-tvorcov. 

Kvôli tomuto faktu zbavenie ho obvinenia znamená alebo predstavuje oslobodenie 

tejto krajiny spod obžaloby renegátov a spod ich uplatňovania si nároku na 

prevzatie moci nad ňou. V tomto zmysle renegáti utrpeli svoju prvú vážnu porážku. 

Môžeš sa pýtať, Peter, a Ja vidím túto otázku v tvojej mysli, z čoho renegáti 

obvinili Spojené štáty? 

Aby Som túto otázku zodpovedal, mal by si vedieť, s čím Spojené štáty americké 

duchovne súvzťažia. Ako vieš, Peter, vo väčšine prípadov je každá taká 

súvzťažnosť dvojaká. Má jednak pozitívnu konotáciu, a jednak negatívnu 

konotáciu. V pozitívnej konotácii Spojené štáty americké reprezentujú alebo 

súvzťažia s tou oblasťou duchovného sveta a jej obyvateľmi, ktorá stelesňuje 

slobodu, nezávislosť a právo všetkých byť sami sebou, s výsadným právom na 

sebaurčenie a na jedinečné vyjadrenie, vplyv a manifestáciu svojej kreativity a 

podnetov. Inými slovami, pre všetkých je to krajina neobmedzených možností byť 

produktívni, tvoriví a invenční. 

V negatívnej konotácii Spojené štáty americké reprezentujú alebo súvzťažia s 

falošnou duchovnosťou, na ktorej je založený pseudo-život negatívneho stavu. Táto 

falošná duchovnosť je zakorenená v peniazoch a komercializme na jednej strane a 

vo falošných náboženstvách a ich početných sektách na strane druhej. Žiadna iná 

krajina na svete nemá tak veľa materiálneho bohatstva a tak veľa rozmanitých a 

početných falošných náboženstiev a ich príslušných siekt ako táto krajina. Tieto 

podkopávajú a ničia v ľuďoch akýkoľvek pocit pravej duchovnosti, ako správneho 

základu pre pravý život. 

Kvôli týmto faktorom renegáti obvinili pseudo-tvorcov a — obrazne povedané — 

Spojené štáty americké v osobe Clintona z dvojakej morálky a pokrytectva. 

Renegáti hovoria, že v súčasnosti existujúci životný štýl v tejto krajine je viac v 

zhode s ich povahou než s povahou pseudo-tvorcov, a teda že oni majú právo 

vládnuť tejto krajine a všetkým tým oblastiam Zóny Vymiestnenia, s ktorými táto 

krajina súvzťaží. 

A tu prichádza záležitosť zbavenia obvinenia prezidenta Clintona. Po zbavení ho 

obvinenia učinil prezident Clinton krátke vyhlásenie, v ktorom sa ospravedlnil 

ľudu tejto krajiny, priznávajúc svoje previnenia. Ešte raz poprosil o odpustenie a 

vyjadril svoju hlbokú ľútosť, že podrobil túto krajinu toľkým útrapám. Týmto — 
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kvôli jeho reprezentácii a duchovnej súvzťažnosti jeho osoby — Spojené štáty 

americké a všetky ostatné oblasti Zóny Vymiestnenia, s ktorými Spojené štáty 

americké súvzťažia, odmietli akékoľvek nároky, ktoré si renegáti voči nim robili. 

V tejto jednotlivej konotácii nezáleží na tom, či bol prezident Clinton vo svojom 

vlastnom osobnom vnútri ohľadom svojich pocitov alebo slov, ktoré vyjadril, 

úprimný alebo nie. O to tu nejde. Ide tu o to, že boli také dôležité slová a pocity 

vyjadrené. Pretože boli vyslovené pred tvárou všetkého obyvateľstva planéty Nula, 

vytvorili dôležitý základ, na ktorom mohol byť nárok renegátov v tomto ohľade 

odmietnutý, a oni mohli byť na tomto jednotlivom fronte porazení. 

Peter: Polovica obyvateľov tejto krajiny, ako ukazuje prieskum verejnej mienky, 

verila, že to myslel úprimne, a druhá polovica, že nie, aj keď väčšina vyjadrila 

uspokojenie, že bol zbavený obvinenia. 

Pán Ježiš Kristus: Pozri sa na túto situáciu nasledovným spôsobom, Peter. 

Duchovne povedané, jedna polovica reprezentuje názor negatívneho stavu, druhá 

polovica názor pozitívneho stavu. Členovia negatívneho stavu sú totálne neschopní 

akceptovať, že niekto môže byť ohľadom čohokoľvek úprimný. Posudzujú to 

podľa svojej vlastnej prirodzenosti, ktorá je založená na neúprimnosti. Členovia 

pozitívneho stavu chcú vždy akceptovať, že kedykoľvek niekto prosí o odpustenie, 

vždy to myslí úprimne. Pamätáš si, čo bolo predtým povedané v jednom z prvých 

Dialógov? Že je lepšie pomýliť sa na pozitívnu stranu než na negatívnu. Nezabúdaj 

na toto pravidlo — nikdy. 

V typickom psychologickom rámci interpretácie tohto fenoménu tá polovica 

populácie, ktorá neverila v úprimnosť prezidenta Clintona, ukazovala svoje vlastné 

sklony byť neúprimní ohľadom niektorých vecí. Preto neradi priznávajú, že niekto 

iný môže byť v tomto ohľade úprimný. Tým spôsobom zmierňujú svoj vlastný 

pocit viny, ktorý by mali, keby mali priznať úprimnosť niekoho iného. 

Celá táto situácia však obsahuje aj ďalšiu záležitosť. Pozri, čo sa stalo na samom 

konci stručnej reči prezidenta Clintona. Keď sa otočil, opúšťajúc pódium, z ktorého 

oslovil tlač, niekto na neho zavolal otázku. On sa zastavil, zaváhal a vrátil sa, 

napriek faktu, že jeho spolupracovníci, ktorí stáli v úzadí, mu naznačovali, aby sa 

nevracal späť, pretože sa obávali, že povie niečo, čo by zmarilo celý výsledok jeho 

dobre nacvičenej reči. On si však ich radu nevšímal a úplne spontánnym spôsobom 

odpovedal jednou z fráz, ktorú bolo potrebné najviac počuť, naznačujúc celému 

svetu, že ak je vám odpustené, vy by ste tiež mali iným odpustiť. 

Nezáleží na tom, či to prezident Clinton vo svojej vlastnej mysli skutočne myslel 

úprimne, alebo nie — to je medzi Mnou a ním. Na čom záleží, je to, že celý svet, 

ako aj celé Stvorenie a Zóna Vymiestnenia počuli jeho dôležité posolstvo. Bolo 

zúfalo potrebné, aby tieto slová povedal niekto, kto je v pozícii obsadenej 

prezidentom Clintonom a koho pozícia má takú duchovnú súvzťažnosť. Ak by bol 

prezident Clinton predstaviteľom renegátov, ako sa niektorí z vás domnievali, 
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nikdy by nebol schopný vysloviť také slová. To by bolo v rozpore so samotnou 

prirodzenosťou renegátov. Pseudo-tvorcovia by však boli schopní povedať také či 

podobné slová, pretože mnohí z nich vo svojom súčasnom stave mysle skutočne 

ľutujú, čo rozpútali v celom Stvorení. Oni poprosili o Moje odpustenie a dostali ho. 

A preto sú tiež schopní odpúšťať. 

Dôvod, prečo bolo tak dôležité, aby niekto ako prezident Clinton povedal tie slová 

bez akejkoľvek prípravy, spontánne a vychádzajúc z jeho vlastného rozhodnutia, 

bol ten, že tento svet má viac než dosť krviprelievania, pomsty, odplaty, násilia, 

neodpúšťania, odmietania a všemožnej biedy a utrpenia. Bol čas, aby bolo do 

mysle ľudstva vložené niečo úplne iné — potreba odpúšťať a mať odpustené. Toto 

je dôvod, prečo Som vyššie povedal, že zbavenie prezidenta Clintona obvinenia bol 

krok správnym smerom. Keby nebol zbavený obvinenia, také slová by z jeho 

špecifickej pozície a s čím táto súvzťaží — a toto je veľmi dôležité zdôrazniť — 

neboli nikdy vyslovené a ľudstvo a všetky ďalšie zmienené oblasti by prevzali 

renegáti. V tom prípade by musel byť pre skončenie negatívneho stavu zvolený 

niektorý z veľmi nepríjemných scenárov, opísaných v predošlých Dialógoch. 

Môžem ťa ubezpečiť, že takú voľbu nechcete vykonať. 

Ako teda vidíš, základnou záležitosťou je tu záležitosť bezpodmienečného 

odpustenia. Negatívnemu stavu a ľudstvu ešte stále chýba. Ešte stále sú náchylní k 

trestu, krutosti, pomste, odvete a odplate. Teraz však, vďaka celej situácii s 

prezidentom Clintonom, počuli niečo, čo nechceli počuť, čo však napriek tomu 

zaregistrovali vo svojej mysli. A toto je dôležité.  

Keď hovoríme o bezpodmienečnom odpustení a o milosrdenstve, ktoré predchádza 

odpusteniu, chcel by Som vám pripomenúť dve udalosti z Môjho života na planéte 

Nula, ku ktorým došlo počas Môjho Prvého Príchodu. Vlastne, to prvé bola 

udalosť, to druhé bolo podobenstvo. 

Prvý prípad sa týka ženy, ktorá bola prichytená pri samotnom akte cudzoložstva 

(Ján 8:3-11). Takže, farizeji a zákonníci ju priviedli ku Mne a opýtali sa ma na Môj 

názor na jej situáciu. Chvatne Ma upozorňovali, že Mojžiš im v zákone prikazoval, 

že taká by mala byť ukameňovaná. Myslíš si, že chceli skutočne poznať Môj 

názor? Chceli Ma prichytiť pri popieraní ich zákonov, aby mohli mať niečo, na 

základe čoho by ma obvinili. Boli to pokrytci. Čo Som im teda povedal? „Kto z vás 

je bez hriechu, nech hodí prvý po nej kameňom.“ Z hľadiska Môjho Nového 

Zjavenia by sme povedali, že ten, kto je bez problémov, nech ju prvý odsúdi. Keď 

počuli tieto slová, súc usvedčení svojím svedomím, jeden po druhom všetci odišli, 

počnúc najstaršími a končiac posledným. Najdôležitejšou časťou tejto udalosti je 

však to, keď Som zostal sám s obvinenou ženou. Opýtal Som sa jej: „Žena, kde sú 

tvoji žalobcovia? Nikto ťa neodsúdil?“ Ona Mi odpovedala, že nie, nikto ju 

neodsúdil. Nato Som jej povedal: „Ani Ja ťa neodsudzujem; choď a nehreš viac.“ 
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Tu je krásna ilustrácia Mojej Pravej Prirodzenosti. Všetci na vašej planéte a v 

negatívnom stave vo všeobecnosti, reprezentovaní tu pokryteckými zákonníkmi a 

farizejmi, strnulo lipnúc na svojich doslovných zákonoch, radi by odsúdili na smrť 

každého, kto je v ich očiach narušiteľom ich zákonov. V tomto prípade prezidenta 

Clintona. Bola by to, samozrejme, smrť jeho kariéry, a nie jeho fyzická smrť. A to 

by mohlo byť oveľa horšie než fyzická smrť. Nanešťastie, dokonca aj niektorí z 

vás, Mojich predstaviteľov, boli náchylní potrestať ho a zbaviť ho úradu bez toho, 

aby skutočne pochopili celú situáciu, prečo bolo jeho správanie vynesené na svetlo 

pred celú planétu, nehovoriac o všetkých ostatných oblastiach Multivesmíru. Na 

základe takého konania ste boli v danom momente nevedomky a neúmyselne na 

strane negatívneho stavu, v tomto prípade renegátov. 

Vašou duchovnou povinnosťou by bolo v tomto ohľade to, aby ste reagovali 

rovnakým spôsobom, ako som reagoval Ja na situáciu so zmienenou ženou. Pretože 

prezident Clinton nebol uznaný vinným z toho, z čoho bol obvinený, v tom zmysle 

boli obvinenia voči nemu anulované a on stojí predo Mnou bez svojich žalobcov. Z 

týchto dôvodov ho ani Ja z ničoho neobviňujem. Jediné, čo mu môžem povedať, je 

„Choď, rob si svoju prácu a nezopakuj opäť tú istú chybu.“ Dávajúc mu tak ďalšiu 

šancu, aby nahradil škody a napravil svoje chyby. Či to urobí, alebo nie, to je už 

iný príbeh. Voľba je jeho. 

Ako Svojich pravých predstaviteľov vás teraz vo všetkej pokore a poníženosti 

prosím (samozrejme, ako vždy, len ak sa tak rozhodnete svojou vlastnou 

slobodnou vôľou a voľbou, a nijako inak!), aby ste v tomto prípade odzrkadľovali 

Môj postoj vo vašom vlastnom živote, správaní a postoji, ako aj v akýchkoľvek 

iných situáciách a prípadoch, aby ste sa tak mohli stať majákom jasného svetla 

bezpodmienečného milosrdenstva a odpustenia vo svete, kde nie sú žiadne také 

pojmy uznávané alebo zachovávané. A ak aj existuje nejaká tendencia odpúšťať, je 

to len podmienečné, sprevádzané nejakými striktnými žiadosťami, požiadavkami a 

podmienkami, ako sa to odráža napríklad vo vašich podmienečných súdnych 

rozsudkoch. Takým spôsobom budete schopní pripraviť pre celé ľudstvo 

podmienky, za ktorých bude schopné získať a vytvoriť si schopnosť dostať 

odpustenie a odpúšťať v živote ľudí. Tieto dva pojmy sú neoddeliteľné. Odpustenie 

môže byť zmysluplné len za dvoch predpokladov: Po prvé, že bude 

bezpodmienečné, bez pripojenia nejakých podmienok, a po druhé, že ten, komu je 

odpustené, súčasne sám odpustí — ako to bolo tak pekne naznačené prezidentom 

Clintonom a, samozrejme, v celom Mojom Novom Zjavení, ktorého existenciu si 

vôbec vedome neuvedomoval. 

Čo by sa stalo v prípade, že by bolo niekomu odpustené, no on/ona ďalej 

odpustenie neposkytne? Táto situácia je pekne opísaná v podobenstve o 

nemilosrdnom sluhovi, zaznamenanom v Matúšovi 18:21-35. Toto podobenstvo 

vykresľuje sluhu, ktorý dlhoval svojmu pánovi desaťtisíc talentov. V dnešnej dobe 

hodnotu povedzme 100 000 dolárov. Pretože však nebol schopný zaplatiť, jeho pán 

nariadil, aby ho s jeho ženou a deťmi a so všetkým, čo mal, predali a aby bol ten 



Dialóg 42 

- 315 - 

dlh vyrovnaný. Sluha pred ním padol hovoriac, „Pane, pozhovej mi, a ja všetko 

zaplatím.“ Pán toho sluhu bol tak dojatý súcitom, že ho pustil a odpustil mu dlh bez 

pripojenia akýchkoľvek podmienok. Čo však urobí tento sluha, ktorému bolo 

odpustené? Ide a vyhľadá jedného zo svojich spolusluhov, ktorý mu dlhoval sto 

denárov (zhruba niekoľko sto dolárov vo vašej dobe), chytí ho pod krk a žiada, aby 

mu zaplatil, čo mu dlhuje. Spolusluha mu padol k nohám a prosil ho, aby mu 

pozhovel, a povedal mu, že mu všetko zaplatí. Ten mu však neodpustil a išiel a 

uvrhol ho do väzenia, pokiaľ mu nezaplatí dlh. Keď jeho spolusluhovia videli, čo 

sa stalo, boli veľmi zarmútení, išli a rozpovedali svojmu pánovi všetko, čo sa 

prihodilo. Vtedy mu jeho pán povedal: „Ty zlý sluha! Ja som ti odpustil celý tvoj 

dlh, lebo si ma prosil. Nemal si sa aj ty zmilovať nad svojím spolusluhom, ako som 

sa ja zmiloval nad tebou?“ 

Aké boli dôsledky neschopnosti toho sluhu odpustiť, potom, ako bolo jemu 

samotnému odpustené? Odovzdali ho mučiteľom (našimi slovami, Peklám), pokiaľ 

nesplatí všetko, čo bol dlžný svojmu pánovi. Alebo našimi slovami, pokiaľ 

neponesie všetky dôsledky svojej neochoty odpustiť, nech sa deje, čo sa deje. A 

varovanie, ktoré Som poskytol po uvedení tohto podobenstva, bolo úplne jasné: 

Bude vám učinené to isté, pokiaľ každý jeden z vás neodpustí zo svojho srdca 

previnenia svojmu bratovi, nech je to ktokoľvek, v tomto prípade prezident 

Clinton. Je tu výstraha: pokiaľ nie ste ochotní bezpodmienečne odpúšťať, na 

základe toho postoja nebudete schopní prijať alebo zvnútorniť si Moje 

bezpodmienečné odpustenie. Vaša neochota odpúšťať vás blokuje alebo vám 

zatvára dvere, cez ktoré môže do vás vstúpiť Moje bezpodmienečné odpustenie a 

vykonať potrebnú prácu, aby sa z vášho života odstránil negatívny stav. Je to takto 

a v tomto smere neexistuje žiadny iný spôsob. 

Dovoľ Mi, aby Som ti niečo povedal, Peter. Mojou rolou nie je nikdy to, aby Som 

bol kohokoľvek žalobca, nech urobil alebo neurobil čokoľvek. Ja som vždy v role 

toho, kto obhajuje. Žalovať je povahou negatívneho stavu. Nič sa členom 

negatívneho stavu nepáči viac, než žalovať buď svojich vlastných členov, alebo, s 

ešte väčšou radosťou, členov pozitívneho stavu alebo vás, Mojich predstaviteľov. 

Istým spôsobom môžete celý negatívny stav ponímať obrazne ako žalobcu 

pozitívneho stavu a celého Môjho Stvorenia, a Mňa ako obhajcu. 

V prípade prezidenta Clintona, kvôli duchovnej súvzťažnosti jeho pozície a roly v 

schéme vecí, boli jeho žalobcami fakticky renegáti. Ja som ho obhajoval, pretože 

robiť to bolo Mojou rolou. Neoddeliteľnou súčasťou Mojej Prirodzenosti je byť v 

tej role, nezáleží na tom, nakoľko je alebo nie je akákoľvek obvinená osoba z 

vášho hľadiska podľa obžaloby vinná. 

Pamätajte si, prosím, že základ celého pozitívneho stavu stojí na 

bezpodmienečnom milosrdenstve a odpustení. Odzrkadľuje to Moje Absolútne 

Bezpodmienečné Milosrdenstvo a Odpustenie, ktoré je neustále a nepretržite 

vytvárané z Mojej Novej Prirodzenosti a vyžarované do všetkých v Mojom 
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pozitívnom stave. Keďže prirodzenosť pozitívneho stavu je zakorenená v tejto 

podmienke, ktorá je jednou z najdôležitejších podmienok, každý, kto nie je ochotný 

bezpodmienečne odpúšťať alebo prijať Moje bezpodmienečné odpustenie, nie je 

schopný vojsť do Môjho pozitívneho stavu. Aj keby mal taký jedinec vojsť do 

Môjho pozitívneho stavu, nemohol by prežiť jeho sféru a atmosféru. 

Nepodporovala by prežitie takého jednotlivca. 

Kľúčovým slovom je tu slovo ,bezpodmienečný‘. Prečo kladieme taký veľký 

dôraz na toto slovo? Z pozície vašej typickej ľudskej prirodzenosti sa na veci 

pozeráte úplne inak, než sa na ne pozerám Ja a členovia Môjho pozitívneho stavu. 

Z vášho ľudského pohľadu, z pozície bytia uprostred negatívneho stavu — vaša 

predošlá pozícia — ste zvyknutí hodnotiť všetko v ľudskom živote a v negatívnom 

stave vo všeobecnosti ako niečo veľmi zlé, chybné, prehnité, neodpustiteľné, 

opovrhnutiahodné a netolerovateľné. Preto teda potreba súdiť ho a odmietať ho. Je 

vhodné odmietať ho, ale nie je vhodné ho odsudzovať. Nikdy nezabúdajte, za akým 

účelom bolo negatívnemu stavu dovolené, aby došlo k jeho škodlivému 

uskutočneniu sa. Nikdy neber na ľahkú váhu služby, ktoré všetkým preukazuje v 

procese ich poučovania sa o jeho prirodzenosti. Neodmietajte fakt, že prirodzenosť 

jeho pseudo-života všetkým umožní vykonať správnu voľbu pre plnosť a 

kompletnosť života v pozitívnom stave. A ešte skôr by ste nemali nikdy zabudnúť, 

že všetci účastníci v negatívnom stave na Moju vlastnú prosbu dobrovoľne 

súhlasili s tým, že budú ilustrovať a demonštrovať taký prehnitý, zlý, negatívny, 

opovrhnutiahodný alebo podobný pseudo-život. 

Čo vám toto všetko hovorí? Ako bolo spomenuté v Mojom Novom Zjavení a jeho 

Doplnkoch, oni súhlasili s tým, že sa budú podieľať na ilustrovaní takého života 

len pod jednou podmienkou, ktorú Som im osobne ponúkol: Bude im 

BEZPODMIENEČNE odpustené všetko, čo urobia, nech by to bolo akokoľvek 

strašné, nepredstaviteľné, zlé, negatívne, odporné, hrozné alebo šialené — po 

ilustrovaní a demonštrovaní všetkých následkov, dôsledkov a výsledkov takých 

činov. Pre pseudo-bytie a pseudo-existenciu Pekiel existuje jediný dôvod — 

ilustrovať také dôsledky, následky a výsledky. Vďaka tejto logike môžete vidieť, 

že keď bude táto ilustrácia a demonštrácia zavŕšená, nebude existovať žiadna 

potreba ďalšieho trvania Pekiel a ich negatívneho stavu. V momente uzavretia tejto 

ilustrácie a demonštrácie začne pôsobiť Moje bezpodmienečné milosrdenstvo a 

odpustenie a vyjme všetkých z Pekiel a zo všetkých ostatných miest po celej Zóne 

Vymiestnenia a planéte Nula. 

Takže, ako Moji praví predstavitelia sa potrebujete naučiť prestať hľadieť na 

negatívny stav zvnútra jeho pseudo-bytia a pseudo-existencie — čo vás dostáva do 

pozície jeho odsudzovania a zavrhovania, a začať naň hľadieť z Mojej pozície a z 

pozície Môjho pozitívneho stavu — čo vás dostáva do pozície preukazovania mu 

milosrdenstva a bezpodmienečného odpustenia všetkým, ktorí sa na ňom 

zúčastňujú. Pozerajte sa naň ako na experiment, a nie ako na niečo, čo má nejaký 

ďalší zmysel alebo význam. 
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Je čas, aby si každý uvedomil, aké falošné a skreslené je ponímanie pseudo-bytia a 

pseudo-existencie negatívneho stavu a jeho výsledku, ktoré ponúkajú ľudské 

náboženské systémy, ich sväté knihy a všetci ostatní. Je čas zboriť ich zlorečené 

vysvetlenie a vymývanie mozgov ohľadom jeho prirodzenosti a účelu, kvôli 

ktorému bolo dovolené, aby sa objavil. Je čas, aby ste zaujali Môj postoj a prijali 

Moje vysvetlenie ohľadom všetkých týchto záležitostí a faktorov týkajúcich sa 

negatívneho stavu a ľudského života. Nie je to jednoduchá požiadavka. Boli ste tak 

dlho v opačnej pozícii, že sa pre vás stalo zvykom pozerať sa na to z bežne 

prijímanej pozície, ktorú zaujímajú všetci, alebo takmer všetci na planéte Nula a 

inde. Pokiaľ nebudete ochotní zmeniť svoj postoj a prijať Moje vysvetlenie a postoj 

v tomto, ako aj vo všetkých ostatných zreteľoch, nebudete schopní slúžiť Mi ako 

Moji praví predstavitelia. Zjavenie o týchto faktoroch a to, že ich prijmete, pokiaľ 

ide o prirodzenosť negatívneho stavu, je neoddeliteľnou súčasťou súčasného 

pokračujúceho posunu. A v určitom obmedzenom zmysle je situácia s prezidentom 

Clintonom testom, ktorý bol pre vás pripravený, aby bolo vidieť, na ktorú stranu sa 

postavíte — na stranu žalobcov, alebo na stranu obhajcu. V tejto veci máte voľbu. 

Toto je veľmi dôležité, dôležitejšie, než si môžete v súčasnosti pomyslieť. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne, že Si to uviedol do našej pozornosti. Cítim, že by 

som mal položenie svojej druhej otázky odložiť na nejaký iný čas. Mám pravdu? 

Pán Ježiš Kristus: Áno, Peter, máš pravdu. Môžeme pokračovať zajtra, ak to bude 

potrebné a uskutočniteľné. Zatiaľ ti prajem príjemný deň. 
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Štyridsiaty Tretí Dialóg 
 

16. februára 1999 

 

Peter: Ako som dokončil zaznamenávanie Štyridsiateho Druhého Dialógu, bolo mi 

jasné, že by Si chcel k téme diskutovanej v tom Dialógu asi ešte niečo dodať. Mám 

pravdu? 

Pán Ježiš Kristus: Áno, Peter, máš pravdu. Ešte raz by Som chcel do tvojej 

pozornosti uviesť záležitosť odsudzovania druhých. Nemyslím to v zmysle 

vynesenia rozsudku právnym systémom v trestných alebo občianskych prípadoch. 

Namiesto toho to myslím v tom zmysle, ako ľudia hodnotia alebo ako sa pozerajú 

na svojich blížnych pri svojich každodenných stretnutiach alebo interakciách s 

nimi. Ide tu o to, ako so sebou navzájom jednáte, z akej pozície alebo stanoviska to 

robíte. Do tohto okamihu je v tomto ohľade tendencia sústrediť sa alebo 

vyhľadávať negatívne aspekty vašich osobností a správania. Súc v ľudskej koži a 

pozerajúc sa na túto záležitosť z pozície života v negatívnom stave je oveľa 

jednoduchšie a ,prirodzenejšie‘ zistiť alebo byť ovplyvnený negatívnymi aspektmi 

vzájomného správania a postoja. Na druhej strane, je oveľa ťažšie zistiť, prijať 

alebo rozoznať akékoľvek pozitívne alebo dobré aspekty takého správania a 

postoja. Takto to bolo v negatívnom stave a v ľudskom živote zariadené. 

Vediac, že je to takto a vidiac, ako ľudia so sebou vzájomne zaobchádzajú, počas 

Svojho života na planéte Nula Som sa veľmi dôrazne a empaticky sústredil na túto 

záležitosť. Načrtol Som im správny spôsob, ako nadväzovať vzťah a ako so sebou 

vzájomne zaobchádzať. Zober si napríklad Moje vyhlásenie, zaznamenané v 

Matúšovi 7:1-2: „Nesúďte, aby ste neboli súdení. Lebo akým súdom súdite vy, 

takým budete súdení; a akú mieru používate vy, takou vám bude namerané späť.“ 

Čo ti toto vyhlásenie hovorí? Zodpovednosť za výsledok akéhokoľvek jednania, 

akého sa vám dostane od iných, je v konečnom dôsledku určená tým, ako vy 

jednáte s druhými. Na prvý pohľad bude ťažké zistiť, že je to tak, pretože navonok 

môžete s inými jedincami jednať veľmi dobre a srdečne, avšak na oplátku zažijete 

úplne iné, opačné, či dokonca veľmi negatívne jednanie. V tom prípade ste úplne 

ohromení týmto jednaním a pýtate sa sami seba, prečo s vami jednajú takým 

spôsobom, pretože podľa vášho názoru ste im nedali žiadny dôvod, aby s vami tak 

zaobchádzali. 

Toto je úplne vonkajšie hodnotenie tejto situácie, prichádzajúce z vonka. Pri tomto 

type hodnotenia nie sú brané do úvahy ani duchovné faktory, ani podprahové 

faktory. Čo musíte ohľadom tejto situácie pochopiť, je to, že vaša vzájomná 

interakcia sa neodohráva len na vonkajšej ľudskej úrovni, ale súčasne a súbežne aj 

na duchovnej a podprahovej úrovni. Aby Som to vyjadril inak: Vaša interakcia sa 

odohráva multidimenzionálne a vy nadväzujete vzájomný vzťah nielen na 

vonkajšej ľudskej úrovni, ale aj na vnútornej, duchovnej úrovni, ako aj v 
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multidimenzionálnej modalite. Zober si napríklad, Peter, rozhovor, ktorý vedieš s 

Danom alebo s kýmkoľvek iným. Vo svojom vedomom uvedomení máš jedine ten 

dojem alebo pocit, že interaguješ na úrovni planéty Nula; Dan sedí v New Yorku a 

ty v Santa Barbare. Nemáš žiadny prístup alebo vedomie, že vaša konverzácia a 

interakcia prebieha úplne súčasne na ďalších úrovniach bytia a existencie, v iných 

dimenziách, a najmä a zvlášť v tých oblastiach, z ktorých ste vzišli a s ktorými ste 

spojení na 24 hodinovej báze. A odnedávna tiež na úrovni Nového Vesmíru. 

Kvôli tomuto dôležitému faktoru, ktorý je základom akejkoľvek vašej interakcie, a 

pretože reakcia na akúkoľvek akciu alebo správanie je vždy určená vnútornými 

dispozíciami, postojmi a podprahovými podnetmi, reakcia na vaše jednanie nie je 

nikdy určená tým, ako vaše vzájomné jednanie vyzerá na vonkajšej úrovni. Takže, 

na vonkajšej úrovni môžete byť k druhej osobe veľmi milí, láskaví a srdeční, ale 

vnútorne máte možno ohľadom neho/nej negatívne pocity, myšlienky alebo 

dispozície. V tom prípade by reakcia tej druhej osoby na vaše jednanie nebola 

založená na vonkajších prejavoch, ale na vašom vnútornom postoji a podprahových 

podnetoch, a zvlášť na tom, ako sa to prejavuje a ako je to vnímané na tých 

druhých úrovniach. 

Na tých ostatných úrovniach nie je možná žiadna diskrepancia medzi vaším 

vonkajším správaním a vzájomným zaobchádzaním a medzi vaším vnútorným, 

skutočným postojom a tým, aký máte na seba navzájom názor. Následne je 

pravdivé vyjadrenie tohto pravého, skutočného a nepredstieraného jednania na tej 

úrovni premietnuté do vonkajších reakcií jednania druhej osoby s vami, ktoré je v 

rozpore s vašimi očakávaniami, založenými na vašom závere, že ,ja jednám s touto 

osobou tak milo a láskavo, a pozrite, ako on/ona reaguje‘. 

Takže, keď Som Svojim poslucháčom povedal, aby nesúdili, aby neboli na oplátku 

súdení a že im bude spätne namerané rovnakou mierou, akú použijú oni, hovoril 

Som predovšetkým z multiverzálnych úrovní chápania vzájomných vzťahov, 

varujúc ich, aby si dali veľký pozor, ako nadväzujú vzájomný vzťah nielen z 

vonkajšej pozície a správania, ale hlavne z duševnej a duchovnej úrovne. 

Vo vašom prípade musíte byť veľmi opatrní, ako vnímate, čo si myslíte, ako 

zmýšľate a ako nadväzujete vzťah s inými jedincami na tej druhej úrovni a na 

úrovni svojho vnútra, aby ste v nich nevyvolali reakcie negatívnej povahy. Toto je 

jeden z dôvodov, prečo vám bolo v celom Mojom Novom Zjavení odporúčané, aby 

ste sa sústredili na pozitívne aspekty každého jednotlivca, na Moju prítomnosť v 

ňom — v jeho schopnosti voliť si a meniť sa, a nie na negatívne. Koniec koncov, 

spomeňte si, a toto opätovne zdôrazňujem, že nikto nie je absolútne zlý. Niečo také 

ako absolútne zlo neexistuje. Len Absolútne Dobro existuje. 

Z toho dôvodu dokonca aj tá najnegatívnejšia osoba, akú by ste si len dokázali 

predstaviť, aká kedy existovala v dejinách planéty Nula a ľudského života, alebo 

dokonca v dejinách celého Môjho Stvorenia a Zóny Vymiestnenia, má nejaké 
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zvyšky dobroty z Mojej prítomnosti, ukryté niekde hlboko v najodľahlejších 

hlbinách jeho/jej mysle. Odporúča sa vám sústrediť sa na tieto zvyšky, namiesto 

toho, aby ste sa sústredili na jeho/jej zlé stránky, pretože v jednom časovom bode 

budú tie zvyšky využité, aby pre toho jedinca vybudovali základ, na ktorom bude 

schopný vzdať sa svojej zlej prirodzenosti a získať pozitívnu prirodzenosť. Čo 

myslíte, prečo udržujem tie zvyšky v každom jedincovi, vrátane takzvaného diabla 

a Satana? Dokonca aj diabol a Satan, alebo čo tie slová reprezentujú a s čím 

súvzťažia, nie sú absolútne zlí, pretože nie sú absolútni. Vašou úlohou je odteraz, 

aby ste prešli od sústredenia sa na negatívne aspekty osobnosti a správania 

kohokoľvek, nech sú akokoľvek odpudivé, na sústredenie sa na jeho/jej zvyšky, 

ktoré sú čisto pozitívnej povahy a v ktorých som prítomný Ja. Takým spôsobom 

budete pomáhať v príprave vyššie zmieneného základu, na ktorom sa uskutoční ich 

oslobodenie od zloby a negatívnosti ich životov. Do tohto momentu, než ste sa stali 

Mojimi predstaviteľmi, keď ste boli Mojimi agentmi, bolo vhodné registrovať a 

tlmočiť ich negatívne aspekty pozitívnemu stavu za účelom poučenia a porovnania. 

Toto sa však už od vás viac nevyžaduje, pretože vaša rola sa vo vašom postavení 

Mojich pravých predstaviteľov úplne zmenila. 

Táto záležitosť má však aj ďalšiu stránku. Ak niekoho odsudzujete, ak niekomu 

meriate svojou vlastnou mierou, alebo inými slovami, ak premietate svoj vlastný 

vonkajší názor na to, akí sú ostatní alebo čím sú, alebo v akej sú pozícii, a ak si 

vytvárate predstavu svojich vlastných očakávaní ohľadom toho, akí by mali byť 

alebo ako by sa mali správať, alebo nadväzovať vzťah s vami alebo s kýmkoľvek 

iným, faktorom svojho postoja a očakávaní v tomto ohľade si ako dôsledok 

privodzujete, že zažijete úplne rovnaký typ postoja a zaobchádzania od iných. Toto 

vyhlásenie musíte chápať takým spôsobom, že prostredníctvom svojich vlastných 

projekcií a očakávaní vysielate iným podprahové správy, ktoré vnímajú a chápu na 

svojej vnútornej úrovni ako vašu túžbu a potrebu, aby sa s vami zaobchádzalo 

presne tým istým spôsobom, aký si žiadajú vaše projekcie a očakávania. Inými 

slovami, na svojej vnútornej úrovni by dospeli k záveru, že chcete, aby sa s vami 

jednalo alebo aby sa s vami nadväzoval vzťah jedine tým spôsobom, aký 

premietate do nich alebo aký očakávate od nich. 

To je to, čo Moje slová „nesúďte, aby ste neboli súdení; a akú mieru používate vy, 

takou vám bude namerané späť“ skutočne znamenajú a naznačujú. 

Prečo uvádzam túto záležitosť do vašej pozornosti v tomto jednotlivom čase? Pre 

túto potrebu existujú dva dôvody. Po prvé, ako Moji praví predstavitelia 

potrebujete byť trénovaní v zlaďovaní svojich vnútorných postojov, správania, 

dispozícií, reakcií a vzťahov so svojimi vonkajšími postojmi, správaním, 

dispozíciami, reakciami a vzťahmi. Inak by ste z pozície vášho umiestnenia 

uprostred pozitívneho stavu nemohli správne fungovať. Také diskrepancie sú 

možné len z pozície negatívneho stavu a ľudského života. Byť takí je ich povahou. 

Pokiaľ ste boli umiestnení uprostred negatívneho stavu a ľudského života, také 

správanie bolo jediné možné a uskutočniteľné. Inak by bolo pre vás ťažké prežiť. 



Dialóg 43 

- 321 - 

So súčasným stále pokračujúcim posunom si však zmena vašej pozície vyžaduje 

odlišný spôsob správania a postoja. Je potrebné vytvoriť súlad s tým, ako sú veci 

usporiadané v pozitívnom stave. Pretože je do vašej pozornosti uvádzané, ako sa 

všetky druhy interakcií uskutočňujú na mnohých úrovniach bytia a existencie a 

pseudo-bytia a pseudo-existencie a ako je konečná príčina pre akékoľvek vonkajšie 

reakcie zakotvená v tých ďalších úrovniach, na základe faktora týchto informácií 

sú vám dané prostriedky alebo nástroje, pomocou ktorých ste schopní postupne sa 

trénovať v dosahovaní tohto dôležitého súladu. Bude si to vyžadovať čas, veľa 

času. Nestane sa to, takpovediac, za noc. V dôsledku vášho celoživotného tréningu 

na tejto planéte byť takí, akí ste boli po starom, ste si zvykli na nesúlad medzi 

svojimi vnútornými stavmi a svojím vonkajším správaním alebo tým, ako sa 

prejavujete navonok v očiach druhých ľudí. Musíte prekonať tento zlozvyk. 

Po druhé, z vyššie uvedenej interpretácie Mojich Slov, ktoré Som vtedy povedal, je 

jasné, že veľa Mojich vtedajších vyhlásení sa týka súčasnosti, a nie vtedajšej doby. 

Jedným z dôvodov, prečo bolo dovolené, aby nikto na planéte Nula nebral také 

Moje Slová vážne — ako aj veľa iných Slov, ktoré Som vtedy povedal — a prečo 

ľudia naďalej odsudzovali a neodpúšťali, bolo to, že ich treba realizovať teraz, a 

nie vtedy. Ako Moji praví predstavitelia ste na základe svojej vlastnej slobodnej 

vôle a voľby, a len na základe svojej vlastnej slobodnej vôle a voľby uvádzaní do 

pozície realizácie, zobrazovania a demonštrovania tých Slov. 

Z hľadiska týchto faktov nie je náhoda, že kresťanstvo vo väčšine prípadov 

ignorovalo Moje Slová a namiesto toho dalo do základov svojich doktrín Pavlove 

pravidlá a normy, zaznamenané v jeho epištolách. Ak dôkladne analyzujete obsah 

jeho epištol, všimnete si, koľko Božieho hnevu, odsudzujúcich postojov, elitárstva, 

uprednostňovania a podobných negatívnych faktorov je v nich obsiahnutých. 

Súčasne, paralelne s nimi a v rozpore s nimi, nájdete rovnako množstvo veľmi 

milých, láskavých a ohľaduplných slov. Podľa logickej konštrukcie, keď dáte 

dohromady také kontradikčné vyhlásenia, anulujete význam pozitívnych vyhlásení, 

ponechajúc len význam negatívnych vyhlásení. Táto logická konštrukcia sa 

podrobuje zákonu, na ktorom bola vyfabrikovaná a na ktorom stojí ľudská 

prirodzenosť. Kedykoľvek sú v takých vyhláseniach zdôraznené negatívne aspekty, 

a ak sú sprevádzané pozitívnymi aspektmi, tendenciou ľudskej povahy by bolo 

ignorovať pozitívne aspekty a sústreďovať sa a prijímať len negatívne aspekty. 

Toto je dôvod, prečo väčšinu času kazatelia zo svojich kazateľníc radi kážu o 

Božom hneve, ohni a síre, o Božom Súde, o uprednostňovaní určitých presne 

zvolených svätých a o podobných negatívnych postojoch Boha voči tým, ktorí 

neposlúchajú Jeho prikázania. 

Kresťanské ponímanie Božej prirodzenosti, založené na Starej zmluve a na 

Pavlovom učení, úplne zablokovalo v ľudskej mysli vedomie pravej duchovnej 

reality pozitívneho stavu a Mojej Prirodzenosti. Ako bolo uvedené vyššie, bolo to 

dovolené, aby sa poskytla príležitosť ilustrovať životný štýl založený na 

skreslenom a sfalšovanom chápaní a prijímaní toho, Kto Som, aká je Moja Pravá 
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Prirodzenosť a čo je to vlastne pozitívny stav. Súčasne bolo toto blokovanie 

využité s cieľom v správnom čase realizovať privodenie naplnenia všetkého, čo 

bolo obsiahnuté v Mojich Slovách, ktoré Som vtedy vyslovil. Inými slovami, 

doteraz nebola vhodná doba naplno ich realizovať. 

Musíte pochopiť jednu dôležitú vec. Niektoré Moje Slová, ktoré Som vtedy 

hovoril, boli adresované obyvateľom iných svetov, a len im. Niektoré z nich sa 

týkali len tej doby, a žiadnej inej. Niektoré z nich boli určené súčasnosti, 

momentálne prebiehajúcemu posunu, a nie vtedajšej dobe alebo akejkoľvek inej 

dobe. A nakoniec, niektoré z nich boli určené všetkým časom a všetkým 

obyvateľom všetkých dimenzií a pseudo-dimenzií, ako aj všetkým ľuďom. 

V tomto časovom bode si zdôrazníme Moje vtedajšie vyhlásenia, ktoré sú 

aplikovateľné na túto jednotlivú dobu, a najmä na vás ako Mojich pravých 

predstaviteľov. Ako vidíte, ste uvádzaní do pozície ich napĺňania. Toto je hlavný 

dôvod, prečo o nich teraz hovoríme. 

Jedným z duchovných nebezpečenstiev nepochopenia, čo Moje Slová znamenali, 

komu boli adresované a akých čias by sa mali týkať, je to, že ich nepríhodná 

aplikácia alebo realizácia môže viesť k úplnému zlyhaniu zo strany tých, ktorí ich 

počas svojej vlastnej doby na sebe nesprávne aplikujú. Kvôli vyhnutiu sa tomu, že 

by sa toto krajné nebezpečenstvo udialo v plnom rozsahu, bolo dovolené, aby 

Pavlove učenia získali prednosť pred Mojimi Slovami, ktoré Som v tom čase 

povedal, aby boli ľudia a ostatní zachránení pred chytením sa do pascí, 

nastavených im silami negatívneho stavu v tomto ohľade. 

Peter: Dokonale chápem, prečo je to tak. Jasne to tiež naznačuje, prečo musia byť 

určité veci uvedené do našej pozornosti v tomto čase, aj keď sa stali alebo boli 

povedané dávno. 

Pán Ježiš Kristus: Presne tak, Peter. Hovorí ti to tiež, že čas a miesto sú z nášho 

hľadiska totálne irelevantné. Len vo vašom svete a len vo vašom spôsobe 

lineárneho myslenia sa faktory času a priestoru stávajú realitou. Do tohto momentu 

fungujete z ich perspektívy, a nie z našej bezčasovej, bezpriestorovej perspektívy. 

Ako vidíš, nejde tu o to, kedy alebo kde to bolo povedané alebo realizované, ale že 

to vôbec bolo povedané alebo realizované. Vo svojej aplikácii to môže byť niekedy 

premietnuté buď do budúcnosti, alebo do prítomnosti, alebo dokonca do minulosti. 

A toto nás privádza k ďalšej otázke, vychádzajúcej z tvojho včerajšieho 

telefonického rozhovoru s Danom a Oľgou z New Yorku. Otázkou bolo: Čo Som 

robil predtým, ako bolo stvorené Moje Stvorenie a predtým, ako bola počatá 

akákoľvek sentientná entita? 

Ako vidíš zo spôsobu, akým bola táto otázka formulovaná, bol u nej uplatnený 

faktor času. Slovo ,predtým‘ naznačuje, že bol čas predtým a že bol čas potom. 

Nesprávne predpokladá, že Som tvoril v čase a priestore. Ako bolo uvedené v 

Mojom Novom Zjavení, vo Veľkej Knihe, v kapitole 21, čas a priestor boli 
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finálnym produktom Mojich tvorivých snáh, a nie ich počiatočnými alebo 

stavebnými blokmi. Boli zavedené len vo finálnej fáze Môjho tvorivého úsilia, na 

začiatku objavenia sa fyzicko-hmotnej dimenzie Môjho Stvorenia. Tento proces je 

nesmierne ťažké vysvetliť vašej ľudskej mysli. Pozri sa na slová, ktoré tu 

používame a ako sú obmedzované zmyslom časovej väzby. Používame také slová 

ako ,na začiatku‘, ,finálny produkt‘, ,začatie‘, ,objavenie sa‘, atď. Nech je tak či 

onak, pre vašu myseľ sú časopriestorovo viazané. Vo vašej mysli neexistuje nič, čo 

by čo i len vzdialene priblížilo, ako sa všetky tieto veci odohrali a čo Som robil 

,predtým‘, ako bola stvorená úplne prvá sentientná entita. Bol Som skutočne sám a 

v určitom zmysle osamotený? Ak sa na to pozeráte z hľadiska procesu tvorenia, 

potom áno, bol Som sám, nie však osamotený. 

Ak sa však na to pozeráte z hľadiska Môjho Absolútneho Stavu, nezávisle od jeho 

Absolútneho Procesu, potom v Mojom Stave je odpoveď ,nie‘, Ja som nebol nikdy 

sám alebo osamotený, pretože v Mojej Absolútnej Mysli, ktorá nie je 

časopriestorovo viazaná, ste boli vždy všetci prítomní ako Moje jedinečné idey, s 

ktorými Som bol v procese interagovania na nepretržitom základe, plánujúc, ako to 

bude z hľadiska času a priestoru, ako aj z hľadiska všetkých ostatných bezčasových 

a bezpriestorových podmienok. V tom Stave ste teda boli vždy prítomní ako Moje 

dokonalé idey a ich potenciálna manifestácia navonok od Mojej Absolútnej 

Pozornosti. Čo musíte pochopiť ohľadom tejto situácie, je to, že existuje stav 

vnútra, a existuje proces vonkajška. V stave vnútra ste všetci existovali ako Moje 

idey a ako potenciály toho, že sa stanete procesom vonkajška, alebo navonok odo 

Mňa. Pokiaľ Som bol v stave vnútra, bol Som v neustálej komunikácii s vami ako 

so Svojimi ideami. Je to tento stav vašej existencie, počas ktorého vám bola 

položená najdôležitejšia otázka vášho života, či chcete byť a existovať ako 

jedinečné manifestácie tých ideí v stave vonkajška, navonok od Môjho 

Absolútneho stavu a ako jedineční jedinci, do ktorých vložím tie isté vlastnosti, aké 

mám Ja, len v relatívnej kondícii. 

Keď ste už súhlasili s tým, že sa stanete svojím vlastným bytím a existenciou, kým 

sa to stalo, spolu sme naplánovali a uzavreli vzájomnú záväznú dohodu ohľadom 

všetkých podmienok, situácií, životného štýlu, vzťahov a všetkého ostatného, čo sa 

týkalo vašej vlastnej jedinečnej manifestácie na akejkoľvek úrovni Môjho 

Stvorenia (a neskôr v pseudo-stvorení), na ktorej by ste boli potrební a umiestnení. 

Mením Svoju Prirodzenosť v procese týchto udalostí, alebo, vyvíjam sa podobným 

spôsobom ako vy alebo ako akákoľvek sentientná entita? Kedykoľvek je počaté 

niečo nové, Moja Prirodzenosť sa podľa toho zmení. Absolútny Stav Mojej 

Prirodzenosti sa nikdy nemení. Ten vždy je, to znamená, že ,JA SOM‘ je vždy v 

Absolútnom zmysle. Táto podmienka sa nemôže nikdy zmeniť. Proces Mojej 

manifestácie je však vždy v stave zmeny a vývoja. Zatiaľ čo v Mojom Absolútnom 

Stave ,JA SOM‘ Som vždy rovnaký, v procese Svojej manifestácie, ako proces 

Svojho Stavu, nie Som nikdy rovnaký. Stavom života je vždy ,je‘. Proces života 

vždy pokračuje. Kvôli dynamickej povahe tohto procesu nemôže byť v žiadnom 
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momente jeho pokračovania nikdy nič rovnaké. Len vo svojom stave, pretože to 

vždy je, to ,je‘ na základe svojho stáleho bytia nemôže nikdy zmeniť svoj spôsob 

bytia. Spôsob jeho existencie sa však stále mení, a preto nie je nikdy rovnaký. Ako 

vidíte z tejto veľmi náročnej diskusie, stav sa rovná bytiu, zatiaľ čo proces sa rovná 

existencii. 

Takže, odpovedajúc na tvoju a Danovu a Oľginu otázku, je jasné, že obidve 

kondície sú plne aplikovateľné na Moju Absolútnu Prirodzenosť: Ja sa nikdy 

nemením, ale — paradoxne povedané — Som tiež v neustálej zmene. Chápeš tento 

paradox a ako sa všetkého týka? 

Peter: S ťažkosťami, ale intuitívne to vzdialene chápem. Keď hovoríme o 

načasovaní a čase a priestore, mojou pôvodnou osobnou otázkou, ktorú som Ti už 

včera chcel položiť, je otázka, prečo je to tak, že počas môjho skenovania štvrtej 

kapitoly Kto si a prečo si tu? do môjho počítača som cítil takú ohromnú, takmer 

fyzickú averziu voči jej obsahu, voči všetkým tým krokom, procedúram, 

predpisom, rituálom v bezpečnostných previerkach, ako aj voči slovám ,duchovná 

hypnóza a duchovná autohypnóza‘, s následnou silnou averziou voči svojej 

profesionálnej práci klinického psychológa a voči všetkému ostatnému, čo sa jej 

týkalo až do doby môjho odchodu do dôchodku? 

Pán Ježiš Kristus: Nie je to jasné z toho, Peter, o čom sme diskutovali vyššie a vo 

všetkých ostatných Dialógoch? Predovšetkým, ten typ pozície a práca, ktorá sa jej 

týkala, vyčerpali svoju užitočnosť a doslúžili svojmu účelu. Nemôžeš sa vrátiť v 

čase. Hlavný dôvod tejto averzie je však v tvojom možnom pokušení vrátiť sa späť 

k tomu typu práce z čisto finančných dôvodov. Obávaš sa, že nebudeš schopný 

finančne prežiť so svojimi dôchodkovými dávkami. Toto je dôvod, prečo si si chcel 

ponechať svoju odbornú licenciu v Kalifornii. Hovoril si si, že, „dobre, ak sa niečo 

stane, vždy budem schopný vrátiť sa späť k zarábaniu peňazí ako klinický 

psychológ“. Bola v tebe teda navodená averzia ohľadom tvojej bývalej práce v 

tvojej profesionálnej oblasti, aby sa ti zabránilo, aby si sa vôbec niekedy k nej 

vrátil. V tvojom prípade, Peter, by to bola duchovná regresia. V tom živote už 

nemáš čo manifestovať alebo spríkladniť. Bolo by to márnym mrhaním tvojím 

časom a vzácnou energiou. Teraz si potrebný v úplne inej role a pozícii. 

Tiež, všetky tie metódy, opísané v štvrtej kapitole tej knihy alebo v piatej kapitole 

Veľkej Knihy, nie sú už viac nutné alebo potrebné. V tom čase, keď bol pozitívny 

stav, obrazne povedané, veľmi vzdialený, alebo keď nemal žiadne spojenie s 

negatívnym stavom, bolo potrebné navrhnúť také kroky, aby sa obišla tá okolnosť. 

Nezabúdaj, prosím, že v tom čase bola cesta k stavu vášho vnútra a k pozitívnemu 

stavu veľmi úzka, ťažká, namáhavá a takmer nemožná. Bolo tam veľa zátarás, 

strážených rôznymi démonmi a zlými a negatívnymi duchmi, ktorým ste museli 

čeliť a zaoberať sa nimi. Boli tam dané, aby vás odradili a aby vám veľmi sťažili 

ďalšie pokračovanie v tej ceste a dosiahnutie vášho miesta určenia. Kvôli tomu 

museli byť vyvinuté komplikované a veľmi precízne bezpečnostné previerky a 
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rituály, aby anulovali snahy tých démonov a duchov, ako aj vašej vlastnej pseudo-

mysle. 

Avšak v súčasnosti, keď bol pozitívny stav daný presne doprostred negatívneho 

stavu v izolovanom a chránenom položení, sa veci v tomto ohľade zjednodušili. 

Jediné, čo potrebujete teraz urobiť, je presunúť svoju pozornosť a svoje 

uvedomenie na jeho prítomnosť a na Moju osobnú prítomnosť s vami a vo vás. 

Kvôli tomu všetky tie procedúry a rituály úplne zastarali a stali sa nepotrebnými. A 

nielen to, ale boli prevzaté negatívnym stavom, takže keby ste sa ich pokúšali 

použiť, dostali by vás do kontaktu len s negatívnym stavom a jeho obyvateľmi, 

ktorí by predstierali a ktorí by vyzerali ako Ja a ako členovia vašej pravej 

duchovnej rodiny. Tvoja reakcia na tú situáciu, Peter, v tebe vyvoláva príslušnú 

averziu, aby ťa varovala, aby si sa už nikdy nevrátil späť k používaniu tých metód 

alebo k praktizovaniu duchovnej hypnózy alebo duchovnej autohypnózy, alebo 

akýchkoľvek iných foriem psychoterapie, v ktorých si býval zaangažovaný. Dáva 

to odpoveď na tvoju otázku, Peter? 

Peter: Áno, ďakujem Ti veľmi pekne. Je ešte niečo, čo by sme dnes mali 

prediskutovať? 

Pán Ježiš Kristus: Nuž, snáď by sme sa mohli dotknúť ďalšej témy tvojej diskusie 

s Danom a Oľgou z New Yorku. Týka sa to záležitosti, prečo by som Ja, majúc v 

Sebe včlenenú Ľudskú Prirodzenosť, nemohol prísť na vašu úroveň fyzicky a 

rozprávať sa s vami fyzickou rečou, a nie rečou mysle, ako sa rozprávame práve 

teraz, Peter. Vy traja ste si správne zodpovedali tú otázku. Kvôli všetkým ostatným 

si však tie dôvody porozprávajme. Pokiaľ ste v ľudskom tele, a pretože ste s tým 

telom ešte stále umiestnení v negatívnom stave, aj keď váš duch a duša tam už viac 

nie sú, nemôžete byť v stave svojej konečnej voľby. Ak by Som sa vám mal 

objaviť fyzicky a hovoriť s vami vonkajšou ľudskou rečou, naveky by Som vás 

uväznil v konečnej voľbe, vo voľbe, ktorú v súčasnosti manifestujete. V tom 

prípade by vám neboli k dispozícii žiadne iné voľby, ktoré by ste mohli vykonať. 

Takže za týchto okolností by vás Moje objavenie sa vám týmto spôsobom dostalo 

do pozície vnútenia, a žiadnej ďalšej voľby. V tom prípade by ste stratili svoju 

slobodu voľby a boli by ste vylúčení z vykonávania akýchkoľvek ďalších volieb. 

Aby sa mohla vykonať záverečná všetko zahrnujúca voľba, musíte mať všetkých 

účastníkov v pozícii slobody voľby. Keby bol ktosi tam kdesi v pozícii 

neschopnosti vykonať žiadne ďalšie voľby, v tom prípade by ani nikto iný nemohol 

vykonať tú záverečnú všetko zahrnujúcu voľbu. Niekoho voľba by v zásobárni 

volieb všetkých chýbala. V tomto prípade by v nej chýbala vaša voľba. 

Pokiaľ existuje negatívny stav a pokiaľ existuje ľudský život v jeho súčasnej 

kondícii, Moje fyzické objavenie sa, aj keby bolo obmedzené len na Mojich 

predstaviteľov, by naveky uväznilo negatívny stav a ľudský život v ich položení, 

bez akejkoľvek možnosti dostať sa z ich položenia. Ilustračný a experimentálny 

spôsob ich pseudo-bytia a pseudo-existencie, jediný zdroj ich pseudo-života, by bol 
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Mojou fyzickou prítomnosťou porušený a zničený. V tom prípade by bez toho, aby 

mali nejakú inú alternatívu a bez toho, aby boli patrične pripravení pre život v 

pozitívnom stave, naveky zahynuli. Taký výsledok by bol sám osebe veľmi 

negatívny. V tom prípade by negatívny stav nakoniec zvíťazil, pretože by Som ho 

schválil Svojou čírou fyzickou prítomnosťou vo vonkajšku, kde negatívny stav 

vôbec vznikol a bol uvedený do pohybu. Nezabúdaj, Peter, že za súčasne 

existujúcich podmienok je tu ešte stále mnoho ďalších volieb, ktoré máte všetci 

vykonať. Aj keby ste sa teraz rozhodli byť naveky Mojimi predstaviteľmi a/alebo 

nasledovníkmi, kvôli tým početným voľbám, pred ktorými stojíte, môžete ešte stále 

vykonať nejakú odlišnú voľbu — ako je potrebné, ak je potrebné a ak je to 

uskutočniteľné. Vaše teraz existujúce voľby sú vykonávané v stave prechodu, ktorý 

prebieha počas duchovného posunu odohrávajúceho sa v súčasnosti. Čokoľvek, čo 

je zvolené počas prechodného obdobia, nemôže vám byť prisvojené v konečnom 

zmysle. Moje fyzické objavenie sa vám by však toto prechodné obdobie predčasne 

ukončilo, keď ani vy, ani nikto iný nie ste pripravení z neho odísť, pretože ešte 

nestojíte pred konečnou voľbou. Takáto je teda situácia v súčasnosti. Len čo by ste 

boli schopní vykonať takú konečnú voľbu, vtedy a len vtedy by sa vám mohla 

manifestovať vo vašich osobných životoch Moja fyzická prítomnosť. A to je pre 

dnešok všetko, Peter. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za Tvoje krásne vysvetlenia. 
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Štyridsiaty Štvrtý Dialóg 
 

17. februára 1999 

 

Peter: Aj keď mám na mysli nejaké otázky, chcel by som sa Ťa najskôr opýtať, či 

Ty nemáš niečo, čo by Si vysvetlil alebo dodal k čomukoľvek, čo Si želáš. 

Pán Ježiš Kristus: Ďakujem ti, Peter, že si Ma požiadal, aby Som to najskôr 

urobil. Skutočne mám nejaké dodatočné komentáre, týkajúce sa predovšetkým 

témy našej diskusie v Štyridsiatom Treťom Dialógu. 

Prvý komentár sa týka záležitosti diskrepancií medzi vaším externým, vonkajším 

správaním a vašimi vnútornými, súkromnými myšlienkami a pocitmi, ktoré snáď 

máte pri zaobchádzaní s inými jedincami. Ak máte na niekoho nejaký negatívny 

názor a vnútorne, vo svojich vlastných myšlienkach a pocitoch vyjadrujete voči 

nemu svoj odpor, považujúc ho za negatívneho, možno dokonca za zlého, ale 

navonok sa voči nemu správate milo a srdečne, spôsobíte si, že bude s vami 

zaobchádzané tým istým spôsobom, aká je vaša vnútorná dispozícia voči nemu. 

Toto vyhlásenie musíte chápať tak, že nie nutne ten istý jedinec vám bude oplácať 

vaše vnútorné jednanie s ním/ňou. Môže to byť tá istá osoba, ale aj nemusí. V 

takýchto prípadoch sa stane, že všetky vaše negatívne myšlienky, pocity, postoje, 

správania, atď., ktoré máte ohľadom kohokoľvek na vnútornej úrovni a na úrovni 

vašich interakcií v iných dimenziách, sú zachytávané a registrované v oblasti 

pseudo-univerzálneho vedomia negatívneho stavu, ktorá sa špecializuje na 

zhromažďovanie takých stavov z rôznych ľudských myslí. Z tej oblasti môžu byť 

uvoľnené a prenesené na niekoho iného, kto by spĺňal požiadavky výroku ,akú 

mieru používate, takou vám bude namerané späť‘. 

Dobrý príklad tejto situácie možno nájsť v zážitkoch, ktoré si mal trebárs pri 

rôznych stretnutiach s inými ľuďmi. Zober si napríklad semináre, ktoré si viedol 

pre odborníkov na Kalifornskej univerzite v predchádzajúcich rokoch, Peter. Vždy 

si bol zmätený, prečo niekto bez akýchkoľvek zjavných dôvodov zaujal na 

seminári voči tebe a tvojim metódam učenia intenzívny odpor. Alebo prečo, keď si 

vstúpil do učebne, bez toho, aby si povedal slovo, naraz si si uvedomil, že máš 

okamžite antipatiu voči niekomu, alebo niekto mal okamžite antipatiu voči tebe. 

Nikdy predtým si tú osobu nestretol, nikdy si s tou osobou nehovoril alebo 

neinteragoval a navonok, objektívne, si nemal žiadny dôvod, ani tá osoba nemala 

dôvod mať taký zdanlivo nevysvetliteľný postoj. Si však tam a jednoducho ho/ju 

nemôžeš vystáť, alebo on/ona nemôže vystáť teba. A nemáš k dispozícii žiadne 

zrejmé alebo jasné vysvetlenie, prečo je to tak. 

Ako z tohto príkladu vidíš, ak je váš negatívny vnútorný postoj a stav mysle 

ohľadom niekoho v rozpore s vaším vonkajším správaním, môže byť neočakávane 

aktivovaný počas vašej interakcie s nejakými inými jedincami, voči ktorým 



Dialógy s Pánom Ježišom Kristom — Prvý diel 

- 328 - 

neprechovávate žiadne zjavné alebo skryté negatívne pocity, myšlienky alebo 

postoj. Inými slovami, vaša vnútorná dispozícia voči tej osobe je v súlade s vaším 

vonkajším správaním. A predsa, napriek faktu, že ste voči tej jednotlivej osobe 

vnútorne i navonok takí milí a láskaví, tá osoba s vami zaobchádza veľmi 

negatívne. A vy sa divíte prečo, pretože ste mu/jej nedali vôbec žiadny dôvod, aby 

s vami jednal/a takým spôsobom. Teraz viete prečo. Vaše predchádzajúce vnútorné 

negatívne a nevhodné myšlienky, pocity, postoje a správanie, vyjadrené voči 

niekomu inému na inej úrovni, boli uvedené do pozície spätnej odplaty voči vám 

prostredníctvom niekoho iného, presne tým istým štýlom a spôsobom, aký ste vy 

prejavili niekedy v minulosti. 

Peter: Veľmi Ti ďakujem za toto vysvetlenie. Po prvýkrát som schopný pochopiť, 

prečo to bolo mnohokrát v mojom živote tak. Vtedy to skutočne nedávalo žiadny 

zmysel. 

Pán Ježiš Kristus: Áno, Peter. Túto záležitosť opäť uvádzam z toho dôvodu, aby 

Som vám pomohol uvedomiť si tento fakt, aby ste sa tak mohli cvičiť v zlaďovaní 

svojich vnútorných stavov mysle s ich vonkajšími prejavmi. Toto je požiadavka, 

ktorú treba vložiť do základov vašej roly a úlohy ako Mojich pravých 

predstaviteľov. Tým, že sa naučíte tie dve veci harmonizovať, budete schopní 

efektívne vyprázdniť zásobáreň takých negatívnych stavov, ktoré si vaša myseľ 

držala vo vyššie zmienenej oblasti Zóny Vymiestnenia, s ktorou ste takisto spojení. 

Tak by sa tam z vás osobne nenachádzalo nič, čo by mohlo byť využité, aby ste 

dostali späť nejakú negatívnu odplatu. 

Súčasne si musíte uvedomiť, že akékoľvek také negatívne stavy mysle môžu veľmi 

účinne využiť sily negatívneho stavu, najmä renegáti, aby si z vás urobili terč a 

učinili váš život nešťastným; sťažujúc vám tak, ako Mojim pravým predstaviteľom, 

vašu prácu pre Mňa. 

Chcem, aby ste si uvedomili, že súčasná situácia s renegátmi je vzhľadom k vašej 

pozícii a role počas tohto posunu taká, že hľadajú, čo len môžu, aby vás sužovali a 

aby prekážali vašej práci. Jasne viditeľné a primitívne metódy takého prekážania 

nie sú pre vás žiadnym nebezpečenstvom, pretože viete okamžite zistiť, čo za hry s 

vami hrajú. Pre vás by sa mohli stať problémom tie, ktoré nie sú také zjavné a ktoré 

sú maskované a skryté. 

Ak dôkladne preskúmate svoj život, spôsob, akým myslíte, cítite, konáte, reagujete; 

veci, ktoré robíte, veci, ktoré máte alebo nemáte radi, atď., môžete v nich nájsť 

niečo, čo by mohlo byť veľmi účinne využité renegátmi na vaše zacielenie. Ako 

bolo uvedené predtým v jednom z našich Dialógov, duchovne najnebezpečnejšia 

situácia existuje v tých stavoch, zvykoch, myšlienkach, pojmoch, ideách, 

postojoch, či čomkoľvek, čo máte, čo považujete za normálne, vhodné, pozitívne, 

dobré, nevinné a zbožné, ktoré však nie sú. Pretože ich však za také považujete, 

nikdy by vám ani na um nezišlo, aby ste pochybovali o platnosti a vhodnosti ich 
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charakteru a o tom, ako skutočne ovplyvňujú všetky aspekty vášho života. Z toho 

dôvodu ich vylučujete z procesu svojho sebaskúmania a nikdy ich v žiadnom 

prípade nepovažujete za žiadne nebezpečenstvo pre vás. 

Toto sú tie typy charakteristických čŕt vášho života a správania, ktoré sa pre 

renegátov môžu stať prostriedkami na vaše úspešné zacieľovanie. Zistiac, ktoré to 

sú, renegáti by ich boli schopní využiť takým spôsobom, aby ste na ne jemne a 

sotva postrehnuteľne začali klásť najmarkantnejší dôraz, učiniac ich 

najdôležitejšími aspektmi svojho života. Tým by účinne presmerovali vaše 

duchovné, duševné a fyzické energie do nich, aby vám nezostalo vôbec nič na 

vykonávanie vašej najdôležitejšej práce v role a pozícii Mojich pravých 

predstaviteľov. Pretože ich považujete za normálne, správne, pozitívne, dobré a 

zbožné, nikdy by vám nenapadlo, že by ste mohli byť úplne mimo svojej 

duchovnej cesty. Ak by sa malo stať niečo také, zablúdili by ste a renegáti by vás 

dostali. 

Bolo by teda rozumné, pokiaľ by ste si to želali a zvolili svojou vlastnou slobodnou 

vôľou a voľbou, aby ste sa obrátili na Mňa, poprosiac Ma, aby Som vám pomohol 

dostať do vašej pozornosti, či vo vašom živote, postoji, správaní, myšlienkach, 

pocitoch, alebo podobne, nie je niečo, čo považujete za správne, pozitívne, dobré, 

vhodné a zbožné, čo však také nie je. A nielen to — a toto je veľmi dôležité — ale 

tiež, či nie je vo vašom živote niečo, čo považujete za nevhodné, negatívne, zlé, 

nesprávne a bezbožné, čo však také nie je. Obidve situácie môžu renegáti využiť na 

vaše zacielenie. Koniec koncov, obidva názory na tieto faktory sú nesprávne alebo 

skreslené. Všetko nesprávne alebo skreslené sa stáva vlastníctvom renegátov. 

Takým názorom a uvažovaním by ste ich nechtiac pozvali, aby vstúpili do vášho 

života a aby na vás uplatnili svoj vplyv. 

Peter: Toto je veľmi aktuálne varovanie. Najmä z hľadiska faktu, že by nám nikdy 

ani na um nezišlo, že by niečo v nás alebo v našom postoji, pohľadoch, názoroch, 

správaní, zvykoch či čomkoľvek, mohlo byť považované buď za správne, 

pozitívne, dobré a zbožné, alebo na druhej strane za nesprávne, negatívne, zlé a 

bezbožné, zatiaľ čo ani jedno hľadisko by nebolo správne. 

Pán Ježiš Kristus: Áno, Peter. Toto je dôvod, prečo vás súrim, aby ste podnikli 

taký prieskum, aby ste všetko vo svojom živote napravili. Tak sa sily negatívneho 

stavu nebudú mať čoho chytiť pri zasahovaní do vašej práce alebo pri vašom 

nepriaznivom ovplyvňovaní. 

Peter: Sú nejaké ďalšie komentáre, ktoré by Si chcel učiniť? 

Pán Ježiš Kristus: Ďakujem za opýtanie, Peter. Áno, sú. Týka sa to záležitosti 

možnosti Môjho fyzického objavenia sa vám ako Mojim predstaviteľom, pokiaľ 

ešte stále prebývate vo svojich telách na planéte Nula. Z toho, čo bolo o tom 

povedané v Štyridsiatom Treťom Dialógu, je jasné, že ak by sa niekto z 

duchovného sveta objavil fyzicky komukoľvek z vás alebo komukoľvek na planéte 
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Nula, mimo vás, a ak by ten niekto tvrdil, že som to Ja alebo ktorýkoľvek z členov 

vašej duchovnej rodiny, alebo ktorákoľvek iná entita, prestrojená za svätého či 

svätca, alebo anjela, archanjela či kohokoľvek vo veľmi váženom postavení, taká 

entita by bola podvodník, šarlatán, podvodný duch, ktorý tú schopnosť takto sa 

fyzicky zjaviť získal z nového pseudo-vesmíru. Nech by taká entita tvrdila 

čokoľvek, nech by hovorila alebo robila čokoľvek, nech by vykonala koľkokoľvek 

zázrakov, rolou a úmyslom fyzického zjavenia sa takej entity by bolo oklamať, 

nakaziť a odvrátiť vás od vašej duchovnej cesty a brániť vašej práci pre Mňa. 

Pamätajte si, prosím, že pokiaľ je negatívny stav aktívny a funkčný a pokiaľ ste v 

ľudskom živote, také fyzické objavenie sa by sa nikdy neuskutočnilo z Mojej 

strany alebo zo strany kohokoľvek z pozitívneho stavu. Dôvody tejto nemožnosti 

boli vysvetlené vo vyššie zmienenom Dialógu. 

Je úplne možné, že by také fyzické objavenie sa bolo zaranžované silami 

negatívneho stavu. Toto úsilie z ich strany je integrálnou zložkou ich prevzatia 

moci a ich pseudo-víťazstva na vašej planéte. Aby Som vám povedal pravdu, 

v skutočnosti horúčkovito pracujú na vytvorení a experimentujú s vytvorením 

hmatateľnej možnosti uskutočnenia takého fyzického objavenia sa. Napokon, ktoré 

metódy sú silnejšie a presvedčivejšie než tieto, najmä ak sú sprevádzané 

všemožnými zázrakmi, vykonávanými verejne pred celým ľudstvom? Pretože 

ľudia tak lačnejú po zázrakoch, vo svojej naivite a zúfalstve by sa nimi dali 

oklamať bez akéhokoľvek zaváhania alebo skúmania ich pravého zdroja. 

Vy ste však vopred varovaní, že by sa také veci mohli veľmi ľahko stať a že by 

boli tak presvedčivé, že by ste sa do tejto jednotlivej pasce mohli chytiť. Verte mi, 

nebolo by ťažké dať sa oklamať takými presvedčivými metódami, najmä ak vidíte 

ich pozitívne výsledky. Je tu však aj ďalšie varovanie: Nikdy sa nepozerajte na to, 

čo sa deje na scéne, ale vždy sa pozerajte za ňu. Realita nie je na scéne, ale vždy za 

ňou. Inými slovami, uvažujte o skutočnom zdroji tých udalostí, a nie o samotných 

udalostiach. Uvažujte tiež o zámere, s akým boli tieto udalosti pripravené, a nie o 

ich prejavení sa alebo výsledku. 

Ľudská prirodzenosť je, nanešťastie, taká, že berie všetko doslovne, podľa svojej 

vonkajšej pozície, posudzujúc povahu toho podľa vonkajšieho prejavu a výsledku, 

a nie podľa účelu, cieľa a úmyslu a podľa dôvodov, kvôli ktorým sa to v každom 

danom čase deje. Inými slovami, čo sa týka povahy ľudí, len tie veci považujú za 

reálne, ktoré sú im prezentované na scéne. Vo svojom súčasnom položení nie sú 

schopní ani ochotní uznať fakt, že to, na čo sa pozerajú, čo pozorujú na scéne, čo 

považujú za realitu, je v skutočnosti len ilúzia, ktorá nemá žiadne miesto v žiadnej 

známej realite. Je to však jediná vec, ktorá je im dôverne známa, a preto súčasne 

jediná vec, ktorá je pre nich prijateľná a ktorú akceptujú. Všetko ostatné, čo je 

skutočné a za scénou, im uniká. 
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Na druhej strane, vy, ktorí máte výsadu, že vlastníte a poznáte tieto životne dôležité 

a rozhodujúce informácie, ste uvedení do takej pozície, že rozlišujete, rozpoznávate 

a chápete, čo je skutočné a čo nie je, čo je na scéne a čo je za ňou, čo pochádza z 

nepoctivej hry síl negatívneho stavu a čo nie, atď. Preto máte všetok potrebný 

tréning a schopnosti vyhnúť sa takým pascám alebo tomu, aby vás pritiahli 

akékoľvek také zdanlivo pozitívne, dobré a užitočné výsledky, ponúkané ľudstvu 

silami negatívneho stavu. A veľmi často to robia dokonca v Mojom Mene a pod 

Mojím Menom. 

Buďte teda pripravení, že sa na vašej planéte budú materializovať rôzne také 

udalosti počas vášho života na nej. Vo vašom jednotlivom prípade vás môžu 

renegáti pokúšať nejakými veľmi neškodnými prostriedkami, ktoré zdanlivo 

nemajú žiadne negatívne účinky, iba pozitívne. Dobrým príkladom toho je niečo, 

čo vidíte v životoch takzvaných ľudí nového veku (prívrženci hnutia new-age – 

pozn. prekl.), ktorí používajú všemožné vonkajšie prostriedky, lieky, bylinky a 

praktiky, ktoré sú považované za zdravé a neškodné, ktoré vás však môžu doviesť 

k tomu, že budete kontaminovaní tými ideami pseudo-duchovnosti, na ktorých sú 

založené. Buďte si vedomí takých možností a vyvarujte sa ich! 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za toto varovanie. V tomto momente by som chcel 

do Tvojej pozornosti uviesť obavu vyjadrenú Danom a mnou ohľadom duchovnej 

súvzťažnosti tmavej a úplne čiernej kávy. Symboliku čiernoty alebo tmavosti môžu 

niektoré africké národy a afroameričania vnímať ako rasistickú a diskriminačnú 

voči nim. Môžem Ťa pokorne poprosiť, aby Si rozviedol túto záležitosť? 

Pán Ježiš Kristus: Rád, Peter. Tvoje a Danove obavy sú správne a treba sa im 

venovať. Ide tu o správne chápanie duchovných súvzťažností, ako, prečo, kde a na 

čo platia a z akého zdroja pochádzajú. Zober si napríklad diskutovanú silnú čiernu 

kávu. Bolo povedané, že tmavá a čierna farba má nejakú súvzťažnosť s negatívnym 

stavom v tom zmysle, že negatívny stav nemá žiadne svetlo alebo žiadne správne 

chápanie ničoho. V tomto zmysle sa negatívny stav zdržuje v totálnej temnote. 

Ukrýva sa pred svetlom pozitívneho stavu, aby skryl svoju pravú prirodzenosť. 

Jeho obľúbená farba je teda čierna. Preto nie je náhoda, že dokonca aj v typických 

ľudských umeleckých dielach a rôznych show, filmoch, televíznych programoch, 

atď., je všetko negatívne, zlé, pekelné, atď., vykreslené v tmavých, čiernych 

farbách. Na druhej strane, všetko pozitívne, nebeské, dobré, láskavé, atď., je 

zvyčajne vykreslené v bielych, jasných farbách. Pozitívny stav je svetlo samo, 

pretože je osvietený o všetkých veciach a vlastní znalosť všetkých vecí zo Mňa, 

Kto môže byť v tejto konotácii ponímaný ako Absolútne Svetlo. Teda, nič nie je 

predo Mnou skryté. 

Ako vidíte z tohto opisu, súvzťažnosti nepochádzajú z nesentientných foriem, ako 

sú napríklad zvieratá, rastliny alebo neživé predmety. Namiesto toho pochádzajú zo 

sentientnej mysle. Stav, kondícia, dynamika a proces sentientnej mysle vytvára 

idey seba alebo svojej prirodzenosti, ktoré sú premietané zo stavu jej vlastného 
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vnútra do stavu jej vonkajška. Vo vonkajšku sa javia ako pevné objekty vo forme 

zvierat, rastlín a neživých entít, odzrkadľujúc povahu a obsah tej mysle — nech je 

akákoľvek. V tomto zmysle teda nemôžete pripisovať žiadnej sentientnej entite, 

nech má akúkoľvek farbu pleti, nič z charakteru toho, čo sa odráža vo vonkajšku. 

Tvorca súvzťažností nemôže byť aj ich prijímateľom a reflexiou, okrem spätnej 

väzby ohľadom toho, ako sa tie súvzťažnosti manifestujú vo vonkajšom prostredí. 

Len nesentientné formy môžu byť také. Akákoľvek sentientná entita je v stave 

sebauvedomovania si svojho vlastného ,ja som‘. Ten stav je pôvodcom a tvorcom 

akýchkoľvek súvzťažností na základe svojho dynamického procesu a neustále 

vyžarovaných energií, ktoré nesú špecifickosť a jedinečný výraz a dojem toho ,ja 

som‘. Preto sentientná entita vo svojej vlastnej jedinečnej, neopakovateľnej a 

neduplikovateľnej prirodzenosti nemôže byť svojou vlastnou súvzťažnosťou v tej 

istej chvíli, ako vysiela svoje idey o tej prirodzenosti smerom von, kde sa to objaví 

v nejakej pevnej živej alebo neživej forme. 

Čierni a tmaví ľudia alebo ľudské tvory sú sentientné entity. Preto farba ich pleti 

neznázorňuje žiadny typ súvzťažnosti a nemôže mať žiadnu negatívnu alebo 

pozitívnu súvzťažnosť. Negatívnu, respektíve pozitívnu súvzťažnosť má to, čo 

premietajú zo svojho vlastného jedinečného ,ja som‘, alebo aby sme to dali aj do 

inej konotácie, čo oni alebo akékoľvek sentientné entity, bez ohľadu na farbu ich 

pleti, vykonávajú alebo robia s takými súvzťažnosťami. Zoberme si napríklad tú 

istú kávu, o ktorej sme hovorili. Káva pochádza zo semien alebo zrniek kávovníka. 

Kávovník je tropický, stále zelený (nie čierny alebo tmavý) krík alebo stromček 

druhu coffea čeľade rubiaceae. Vo svojom prírodnom stave sú tie zrnká zelené. Čo 

sa teda stalo s tou zelenou farbou, ktorá má buď pozitívnu, alebo neutrálnu 

konotáciu? Ľudským technologickým procesom bola opražená. Tým procesom sa 

zmenila na tmavú, čiernu farbu, ktorá má negatívnu konotáciu. Čo ti táto situácia 

hovorí, Peter? Čo sa tu urobilo s niečím, čo malo snáď pôvodne pozitívnu, alebo 

neutrálnu konotáciu či súvzťažnosť, čo sa však zmenilo na niečo, čo je jej opakom? 

Táto metafora je úplne jasná: Ľudia a členovia negatívneho stavu berú všetko 

pozitívne a menia to na negatívne. Toto je vykreslením procesu aktivácie 

negatívneho stavu: Zober všetko, čo má pozitívny stav, a zmeň to na všetko 

negatívne, zlé, prehnité, prekrútené a skreslené. 

Aby to však bolo prijateľné a želateľné, všetkým sa to prezentuje ako niečo 

príjemné a stimulujúce zrak, chuť, čuch a všetky ostatné zmysly. Inak by to nebolo 

prijaté a konzumované s takým zápalom. A tu je ten háčik. Na základe procesu 

opraženia tých kávových zrniek, keď ich varíte, meníte ich na vysoko návykovú 

látku, obsahujúcu početné karcinogénne a iné druhy nezdravých chemikálií, na 

ktorých sa stanete tak závislými, že bez nich nemôžete urobiť ani krok. Keď sa 

dostanete do toho bodu, stali ste sa otrokom svojich závislostí. Stratili ste svoju 

slobodu a negatívny stav vás dostal. Stali ste sa otrokom svojich vlastných 

negatívnych súvzťažností. Teraz ste skutočne tmaví a čierni, bez ohľadu na farbu 
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vašej pleti. Nie je to vaša pleť ako taká, čo sa tu počíta, ale váš postoj a závislosti 

na vonkajších nesentientných faktoroch, čo sa počíta a čo je také. 

Ako vidíš z tohto príkladu, Peter, faktor existencie všetkých súvzťažností pochádza 

len zo sentientných životných foriem. Vonkajšie nesentientné životné formy 

nemôžu existovať bez nich. V tomto zmysle teda to, čo robia sentientné entity s 

tými nesentientnými životnými formami, núti nesentientné životné formy 

odzrkadľovať rôzne stavy a túžby ich mysle pozitívnej, respektíve negatívnej 

povahy. Na základe svojej vlastnej voľby sa sentientné entity, v našom prípade 

ľudia, veľmi často nechajú zotročiť svojimi vlastnými súvzťažnosťami, stávajúc sa 

od nich úplne závislými. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za toto vysvetlenie. Je ešte niečo, čo by Si chcel 

dnes dodať alebo prediskutovať? 

Pán Ježiš Kristus: Nie, Peter, to bude pre dnešok všetko. Prajem ti príjemný deň. 

 



- 334 - 

Štyridsiaty Piaty Dialóg 
 

18. februára 1999 

 

Peter: Po skončení zaznamenávania Štyridsiateho Štvrtého Dialógu a uvažovaní o 

tej časti, ktorá pojednáva o náležitom chápaní významu súvzťažností, som zostal 

veľmi zmätený. Môj zmätok ma viedol k môjmu zvyčajnému pochybovaniu, či to, 

čo som napísal, skutočne prichádza od Teba. Moje pochybovanie viedlo k 

zvyčajnému nezmyslu, ktorý zažívam vždy, keď sa to stane. Preto, kým položím 

nejakú ďalšiu otázku, môžem Ťa vo všetkej skromnosti, pokore a poníženosti 

poprosiť, aby Si mi objasnil tú časť Tvojho vysvetlenia, ktorá sa týka pôvodu 

súvzťažností a toho, na čo, pre koho a za akých okolností platia? 

Pán Ježiš Kristus: Tvoj zmätok, Peter, nie je náhodný. Keby si nebol zmätený, 

obišiel by si túto záležitosť a prešiel by si priamo k otázke, ktorú máš dnes ráno na 

mysli. A tá tvoja otázka sa predsa priamo týka záležitosti súvzťažností a toho, ako 

ich chápať a aplikovať. 

Tvoj zmätok pramení z nepochopenia zdroja, pôvodu a premietania súvzťažností a 

ich reflexie vo vonkajšom prostredí. A tiež z vyhlásenia, že sentientná entita 

nemôže byť svojimi vlastnými súvzťažnosťami, pretože je sama ich pôvodcom a 

premietačom. V mysli si však predpokladal, že každý objekt a subjekt súvzťaží s 

niečím alebo niekým na všetkých úrovniach bytia a existencie a pseudo-bytia a 

pseudo-existencie. Predpoklad, že existujú súvzťažiace faktory k všetkému v bytí a 

existencii a pseudo-bytí a pseudo-existencii, je v podstate správny. Predpoklad, že 

objekty a subjekty sú takými súvzťažnosťami samé od seba a samé osebe, je 

nesprávny. 

Je tu zmätok medzi funkciou tých objektov a subjektov, a objektmi a subjektmi ako 

objektívnymi entitami samými osebe. Nie objekty a subjekty sú súvzťažnosťami, 

ale namiesto toho obsahujú súvzťažnosti ich funkcia, reprezentácia a účel, kvôli 

ktorým boli vôbec uvedené do svojho vlastného stavu. 

Ako vidíš z tohto rozlíšenia, existuje stav akéhokoľvek objektu a subjektu, a 

existuje ich funkcia, reprezentácia a účel. Zober si napríklad taký predmet, ako je 

diamantový prsteň, ktorý ľudia tak veľmi obľubujú. Vo svojom stave ako takom, 

pokiaľ ide o jeho chemické zložky, nemá žiadny význam. Pretože nemá z hľadiska 

svojho stavu žiadny význam, nesúvzťaží s ničím. Avšak rola, postavenie, funkcia a 

účel, ktoré mu pripisuje výhradne ľudská myseľ, toto všetko obsahuje veľmi 

významné duchovné súvzťažnosti. Toto je dobrý príklad toho, ako vznikajú 

súvzťažnosti a ako je funkcia vonkajších objektov určovaná sentientnou mysľou. 

Ak by žiadne také určenie nebolo zo sentientnej mysle k dispozícii, nikto by vôbec 

nevenoval pozornosť významu samotných objektov a subjektov, pretože by žiadny 

nemali. 
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Okrem toho sa tvoj zmätok, Peter, týka aj diskutovanej čiernej alebo tmavej 

ľudskej pokožky. V tomto zmysle sa týka ľudského tela vo všeobecnosti. Otázkou 

je, má ľudské telo a jeho orgány duchovnú súvzťažnosť alebo vôbec akúkoľvek 

súvzťažnosť? Vždy si predpokladal, že má. Ako vieš, Swedenborg a mnohí ďalší 

mystici mu pripisovali mnoho početných súvzťažností. Vo Svojom včerajšom 

vyhlásení Som ti však naznačil, že farba pleti nevykresľuje žiadny druh 

súvzťažnosti a že nemôže mať žiadnu negatívnu či pozitívnu súvzťažnosť, pretože 

jej nositeľmi sú sentientné entity. Toto vyhlásenie by bolo v rozpore so všetkým, 

čo bolo zjavené cez Swedenborga v tomto ohľade. Tento rozpor je zdanlivý. Nie je 

to ľudské telo, jeho orgány a jeho pleť, čo súvzťaží, ale ich funkcia, rola, účel a 

služby, ktoré poskytujú ľudskému duchu a duši alebo ľudskej mysli vo 

všeobecnosti. 

V tomto zmysle nie farba pleti má nejaký význam, ale jej funkcia a dôvod, prečo 

bola zvolená čierna alebo tmavá farba pokožky na manifestáciu vo vonkajšom 

svete. Z tohto hľadiska sú obidva predpoklady správne. Pozerajúc sa na ľudskú 

pokožku a jej farbu z pozície funkcie, akú jej pripísala ľudská sentientná myseľ, má 

táto veľmi dôležitú duchovnú súvzťažnosť. Pozerajúc sa na ňu z tej pozície, že je 

objektom ako takým, bez akéhokoľvek premietnutia účelu sentientnou mysľou, 

nemá samostatne a sama osebe žiadnu takú súvzťažnosť. 

Máme tu dva objekty. Jedným je ľudská pokožka a druhým je ľudské telo vo 

všeobecnosti. Aké sú ich duchovné súvzťažnosti? To možno odvodiť len z funkcie, 

ktorú vykonávajú počas života jedincovho ducha a duše na planéte Nula. Funkciou 

pokožky je držať všetky telesné orgány pohromade a chrániť ich pred 

kontamináciou, jedom, nevľúdnosťou a nečistotami vonkajšieho prostredia. Inými 

slovami, drží telesné orgány pohromade a v zdravej kondícii. Má teda obrannú a 

ochrannú funkciu. Táto špecifická funkcia ľudskej pokožky má duchovnú 

súvzťažnosť s fyzickým multivesmírom, ktorý funguje v role takého protektora a 

ochrancu a ktorý drží pohromade celé Stvorenie. Inými slovami, fyzický 

multivesmír je pokožkou Môjho Stvorenia. Vo vyššom zmysle, funkcia pokožky 

súvzťaží s Mojou Absolútnou Rolou Absolútneho Protektora a Ochrancu pred tým, 

aby bola komukoľvek, kdekoľvek či kedykoľvek v bytí a existencii a pseudo-bytí a 

pseudo-existencii spôsobená alebo aby utrpel akúkoľvek ujmu, aby Som držal 

pohromade celé Svoje Stvorenie v jednej súdržnej, poriadnej, zákonnej, elegantnej 

a zmysluplnej modalite. 

Na druhej strane, aká je funkcia ľudského tela vo všeobecnosti, a zvlášť jeho 

duchovná súvzťažnosť? Z hľadiska jeho funkcie možno ľudské telo považovať za 

veľmi špecifické prostredie, vyformované z ideí jeho ducha a duše za účelom 

poskytnutia im vhodnej formy, v ktorej by boli schopné prejaviť sa, fungovať vo 

vonkajších planetárnych podmienkach a stať sa hmatateľnými a pevnými. Ľudské 

telo je prostriedkom, cez ktorý sa ten špecifický duch a duša zhosťujú svojho 

života v podmienkach, kde žiadne iné prostriedky pre také zhosťovanie sa 

neexistujú. Ľudské telo duchovne súvzťaží so všetkými prostriedkami, cez ktoré a 
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prostredníctvom ktorých je akejkoľvek sentientnej mysli umožnené manifestovať 

svoj jedinečný a špecifický život. Vo vyššom zmysle súvzťaží s akýmkoľvek 

prostredím v bytí a existencii a pseudo-bytí a pseudo-existencii, v ktorom sú 

sentientné entity schopné manifestovať svoje životy a fungovať správne v súlade so 

svojím účelom, cieľom, poslaním a úlohou. 

Vo vyššom duchovnom zmysle ľudské telo súvzťaží s Mojou sférou, atmosférou a 

prostredím, z ktorej Ja fungujem a manifestujem Sa Svojmu Stvoreniu. 

Samozrejme, ako vieš, všetky také súvzťažnosti, ako bolo vykreslené vyššie, majú 

aj svoj negatívny význam. Napriek tomu sú však duchovnými súvzťažnosťami a 

všetky sú odvodené z funkcií sentientných myslí, nech sa nachádzajú alebo sídlia 

kdekoľvek — či už v pozitívnom stave, alebo v negatívnom stave. 

Aby sme si teda zhrnuli našu diskusiu o čiernej alebo tmavej ľudskej pokožke, 

môžeme s istotou opätovne zopakovať, že jej farba ako taká nepredstavuje žiadnu 

negatívnu alebo pozitívnu súvzťažnosť. Ak sa však pozeráme na tú farbu z 

hľadiska jej pôvodnej funkcie a z hľadiska účelu, pre ktorý si ju sentientná myseľ 

vôbec zvolila, máme tu významnú súvzťažnosť. V pôvodnom usporiadaní 

ľudského života tmavá pokožka slúžila ako ochrana pred silnými slnečnými lúčmi. 

To chránilo pokožku pred tým — medzi inými pozitívnymi funkčnými vecami — 

aby utrpela bolestivé popáleniny. Ako teda vidíš, v tomto zmysle mala táto farba 

alebo jej funkcia pozitívnu konotáciu a súvzťažnosť. Neskôr, tak ako všetko 

ostatné v ľudskom živote, sa zmenila na niečo negatívne, spôsobiac vznik 

diskriminácie, slepého fanatizmu a rasizmu. Podobne, ako to bolo so spomenutými 

kávovými zrnkami, ktoré mali pôvodne zelenú farbu a následne sa prostredníctvom 

ľudských snáh zmenili na čierne a škodlivé, ľudskej čiernej alebo tmavej pleti boli 

pripísané podradné kvality, čo viedlo k zotročeniu Afričanov a dalo im a ich čiernej 

farbe nespravodlivú a veľmi negatívnu konotáciu. 

Samozrejme, dôležitejšou duchovnou záležitosťou tu nie je to, aká je funkcia 

čiernej pleti, ale prečo by si niekto zvolil vteliť sa na planétu Nula do takého 

položenia. Pozitívny účel tejto voľby možno nájsť v ilustrácii a demonštrácii faktu, 

že je jedno, aký druh vonkajšieho prostredia a vonkajšej formy manifestácie si 

niekto zvolí, nie ony sú najdôležitejšími a rozhodujúcimi faktormi pri určovaní 

jeho/jej duchovnej orientácie, inklinácie a smerovania, ale jeho/jej vnútorné 

dispozície, charakter a povaha. Preto každý, nech má akúkoľvek farbu, tvar alebo 

formu, musí zohrať dôležitú rolu v osude a výsledku sentientného života vo 

všeobecnosti, a zvlášť ľudského života. 

Negatívny účel tejto voľby možno nájsť v ilustrácii a demonštrácii faktu, ako sa 

také bezvýznamné a nedôležité vonkajšie faktory môžu stať prostriedkami pre 

nanajvýš kruté, hrubé a sadistické zaobchádzanie a čo sa stane, keď sú tieto 

bezvýznamné a nedôležité faktory považované za najvýznamnejšie a 

najdôležitejšie. Ponaučenie je tu úplne jasné: Naveky nikdy nepovažujte čokoľvek 
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za niečo iné, než to vo svojej podstate a obsahu je, pretože inak vás to dovedie do 

rovnakej situácie a položenia, aké manifestuje ľudský život počas celej svojej 

histórie. 

Eliminuje táto odpoveď tvoj zmätok, Peter? Alebo potrebuješ nejaké ďalšie 

objasnenie a vysvetlenie? 

Peter: Áno, eliminuje. A veľmi pekne Ti ďakujem, že Si mal trpezlivosť s mojou 

hlúposťou a obmedzenosťou. 

Pán Ježiš Kristus: Rado sa stalo, Peter. Ja by som to však nepovažoval za tvoju 

hlúposť. Možno obmedzenosť, ktorá je vrodená štruktúre vašej ľudskej mysle. 

Nebuď teda na seba taký tvrdý. V poriadku, môžeš položiť otázku, ktorú máš na 

mysli. 

Peter: Moja otázka sa týka jedného z vyhlásení, ktoré Si učinil počas Svojho 

pobytu na planéte Nula a ktoré vo svojom doslovnom zmysle nedáva žiadny 

zmysel. Zdá sa byť tak kruté a nerozumné, že sa divím, prečo bolo vôbec 

povedané. Mojou otázkou je súčasne to, či sa význam toho vyhlásenia nejako týka 

súčasného pretrvávajúceho posunu a nás osobne ako Tvojich predstaviteľov. 

Zmienené vyhlásenie je zaznamenané v Matúšovi 5:29-30. Citujem: „A ak ťa 

pravé oko navádza na hriech, vylúp ho a zahoď; lebo je pre teba prospešnejšie, aby 

zahynul jeden z tvojich údov, než aby bolo celé tvoje telo uvrhnuté do pekla. A ak 

ťa tvoja pravá ruka navádza na hriech, odtni ju a zahoď; lebo je pre teba 

prospešnejšie, aby zahynul jeden z tvojich údov, než aby bolo celé tvoje telo 

uvrhnuté do pekla.“ Vieš, toto vyhlásenie spôsobuje veľa problémov aj všetkým 

tým fanatikom, ktorí tak obľubujú doslovný význam Biblie. Nevedia, čo s ním. 

Niekedy musia neradi a neochotne uznať, že si to snáď nemyslel doslovne. Inak by 

museli chodiť dookola s vylúpnutými očami a odseknutými rukami. Bol by Si taký 

láskavý a vrhol by Si trochu svetla na toto vyhlásenie? 

Pán Ježiš Kristus: Rád, Peter. Toto je vynikajúcim potvrdením faktu, že vo 

väčšine prípadov doslovná interpretácia alebo chápanie biblických vyhlásení nemá 

žiadny zmysel. Nielenže nemá žiadny zmysel, ale môže viesť k veľmi škodlivým 

dôsledkom. A hoci žiadny zo zmienených náboženských nadšencov neskončil 

doslovným vylúpením si pravého oka alebo odseknutím si pravej ruky, v 

niektorých veľmi zriedkavých prípadoch duševných chorôb, najmä pri schizofrénii, 

sa tak skutočne stalo. Na toto Moje vyhlásenie sa musíte pozerať v kontexte, v 

akom bolo učinené. Týka sa vyhlásenia učineného v predošlom verši, vo verši 28, 

citujem: „Ja vám však hovorím, že každý, kto pozerá na ženu so žiadostivosťou po 

nej, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci.“ Interpretáciu pravého významu verša 28 

môžete nájsť v Novom Zjavení Pána Ježiša Krista, kapitola 20, strany 483 – 484. 

Každému čitateľovi tohto Dialógu by sa odporúčalo, aby si opätovne prečítal tie 

strany, alebo dokonca celú kapitolu 20. Nie je potrebné opakovať to, pretože tu sa 

budeme zaoberať inými aspektmi vyhlásenia zaznamenaného vo veršoch 29 – 30. 
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Vzťah veršov 29 – 30 k veršu 28 je pekne zobrazený v príbehu veľkého ruského 

spisovateľa Tolstého, v ktorom opisuje svätého-mnícha, ktorý žil v jaskyni a mal 

častých návštevníkov z aristokratických kruhov, ktorí prišli, aby si vypočuli jeho 

perly múdrosti. Jedným takým návštevníkom bola krásna dáma, ktorá vynakladala 

všemožné úsilie, aby ho zviedla a aby s ním mala pohlavný styk. Cítiac voči nej 

veľmi silnú sexuálnu príťažlivosť a vediac, že by nebol schopný odolať jej 

zvádzaniu, zobral sekeru a odsekol si pred ňou prst. Jeho čin ju tak vydesil, že sa 

ho už nikdy viac nepokúsila opäť zviesť alebo ho prísť opäť navštíviť. 

Bolo však pre neho skutočne nutné, alebo pre kohokoľvek iného v tejto veci, zvoliť 

si také extrémne opatrenie, aby sa vyhol sexuálnym pocitom, ktoré k nej pociťoval 

na základe jej zvádzania? Z tohto príkladu môžete jasne vidieť druh dôsledkov, ku 

ktorým môže viesť nepatričné chápanie a interpretácia Mojich Slov. 

Teraz je čas napraviť toto nepochopenie a dezinterpretáciu. Pozrime sa na skutočný 

význam toho vyhlásenia a na jeho súvis so súčasnou situáciu, existujúcou počas 

tohto posunu. 

Všimni si, prosím, že bol daný dôraz na pravé oko a pravú ruku. Aké sú funkcie, 

ktoré vykonávajú vo vašom živote, a obzvlášť na pravej strane? Jasným záverom je 

to, že oči vám umožňujú vnímať veci vo vašom vonkajšom prostredí a ruky vám 

umožňujú narábať s vecami vo vašom vonkajšom prostredí. Pretože tu však 

hovoríme o pravom oku a pravej ruke, ide tu o niečo oveľa hlbšie. V pozitívnej 

konotácii a súvzťažnosti funkcie pravého oka je vykreslená vaša schopnosť vidieť, 

rozoznávať, chápať a prijímať skutočnú pravdu. Inými slovami, je to vaša 

schopnosť rozoznávať medzi správnym a nesprávnym, medzi pravou realitou a 

falošnou realitou, alebo medzi lžami a skresleniami a skutočnou, čistou a 

nekontaminovanou pravdou, alebo v najvyššom zmysle medzi Mnou, ako Jediným 

Pravým Bohom Nedielnym, a všetkými ostatnými falošnými bohmi. 

Ak sa dostanete do pozície, že ste pokúšaní ignorovať pravú realitu bytia a 

existencie pozitívneho stavu a — vo vyššom zmysle — Môjho Absolútneho Bytia 

a Absolútnej Existencie, a ak sa rozhodnete prijať svoj ľudský život ako jedinú 

súcu a existujúcu realitu a že život, akýkoľvek život, nie je vytváraný z Môjho 

Absolútneho Života, ale z niekoho alebo niečoho iného, potom sa vám radí, aby ste 

sa zbavili takej tendencie, čo je tu symbolicky vykreslené ako vylúpnutie vášho 

pravého oka, aby ste sa vyhli možnosti odsúdenia sa do pekla. V obraznejšom 

zmysle tento návrh naznačuje potrebu zbaviť sa tej idey implantovanej v mysli 

všetkých, že majú právo (pravé oko!) (slová ,právo‘ a ,pravé‘ majú v angličtine 

rovnaký tvar ― „right“ – pozn. prekl.) odmietnuť Ma ako Absolútny Zdroj svojho 

života — alebo akéhokoľvek života vôbec. V tom prípade je lepšie nemať tú ideu 

vo svojej mysli (vaše pravé oko!), než byť v nebezpečenstve, že ju prijmete ako 

jedinú realitu a v dôsledku toho sa ocitnete v negatívnom stave so všetkým 

ostatným obsiahnutým vo vašej mysli, reprezentovaným tu slovami ,celé tvoje 

telo‘. 
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Koniec koncov, keby ste to mali zobrať doslovne, že vaše telo by mohlo byť 

uvrhnuté do pekla, znamenalo by to, že vaše fyzické telo by mohlo prežiť naveky. 

Taký záver vyvracia logiku reality, že vaše telo je obmedzené len na váš fyzický 

život počas vášho pobytu na planéte Nula. Všetci vedia, že ich telo sa buď spáli a 

zmení sa na popol, alebo je pochované do zeme, kde sa rozloží na prach alebo na 

svoje elementárne častice. Je teda jasné, že Som nehovoril o ľudskom fyzickom 

tele, ale o jeho funkcii a účele, spôsobom opísaným vyššie, predtým, ako si položil 

svoju druhú otázku, Peter. Toto je dôvod, prečo Som predtým uviedol, že tvoj 

zmätok ohľadom súvzťažností a toho, ako ich interpretovať a chápať, sa priamo 

týka tvojej otázky, Peter. 

Na druhej strane, funkcia vašej pravej ruky súvzťaží s faktorom moci, rozhodnosti, 

vitality, potencie, sviežosti, životnej energie a sily, ktoré predstavujú základ vašej 

schopnosti robiť veci, vykonávať rôzne úlohy a uspieť vo všetkých vašich snahách. 

Pretože je to pravá ruka, jasne to naznačuje, že taká moc, rozhodnosť, sila, vitalita, 

sviežosť, potencia, energia a všetko, čo sa ich týka, je zakorenené v bytí a 

existencii pozitívneho stavu. V najvyššom zmysle to naznačuje, že moc, sila, 

sviežosť, rozhodnosť, potencia, životné energie a všetko, čo sa ich týka, vzišlo a je 

umožnené vďaka Mojej Absolútnej Moci, Potencii, Sile, Vitalite, Sviežosti, 

Rozhodnosti a Životným Energiám a všetkému, čo sa ich týka. 

Keby vás pokúšalo odmietnuť tieto fakty a keby ste čokoľvek z nich pripísali 

nejakému inému zdroju, než je ich pravý pôvodný zdroj — čiže Ja a Môj pozitívny 

stav — potom by pre vás bolo lepšie zbaviť sa prijatia takej tendencie, alebo, 

obrazne povedané, bolo by pre vás lepšie, keby ste si odťali svoju pravú ruku, než 

aby ste sa rozhodli prijať niečo, čo by vás pripravilo o všetku vašu moc, 

rozhodnosť, silu, vitalitu, sviežosť, energie a o všetko ostatné, a čo by vás dostalo 

do pekla so všetkým ostatným, čo máte. 

Tento faktor sa tiež týka tej idey, obsiahnutej v každej sentientnej mysli, že každý 

sa môže rozhodnúť odmietnuť Ma ako jediný zdroj a vyžarovateľa tých 

charakteristických čŕt, ktoré súvzťažia s funkciou vašej pravej ruky. 

Na druhej strane, funkcia ľavého oka a ľavej ruky má podobnú súvzťažnosť vo 

vzťahu a v postoji k negatívnemu stavu. 

Diskutovaná záležitosť má však aj ďalšiu stránku. Kvôli doslovnej interpretácii 

Môjho vtedajšieho vyhlásenia všetci predpokladali, že hovorím o doslovnom 

fyzickom ľudskom pravom oku, doslovnej fyzickej ľudskej pravej ruke a 

doslovnom fyzickom ľudskom tele. A predsa, v tom vyhlásení alebo požiadavke 

neexistuje ani len vzdialene nič, čo by sa týkalo čohokoľvek, čo by malo fyzický 

charakter alebo charakter ľudského fyzického tela a jeho orgánov. 

Otázkou potom je: „O čom Som vlastne hovoril?“ Predovšetkým, počas oných dní 

Som kvôli duchovným podmienkam, ktoré vtedy existovali, hovoril súčasne k 

členom pozitívneho stavu, ktorí boli v kontakte a ktorí vzájomne spolupôsobili s 
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pseudo-tvorcami a ich poskokmi. Ako si pamätáš, vtedy, pred svojim uväznením, 

mali pseudo-tvorcovia plný prístup do pozitívneho stavu, do jeho vonkajšieho 

stupňa alebo sféry. Pseudo-tvorcovia a ich agenti vynakladali nesmierne úsilie, aby 

členov pozitívneho stavu tých oblastí naverbovali na svoju stranu. Mnohí v tej 

oblasti pozitívneho stavu váhali, súc pokúšaní zvažovať ponuku pseudo-tvorcov, 

mysliac si, že by idey pseudo-tvorcov mohli byť správne. Inými slovami, pozerali 

sa na sľuby a ponuky pseudo-tvorcov ako na niečo uskutočniteľné a možné. 

Ak vezmete do úvahy význam predošlého verša v Matúšovi 5, verš 28, ich váhanie 

a potenciál byť zvedení pseudo-tvorcami v nich vytváralo stav, ktorý mohol dať 

podnet k vzniku žiadostivosti po negatívnom stave v ich srdciach, vykreslenom v 

tom verši slovom ,žena‘. V tom prípade by spáchali duchovné cudzoložstvo. Ako 

dôsledok takého aktu by vypadli do Zóny Vymiestnenia, do jedného z jej pekiel. 

Moje vyhlásenie u nich fungovalo ako varovanie, aby sa nepoddali tej situácii a 

aby sa nedali zviesť ničím, čo im ponúkali sily negatívneho stavu. Keď Som 

hovoril o ich pravých očiach, pravých rukách a ich telách, toto označenie má úplne 

iný význam, než to chápete vy. Po prvé, členovia toho regiónu pozitívneho stavu, o 

ktorom hovoríme, a aj všetci ostatní v duchovnom svete majú svoje vlastné 

špecifické telá so špecifickými, pre nich príslušnými orgánmi. Tie telá a ich orgány 

nepodliehajú rozpadu ako ľudské telá a ich orgány. Z toho dôvodu vždy, keď bol 

niekto zvedený pseudo-tvorcami a prijal ich ponuku (a to sa skutočne pri 

niekoľkých príležitostiach stalo!), ten jedinec bol vyvrhnutý do pekla s jeho telom i 

orgánmi neporušenými. 

Po druhé, odseknutie pravej ruky a vylúpnutie pravého oka znamená pre nich 

zbavenie sa duchovnej infekcie, ktorá oslepovala ich správne vnímanie skutočného 

úmyslu a cieľa pseudo-tvorcov a oslabovala silu ich vôle odolať im a čeliť im. Bolo 

im teda odporučené, aby podstúpili duchovný chirurgický zákrok, ktorý by 

odstránil túto chorobu a obnovil ich správne vnímanie a silu ich vôle. 

Nemáš ani poňatia, Peter, aký typ očisty a reštrukturalizácie bolo potrebné 

podniknúť potom, ako boli pseudo-tvorcovia a ich prisluhovači odstránení z tej 

oblasti. Z hľadiska vášho planetárneho času trvalo dosiahnutie toho cieľa veľmi 

dlho. Pre vás je nemožné opísať v zrozumiteľných termínoch, čo so sebou niesol 

tento proces očisty a reštrukturalizácie. Stačí povedať, že sa uskutočnilo liečenie 

všetkých zaangažovaných a všetci, ktorí nepodľahli tým sľubom pseudo-tvorcov, 

boli uzdravení. V symbolickom zobrazení tento proces zbavovania sa všetkej tej 

špiny, ktorú privodili pseudo-tvorcovia a ich prisluhovači v tej oblasti, možno 

opísať ako vylúpnutie ich pravých očí a odseknutie ich pravých rúk, aby tak neboli 

v nebezpečenstve, že budú vyvrhnutí do pekla so všetkým, čo mali a vlastnili — čo 

je tu predstavované ich telami. 

Ako sa tieto faktory týkajú súčasného pokračujúceho posunu a vás osobne ako 

Mojich pravých predstaviteľov? Všetko a každý je uvedený do pozície vykonania 
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rozhodujúcej a finálnej voľby odvrhnúť tú ideu natrvalo zo svojej mysle. Toto je 

dôvod, prečo sa Moje vtedajšie vyhlásenie týka tak vtedajšej doby, ako aj 

súčasnosti. Vtedy sa týkalo predovšetkým situácie, ktorá existovala v zmienenej 

oblasti pozitívneho stavu. Nijako sa netýkalo ničoho ľudského alebo ľudského 

života. Akýkoľvek pokus aplikovať ho na ľudský život, ako si to videl, Peter, končí 

úplným nezmyslom. 

Pre túto dobu, počas súčasného pokračujúceho posunu je čas, obrazne povedané, 

aby ste všetci mysleli na vylúpnutie svojho pravého oka a odseknutie svojej pravej 

ruky, ak by ste mali ešte stále nejaké pochybnosti o pravej realite všetkého, čo sa 

vám prezentuje. Vo vašom jednotlivom prípade ste povzbudzovaní, aby ste sa 

cvičili v zbavovaní sa vyššie zmienenej idey, aby ste sa tak pripravili na to, čo má 

prísť a aby ste dali príklad, ktorý by všetkým v negatívnom stave a v ľudskom 

živote naznačil, že je možné učiniť prvý krok tým smerom ešte kým ste vo svojom 

ľudskom tele a na planéte Nula. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za toto vysvetlenie. Dokonale ho chápem. Ešte by 

som sa chcel zmieniť o jednej veci. Počas svojich raňajok, keď som čítal dnešné 

noviny, bol tam publikovaný článok o Tebe. Skupina 200 učencov vyhlásila, že Si 

bol jedným z prvých sólových židovských komikov, bezdomovec, poriadok 

porušujúci obrazoborec, ktorý sa vysmieval úradnej moci a ktorý nikdy netvrdil, že 

je Mesiáš. Tvrdia tiež, že len 18 percent úsloví Novej zmluvy, ktoré sa Ti 

prisudzujú, vyzerá autenticky a že len 16 percent príbehov, ktoré hovoria o Tebe v 

Evanjeliu, vyzerá pravdivo. Ako sa Ti to pozdáva? 

Pán Ježiš Kristus: Nuž, Peter, o tejto záležitosti sme už hovorili v jednom z 

predchádzajúcich Dialógov. To len potvrdzuje, čo bolo vtedy o tom povedané. Nie 

je jasné, ako veľmi sa sily negatívneho stavu pokúšajú diskreditovať čokoľvek, čo 

Som povedal alebo urobil počas Svojho Prvého Príchodu? Toto je neoddeliteľnou 

súčasťou uvádzania do chodu finálnej fázy pseudo-víťazstva negatívneho stavu na 

vašej planéte. Toto je znamením maximálneho úsilia presvedčiť všetkých, že nie 

Som tým, čím sa zdám byť. Účelom takých článkov je zničiť v ľudskej mysli 

akúkoľvek správnu predstavu o Mojej Pravej Prirodzenosti. Keď bude celkom 

zničená, negatívny stav pseudo-zvíťazí. 

Peter: Ešte raz Ti veľmi pekne ďakujem za Tvoj vstup v týchto záležitostiach. Je 

ešte niečo, čo by Si dnes chcel oznámiť? 

Pán Ježiš Kristus: Teraz nie, Peter. Pokiaľ nebudú nejaké dôležité otázky, ktoré 

by ti prišli alebo ktoré by si inicioval, Peter, odporúčal by Som ti, aby si si dal pár 

dní prestávku. Takže, dovtedy sa maj veľmi pekne. 
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Štyridsiaty Šiesty Dialóg 
 

21. februára 1999 

 

Peter: Nuž, mal som dva dni voľno, bez zaznamenania akýchkoľvek Dialógov, aj 

keď sa takmer neustále rozprávame o rôznych veciach. Z akéhosi dôvodu mám 

pocit, akoby som vždy, keď nič nezaznamenávam, niečo premeškal. Dnes však 

mám dve otázky, vyplývajúce z môjho rozhovoru s Danom z New Yorku a Tomom 

z Texasu. Pretože môj rozhovor s Danom predchádzal môjmu rozhovoru s Tomom, 

položím najskôr svoju otázku týkajúcu sa rozhovoru s Danom, a potom budem 

pokračovať tou druhou, plynúcou z môjho rozhovoru s Tomom, ak smiem. 

Pán Ježiš Kristus: Smieš, Peter. Je správne tak postupovať. 

Peter: Tu to teda je. Prvá otázka v skutočnosti nie je ani natoľko otázkou, ako skôr 

prosbou, aby Si ďalej rozviedol záležitosť odplaty alebo Svoje vyhlásenie ,akú 

mieru používate vy, takou vám bude namerané späť‘. Otázka sa týkala záležitosti 

iniciovania akýchkoľvek negatívnych myšlienok, pocitov alebo správania voči 

komukoľvek a ako to prispieva k individuálnemu privodzovaniu odplaty na seba a 

k svojej individuálnej a osobnej zásobárni v oblasti, kde sa také negatívne 

charakteristické črty ukladajú a kde sú k dispozícii pre použitie všetkými. 

Pán Ježiš Kristus: Nuž, Peter, vždy je, samozrejme, niekto, kto prvý iniciuje také 

negatívne alebo zlé myšlienky, pocity alebo správania. Ako však reaguješ, ak 

niekto prejaví voči tebe také zlé alebo negatívne charakterové črty? Problém začne 

vtedy, keď reaguješ presne takým istým spôsobom, aký je postoj tej osoby voči 

tebe. V tom prípade si začínaš budovať svoju vlastnú individuálnu a osobnú 

zásobáreň v zmienenej oblasti Zóny Vymiestnenia. 

Také jednoduché to však nie je. Otázkou je: „Ste vy, ako Moji bývalí agenti, a v 

súčasnosti Moji predstavitelia, schopní iniciovať prví také zlé a negatívne 

myšlienky, pocity alebo správanie voči ostatným bez toho, aby ste mali akékoľvek 

zjavné dôvody urobiť to?“ 

Rozveďme si túto záležitosť trochu hlbšie. Ako vieš, na základe svojej vlastnej 

slobodnej vôle a voľby ste súhlasili s inkarnovaním sa na planétu Nula do 

typického ľudského života. Procesom tej inkarnácie ste získali typickú ľudskú 

prirodzenosť. Z pozície svojej typickej ľudskej prirodzenosti nielenže ste boli 

schopní iniciovať také negatívne a zlé myšlienky, pocity a správanie voči ostatným, 

no robiť to bolo vrodené vašim génom. Taká je ľudská prirodzenosť. Nebolo by 

teda prezieravé a múdre myslieť si, že len agenti negatívneho stavu a vlastní ľudia 

sú schopní byť iniciátormi takých myšlienok, pocitov a/alebo správania voči vám. 

Áno, oni sú primárnym zdrojom takých nepriaznivých charakterových čŕt. Boli 

uvedení do pozície pre také iniciovanie a budovanie tej zásobárne. Vy ste to však 

tiež boli schopní robiť z pozície svojej typickej ľudskej prirodzenosti. 
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Ako si pamätáš z Doplnku 15, bolo tam po prvýkrát naznačené, že pred vaším 

inkarnovaním sa na planétu Nula do ľudského života ste boli okrajovo pozapájaní 

pomocou Môjho osobného obdarenia niečím, čo vás jasne odlišovalo od typických 

ľudí, ako aj od agentov negatívneho stavu. To zapojenie vám umožňovalo, aby ste 

boli označení ako Moji agenti alebo agenti Môjho pozitívneho stavu. Koľkí z vás 

však vtedy skutočne správne chápali, čo to znamená byť tak zapojený alebo byť tak 

okrajovo poprepájaný? Pretože to zapojenie bolo okrajové, vaša ľudská 

prirodzenosť zostala dominantná. Faktorom tej dominantnosti ste boli veľmi ľahko 

a ,prirodzene‘ schopní byť odsudzujúci, odmietaví, bezohľadní a veľmi ľahko ste 

boli schopní mať zlé, negatívne alebo nepriateľské myšlienky, pocity alebo 

správanie voči ostatným ľudským bytostiam, ktoré nespĺňali vaše očakávania, 

alebo z akýchkoľvek iných dôvodov. 

Len nedávno boli, predovšetkým prostredníctvom Môjho Nového Zjavenia, do 

vašej pozornosti uvedené tieto veci a to, že takému zaobchádzaniu s druhými a so 

sebou navzájom by sa malo vyhnúť, pretože to prispieva k faktoru odplaty a odvety 

voči vám. 

Nezabudnite, prosím, na jeden dôležitý faktor v tomto ohľade. Ako bývalí agenti 

Môjho pozitívneho stavu ste boli v pozícii tlmočenia všetkých aspektov typickej 

ľudskej prirodzenosti a kvality typického ľudského životného štýlu pozitívnemu 

stavu. Len čo bolo do vašej pozornosti uvedené, že ste agentmi Môjho pozitívneho 

stavu, do popredia vášho správania a konania bola uvedená záležitosť ilustrovania 

toho, ako zvládate taký zvláštny život. Po celú tú dobu bolo kvôli vášmu stavu, súc 

typickí ľudia, pre vás bežné nielen odpovedať negatívnym postojom na negatívny 

postoj niekoho iného voči vám, ale aj iniciovať ho zo seba. Také bolo fungovanie 

vašej ľudskej prirodzenosti. Tá druhá časť, okrajová časť, prameniaca zo Mňa, 

zostala v úzadí vašej mysle. 

Počas čítania Môjho Nového Zjavenia a aplikovania jeho princípov vo vašom 

živote bola do popredia vášho života pomaly a opatrne uvedená okrajová časť vašej 

prirodzenosti. Boli ste viac a viac schopní vyhnúť sa takému typu negatívneho 

správania a spôsobu, akým ste zaobchádzali s ostatnými ľuďmi. 

Avšak až potom, ako bol 20. januára 1999 zaznamenaný Dvadsiaty Štvrtý Dialóg, 

duchovná situácia a charakter súčasného pokračujúceho posunu umožnili, aby 

došlo k tomu, že ste skončili svoju rolu ako Moji agenti a prestali ste byť typickými 

ľuďmi a boli ste presunutí do roly Mojich pravých predstaviteľov. Do toho 

momentu bol ten typ typického škodlivého ľudského správania tolerovateľný a 

pochopiteľný, kvôli pôvodnému účelu, kvôli ktorému bol vytvorený. Keďže je 

však vo vašom živote iniciovaná a zahajovaná táto nová rola, pre vás už viac nie je 

vhodné, aby ste voči ostatným prejavovali také negatívne správanie a jednanie. 

Renegáti sa nemôžu dočkať, aby ste sa tak správali alebo aby ste tak jednali s 

ostatnými, aby si tak z vás urobili svoj terč a učinili váš život biednym a 

neznesiteľným. 
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Samozrejme, tento proces stávania sa Mojimi plnohodnotnými predstaviteľmi sa 

neodohrá za noc. Práve teraz ste v procese prechodu z vašej bývalej roly a pozície 

do vašej novej roly a pozície. Kvôli tomuto prechodovému faktoru môžete ešte 

príležitostne reagovať z pozície svojich bývalých rolí. Počas tejto prechodnej 

periódy ste trénovaní v novom spôsobe myslenia, cítenia, správania, konania a 

jednania s ostatnými a so sebou navzájom. Tento nový spôsob je v zhode so 

životným štýlom Môjho pozitívneho stavu, ako aj s Mojou Pravou Prirodzenosťou, 

ktoré máte od tohto okamihu ilustrovať na planéte Nula. Pokiaľ máte tendenciu 

lipnúť na svojom starom spôsobe správania a jednania, budete predmetom 

bolestivého zacieľovania síl negatívneho stavu. Efektívne a úspešne využijú všetko 

negatívnej povahy, uložené vo vašej individuálnej a osobnej zásobárni v 

zmienenom regióne, aby sa k vám dostali späť cez svojich vlastných agentov a 

ostatných ľudí — svojich poskokov. 

Ako si teda počínať pri vyprázdňovaní tej zásobárne? Alebo, aký bol v minulosti 

rozdiel medzi vašimi činmi, reakciami a správaním a medzi činmi, reakciami a 

správaním typických ľudí a agentov negatívneho stavu? Pretože ste boli a ste, 

takpovediac, v ľudskej koži, bolo, je a bude pre vás nevyhnutné mať príležitostne 

také negatívne alebo zlé myšlienky, pocity alebo správanie voči sebe navzájom, ale 

najmä voči agentom negatívneho stavu a ostatným ľuďom, ktorí sú voči vám 

zjavne veľmi negatívni alebo bezohľadní. Tu nejde o to, či ste boli, ste, alebo 

budete schopní úplne sa vyhnúť tomu, aby ste mali také negatívne charakterové 

črty, ale ako dlho a do akej miery na nich lipnete alebo budete lipnúť. 

Dovoľ Mi zobrať si príklad z tvojho vlastného postoja a správania, Peter. Keďže je 

tvoj život reprezentáciou mnohých dôležitých faktorov, ktoré sú potrebné pre takú 

ilustráciu, tieto tvoria dôležité príklady. Niekedy sa veľmi nahneváš, rozčúliš, 

alebo znechutíš správaním alebo postojom iných, najmä tých, ktorí sú ti blízki. 

Počas týchto momentov máš všemožné negatívne myšlienky, pocity a dokonca 

chovanie. Zvyšuješ svoj hlas, dokonca hovoríš niektoré škaredé slová, alebo 

hovoríš niečo, čo v skutočnosti na svojej vnútornej úrovni vôbec tak nemyslíš, 

alebo máš chuť vo svojom momentálnom hneve niečo rozbiť. Avšak o niekoľko 

minút alebo najneskôr o hodinu, keď tie okamihy pominuli, je ti veľmi ľúto, si 

zahanbený, v rozpakoch, cítiš vinu, robíš si výčitky a cítiš sa biedne, že si sa tak 

správal. Želáš si, aby si sa mohol vrátiť späť v čase a učiniť nápravy alebo 

reagovať úplne iným spôsobom, zhodným s tým, že si transmiterom Môjho 

Nového Zjavenia. Potom ma poprosíš o odpustenie a záležitosť je vyriešená. 

A teraz, na základe takejto reakcie a následnej ľútosti a prosby o odpustenie tvoje 

negatívne myšlienky, pocity, slová, správanie či čokoľvek, nemali čas 

zaregistrovať sa a byť zachytené v tvojej individuálnej zásobárni. Ich dopad netrval 

dosť dlho, aby boli zadržané v tej zásobárni. Úspešne si sa vyhol potrebe zažiť na 

oplátku podobný typ správania od iných. 
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Čo by sa však stalo, keby si mal také negatívne a zlé myšlienky, pocity, správanie a 

postoje voči iným, nech to bol ktokoľvek, držať vo svojej mysli dlhú dobu, niekedy 

dokonca roky? Takým postojom by si ich vložil do svojej osobnej a individuálnej 

zásobárne a ony by boli neustále pripravené, aby boli voči tebe použité v tej istej 

miere, v akej si ich ty prejavil voči iným. A potom by si bol veľmi prekvapený, ak 

by ťa niektorí jedinci a známi považovali za strašnú alebo zlú osobu. A mohlo by 

to prísť dokonca od niekoho, voči komu si nikdy neprejavil také negatívne 

správanie, pocity alebo myšlienky. 

Aby ste sa vyhli takým možnostiam, pokiaľ ide o to, ako s vami zaobchádzajú iní, 

a aby ste ich vyprázdnili zo svojej osobnej zásobárne, aby ich tak sily negatívneho 

stavu už viac nemohli proti vám použiť, odporúča sa vám urobiť nasledovné 

(samozrejme, ako vždy, len ak sa to rozhodnete urobiť na základe svojej vlastnej 

slobodnej vôle a voľby, a nijako inak!): Preskúmajte veľmi starostlivo všetky svoje 

myšlienky, pocity, emócie, postoje a správanie voči všetkým ostatným ľuďom, s 

ktorými ste prišli do styku do tohto okamihu svojho života a o ktorých ešte stále 

uvažujete, zmýšľate a správate sa k nim takým negatívnym, nepriateľským 

spôsobom a štýlom. Vo svojej mysli poproste v Mojej prítomnosti a v prítomnosti 

všetkých členov vašej pravej duchovnej rodiny, a najmä v prítomnosti členov 

Nového Vesmíru, ktorí sú vám pridelení, mysle všetkých tých ľudí o ich 

odpustenie. Povedzte im vo svojej mysli, že vám je ľúto a že cítite výčitky 

svedomia kvôli spôsobu, akým ste uvažovali, zmýšľali a správali sa k nim. Potom 

poproste o Moje milosrdenstvo a odpustenie, ako aj o milosrdenstvo a odpustenie 

členov vašej pravej duchovnej rodiny a členov Nového Vesmíru. Poproste, aby vás 

zalialo a preniklo Moje žiarivo biele svetlo, symbolizujúce Moju Absolútnu 

Bezpodmienečnú Božskú Lásku, Božskú Múdrosť, Božské Milosrdenstvo, Súcit a 

Odpustenie, za účelom úplného a večného oprostenia, oslobodenia a očistenia vás 

od všetkých takých myšlienok, pocitov a správania a od všetkého, čo sa ich týka. 

Prijatím Môjho bezpodmienečného odpustenia odpustite sebe samému/samej, že 

ste lipli na nich také dlhé časové obdobie. 

Len čo sa tento proces zavŕši, s veľkou radosťou, potešením a pôžitkom Ja osobne 

úplne zbavím vašu zásobáreň všetkých tých negatívnych myšlienok, pocitov, 

postojov a správania a všetkého, čo sa ich týka. Tým v tej zásobárni nezostane nič, 

čo by sily negatívneho stavu využili proti vám. Musíte si však pamätať, že vo vašej 

pozícii, ako Moji praví predstavitelia, príležitostne pocítite také negatívne, 

nenávistné, netolerantné, zlé, zlomyseľné, závistlivé a podobné typy správania od 

síl negatívneho stavu a druhých ľudí, ktorí sú ich poskokmi. Ak si chcete udržať 

svoju osobnú zásobáreň prázdnu a bez čohokoľvek škodlivého a negatívneho, 

nikdy by ste na také správanie nemali reagovať podobným spôsobom. Budete 

pokúšaní, aby ste to urobili. Bolo by veľmi ľahké odpovedať negatívnymi, zlými a 

nepriateľskými myšlienkami, pocitmi a citmi, aj keby ste sa navonok tak 

nesprávali. Nanešťastie, pokiaľ ste v ľudskej koži, navonok budete prežívať také 

myšlienky, emócie, pocity a city. Buďme realistickí a nežiadajme od vás absolútnu 
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dokonalosť. Nie je možné, aby ste také veci dosiahli. Čo však môžete v takýchto 

prípadoch urobiť, aby ste sa vyhli ich zvnútorneniu a lipnutiu na nich príliš dlhú 

dobu, poskytnúc im príležitosť, aby boli zaregistrované vo vašej osobnej zásobárni, 

je to, že okamžite potom, ako máte také myšlienky, pocity a city, odvrhnete ich zo 

svojej mysle, prehlásiac, že nie sú vaše, ale negatívneho stavu. Dáte ich Mne, 

poprosiac o Moje odpustenie a milosrdenstvo a Ja sa ich zbavím najvhodnejším 

spôsobom. Tak im nedáte dostatok času, aby boli dané do vašej osobnej zásobárne. 

Toto bude najúčinnejší spôsob, ako udržiavať svoju osobnú zásobáreň prázdnu a 

bez čohokoľvek negatívneho. 

Pamätajte si, prosím, že vo vašej súčasnej role, pozícii a položení budete pod 

drobnohľadom renegátov a ich poskokov s cieľom nájsť akúkoľvek možnosť 

zviesť vás, aby ste mali také negatívne myšlienky, pocity, city a správanie, či 

čokoľvek tej povahy. Budú k vám posielať všemožných jedincov, ktorí môžu s 

vami zaobchádzať takým nepriateľským spôsobom, aby vo vás aktivovali potrebu 

— z pozície vašej vonkajšej ľudskej prirodzenosti — odpovedať negatívne na 

akúkoľvek takú provokáciu. Nechyťte sa do ich pasce v tomto ohľade. Dávam vám 

nástroj na účinné riešenie situácií tejto povahy, aby ste nepodľahli ich provokácii. 

Použite ho vždy, keď sa ocitnete v takých situáciách. 

Peter: Čo však Tvoje vyhlásenie, ktoré je zaznamenané v Matúšovi 5:22, citujem, 

„Ale Ja vám hovorím, každému, kto sa bez príčiny hnevá na svojho brata, bude 

hroziť súd. A každému, kto povie svojmu bratovi, ,Raca!‘, bude hroziť koncil. Ale 

každému, kto povie, ,Ty blázon!‘, bude hroziť pekelný oheň.“ Mimochodom, čo 

znamená slovo ,raca‘? 

Pán Ježiš Kristus: Slovo ,raca‘ je čosi ako planý, zbytočný, lenivý, naničhodný. 

Dôvod, prečo bolo naznačené, že považovať kohokoľvek za takého by mohlo 

skončiť nejakými súdnymi ťažkosťami, bol ten, že z pozície dohody každého byť 

taký, aký je, boli miesto, životný štýl, pozícia a voľba každého z nejakých 

dôležitých duchovných dôvodov potrebné. Preto tým, že niekto niekoho nazýva 

,raca‘, urobil falošný predpoklad o role a úlohe tej osoby. Každá prehlásená lož 

uvádza toho jedinca do pozície duchovného a právneho záväzku a potreby dokázať 

pravdivosť a oprávnenosť takého vyhlásenia. Pretože táto lož nič také nemá, 

dôsledkom by mohol byť trest a odplata. 

Na druhej strane, ak ste na niekoho bez príčiny nahnevaní a ak neexistuje žiadny 

dôvod pre taký negatívny pocit, vytvárate niečo, čo z pozície jedinečnosti vášho 

spôsobu vyjadrovania sa a pocitov nebolo do toho momentu v bytí a existencii 

alebo v pseudo-bytí a pseudo-existencii. Takým spôsobom napájate zásobáreň 

negatívneho stavu niečím, čo tam predtým nebolo, obohacujúc a posilňujúc jeho 

stav a proces. Tým na seba privolávate súd za podporovanie veci negatívneho 

stavu. 
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Záležitosť ,príčiny‘ im v tej dobe hovorila, že im je dovolené byť na niekoho 

dôvodne nahnevaný bez nebezpečenstva súdu. Dôvodom, prečo bolo vtedy 

dovolené mať ospravedlniteľnú zlosť na niekoho, kto spôsobil, že tú zlosť máte, 

boli vnútenia, ktoré v tých dňoch vládli ľudskému životu. Faktorom vnútení bolo 

ľuďom bránené, aby mali akúkoľvek slobodnú vôľu a voľbu, a boli nútení robiť len 

tie veci, ktoré im boli prikázané. Akékoľvek faktory prikazovania a vnucovania 

porušujú fundamentálnu povahu všetkých sentientných entít, zakorenenú v ich 

živote slobodnej vôle a slobodnej voľby. Pripraviť ľudí o tie najpodstatnejšie 

faktory života oprávnene vedie k pocitu a k vyjadreniu hnevu. Je dovolené, aby 

došlo k takým pocitom a ich vyjadreniam, aby im to pomohlo zbaviť sa takých 

vnútení, prikázaní a obmedzení a aby sa vrátili do stavu slobodnej vôle a slobodnej 

voľby. Žiadne iné ospravedlnenie hnevu neexistovalo ani neexistuje. 

Povedať niekomu ,ty blázon‘ a byť stotožnený s tou myšlienkou alebo vyjadrením 

môže jedinca viesť do pekelného ohňa. ,Pekelný oheň‘ v tejto konotácii znamená 

vytvorenie si spaľujúcej sebalásky, ktorá vylučuje zo svojej sféry akýkoľvek ohľad 

na blaho a akceptovanie potrieb kohokoľvek iného. Vo vyššom zmysle, považovať 

niekoho za blázna znamená považovať za blázna Mňa, akoby Som nevedel, čo 

robím v každom okamihu akéhokoľvek stavu a času. Dôvod, prečo som to v tomto 

prípade Ja, Kto je považovaný za blázna, je ten, že v každom žije Môj život a v tej 

osobe je prítomný Môj jedinečný prvok. Pretože Som v každom zo Svojich prvkov 

prítomný v plnosti Svojej Prirodzenosti, som to nakoniec Ja, kto je nazývaný 

,bláznom‘. Dôsledok takej úvahy vedie do pekelného ohňa alebo k sebaláske, ktorá 

je podstatou a obsahom pseudo-života negatívneho stavu. Preto si na základe 

faktora stotožnenia sa s takou pseudo-láskou tá osoba automaticky volí cestu do 

pekla. 

V súčasnosti je však situácia úplne iná. Od doby ustanovenia odlišného základu pre 

ľudský život, zakoreneného vo vlastnej slobodnej vôli a voľbe ľudí, neexistuje 

žiadne ospravedlnenie pre žiadne negatívne pocity, myšlienky, postoje alebo 

správanie voči komukoľvek kvôli čomukoľvek. Preto môžu viesť k vybudovaniu 

vašej osobnej zásobárne s týmito negatívnymi charakteristickými črtami, ktoré 

môžu byť použité proti vám. Aby sa to nestalo, vždy, keď ste vystavení situácii, v 

ktorej ich ľudské aspekty vašej prirodzenosti pociťujú, odporúča sa vám, aby ste 

postupovali tak, ako vám bolo navrhnuté vyššie. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za toto vysvetlenie a radu a za to, že Si nám dal k 

dispozícii zmienený nástroj na riešenie tejto záležitosti. A toto nás privádza k 

druhej otázke, pochádzajúcej z môjho rozhovoru s Tomom. Som zvedavý, ako je 

vhodné a aktuálne položiť ju a dostať na ňu odpoveď. Týka sa Tvojho života počas 

Tvojho fyzického inkarnovania sa na planétu Nula. Nikto nevie nič o Tvojom 

živote od Tvojho fyzického veku 12 rokov do doby, keď Si zahájil v Izraeli v 

Jeruzaleme a v oblastiach, ktoré sa teraz nazývajú Svätou zemou, Svoje poslanie vo 

Svojom fyzickom veku 30 rokov alebo tak nejako. Tvoj život medzi 12. a 30. 

rokom je zahalený veľkým tajomstvom a nikto nevie alebo nezaznamenal nič o 
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Tvojom živote počas toho obdobia. Je možné a vhodné, aby sme o tom niečo 

vedeli, a má to nejaký význam pre súčasný pokračujúci posun a pre zmeny v našich 

rolách, stávajúc sa z Tvojich agentov Tvojimi pravými predstaviteľmi? 

Pán Ježiš Kristus: Samozrejme, Peter. Existujú veľmi dôležité dôvody, prečo bol 

Môj osobný život počas toho obdobia, ako aj počas obdobia zaznamenaného v 

Evanjeliách starostlivo utajený. Tak isto nebolo nikomu zjavené nič o procese 

Mojej výchovy a o Mojich detských rokoch. Jediná udalosť Môjho raného života, 

zaznamenaná Lukášom, opisuje Moje stretnutie s učiteľmi v jeruzalemskom 

chráme vo veku 12 rokov; a že po tej udalosti Som sa so svojimi takzvanými 

rodičmi vrátil späť do Nazaretu a bol Som im podriadený. V tomto ohľade nie je k 

dispozícii nič iné. Existujú však niektoré gnostické evanjeliá, ktoré obsahujú nejaké 

informácie tejto povahy, ale spôsob, akým ich opisujú, sú čisté lži a skreslenia. Nie 

sú teda hodnotným alebo vierohodným zdrojom informácií o Mojom osobnom 

živote. 

Dôvod, prečo nemohli byť všetky podrobnosti Môjho osobného života zjavené 

dokonca ani teraz a prečo neexistujú žiadne dôveryhodné, objektívne a takzvané 

vedecky overiteľné dôkazy nielen o Mojom osobnom živote počas všetkých tých 

rokov, ale ani o tom, či Som vôbec existoval, a ak Som vôbec existoval, či to, čo je 

prisudzované Mojim učeniam a Mojim skutkom, ktoré sú zaznamenané v štyroch 

Evanjeliách, je pravda a či sa to vôbec niekedy stalo, je ten, že úplné poznanie 

všetkých týchto faktorov, v ich najväčšom možnom rozsahu, by všetkých dostalo 

do pozície vnútenia a žiadnej slobody voľby. Toto je veľmi dôležité vyhlásenie. 

Také úplné poznanie by nútilo všetkých, aby Ma prijali ako pravého Boha, 

vnúteného im na základe vonkajších faktorov a nezvyčajnosti Môjho osobného 

života, a nie na základe ich vnútornej dispozície. V tom prípade by Som všetkých 

uväznil v trvalo nezmeniteľnom stave, z ktorého by sa nemohli nikdy dostať, 

pretože cesta k ich vnútru by bola naveky uzavretá. Ak nútite ľudí, aby prijali niečo 

na základe vonkajších udalostí vášho života, usúdia, že všetka pravda a realita je 

zakotvená a zakorenená v zovňajšku. Preto vo vnútrajšku neexistuje nič, čo by 

malo nejakú hodnotu. Odtiaľ teda trvalé uzavretie prístupu k vnútrajšku, kde sídli 

všetko pravé poznanie a kde je vždy Moja prítomnosť. Keby sa stalo niečo také, 

negatívny stav by zvíťazil, pretože jeho život je zakorenený vo vonkajšku. Ak 

vnútim ľuďom prostredníctvom udalostí Môjho osobného života, ktoré sú navonok 

pozorovateľné, aby Ma prijali ako pravého Boha, používam metodológiu 

negatívneho stavu, a preto Som z negatívneho stavu. Pozitívny stav teda neexistuje. 

Je to len ilúzia. V tomto prípade by nastala večná pozícia hore nohami, ktorá by 

vládla životu všetkých sentientných entít. 

Z toho dôvodu bolo nutné zatajiť všetky detaily Môjho osobného života a namiesto 

toho zaznamenať len určité starostlivo vybrané vyhlásenia, ktoré Som učinil, a tiež 

opísať niektoré uzdravenia určitých vybraných jedincov, čo Som urobil z titulu 

Môjho Absolútneho Súcitu, a určité takzvané zázračné skutky, ktoré Som vykonal. 

Ak však dôkladne analyzujete, ako Som tie typy skutkov vykonal, to, že Som to 
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mohol urobiť, bolo založené výlučne na prosbe ľudí a na ich viere vo Mňa. Pretože 

to bolo vždy na základe prosby alebo viery, nedošlo k žiadnemu vnúteniu. Prosby a 

viera sú záležitosťami jedincovho vnútra a pochádzajú vždy z jeho vnútra. 

Celkový cieľ Môjho poslania na planéte Nula, ako bolo zjavené v Mojom Novom 

Zjavení, sa len okrajovo týkal samotnej situácie na planéte Nula. Moje poslanie sa 

týkalo predovšetkým situácie s pseudo-tvorcami a so samotným pozitívnym 

stavom a potreby vziať celú Zónu Vymiestnenia z rúk pseudo-tvorcov. Čo je však 

najdôležitejšie, bolo to za účelom víťazstva nad všetkými zlami a lžami a 

podmanenia si všetkých Pekiel, aby sa zrušila ich vnucujúca vláda nad ich 

doménou a nad planétou Nula. Na planéte Nula bolo tiež nutné zrušiť vnucujúce 

faktory voči ľuďom a poskytnúť im úplne inú alternatívu, čo bolo opísané predtým. 

Ako si počínať pri podrobovaní si všetkých ziel a lží a pri podmaňovaní si všetkých 

pekiel? Ako vieš, Moja Absolútna Esencia nemôže prísť s nimi do priameho styku, 

pretože v momente, keby prišla, všetci tí, ktorí sa toho zúčastnili, by naveky 

zahynuli. Aby sa tomu vyhlo, bolo potrebné separovať tú Esenciu od takého 

kontaktu. Len ľudský život Mi mohol poskytnúť takú možnosť. Počas tej separácie, 

ako Som zažíval ľudský život ako ktorýkoľvek ľudský tvor, bol Som k tej Esencii 

vo vzťahu ako k Svojmu Otcovi. Aby Som dosiahol Svoj cieľ v tomto ohľade, bolo 

pre Mňa počas tej separácie a keď Som bol typickým ľudským tvorom nutné, aby 

Som zhromaždil všetky ľudské skúsenosti, ktoré boli dovtedy k dispozícii, a aby 

Som ich všetky zahrnul do Svojho skúsenostného modusu. Za tým účelom Som 

podnikol rozsiahle štúdiá všetkých ľudských náboženských, pseudo-duchovných a 

ostatných systémov, ako aj všetkého ostatného, aby Som Sa dôverne oboznámil — 

ako typický ľudský tvor, v odlúčení od Svojho Otca-Esencie — so všetkými 

aspektmi finálneho produktu negatívneho stavu a aby Som získal prostriedky pre 

vstup do ríše samotného negatívneho stavu — do všetkých jeho pekiel. Tento cieľ 

Som dosiahol pomocou rozsiahleho cestovania a návštevy všetkých kontinentov 

planéty Nula, tráviac čas s rôznymi učiteľmi, majstrami a reprezentantmi všetkých 

existujúcich systémov. Medzi 12. a 18. rokom Som bol v takzvanej obediencii voči 

Mojim ľudským rodičom, riadiac sa ich požiadavkami. V 18. roku Som ich opustil 

a cestoval do Indie a do ostatných krajín Ázie, Ameriky, Európy, Austrálie a na 

rôzne ostrovy v Tichom a Atlantickom oceáne. Na každom z uvedených 

kontinentov Som strávil niekoľko rokov. Vo veku 30 rokov Som sa vrátil do 

Jeruzalema a robil Som, čo bolo opísané v štyroch Evanjeliách. 

Ako vieš, v tých dňoch nikto nevedel nič o existencii Amerík alebo Austrálie alebo 

o ostrovoch v Pacifiku a o väčšine Afriky a Ázie. Ja som ich však poznal a 

potreboval Som zhromaždiť všetko dostupné od všetkých, ktorí vtedy žili vo 

všetkých tých oblastiach. Cestoval Som do všetkých tých oblastí pomocou 

prostriedkov dostupných v tom čase len Mne — čosi podobné termínu teleportácia, 

čo sa týka vášho chápania. Dôvod, prečo Som potreboval navštíviť všetky tie 

miesta a zhromaždiť všetko dostupné poznanie a skúsenosti ľudskej povahy a 

ľudského života z pozície, v ktorej Som bol Sám typickým ľudským tvorom a 
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odlúčený od Svojej Esencie-Otca, bol ten, že Mi to poskytlo možnosť priameho 

kontaktu so všetkým, čo sa nachádzalo v prirodzenosti negatívneho stavu: ako 

fungoval, aké boli jeho metodológie, ako sa vyvíjal a šíril a aký bol jeho dopad na 

ľudí a celú Zónu Vymiestnenia. Len z pozície finálneho produktu negatívneho 

stavu — ľudí — Som mohol získať také úplné poznanie, pretože prirodzenosť 

finálneho produktu je taká, že v sebe obsahuje všetko, čo je súhrnne vrodené 

celému negatívnemu stavu. Takže ľudská prirodzenosť vo všetkých jej aspektoch, 

reprezentovaná rôznymi obyvateľmi zmienených kontinentov na planéte Nula, Mi 

poskytla nástroje nutné pre Moje skúsenosti ohľadom celku negatívneho stavu a 

pre nájdenie najvhodnejšej a najsprávnejšej cesty pre podrobenie si všetkých ziel a 

lží a pre podmanenie si všetkých Pekiel a celej Zóny Vymiestnenia, ako aj pre 

uväznenie pseudo-tvorcov. 

Tajomnejšími, záhadnejšími a nezvyčajnejšími dôvodmi takých zážitkov, ktoré 

nemohli byť v tom čase v žiadnom prípade z bezpečnostných dôvodov zjavené, 

bola príprava Najvyššieho-Otca — Mojej Esencie, na získanie Novej Prirodzenosti, 

stanúc sa plnosťou Pána Ježiša Krista. Ako vieš, termín ,Pán Ježiš Kristus‘ 

znamená alebo označuje niekoho, komu nič nechýba a kto vo Svojej Prirodzenosti 

obsahuje — skúsenostne — všetko v celom bytí a existencii a pseudo-bytí a 

pseudo-existencii. Len z tej pozície mohol byť negatívny stav daný pod Moju 

kontrolu, za účelom usmerňovania jeho osudu k jeho konečnému cieľu — 

poskytnúc dôležité ponaučenie o inom živote, než je život, ktorý vznikol zo Mňa, a 

kvôli jeho večnej eliminácii potom, ako vyčerpá svoju užitočnosť a poslúži 

uvedenému účelu. 

Ďalším dôvodom zhromažďovania takých skúseností a poznania o ľudskej 

prirodzenosti a ľudskom živote vo všetkých jeho aspektoch, prejavujúcich sa na 

rôznych kontinentoch planéty Nula, bola príprava priaznivých podmienok pre 

vykonanie Posledného Súdu, keď príde čas. Ako si jasne pamätáš z Nového 

Zjavenia Pána Ježiša Krista, z ôsmej kapitoly, na základe priameho skúsenostného 

modusu nemožno vyniesť spravodlivý rozsudok bez Absolútneho Poznania 

celkových aspektov všetkého a všetkých v Mojom Stvorení — vo všetkých jeho 

dimenziách bez výnimky či výhrady — čo vzniklo a kto vznikol priamo zo Mňa, 

kvôli čomu Som o nich všetkých a o ich prirodzenosti, funkcii, pokroku a tiež 

vývoji mal úplné, absolútne skúsenostné poznatky, čo u negatívneho stavu nebolo. 

Ako vieš, negatívny stav nevznikol zo Mňa. Ani ľudia, ani rôzne tvory z Pekiel a 

zo Zóny Vymiestnenia nevznikli priamo zo Mňa. Z toho dôvodu Mi ako 

Najvyššiemu chýbala taká priama skúsenosť, pokiaľ ide o kohokoľvek z nich a o 

charakter ich života. Aby Som napravil túto situáciu a vytvoril správne a absolútne 

spravodlivé podmienky pre Posledný Súd, Svojou vlastnou slobodnou vôľou a 

voľbou Som sa rozhodol vteliť Sa do ľudského života, získať z neho všetky 

potrebné prostriedky, ktoré by Mi umožňovali vstúpiť do všetkých ostatných 

regiónov pseudo-bytia a pseudo-existencie a zahrnúť do Svojej Prirodzenosti 

skúsenostnú modalitu ich poznania a chápania v absolútnom zmysle. 
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Je však aj ďalší dôvod pre Moju potrebu navštíviť a študovať všetky ľudské 

systémy na rôznych kontinentoch planéty Nula. Ako vieš, Peter, každý kontinent, 

ako aj každá krajina súvzťaží a má spojitosť s niektorými ďalšími oblasťami tak v 

duchovných svetoch pozitívneho stavu, ako aj v pseudo-duchovných svetoch 

negatívneho stavu. Moja návšteva tých kontinentov bola nutná, aby Som tam 

ustanovil určité podmienky, ktoré by dali impulz ich rozvoju a ktoré by pre 

poučenie všetkých pripravili vhodné a efektívne základy pre ilustrovanie a 

demonštrovanie zvláštnej prirodzenosti ľudského života v rôznych jeho prejavoch. 

Spôsoby, akými Som také podmienky ustanovil, by vaša obmedzená ľudská myseľ 

nemohla pochopiť. Boli veľmi nezvyčajné a neboli k dispozícii žiadnej relatívnej 

bytosti. (Poznámka k chápaniu termínu ,nezvyčajný‘ a k spôsobu, akým je niekedy 

použitý v Mojom Novom Zjavení. Toto je ako odpoveď na Danove obavy 

ohľadom jeho správneho použitia. V Mojom Novom Zjavení je veľmi často, aj keď 

nie vždy, tento termín použitý v inej konotácii, než je jeho typická anglická 

definícia alebo značenie. Pri našom použití je termín ,nezvyčajný‘ definovaný ako 

opis niečoho, čo neexistuje inde či v inom čase a čo nie je možné v žiadnej inej 

modalite alebo manifestácii, jedine v tej, ktorá je opisovaná alebo ktorej je to 

prisudzované v kontexte diskutovanej témy ohľadom niekoho či niečoho.) 

Súčasne Som bol z pozície tých kontinentov, prostredníctvom ich reflexie a spätnej 

väzby do svetov, s ktorými v tom čase súvzťažili, schopný vytvoriť v nich určité 

dôležité podmienky pre ich vlastný rozvoj a pokrok a pre manifestovanie ich 

vlastného jedinečného života a prirodzenosti. Bez vytvorenia týchto vhodných 

podmienok z pozície ich reflexií a súvzťažností by nemohli dosiahnuť tento cieľ. 

Toto vyhlásenie musíte chápať takým spôsobom, že konečné výsledky snáh 

všetkých sa môžu manifestovať len v ich vlastných reflexiách vo svetoch, ktoré sú 

vo vzájomnej súvzťažiacej pozícii. Tie kontinenty poskytujú nutnú, rozhodujúcu a 

životne dôležitú spätnú väzbu snáh, ktoré boli vyprodukované v tých súvzťažiacich 

svetoch. Je to ako súvislosť príčiny a následku. Príčinné faktory sú produkované v 

ostatných dimenziách, zatiaľ čo ich následky sú zažívané a majú odozvu v 

najzovňajších svetoch, v tomto prípade na kontinentoch planéty Nula, ktoré 

fungujú v role znášania týchto následkov a poskytujú spätnú väzbu tým svetom, 

kde sú príčiny iniciované. 

Takže väčšinu Svojho súkromného života medzi 18. a 30. rokom Som strávil v 

tejto dôležitej práci. Ako vidíte, tá práca mala mnoho multidimenzionálnych 

aspektov a bola vykonávaná simultánne v mnohých dimenziách, v mnohých 

svetoch a na všetkých kontinentoch planéty Nula. Keď Som dokončil tú časť 

Svojej dôležitej práce, po návrate na miesto Svojho narodenia Som Sa pripravoval 

na vstup do všetkých Pekiel, a najmä do Pekiel pseudo-tvorcov. Teraz Som mal 

všetky správne prostriedky pre uskutočnenie takého vstupu, plne izolujúc Seba i 

negatívny stav, ako aj všetkých jeho obyvateľov od spôsobenia akejkoľvek trvalej 

ujmy alebo deštrukcie komukoľvek či čomukoľvek v jeho doméne. Získaním 

úplného poznania a chápania ľudskej prirodzenosti a prirodzenosti negatívneho 
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stavu z ich vlastnej pozície, a len z ich vlastnej pozície, Som bol schopný 

vybudovať veľmi účinnú izoláciu pre nás všetkých, ktorí sme boli do toho 

zaangažovaní. 

Odpovedajúc na tvoju otázku, ako sa toto všetko týka súčasnej doby a vašich 

vlastných pozícií ako Mojich pravých predstaviteľov; Po prvé, Som schopný 

rozšíriť tú izoláciu na vás všetkých, ktorí čítate tieto slová, ako aj na pseudo-

tvorcov a na všetkých ostatných, zapojených do Veľkej Aliancie. Po druhé, a to je 

najdôležitejšie, tieto informácie sa poskytujú všetkým v negatívnom stave, ktorí to 

budú počúvať počas vášho opätovného čítania. Pomôže im to pochopiť 

najdôležitejší faktor pre ich konečnú konverziu do pozitívneho stavu, ktorý im 

naznačí, že k nim budem prichádzať z ich vlastnej pozície, ako jeden z nich, v tom 

zmysle, že Som Sa vystavil ich životu, aby Som ho videl a prežil ako oni. A nielen 

to, ale hlavne, že Som bol schopný podrobiť si všetky ich zlá a lži z ich vlastnej 

pozície a zmeniť v Sebe všetko z ich pseudo-života na pravý pozitívny život. 

Uskutočnením toho Som im vydláždil cestu, aby urobili to isté, keď pre nich príde 

čas konvertovať do pozitívneho stavu. Prostredníctvom tých skúseností Som im 

všetkým poskytol správne a účinné prostriedky na dosiahnutie tohto 

najdôležitejšieho cieľa, vedúceho k večnému zrušeniu negatívneho stavu. Je veľa 

ďalších aspektov Môjho súkromného života počas diskutovaného obdobia. V tomto 

čase však nemôžu byť zjavené. Niektoré z nich sú takej nezvyčajnej, absolútnej a 

nepochopiteľnej povahy, že nemôžu byť nikdy zjavené. Z toho dôvodu nemôže byť 

o tejto záležitosti nič viac povedané. Prajem ti veľmi príjemný deň, Peter. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za tieto obšírne informácie. 
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Štyridsiaty Siedmy Dialóg 
 

23. februára 1999 

 

Peter: Dnes ráno som skutočne veľmi znepokojený a ustarostený. Keď som 

zaznamenal náš Štyridsiaty Šiesty Dialóg, dostal som e-mail aj nejakú normálnu 

poštu so 16 rôznymi otázkami. Dve z tých otázok prišli z Východného pobrežia 

tejto krajiny a zvyšok prišiel z Českej a zo Slovenskej republiky. Čo ma 

znepokojuje a robí mi starosti, je obsah niektorých tých otázok. Som skutočne 

ohromený. A nielenže som ohromený, ale mám aj vážne pochybnosti, či 

zaznamenávanie týchto Dialógov a ich zdieľanie s ostatnými bol nakoniec taký 

dobrý nápad. Do akej miery podporujú duchovne nebezpečný stav závislosti na 

mne a na Tvojich odpovediach prostredníctvom mňa? Toto vôbec nie je dobré. 

Pripadá mi to, akoby si niektorí čitatelia osvojovali veľmi nevhodnú tendenciu 

vyhýbať sa vlastnej zodpovednosti klásť svoje vlastné otázky a získavať svoje 

vlastné odpovede bez akejkoľvek mediácie skrz kohokoľvek. Čo sa tu deje? 

Pán Ježiš Kristus: Sú to opodstatnené obavy, Peter. To, čo tu správne nastoľuješ, 

je každého zodpovednosť a povinnosť skladať účty za svoj vlastný život, a tým v 

konečnom dôsledku za kladenie svojich vlastných otázok a získavanie svojich 

vlastných odpovedí akýmkoľvek spôsobom, ktorý má k dispozícii — 

prostredníctvom priameho kontaktu so Mnou, prostredníctvom jeho/jej vlastnej 

intuície, prostredníctvom procesu jeho/jej vlastného intelektu, logiky, racionality 

alebo úvahy, alebo jednoducho analýzou svojej vlastnej situácie a položenia, v 

ktorých sa nachádza v každom jednotlivom čase. Niektoré z položených otázok sú 

skutočne veľmi nevhodné a nikdy by nemali byť kladené cez teba. Sú buď príliš 

osobné, alebo sa týkajú niektorých praktických rodinných záležitostí, ktoré sú 

obmedzené na rámec ich vlastného rodinného systému alebo na ich osobné 

rozhodnutie. Príkladom takej otázky je pýtanie sa na výšku životného poistenia, 

ktoré by malo byť poskytnuté členom rodiny dotyčného. Také otázky nemajú 

žiadny význam pre nič multivesmírne, ale svojím rámcom sú obmedzené na tú 

jednotlivú osobu, ktorá ich kladie, a preto by mali byť odpovede na ne určené na 

základe faktorov jeho/jej vlastných rodinných potrieb. Sú príliš obmedzené a 

nemajú žiadny duchovný význam vo všeobecnom zmysle. 

Otázky, ktoré prišli z Českej a zo Slovenskej republiky od štyroch rôznych ľudí, už 

v niektorých prípadoch boli zodpovedané počas zaznamenávania týchto Dialógov. 

Problémom dvoch z tých štyroch jedincov je to, že čítali len dva Dialógy, ktoré 

boli doposiaľ preložené. V takých prípadoch by bolo vhodné zdržať sa kladenia 

akýchkoľvek otázok akejkoľvek povahy, kým nebudú mať príležitosť dôverne sa 

oboznámiť so zvyškom týchto Dialógov. 

Je tu však ďalší dôležitý dôvod, prečo je dovolené, aby sa objavili také otázky. Ako 

vieš, Peter, a ako bolo uvedené v predošlých Dialógoch, jednou z mnohých 
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dôležitých funkcií zaznamenávania a čítania týchto Dialógov je to, že môžu 

aktivovať určité osobné problémy, ktoré by čitatelia mohli mať a ktoré je potrebné 

vyriešiť na osobnej a individuálnej úrovni, bez tvojho angažovania sa. Nezabúdaj 

na dôležitý fakt, o ktorom sme hovorili predtým: Vy všetci sa nachádzate v 

prechodnom období, stávajúc sa z Mojich agentov Mojimi pravými predstaviteľmi. 

Toto prechodné obdobie so sebou nesie dôležitý faktor vášho trénovania sa v 

získavaní odlišného životného štýlu, zhodného s vašou novou rolou a pozíciou. 

Počas tohto tréningového obdobia tieto Dialógy fungujú tiež ako niečo, čo 

odhaľuje staré návyky vašej typickej ľudskej prirodzenosti, ktoré treba natrvalo 

eliminovať. 

Jedným takým zlým a duchovne nesmierne nebezpečným návykom, ku ktorému ste 

všetci náchylní, je spoliehanie sa, že niekto iný alebo niečo iné odhalí vaše vlastné 

problémy, že stanoví prostriedky na zbavenie sa ich alebo ich nápravu a že učiní 

dôležité či menej dôležité rozhodnutia ohľadom potrieb a zápasov vášho 

každodenného života. Existuje tendencia byť takmer paralyzovaný, bez 

podniknutia akýchkoľvek krokov, pokiaľ vám niekto nepovie, čo robiť a ako to 

robiť. 

Ak sú v niekom na základe čítania týchto Dialógov aktivované akékoľvek takéto 

tendencie alebo problémy, potom to len znamená, že mu/jej je dávaná príležitosť 

napraviť alebo zbaviť sa takých nebezpečných tendencií. Ako si môžeš domyslieť, 

Peter, z tých 16 otázok, ktoré si dostal včera, nanešťastie, také tendencie medzi 

niektorými čitateľmi ešte stále existujú. Preto, aj keď majú niektoré ich otázky 

skutočne multiverzálny význam a mali by byť zodpovedané, tie ďalšie, ktoré sú 

osobnejšie, súkromnejšie, intímnejšie a praktickejšej povahy, sú položené nie 

preto, aby boli skutočne zodpovedané, ale aby do pozornosti pýtajúcich sa uviedli 

tie problémy, ktoré v tomto ohľade majú. Aby Som opäť zopakoval, je im dávaná 

príležitosť zistiť tieto problémy a pracovať na zbavení sa ich. Nikto sa nemôže či 

nesmie stať Mojím pravým predstaviteľom, pokiaľ sa ešte stále pridržiava takých 

problémov alebo tendencií. Také tendencie sú typickej ľudskej povahy a povahy 

negatívneho stavu vo všeobecnosti. 

Na druhej strane, niektoré otázky boli položené vo forme prosby o bližšie a 

detailnejšie rozvedenie niektorých záležitostí, o ktorých už bolo hovorené pri 

predošlých príležitostiach. V niektorých prípadoch je také detailné rozpracovanie 

vhodné. V tom prípade je poskytnuté. V ďalších prípadoch nie je vhodné, pretože 

sa odchyľuje od všeobecného zreteľa a vysvetľovania a príliš zachádza do 

zosobnených a individualizovaných aspektov. Dobrým príkladom takej prosby je 

prosba, ktorú si dostal včera, Peter, ktorá žiadala o podrobnejšie vysvetlenie 

prípadu ľudskej obezity. V jednom z predchádzajúcich Dialógov sme poskytli také 

vysvetlenie vo všeobecnejšom zmysle. Bolo sprevádzané príkladom jedného z 

mnohých možných príčinných faktorov výskytu takého ľudského stavu. Týkalo sa 

to nedostatku lásky. Videl si však nebezpečenstvo dávania takých príkladov? 

Osoba, ktorá tú otázku položila, sa okamžite pokúšala usúdiť, že Som hovoril o nej. 
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A predsa, koľkokrát sme naznačili a žiadali, aby sa nič, čo je obsiahnuté v týchto 

Dialógoch, nebralo osobne? 

Čo by sa stalo, keby Som mal vyhovieť prosbe pána Beneša a poskytnúť mu všetky 

podrobnosti, prečo sa u niektorých ľudí vyvinie obezita? Každý prípadný čitateľ by 

zobral jeden či niekoľko, alebo všetky zjavené príčinné faktory a aplikoval by ich 

na seba, bez akéhokoľvek ohľadu na svoje vlastné individualizované, zosobnené a 

súkromné príčiny. V tom prípade by dotyčný jedinec veril lžiam o príčinách svojej 

obezity. Taká viera by ho/ju vtiahla ešte hlbšie do negatívneho stavu a do jeho/jej 

problému obezity. Koniec koncov, negatívny stav je zakorenený v lžiach. Preto, 

keď hovoríme o ľudských problémoch vo všeobecnosti, vám môžeme dať len 

všeobecné odpovede ohľadom ich pôvodu, účelu a príčiny ich objavenia sa. Je 

zodpovednosťou každého jedinca, aby z nich samostatne určil všetky ostatné 

podrobnosti, prečo prijala/a také problémy, prečo súhlasil/a, že ich bude mať, a 

hlavne, či účel, ktorému slúžili v jeho/jej živote, vyčerpal svoju užitočnosť, a preto 

už viac nie sú potrebné alebo žiadané. Existuje veľa dôvodov, prečo niekto súhlasil 

s nadobudnutím problémov, v tomto prípade s obezitou. Keďže je to taký 

individuálny, súkromný a intímny problém, jeho príčinu a dôvod môže správne 

určiť len sám/sama príslušný jedinec. Z duchovného hľadiska je to medzi tým 

jedincom a Mnou. Preto je ten jedinec — duchovne povedané a v duchovnej rovine 

— zodpovedný a povinný skladať účty za to, že položí svoje vlastné otázky a že 

získa svoje vlastné odpovede bez akejkoľvek mediácie od kohokoľvek. Inak môže 

zistiť, že verí lžiam. 

Peter: A čo otázka, ktorú položila jeho manželka Alena? Chce vedieť, či je za 

súčasne existujúcich duchovných podmienok vhodné využívať svoje schopnosti a 

obdarenia na vytvorenie niečoho, čo by bolo prospešné pre všetkých. 

Pán Ježiš Kristus: Nuž, odpoveď na túto otázku by mala byť úplne jasná podľa 

všeobecného chápania princípov Môjho Nového Zjavenia. Ak boli niekomu dané 

nejaké schopnosti alebo tvorivé danosti, boli mu/jej dané za jediným účelom — 

využiť ich za každých okolností. Inak by ich nemal/a. Tu opäť stojíme pred 

záležitosťou zodpovednosti a povinnosti skladať účty. V tomto prípade je to však, 

takpovediac, dvojsmerná ulica. Dovoľ Mi zosobniť to: Ty si zodpovedný za plné 

využitie a aktualizovanie všetkých svojich schopností, darov, talentov a daností v 

prospech všetkých, za každých okolností, bez ohľadu na to, ako ich iní prijímajú. 

Iní, ktorí sú na príjmovom konci, sú zodpovední a povinní skladať účty za to, ako 

na ne reagujú a do akej miery sú ochotní mať z nich prospech. Tvoja vlastná 

zodpovednosť a povinnosť skladať účty je obmedzená len na využitie a 

prezentovanie svojich tvorivých snáh iným, zatiaľ čo ostatní sú zodpovední a 

povinní skladať účty za to, že z nich získajú úžitok. Či to urobia, alebo nie, to už 

nie je tvoja zodpovednosť. Ty robíš so všetkým, čo máš, za každých podmienok a 

okolností, čo môžeš, bez toho, aby si si robil starosti, či niekto bude alebo nebude 

mať z toho osoh. 
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Peter: Alena sa tiež pýta, ako také predmety, vytvorené s láskou a dobrým 

úmyslom, ovplyvňujú iných, najmä za všeobecne negatívnych podmienok, ktoré 

existujú na tejto planéte. 

Pán Ježiš Kristus: V niektorých prípadoch je ich dopad zjavne pozitívny, najmä u 

jedincov s pozitívnym sklonom, ktorí boli Mojimi agentmi, a v niektorých 

prípadoch skryte pozitívny, u väčšiny ľudí. Nezabúdajte na jeden dôležitý fakt: Aj 

keď vaše tvorivé úsilie nepreukáže žiadny dopad alebo neuplatní žiadny vplyv na 

niekoho na jeho/jej vedomej úrovni alebo v súčasnej dobe, tu-a-teraz, vaše dobré, 

milujúce a starostlivé skutky nesmierne prispievajú do zásobárne pozitívneho a 

produktívneho budovania vo všeobecnom vedomí celého ľudstva. Neskôr, v čase 

konca života negatívneho stavu a typického ľudského života vo všetkých jeho čisto 

negatívnych aspektoch, budú využité k úžitku všetkých. Z toho dôvodu by Som 

chcel Alenu silno povzbudiť, ako aj vás všetkých, aby ste pokračovali v tomto 

pozitívnom úsilí a aby ste k úžitku všetkých využili všetky svoje dary, schopnosti, 

talenty a danosti podľa ich najväčších možných potenciálov, a aby ste to robili 

s tým chápaním na mysli, že výsledky vašich dobrých skutkov majú multivesmírny 

dopad a nie sú obmedzené len na vašu vlastnú lokalitu, ba ani na samotné ľudstvo. 

Peter: Ďakujem Ti za objasnenie tejto záležitosti. Dúfam, že Alena bude spokojná. 

A teraz späť k tejto krajine. Máš nejaké komentáre k tvrdeniam o únosoch 

mimozemšťanmi, ako ich minule opisovali napríklad v televíznom programe jednej 

z hlavných televíznych spoločností a ako ich komentoval Michael M. z 

Massachusetts? 

Pán Ježiš Kristus: Významom tých tvrdení je skreslenie pravej reality v tomto 

ohľade. Tie typy tvrdení pochádzajú zo všeobecného povedomia v ľudskej 

nevedomej mysli ohľadom experimentovania a genetickej manipulácie pseudo-

tvorcov a renegátov v minulosti a v súčasnosti, počas ktorých sa pokúšali a 

pokúšajú vyfabrikovať určité tvory s cieľom, ktorý sme opísali inde. To znamená, 

že skutočne v minulosti i v súčasnosti využívali a využívajú niektoré ľudské gény, 

aby vyfabrikovali hybridov podľa svojho vlastného projektu. 

Tejto témy sme sa už dotkli v jednom z predošlých Dialógov. Ako si pamätáš, 

počas mnohých stáročí bolo ľudstvo tajne navštevované rôznymi kontingentmi 

pseudo-tvorcov, dokonca aj v čase ich uväznenia, počas čoho extrahovali rôzne 

vzorky z genetických vlôh nič netušiacich ľudí a vložili do nich rôzne implantáty 

za účelom zaznamenania ich rozvoja a vývoja. To isté robia od svojho prepustenia. 

Také programy o únosoch mimozemšťanmi a o fabrikovaní sentientných hybridov 

vo forme detí, v ktorých využívajú ľudské gény, majú teda v podstate pôvod v 

týchto faktoch. Všetky tieto udalosti a diania sa odohrávajú za scénou vedomého 

uvedomenia väčšiny ľudí. Nemáte ani poňatia, čo sa deje v tomto ohľade v ich 

vlastnej ríši. Tá ríša vám nie je dostupná. Vám ako Mojim pravým predstaviteľom 

by Som odporúčal, aby ste sa takými správami nezaoberali. Vaša rola a úloha je 

teraz iná a nevyžaduje si od vás, aby ste sa zaujímali o také udalosti alebo diania. 
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Peter: A teraz späť k Európe alebo Českej republike — k niektorým otázkam 

položeným Romanom a jeho priateľkou Monikou. Myslím, že niektoré z nich už 

boli zodpovedané v predošlých Dialógoch. Jedna otázka sa týka Herbalifu a druhá 

bola príliš osobná. 

Pán Ježiš Kristus: Odpovede, ktoré boli dané v Dvanástom a čiastočne v 

Trinástom Dialógu plne platia aj na záležitosť Herbalifu. Duchovné 

nebezpečenstvo angažovania sa v takých programoch je jasné. Sú to veľmi 

presvedčivé pasce nastavené negatívnym stavom, aby prostredníctvom takých 

neškodných látok, ako sú bylinky, vitamíny a minerály, uplatnil vplyv na každého, 

kto prejaví záujem. Pseudo-duchovná filozofia, ktorá tvorí základ ich produktov, je 

jedom pre ľudskú myseľ a zotročuje k závislosti od nich. Nedajte sa oklamať 

žiadnym z ich tvrdení. Romanovi by sa odporúčalo počkať na dva zmienené 

Dialógy a dôkladne si ich preštudovať, kým urobí akékoľvek rozhodnutia ohľadom 

prijatia zamestnania od tej spoločnosti. Na druhej strane, toto je súkromnou 

záležitosťou a Romanovi sa odporúča, aby smeroval svoju otázku na Mňa osobne a 

aby sa spoliehal na svoju vlastnú intuíciu v tomto ohľade. Jeho druhá otázka o 

sebarealizácii a o tom, ako sa to týka súčasnosti, je tiež čisto osobnej povahy a 

nemôže byť zodpovedaná prostredníctvom mediátora. Predstava sebarealizácie je 

čisto individuálna a zosobnená záležitosť, ktorá je medzi Mnou a každým 

príslušným jedincom. 

Peter: A teraz k Monikiným otázkam. Jej prvou otázkou je, či je z duchovného 

hľadiska ešte stále bezpečné používať na zistenie a odstránenie zdrojov vlastných 

problémov, najmä tých z úplného detstva alebo z obdobia zárodočného vývoja, 

duchovnú hypnózu. Myslím, že táto otázka už bola zodpovedaná v jednom z 

predošlých Dialógov. 

Pán Ježiš Kristus: Áno, Peter, bola. Krátko si však opätovne zopakujme, čo bolo 

o tom povedané predtým. Túto jednotlivú metódu, ktorú si ty osobne vyvinul a 

realizoval, Peter, nanešťastie pre vás všetkých prevzali sily negatívneho stavu. Z 

toho dôvodu by mohlo byť duchovne nebezpečné používať ju za účelom návratovej 

regresie a liečby svojich problémov. Nebezpečenstvo nepramení zo samotnej 

metodológie, ale zo schopnosti rôznych negatívnych entít ovplyvňovať samotný 

proces takým spôsobom, aby vás kŕmili všemožnými klamstvami a skresleniami o 

zdroji vašich problémov a aby do vašej mysle implantovali falošné spomienky. 

Nanešťastie, tie falošné spomienky na vás natoľko zapôsobia, že by ste mali jedine 

ten dojem, že sú skutočné, autentické a pravé a že to, čo vám hovoria, sa vo vašej 

minulosti skutočne stalo. Pretože to tak nie je, verili by ste klamstvám o sebe a o 

svojich zážitkoch. Takým spôsobom by ste nevyriešili svoje problémy, ale dodali 

by ste im viac podnetov pre ich pokračovanie, alebo by ste získali náhradné 

problémy, ktoré by mohli byť horšie než tie, ktoré ste boli schopní eliminovať. 

Toto je spôsob, akým sú sily negatívneho stavu schopné chytiť ľudí do pasce 

presvedčiac vás, že vám môžu poskytnúť vyliečenie. Áno, mohli by byť schopné 

oslobodiť vás od niektorých problémov, ale pretože by ste prijali ich lož pod 
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rúškom pravdivosti a nefalšovanosti, dopadli by ste tak, že by ste ich nahradili 

oveľa horšími problémami, než boli tie, čo ste mali predtým. 

Využívanie tejto metódy je v súčasnosti nebezpečné najmä pre niekoho, kto číta, 

prijíma a praktizuje Moje Nové Zjavenie. Duchovná hypnóza bola všeobecným 

nástrojom, aplikovateľným na všetkých vtedy, keď neexistovalo nič iné takej 

povahy a keď boli také všeobecné nástroje účinné a užitočné. Avšak s faktorom 

zhusťovania negatívneho stavu na planéte Nula všetky také všeobecné, paušálne 

praktiky úplne prevzal negatívny stav. 

Ako bolo uvedené predtým, aby sa anulovala táto situácia, agenti pozitívneho stavu 

museli zmeniť spôsob, akým mali riešiť svoje vlastné záležitosti alebo problémy. 

Namiesto tohto všeobecného, všetko zahrnujúceho prístupu došlo k posunu k úplne 

individualizovanému a zosobnenému prístupu. Preto akýkoľvek pokus Mojich 

predstaviteľov použiť starý prístup by ich dostal do značného duchovného 

nebezpečenstva. Jeho použitím by neúmyselne otvorili dvere renegátom a ich 

prisluhovačom, aby ich nakazili a aby ich život učinili ešte biednejším a 

neznesiteľnejším. 

V tomto ohľade je teda radou, aby ste našli svoju vlastnú individualizovanú a 

zosobnenú metódu, ktorá by bola aplikovateľná len na vás, a na nikoho iného. Táto 

záležitosť je opäť medzi Mnou a vami. Ak nie ste schopní mať priamy hmatateľný 

kontakt so Mnou, musíte používať svoju intuíciu alebo akékoľvek iné zdroje, ktoré 

sú vám osobne k dispozícii (intuitívne vnuknutie, logiku, rozum, intelekt, 

racionalitu, vnútorný pocit, atď.). Okrem toho, čítanie a praktizovanie Môjho 

Nového Zjavenia kvôli princípu, bez pripájania akýchkoľvek podmienok a 

sústredenie sa na Moju prítomnosť vo vás, aj keď nemáte žiadny zjavný pocit tej 

prítomnosti, poprosiac Ma, aby Som vám pomohol zbaviť sa vašich problémov — 

ak je čas a ak je správne oslobodiť sa od nich — môže fungovať dokonca lepšie 

než akékoľvek staré metódy. V tomto momente nepotrebujete nič iné. 

Peter: Jej ďalšia otázka je zaujímavá. Je možné, aby moje (jej) duchovné a 

duševné stavy pozitívnej povahy, alebo niekedy dokonca negatívnej povahy, 

ovplyvňovali meteorologické podmienky a procesy vo fyzickej ríši, tak ako sú 

ovplyvňované v pozitívnom stave? 

Pán Ježiš Kristus: Áno i nie. Toto je dvojzmyselná odpoveď. Na planéte Nula nie 

je kvôli jej pozícii a funkcii, v jej role najkrajnejšej externalizácie, stav mysle 

žiadneho jedinca, či už pozitívny alebo negatívny, sám osebe a sám od seba 

schopný priamo uplatniť taký vplyv. Toto je časť ,nie‘ danej odpovede. Avšak 

ľudstvo ako celok dokáže, môže a skutočne ovplyvňuje meteorologické podmienky 

na planéte Nula. Čím je ľudstvo negatívnejšie, tým nepriaznivejšie sú 

meteorologické podmienky. Vaše individuálne príspevky k jeho všeobecnej 

zásobárni, v ktorej sú uložené negatívne a nepriaznivé stavy mysle všetkých, 

fungujú ako prírastkový faktor vzhľadom k celovej klíme, v ktorej ľudstvo pôsobí. 
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V tomto zmysle skutočne ovplyvňujete meteorologické podmienky na vašej 

planéte. Toto je časť ,áno‘ danej odpovede. Vaše pozitívne príspevky, keby tak 

malo urobiť dostatočné množstvo ľudí, môžu zmierniť nepriaznivé meteorologické 

podmienky. Ako však negatívny stav dosahuje svoj najhustejší stav na tejto 

planéte, pozitívne vstupy sú minimalizované, alebo v súčasnosti takmer zmizli, a 

negatívne sú maximalizované. Tento proces sa následne odzrkadľuje v drsnejších a 

drsnejších meteorologických podmienkach na planéte Nula a inde v Zóne 

Vymiestnenia, kde pôsobia faktory, ktoré s nimi súvzťažia. 

Peter: Monikina ďalšia otázka sa týka pohlavného styku dvoch partnerov, ktorí sú 

od Tvojho Nového Zjavenia. Chcela by vedieť, že ak je výsledkom pohlavného 

styku — ku ktorému dochádza súčasne na duchovnej a duševnej úrovni — 

zrodenie nejakej idey, ktorú použiješ na stvorenie novej sentientnej entity, či by to 

nebolo porušením základného duchovného zákona, že všetko postupuje zvnútra 

von? Aké by boli dôsledky takého aktu pre planétu Nula, Zónu Vymiestnenia a 

všetko ostatné? 

Pán Ježiš Kristus: Bolo by múdre, keby si Monika a všetci ostatní dôkladne 

opätovne prečítali dvadsiatu a dvadsiatu druhú kapitolu Nového Zjavenia Pána 

Ježiša Krista. Je jasné, že takmer nič, čo sa odohráva v pozitívnom stave v tomto 

ohľade, nie je aplikovateľné na ľudský pohlavný styk. Toto platí aj ohľadom 

pohlavného pomeru medzi dvoma osobami opačného pohlavia, ktoré sú Mojimi 

pravými predstaviteľmi. Nech je akokoľvek, ešte stále sú ľuďmi a používajú na 

taký pomer ľudské telo. Preto sú — čo sa týka ich pohlavného prejavu — 

obmedzení a blokovaní v schopnosti produkovať všetky dôsledky takých 

pohlavných aktov podobným spôsobom, ako sa to deje v pozitívnom stave. Na 

planétu Nula nemôžete aplikovať tie isté pravidlá a ten istý význam sexuality, aké 

platia v pozitívnom stave. 

Kvôli lepšiemu objasneniu tejto záležitosti si opätovne zopakujme hlavné účely 

funkcie takého pohlavného styku. Ako si pamätáš, sexualita bola v jej všeobecnom 

ponímaní považovaná za hlavný nástroj pre zdieľanie. V tomto zmysle nie je 

obmedzená len na pohlavný styk. Jej funkcia je oveľa širšia. Toto však platí 

predovšetkým len pre pozitívny stav. V ľudskom živote bola kvôli jeho 

genetickému poprepájaniu obmedzená — v rámci jej funkcie — na rodenie detí a 

na vonkajší prejav jej procesu na čisto fyzickej a, v obmedzenom zmysle, tiež na 

duševnej úrovni. Do sexuálnych zážitkov smelo byť zahrnutých veľmi málo, alebo 

takmer nič z jej duchovných aspektov. Berte do úvahy najdôležitejšiu a 

najrozhodujúcejšiu rolu sexuality pre všetkých. Po prvé, je to získavanie väčšieho 

a hlbšieho poznania Mňa, iných a seba samého/samej. Po druhé, je to zrod nových 

a jedinečných ideí, aby boli obdarené jedinečným sentientným životom. Po tretie, 

je to radosť, rozkoš, potešenie, pocit blaženosti a relaxácia a príležitosť zdieľať 

seba samého s niekým opačného pohlavia na základe vzájomného konsenzuálneho 

súhlasu. V ľudskom živote bol pridaný ďalší účel, obmedzený v podstate na 

fyzické narodenie sa ďalšej jedinečnej ľudskej bytosti. 
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Byť zaangažovaný v pohlavnom styku na akejkoľvek úrovni nutne neznamená, že 

budú aktivované všetky tri tieto funkcie, alebo že výsledok akéhokoľvek 

pohlavného styku skončí vyvolaním všetkých troch jeho faktorov. Môže ich 

vyvolať, ale aj nemusí. Vo väčšine prípadov, najmä v pohlavnom styku medzi 

dvoma ľuďmi pozitívnej povahy, napríklad dvomi Mojimi predstaviteľmi 

opačného pohlavia, to bude za účelom tretieho faktora. Veľmi zriedka to vyvolá 

všetky tri. Preto ak v minulosti akýkoľvek pohlavný styk skončil pri jeho druhej 

funkcii, viedlo to k narodeniu sentientných entít na všetkých úrovniach, vrátane 

ľudskej bytosti na tejto úrovni. Z dvoch pozitívnych ľudí, Mojich agentov, sa 

zvyčajne, nie však vždy, narodili pozitívne sentientné entity a ľudia. Z dvoch 

negatívnych ľudí alebo vlastných ľudí sa narodil buď agent negatívneho stavu, 

alebo vlastný ľudský tvor. V súčasnosti sa však situácia úplne zmenila. Na planéte 

Nula sa už viac nerodia žiadni pozitívni agenti alebo vlastní ľudia. Dôvod tohto 

usporiadania bol vysvetlený predtým. Z toho dôvodu bude akýkoľvek pohlavný 

styk medzi Mojimi predstaviteľmi, pokiaľ sú v ľudskom živote na planéte Nula, 

obmedzený na prvý a tretí faktor. Druhý faktor, narodenie sa nových sentientných 

entít a ľudí, pokiaľ na to nebudú zvláštne okolnosti, je z ich pohlavného styku 

vylúčený. 

Toto vysvetlenie by tiež dávalo odpoveď na Monikinu otázku ohľadom štyroch 

scenárov pohlavného pomeru v rozmanitých situáciách a s rozmanitými 

motiváciami, potrebami, prístupmi a orgazmickými zážitkami. Nech je braný do 

úvahy ktorýkoľvek scenár, za súčasne existujúcich duchovných podmienok sa z 

takého pomeru nič nenarodí, pokiaľ ešte stále žijete na planéte Nula. Ak sú 

motivácie, úmysly, potreby a prístupy k pohlavnému styku na obidvoch stranách 

pozitívne a harmonické, potom je aktivovaný prvý a tretí faktor. Inak je buď 

neutrálny, alebo má negatívne dôsledky, ako je neuspokojenie, pocity prázdnoty, 

nepochopenie a podobné stavy. Toto sa môže stať medzi dvoma sexuálnymi 

partnermi aj vtedy, keď sú obaja Mojimi oddanými, lojálnymi a vernými 

služobníkmi. Dôvod, prečo by to mohlo mať taký neželateľný dôsledok dokonca aj 

pre nich, je ten, že môžu byť z úplne iných duchovných úrovní a môžu úplne inak 

chápať a prijímať Moje Nové Zjavenie. V tomto časovom bode nemožno o tejto 

záležitosti nič povedať. Môžeme sa k nej vrátiť v budúcnosti — ak to bude 

potrebné. 

Peter: Jej ďalšia otázka sa týka hudby. Odpoveď na túto otázku je jasná. Týka sa 

toho, aký druh hudby možno považovať za pozitívny a aký druh za negatívny. 

Pán Ježiš Kristus: Predovšetkým, klasická hudba je pozitívna. Rovnako aj jemná, 

relaxačná, nežná, pokojná a ukľudňujúca hudba. Súčasná hudba, ktorá je atonálna a 

disharmonická, ako aj moderný rock v rôznych jeho formách, je výtvorom 

negatívneho stavu. Ľudová hudba, country a westernová hudba môže mať určitú 

pozitívnu konotáciu. Vo väčšine prípadov je však neutrálna. Kvôli 

individualizovaným a zosobneným chutiam v tomto ohľade by sa mal každý pri 
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výbere hudby alebo akéhokoľvek typu zábavy riadiť svojou intuíciou. Obráťte sa 

na svoju intuíciu a na Moju prítomnosť v nej. 

Peter: Jej posledná otázka sa týka súvzťažnosti pálenia aromatických kadidiel, 

používania aromatických tyčiniek, kadidelníc a podobných praktík. 

Pán Ježiš Kristus: Všetko sú to vonkajšie rituály. Kvôli tomu majú v súčasnosti 

len negatívnu konotáciu a súvzťažnosť. V niektorých prípadoch, najmä u vás — 

Mojich predstaviteľov, môžu evokovať veľmi nepríjemné stavy, signalizujúce 

prítomnosť negatívnych duchov, ktorí sú takými arómami a vôňami priťahovaní. 

Avšak tým ľuďom, ktorí majú negatívne dispozície a ktorí majú pôžitok zo 

skreslení, neprávd a vonkajších rituálov, môže také pálenie kadidiel a arómy 

poskytnúť príjemný zážitok, pretože im dodávajú falošný pocit pokoja a 

bezpečnosti. Radí sa vám, aby ste sa im vyhli. 

Peter: Myslím, že by to pre dnešok malo byť všetko. Ďakujem Ti veľmi pekne za 

tvoj vstup. 

Pán Ježiš Kristus: Rado sa stalo. Áno, to by malo byť pre dnešok všetko. Prajem 

ti pekný a príjemný deň, Peter. 
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Štyridsiaty Ôsmy Dialóg 
 

24. februára 1999 

 

Peter: Než položím svoju vlastnú otázku, chcel by som sa Ťa opýtať, či máš niečo 

dodať alebo vysvetliť ohľadom čohokoľvek, čo bolo povedané alebo zjavené 

doteraz. 

Pán Ježiš Kristus: Ďakujem ti, Peter, že si sa Ma najskôr na to opýtal. Áno, 

skutočne mám čo dodať a bližšie spresniť, ohľadom témy diskutovanej včera, ktorá 

je zaznamenaná v Štyridsiatom Siedmom Dialógu. Včera si bol príliš fyzicky 

unavený a emocionálne rozrušený a veľmi znepokojený ohľadom všetkých tých 

otázok, ktoré sa na teba vyvalili. Príliš si sa začínal obávať, takmer strachovať, že 

niektorí čitatelia týchto Dialógov sa stávajú príliš závislými na tebe a na našich 

dialógoch, namiesto toho, aby prevzali zodpovednosť a povinnosť skladať účty za 

svoj vlastný život a za kladenie svojich vlastných otázok a získavanie svojich 

vlastných odpovedí zo svojho vlastného vnútra. Kvôli tomu Som sa rozhodol 

skončiť včera náš dialóg bez ďalších komentárov, aby Som ti dal dostatok času 

vychladnúť a pozrieť sa na túto situáciu z objektívnejšej perspektívy. Teraz 

môžeme v našej diskusii pokračovať. 

Jedným bodom ohľadom celej tejto situácie, ktorý včera nebol uvedený, bolo to, že 

sily negatívneho stavu sú schopné využiť niektorých čitateľov týchto Dialógov — 

ich typické ľudské tendencie a očakávania, že im bude povedané, čo robiť a ako to 

robiť — aby sa ti pomstili, Peter. Sily negatívneho stavu veľmi dúfajú, že pomocou 

využitia tvojich opodstatnených a správnych starostí ohľadom faktora potreby 

niektorých čitateľov byť závislí od tvojho vstupu budú schopné narušiť a skončiť 

naše dialógy a tvoje zaznamenávanie týchto dialógov v prospech všetkých 

zainteresovaných. Využívajú tvoje obavy, vkladajúc do tvojej mysle značné 

pochybnosti a mučivú úzkosť ohľadom toho, či je vhodné pokračovať v tomto 

úsilí. A nielen to, ale či bolo vôbec takým dobrým nápadom pustiť sa do týchto 

dialógov. Sily negatívneho stavu opäť uvádzajú do tvojej pozornosti vyhlásenie, 

ktoré Som učinil pred niekoľkými rokmi v Koroláriách..., že k tebe neprídu žiadne 

ďalšie doplnky a že nebude dovolené rozširovať alebo zdieľať s nikým žiadny 

písomný materiál. Samozrejme, pokojne zabúdajú na to, čo Som povedal vo 

Svojom vyhlásení o platnosti a aplikovateľnosti jeho obsahu len na tu-a-teraz, čiže 

len na tamtú dobu, nie však na túto dobu. 

Môžeš sa teda zbaviť svojich obáv, pocitov úzkosti a znepokojení ohľadom týchto 

záležitostí a pokračovať v našich dialógoch vždy, keď je to potrebné a ak je to 

potrebné. Okrem toho, keby ťa niektorí prosili, aby si smeroval ich otázky na Mňa 

cez seba, pokiaľ to budú otázky, ktoré sú úplne nevhodné alebo majú príliš osobnú 

povahu, môžeš jednoducho, pokojne a kľudne uviesť do ich pozornosti nevhodnosť 

ich požiadaviek. Pochopia a budú akceptovať tvoje láskavé napomenutie. Dúfajme, 
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že po prečítaní tohto Dialógu to prestanú robiť. Nepočítaj však s tým. Ľudská 

prirodzenosť je príliš vzdorovitá a nepredvídateľná, aby sa opäť nepokúsila klásť 

nevhodné a osobné typy otázok. Keby sa malo opäť stať niečo také, môžeš im 

jednoducho ešte raz vysvetliť, prečo by bolo pre nich individuálne duchovne 

nebezpečné, keby si mal sprostredkovať Moje odpovede na ich otázky. 

Peter: Ďakujem Ti za toto vysvetlenie. Chápem to a urobím presne, ako navrhuješ. 

Je ešte niečo, čo by Si chcel uviesť do našej pozornosti, kým položím svoju 

otázku? 

Pán Ježiš Kristus: Áno, Peter, je. Musíme ďalej rozvinúť Monikine otázky. Kvôli 

tvojej únave a obavám neboli plne zodpovedané. Hovorím o jej štyroch scenároch, 

ktoré sa môžu udiať pri pohlavnom styku medzi dvoma agentmi pozitívneho stavu 

na planéte Nula. Aj o možnom porušení multivesmírneho zákona postupovania 

všetkého zvnútra von. 

Začnime s možnosťou tohto porušenia a potom prejdime k vysvetleniu výsledku jej 

štyroch scenárov. Monika by si už teraz mala byť vedomá vďaka Môjmu Novému 

Zjaveniu, že negatívny stav a jeho finálny produkt — ľudský život, boli založené 

na porušení všetkých zákonov a na vytvorení svojich vlastných pseudo-zákonov, 

ktoré riadia ich vlastný život a všetky ich inštitúcie. Keďže sexualita, ako vieš, bola 

hlavným nástrojom pre nastoľovanie, prenášanie a realizovanie týchto pseudo-

zákonov v ľudskom živote a v živote negatívneho stavu vo všeobecnosti, bola to 

samotná sexualita, v ktorej bol najviac porušený duchovný zákon multivesmíru. 

Zatiaľ čo v pozitívnom stave počas pohlavného styku všetko postupuje z dvojitého 

vnútra–vnútra k dvojitému vonku–vonku (dvaja sexuálni partneri opačného 

pohlavia!), v negatívnom stave, a najmä v ľudskom živote, zakorenenom v 

najväčšom zovňajšku, je všetko hore nohami, čiže počas ich pohlavného styku ide 

všetko z dvojitého vonkajška–vonkajška k dvojitému vonkajšku–vonkajšku. Kvôli 

tomuto usporiadaniu ľudského života a negatívneho stavu vo všeobecnosti 

akékoľvek idey, ktoré by mohli byť takým aktom vytvorené, boli využité na zrod 

buď negatívnej entity, alebo vlastného ľudského tvora. Ako však vieš, v súčasnosti 

sa z takých ideí rodia len negatívne a/alebo zlé entity. Z tých ideí sa narodí buď 

úplne nová negatívna a/alebo zlá entita, alebo je taký pohlavný styk využitý 

niekým v Peklách, aby sa vtelil na planétu Nula. Tak či onak, tá entita je vždy 

negatívna a/alebo zlá. Určitú dobu sa už na planéte Nula nerodia žiadni vlastní 

ľudia. 

Kvôli tejto situácii v negatívnom stave a v ľudskom živote by bolo ťažké hovoriť o 

Monikinej obave, že existuje možnosť porušenia zmieneného zákona. To, že by 

taká možnosť nastala v pozitívnom stave, je nepredstaviteľné. 

V čase, keď bolo agentom Môjho pozitívneho stavu, ako aj vlastným ľuďom 

dovolené inkarnovať sa na planéte Nula, agenti pozitívneho stavu umiestnení na 

vašej planéte boli prostredníctvom ich pohlavného styku veľmi často využívaní na 
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generovanie buď pozitívnych ideí, alebo ideí ľudského typu. Pozitívne idey 

poskytli prostriedky pre zrod pozitívneho agenta a ľudské typy ideí pre zrod 

vlastných ľudí. V závislosti od zvolených génov a od duchovnej dispozície počas 

pohlavného styku mohol mať taký ľudský tvor buď pozitívne, alebo negatívne 

sklony. 

Situácia s Mojimi agentmi na planéte Nula sa však úplne zmenila odvtedy, ako už 

viac nikomu z pozitívneho stavu nie je dovolené inkarnovať sa na planéte Nula; a 

ani žiadnym vlastným ľuďom narodiť sa tam. Táto zmena je ešte výraznejšia za 

súčasnej situácie, počas ktorej sa práve stávate Mojimi pravými predstaviteľmi, 

zanechávajúc svoje bývalé roly a pozície ako Moji agenti alebo agenti pozitívneho 

stavu. 

A toto nás privádza k Monikiným štyrom scenárom. Než bude opísaný prvý scenár, 

uvážme nasledovný: Obidvaja sexuálni partneri opačného pohlavia, ktorí boli 

Mojimi agentmi a teraz sú Mojimi predstaviteľmi, k sebe vzájomne pristupujú 

kvôli pohlavnému styku s vhodnou, správnou a iba s pozitívnou motiváciou. Aký je 

výsledok takého aktu? Sú z neho vytvorené nejaké idey, ktoré by mohli byť využité 

pre zrod sentientnej entity, a ak sú, aký typ sentientnej entity sa z nich zrodí? 

Ako bolo uvedené vyššie, v minulosti bol taký akt využitý na zrod buď pozitívnej 

entity, alebo vlastného ľudského tvora. V súčasnosti to tak nie je. Pohlavný styk 

tejto povahy je využitý buď pre prvý faktor — získanie väčšieho poznania a 

chápania Mojej Prirodzenosti, prirodzenosti iných a svojej vlastnej prirodzenosti; 

alebo pre tretí faktor — rozkoš, radosť, potešenie, relaxáciu a zdieľanie; alebo aj 

pre prvý, aj pre tretí faktor. Kvôli zákazu rodiť sa na tejto planéte, ktorý sa týka 

všetkých z pozitívneho stavu a vlastných ľudí, výsledok takéhoto pohlavného styku 

už viac negeneruje idey, ktoré by mohli byť využité na taký zrod. 

Monikin prvý scenár: Ak dvaja agenti pozitívneho stavu, spojení s Mojím Novým 

Zjavením, nadviažu vzájomný kontakt kvôli pohlavnému styku a obidvaja k nemu 

z toho či onoho dôvodu pristupujú so zlou motiváciou a úmyslom, mohol by taký 

akt vytvoriť idey pre zrod sentientnej entity? A ak áno, aký druh entity by to bol? 

V závislosti od povahy a obsahu takého negatívneho úmyslu a motivácie by skončil 

buď spontánnym potratom akýchkoľvek takých ideí, alebo by žiadne také idey 

neboli vytvorené; alebo, v niektorých zriedkavých prípadoch, ak by ich úmysel aj 

motivácia boli extrémne negatívne a ak by neboli opatrní, čiže ak by nepoužili 

antikoncepčné prostriedky, sily Pekiel by mohli také idey využiť a vnútiť im zrod 

negatívnej entity. 

Druhý scenár: Rovnako ako vyššie, lenže v tomto prípade by jeden sexuálny 

partner pristupoval k tomuto aktu s pozitívnym, dobrým a správnym úmyslom a 

motiváciou a druhý s veľmi negatívnym, nevhodným, nečistým a zmyselným 

úmyslom a motiváciou. Sú z takého aktu splodené nejaké idey a ak sú, aký druh 

sentientnej entity by sa zrodil z takého aktu? 
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Takto by to bolo, keby akékoľvek idey, vytvorené z takého aktu, skončili ich 

spontánnym potratom. Partner s pozitívnym úmyslom a motiváciou by mal určitý 

obmedzený pocit Mojej prítomnosti v sebe a určité obmedzené pocity uspokojenia, 

ale také pocity by boli kontaminované a stali by sa dvojzmyselnými kvôli 

negatívnemu a nevhodnému prístupu druhého partnera. 

Tretí scenár: Obidvaja bývalí agenti pozitívneho stavu, spojení s Mojím Novým 

Zjavením, ktorí by vzájomne pristupovali k pohlavnému styku len s čistým a 

pozitívnym úmyslom a motiváciou, ale jeden partner dosiahne orgazmus skôr než 

druhý, a tak nie sú schopní mať súčasný orgazmus. Môže sa niekto narodiť z 

takého aktu? A ak je taký zrod uskutočniteľný, aký typ sentientnej entity by to bol 

alebo bola? 

V minulosti mohol taký akt produkovať idey, ktoré boli využité na zrod buď 

pozitívnej sentientnej entity, alebo vlastného ľudského tvora. Nezabúdajte na jeden 

dôležitý fakt, že na duchovnej a duševnej úrovni, a teda v duchovnom svete faktor 

časopriestorových požiadaviek nie je problém. Významné je len to, že taký 

orgazmus nastal. Zatiaľ čo na planéte Nula, ktorá je viazaná časopriestorovými 

požiadavkami, môže dôjsť k postupnému prežitiu orgazmu, v ostatných dimenziách 

sú vnímané ako súčasné. Je teda úplne jedno, v akom časovom rámci nastal 

orgazmus. Okrem toho, v kontexte typickej ľudskej sexuality nie je pre mužského 

partnera nezvyčajné dosiahnuť orgazmus skôr než pre ženskú partnerku. U starších 

mužov môže nastať orgazmus neskôr než u ich ženských partneriek. Takýmto 

spôsobom bola pôvodne splodená ľudská anatómia, fyziológia, biológia a mentalita 

sexuality. V súčasnosti však nie sú vytvárané žiadne idey, čo sa týka druhého účelu 

sexuality — zrodu akéhokoľvek typu sentientnej entity. Namiesto toho je 

aktivovaný prvý a tretí faktor (poznanie a rozkoš). 

A nakoniec štvrtý scenár: To isté ako vyššie, ale jeden partner je schopný mať 

veľa orgazmov počas pohlavného styku, zatiaľ čo druhý má len jeden. Koľko 

sentientných entít sa narodí z tejto situácie, ak vôbec nejaká? 

Predovšetkým, schopnosť mať niekoľko orgazmov počas každého aktuálneho 

pohlavného styku je len ženskou výsadou. Je nesmierne zriedkavé, že muž je 

schopný mať viac orgazmov za sebou takým istým spôsobom ako žena. V 

obrovskej väčšine prípadov môže mať muž počas každého jednotlivého 

pohlavného styku len jeden orgazmus. Vo veľmi mladom veku môže mať niekedy 

chlapec-teenager dva orgazmy počas jedného spojenia. Čím je starší, tým je menej 

pravdepodobné, že muž zažije taký jav. Muži potrebujú mať určitú prestávku pri 

pohlavnom styku, aby boli schopní dosiahnuť ďalší orgazmus. Čím je starší, tým 

dlhší čas potrebuje na to, aby k tomu došlo. Opäť, takýmto spôsobom pseudo-

tvorcovia štruktúrovali ľudskú sexualitu. 

Samozrejme, v súčasnosti nie sú počas tohto jednotlivého aktu vytvárané žiadne 

idey pre zrod akejkoľvek sentientnej entity, pokiaľ, samozrejme, obidvaja partneri 
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neprikročia k takému aktu s úplne nesprávnym, negatívnym, nevhodným a zlým 

úmyslom a motiváciou. V tom prípade, ako bolo naznačené vyššie, môžu sily 

negatívneho stavu využiť taký akt na svoje vlastné škodlivé ciele. V minulosti sa z 

týchto typov aktov mohla zrodiť buď pozitívna entita, alebo vlastný ľudský tvor, v 

závislosti od potrieb, ktoré v tom čase existovali. Bez ohľadu na to, koľko 

orgazmov bolo zažitých, nie množstvo sa počítalo v tomto ohľade, ale fakt 

samotného pohlavného styku a úmysel, kvôli ktorému bolo k nemu prikročené a s 

akým bol vykonaný. Vo väčšine prípadov sa teda z tohto jednotlivého aktu narodila 

na planéte Nula len jedna sentientná entita. 

Všetky tieto narodenia sa však v minulosti vyskytovali ako dôsledok ideí 

vytvorených dvoma pozitívnymi agentmi na planéte Nula. Avšak dokonca aj v 

minulosti boli pravidlá pre odohranie sa týchto aktov na planéte Nula iné než v 

pozitívnom stave. Odporúča sa vám teda, aby ste sa nepokúšali prenášať alebo 

aplikovať pravidlá pozitívneho stavu na podmienky, aké ste mali vtedy na tejto 

planéte a za akých pôsobíte v súčasnosti. Kvôli špecifickosti, jedinečnosti a 

intimite takých pohlavných aktov a pretože vo vašom jednotlivom prípade, v 

prípade Mojich pravých predstaviteľov, sú také akty prísne individualizované, 

zosobnené a súkromné, je vašou vecou, aby ste stanovili z pozície svojej vlastnej 

intuície, aký druh výsledku by mal, mohol mať a mal mať akýkoľvek váš pohlavný 

pomer. Kvôli tomuto faktu nemôže byť o tejto záležitosti nič viac povedané. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za toto vysvetlenie. Dúfam, že Monika z Českej 

republiky, i keď pôvodne zo Slovenskej republiky, bude spokojná. A teraz by som 

chcel položiť svoju vlastnú otázku, ak nemáš nič iné. 

Pán Ježiš Kristus: Pokračuj, Peter, svojou otázkou. Nateraz Som skončil s Mojím 

upresňovaním požadovanej záležitosti. 

Peter: Aj keď bolo v knihách Tvojho Nového Zjavenia zjavených veľa vecí 

ohľadom lživého pojmu reinkarnácia, chcel by som sa s Tebou k tejto záležitosti 

vrátiť. Dôvod pre túto prosbu tkvie v jednom incidente, ktorý nebol doteraz nikdy 

náležite vysvetlený alebo odhalený. Tom Oudal z Texasu a ja sme diskutovali o 

tejto záležitosti v súkromnom rozhovore. Týka sa Tvojho vyhlásenia o Jánovi 

Krstiteľovi, v ktorom Si naznačil, že to bol prorok Eliáš. Prívrženci koncepcie 

reinkarnácie využívajú toto Tvoje vyhlásenie ako najsilnejší dôkaz, že taká vec ako 

doslovná fyzická reinkarnácia existuje. Smiem Ťa pokorne poprosiť, aby Si vrhol 

trochu svetla na túto záležitosť? 

Pán Ježiš Kristus: Samozrejme, Peter, rád to urobím. Aj keď tvoje vysvetlenie 

Tomovi o Eliášovi a Jánovi Krstiteľovi vysvetlilo túto záležitosť úplne a správne, 

kvôli ostatným čitateľom týchto Dialógov Mi dovoľ opäť ju doplniť. 

Pokiaľ ide o lživú koncepciu reinkarnácie, zo všeobecného hľadiska, keby to bola 

pravda a také čosi ako doslovná fyzická reinkarnácia by mala existovať a keby 

Som mal použiť vaše vyjadrenie na opísanie Môjho postoja ohľadom tejto 
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záležitosti, čo často robím, Peter, potom by Som musel povedať, že veriť takému 

lživému pojmu je urážkou Môjho Absolútneho Tvorivého Úsilia. Uváž toto: Aké 

hlavné faktory sa nachádzajú v pozadí tohto pojmu? Potreba dostať odplatu a/alebo 

odmenu za všetko, čo ste urobili počas ktorejkoľvek vašej predošlej reinkarnácie 

do života planéty Nula. Skutočne veríte, že planéta Nula by so svojím ľudským 

životom bola schopná spravodlivým a objektívnym spôsobom poskytnúť každému 

podmienky, ktoré by spĺňali požiadavky takzvanej osobnej karmy? Taký 

predpoklad je úplne a kompletne nesprávny, pretože jedinec by sa neustále 

reinkarnoval do života ďalších problémov, ktorými je ľudský život presýtený. Tak 

by si prinášal späť svoje staré problémy a získaval nové, znásobujúc tie problémy 

donekonečna. A nielen to, ale tým by prispieval k budovaniu zásobárne 

negatívneho stavu, z ktorej by mohol byť negatívny stav zásobovaný všetkými 

tými znásobenými problémami, aby tiež pokračoval vo svojom pseudo-živote 

donekonečna. Koniec koncov, negatívny stav žije a funguje prostredníctvom nich. 

Jedným z dôvodov, prečo nikomu nedovolím, aby sa fyzicky a doslovne 

reinkarnoval na planétu Nula do ľudského života, je to, aby Som zabránil, aby sa to 

niekedy stalo. V multidimenzionálnej modalite bytia a existencie a pseudo-bytia a 

pseudo-existencie existujú namiesto toho iné miesta, kde je jedinec schopný 

dosiahnuť ciele odmien a trestov bez potreby vracať sa späť do niečoho, čo by 

mu/jej to len nesmierne zhoršovalo. 

Vráťme sa však k záležitosti Eliáša a Jána Krstiteľa. Po prvé, čo Som povedal, bolo 

to, že Ján Krstiteľ pôsobil alebo vykonával svoju prácu v duchu Eliášovom. To 

vyhlásenie v žiadnom prípade neznamená, že bol doslovnou fyzickou 

reinkarnáciou Eliáša. Po druhé, aj Eliáš, aj Ján Krstiteľ boli proroci. Kvôli tomu 

označeniu zdieľali spoločnú líniu vytvorenú za týmto účelom z duchovného sveta 

na planétu Nula. Fungovali teda podobným spôsobom. 

Na chvíľu však predpokladajme, že Ján Krstiteľ bol skutočnou inkarnáciou Eliáša. 

Všimni si, prosím, že používam slovo ,inkarnácia‘, a nie ,reinkarnácia‘. Prečo je to 

tak? Pretože nikto nevie, že Eliáš sa nikdy skutočne nevtelil na planétu Nula ako 

typický ľudský tvor. On bol mocným duchom odo Mňa, ktorý bol schopný 

materializovať sa na planéte Nula do ľudského tela bez toho, aby prešiel typickým 

ľudským zvieracím procesom narodenia sa v matkinom lone, aby vykonal nejakú 

dôležitú prácu v Mojom mene. Kvôli faktu, že sa nenarodil typickým ľudským 

spôsobom, nepodstúpil ani typickú fyzickú ľudskú smrť. Ako vieš, bol vzatý do 

neba na ohnivom dvojkolesovom voze pred očami svojho žiaka Elizea. Neprežil 

teda ani ľudské narodenie, ani ľudskú smrť. Preto aj keby Ján Krstiteľ bol Eliášom, 

jeho návrat by nemohol byť považovaný za reinkarnáciu. Okrem toho, keď bol Ján 

Krstiteľ vypočúvaný kňazmi a levitmi ohľadom svojho pôvodu, kategoricky 

poprel, že by bol Eliášom alebo Kristom, alebo ktorýmkoľvek iným známym 

prorokom. Tak úplne vyvrátil možnosť, že by bol reinkarnáciou ktoréhokoľvek z 

nich. Ján Krstiteľ bol poslaný Mnou, aby pripravil cestu pre Moje vtelenie sa do 

ľudského života. Krst vodou, ktorý vykonával na obyvateľoch toho regiónu, kde 
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Som sa mal vteliť, bol symbolickým vykreslením alebo duchovnou súvzťažnosťou 

očisty od ziel a lží a prijatia pravdy. V absolútnom zmysle Ja som Absolútna 

Pravda. Takže krstením ľudí vodou — čistou pravdou — zbavujúc sa v tom 

procese ziel a lží, bola pripravovaná cesta pre Absolútnu Pravdu — pre Mňa. Tým 

pádom nemohol skončiť kontakt so Mnou ich anihiláciou. Toto je jeden 

symbolický význam funkcie Jána Krstiteľa, okrem niektorých ďalších. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za Tvoje vysvetlenie. Je ešte niečo, čo treba dnes 

prediskutovať? 

Pán Ježiš Kristus: Dnes nie. Chcel by Som, aby si si teraz oddýchol, Peter. Prajem 

ti pekné a príjemné popoludnie. 
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Štyridsiaty Deviaty Dialóg 
 

25. februára 1999 

 

Peter: Napodiv, po celej tej záplave takého množstva otázok pred dvoma dňami sa 

všetko zdá byť pokojné a nikto sa nič nepýta. Včera sme hovorili o Jánovi 

Krstiteľovi. Pokiaľ by Si nechcel učiniť nejaké dodatočné komentáre ohľadom 

čohokoľvek, čo chceš, rád by som Ťa v spojitosti s Jánom Krstiteľom poprosil, ak 

smiem, aby Si komentoval Tvoje vyhlásenie ohľadom neho, zaznamenané v 

Lukášovi 7:28, citujem: „Lebo hovorím vám, medzi narodenými zo žien niet 

väčšieho proroka než je Ján Krstiteľ; ale ten, kto je najmenší v Božom kráľovstve, 

je väčší než on.“ Toto vyhlásenie tak trochu mätie. Ak bol Ján Krstiteľ najväčším 

prorokom zo všetkých, prečo potom ten, kto je najmenší v Tvojom kráľovstve, je 

väčší než on? Čo to vlastne znamená? 

Pán Ježiš Kristus: Než odpoviem na tvoju otázku, Peter, chcel by Som niečo 

dodať k tomu, o čom sme diskutovali včera. Týka sa to základného zákona 

Stvorenia, ktorý hovorí, že všetko postupuje zvnútra von a že tento zákon nemôže 

byť porušený. Ako vieš, Peter, aby sa aktivoval negatívny stav a jeho špecifický 

životný štýl, ako aj jeho finálny produkt — ľudský život, bolo potrebné odkloniť sa 

od toho zákona. Pokiaľ dôsledne dodržiavate všetky procedúry a tvorivé snahy v 

súlade s požiadavkami toho zákona, je nemožné aktivovať a uviesť do pohybu 

žiadny iný typ života. 

Na druhej strane, vnútri ríše pozitívneho stavu je úplne nemožné iniciovať 

akýkoľvek iný typ života než pozitívny — pokusom obísť aplikovanie toho zákona 

počas vašich tvorivých, alebo v tomto prípade pseudo-tvorivých snáh. Akýkoľvek 

pokus porušiť alebo obísť ten zákon by skončil totálnym zlyhaním. 

Aby sa uspelo v tomto pseudo-tvorivom úsilí, bolo potrebné odlúčiť zo sféry a 

atmosféry pozitívneho stavu určitý kontingent sentientných entít, ako aj určité 

množstvo veľmi špecifickej energie a umiestniť ich všetkých do stavu totálne 

odlišného od pozitívneho. Keď boli odlúčené, medzi pozitívny stav a negatívny 

stav bola zasadená veľká priepasť, takže dlhú dobu ju nikto ani jedným smerom 

nebol schopný prejsť. Nemohlo dôjsť k prechodu, kým sa nevytvorili všetky 

podmienky pre založenie pseudo-života a ľudského života a kým neboli uplatnené 

a zavedené odlišné typy pseudo-zákonov, ktoré totálne odporovali multivesmírne-

mu zákonu ,zvnútra von‘, ako aj akémukoľvek inému zákonu pozitívneho stavu. 

Keby bol prechod možný počas doby aktivácie negatívneho stavu, jeho aktivácia 

by totálne zlyhala. Dôvod tohto zlyhania by bol vo fakte, že zmienený 

multivesmírny zákon by zabránil, aby k nej došlo, pretože by uplatnil svoj vplyv 

cez linku, ktorá by ho spájala s pozitívnym stavom. 

V ríši pozitívneho stavu však ten zákon nebol nikdy porušený. Ako vieš, pozitívny 

stav pozostáva zo svojej vlastnej duchovnej dimenzie, intermediárnej dimenzie a 
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fyzickej dimenzie. Všetky príčiny sú iniciované v duchovnej dimenzii, postupujú 

do intermediárnej dimenzie a končia vo fyzickej dimenzii, kde majú svoje 

následky. Odtiaľ je poskytovaná spätná väzba, ktorá ide späť cez intermediárnu 

dimenziu do duchovnej dimenzie, kde je zaznamenaný dopad a následky jej príčin 

na všetky dimenzie a kde je využitý na iniciovanie ďalších príčin. V pozitívnom 

stave sa vždy všetko deje takto. 

Kvôli vyššie opísaným faktorom nemožno nič tejto povahy aplikovať na ľudský 

život a na to, ako v ňom, ako aj v negatívnom stave vo všeobecnosti všetko 

prebieha. Jedným z hlavných dôvodov, prečo je ľuďom a ostatným v Zóne 

Vymiestnenia tak málo známe o pravej prirodzenosti života pozitívneho stavu, je 

zabrániť im, aby sa pokúšali použiť akékoľvek metódy alebo životný štýl 

pozitívneho stavu vo svojej vlastnej ríši. Rozdielnosť a nesúlad týchto dvoch 

systémov je tak ohromných rozmerov, že ak by sa ľudia a ostatné tvory mali s tým 

zmiešať, bolo by to ako zmiešať spolu hmotu a antihmotu. Také zmiešanie by 

viedlo k spektakulárnej explózii, ktorá by bez stopy zničila celé ľudstvo a všetkých 

v negatívnom stave. 

Toto je jeden z dôvodov, prečo nebolo do tohto momentu také zmiešanie možné a 

prečo bol celý pozitívny stav držaný veľmi ďaleko od negatívneho stavu, obrazne 

povedané. Avšak od začiatku transmisie Môjho Nového Zjavenia boli pripravované 

podmienky na zmenšovanie vzdialenosti medzi týmito dvoma stavmi a ich väčšie a 

väčšie vzájomné približovanie sa, až kým nebol pozitívny stav za momentálne 

pokračujúceho posunu umiestnený doprostred negatívneho stavu. 

Ako bolo zjavené v predošlých Dialógoch, toto umiestnenie je potrebné a je veľmi 

podstatné, aby sa mohla uskutočniť večná eliminácia negatívneho stavu. Bolo tiež 

zjavené, že Som vybudoval zvláštny typ izolácie, umiestnenej okolo členov 

pozitívneho stavu, členov negatívneho stavu a vlastných ľudí, aby ich zmiešanie 

nespôsobilo nikomu alebo ničomu žiadnu ujmu. Teraz tu máme usporiadanie, ktoré 

nikdy predtým neexistovalo. Faktor izolácie zabraňuje vo všetkých stavoch 

akémukoľvek vzájomnému presakovaniu zákonov a životných štýlov, takže 

nedochádza k žiadnej vzájomnej kontaminácii a otráveniu sfér a atmosfér. Preto 

bez ohľadu na to, v akej vzájomnej blízkosti sa nachádzajú, alebo či sú jeden 

uprostred druhého, stále fungujú v rámci svojich vlastných parametrov. Pokiaľ 

pokračujú lekcie a učenie sa, negatívny stav a ľudský život musia dodržiavať svoje 

stanovené pseudo-zákony a pseudo-pravidlá. 

Tieto fakty sú uvedené do vašej pozornosti preto, alebo, presnejšie povedané, preto 

sú vám pripomínané, aby ste neočakávali žiadne očividné alebo zjavné zmeny v 

štruktúre a dynamike života negatívneho stavu a ľudského života, pokiaľ ide o ich 

pseudo-zákony a pseudo-pravidlá. Boli ste predtým varovaní, že ako viac a viac 

hustne a zintenzívňuje sa kondenzačný faktor negatívneho stavu, jeho zjavná 

manifestácia v ľudskom živote bude postupne negatívnejšia a horšia. Vo svojich 

vlastných oblastiach ste už svedkami tohto diania. 
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Avšak kvôli zvláštnej izolácii, ktorú Som okolo vás umiestnil, a pretože 

prostredníctvom vášho ducha a duše ste boli umiestnení doprostred pozitívneho 

stavu, vy ako Moji praví predstavitelia budete na základe vloženia všetkej svojej 

dôvery a nádeje do Mňa a na základe postúpenia svojej vôle a celého svojho života 

Mne úplne chránení pred všetkými škodlivými účinkami následkov procesu 

kondenzácie negatívneho stavu a pred jedovatou atmosférou ľudského života. 

V súčasnosti, počas práve pokračujúceho posunu, je vašou povinnosťou a 

zodpovednosťou vyžarovať do ľudského života a do negatívneho stavu vo 

všeobecnosti, na základe vašej slobodnej vôle a voľby, z pozície vašej 

bezpodmienečnej lásky a múdrosti, stav mieru, ticha, pokoja a kľudu a hlavne 

neodsudzujúceho postoja, milosrdenstva, odpustenia, akceptovania a plného 

chápania faktu, že všetci sa nachádzajú a sú umiestnení tam, kde majú byť, že 

všetko vo svojom konečnom dôsledku slúži nejakému pozitívnemu a dobrému 

účelu. Nech ste kdekoľvek, nech vykonávate alebo zastávate akýkoľvek typ práce 

alebo zamestnania, alebo v niektorých prípadoch nevykonávate alebo nezastávate, 

nech máte s kýmkoľvek akýkoľvek pomer, ste tam preto, že ste tam potrební, aby 

ste poskytli tomu miestu, položeniu, stavu, situácii, či čomukoľvek v každom bode 

svojho súčasného života tieto charakteristické črty pozitívneho stavu. Tým, že to 

budete robiť, vytvoríte veľmi dôležitý základ, na ktorom sa môže uskutočniť 

transformácia typického negatívneho typu ľudského života na pozitívny typ 

ľudského života, ako to spríkladňujú členovia Nového Vesmíru. 

V tomto procese je vaša snaha spolupracovať s členmi Nového Vesmíru veľmi 

rozhodujúca. To s členmi Nového Vesmíru, s vašou pomocou a spoluprácou, bude 

možné vybudovať tento základ. Koniec koncov, ľudský život ako taký nemôže byť 

kvôli svojmu sentientnému charakteru zničený. Môže však byť pretransformovaný 

z čisto negatívnej konotácie na čisto pozitívnu konotáciu, ako je to ukázané v 

životoch členov Nového Vesmíru. Možnosť tejto transformácie, ako vieš, Peter, 

bola vytvorená na základe procesu učinenia Môjho Ľudského Božským, potom, 

ako Som učinil Moje Božské ľudským. Zámerne neuvádzam veľké písmeno v 

slove ,ľudský‘ po slovách ,učinil Som Moje Božské...‘, aby Som zdôraznil dôležitý 

fakt, že Som si zvolil Svojou vlastnou slobodnou vôľou a voľbou, že Sa znížim na 

úroveň ľudí, stanúc sa jedným z nich. Keď Som však to ľudské učinil v Sebe 

Božským, po tomto procese sa to označuje ako Ľudské — s veľkým ,Ľ‘. 

Dôležitosť tohto procesu učinenia Môjho ľudského Božským nemožno dostatočne 

zdôrazniť. Na základe úspešného uskutočnenia toho aktu nielenže Som skutočne 

kompletne zmenil Svoju Prirodzenosť, ale umožnil Som ľuďom, aby boli spasení z 

negatívnych aspektov svojej prirodzenosti, uvedúc tieto do situácie transformácie 

na čisto pozitívne aspekty. Moja Nová Prirodzenosť Mi okrem toho umožnila 

vytvoriť Môj Nový Vesmír, ktorý vo svojej relatívnej kondícii odzrkadľuje tento 

Absolútny Akt a poskytuje ľuďom túto dôležitú možnosť. 



Dialógy s Pánom Ježišom Kristom — Prvý diel 

- 372 - 

Vaša pozícia a rola Mojich pravých predstaviteľov je v tomto procese z toho 

dôvodu veľmi rozhodujúca a významná, pretože väčšina tejto práce bude vykonaná 

prostredníctvom vášho správania, postoja, chápania, akceptovania a manifestácie 

všetkých pozitívnych atribútov, obsiahnutých v členoch Nového Vesmíru a 

sprístupnených vám prostredníctvom nich. V dôležitom zmysle sa stanete veľmi 

účinnými sprostredkovateľmi tých atribútov od členov Nového Vesmíru. 

Samozrejme, ako vždy, len ak s tým súhlasíte zo svojej vlastnej slobodnej vôle a 

voľby. 

Všetko, čo vám bolo do tohto momentu v tomto jednotlivom Dialógu oznámené, 

nás nepriamo privádza k odpovedi na tvoju otázku, Peter, ohľadom Môjho 

vyhlásenia, týkajúceho sa Jána Krstiteľa. Na prvý pohľad sa zdá, že niet žiadnej 

spojitosti medzi Mojím vtedajším vyhlásením a medzi tým, čo som hovoril až po 

samotnú túto bodku. V tom vyhlásení, ktoré Som učinil počas Svojho Prvého 

Príchodu, je obsiahnuté tajomstvo umiestnenia rôznych síl vnútri pozitívneho 

stavu, ako aj vnútri ľudského života na planéte Nula. Ide tu o vaše zníženie sa na 

úroveň ľudského života, ktorý je považovaný za manifestáciu najextrémnejšej 

externalizácie. Slovo ,zníženie sa‘ nie je dobrým vyjadrením alebo vykreslením 

tohto procesu. Primeranejším vyjadrením by mohlo byť niečo ako vystúpenie zo 

stavu vnútra do stavu najkrajnejšieho vonkajška, do bodu straty akéhokoľvek 

kontaktu, a v niektorých prípadoch dokonca uvedomenia si vnútra či toho, že to 

vnútro vôbec existuje. 

Tu je opísaný proces, ako možno také umiestnenie uskutočniť a ako sa zrovnáva so 

stavom vnútrajška, tu označeným slovami ,Božie kráľovstvo‘. Jediný spôsob, ako 

sa možno vzdať stavu vnútrajška, alebo v tomto prípade Božieho kráľovstva, je 

narodením sa cez ľudskú ženu. Ona poskytuje také možné prostriedky 

prostredníctvom svojho lona. Umiestnenie v jej lone spôsobuje úplnú separáciu od 

stavu vnútra alebo Božieho kráľovstva a uvádza jedinca do stavu vonkajška, bez 

akejkoľvek zjavnej spojitosti s jedincovým pôvodným zdrojom. 

Pretože v konotácii diskutovaného prípadu žena nereprezentuje ženský rod, ale 

negatívny stav ako celok, narodiť sa zo ženy vo všeobecnosti znamená prijať 

podmienky negatívneho stavu, a zvlášť ľudského života. 

Ak porovnáš túto situáciu s podmienkami, aké existujú v Božom kráľovstve, potom 

tam by bol každý na vyššom stupni poznania a chápania než ktokoľvek narodený 

zo žien. Súc narodený zo žien znamená kvôli negatívnej konotácii tohto procesu 

byť obmedzený vo všetkých aspektoch svojho života. 

Tento stav, ako vieš, je úplne špecifický pre ľudský život. Ak sa však nejaký agent 

pozitívneho stavu rozhodol narodiť sa do ľudského života a ak mal odo Mňa veľmi 

zvláštne poslanie stať sa niekým, kto pripraví cestu pre Môj vstup do ľudského 

života — v tomto prípade Ján Krstiteľ, bol by považovaný za najväčšieho proroka 

všetkých čias z jednoduchého dôvodu, že nikto iný nebol v tej jednotlivej role pred 
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ním a nikto iný v tej role nebude po ňom. Avšak bez ohľadu na to, aká bola tá rola 

dôležitá z ľudského hľadiska a z hľadiska situácie, ktorá existovala a ešte stále 

existuje na planéte Nula, kvôli hrubým obmedzeniam, v ktorých je ľudský život 

pevne zasadený, dokonca aj keby mal ktokoľvek v ľudskom živote najväčšie 

možné schopnosti, dary, talenty, chápanie a poznanie, ako aj ovládanie mysle, ako 

mali mnohí proroci tých čias, ešte stále by ich mal/a oveľa menšiu mieru než 

ktokoľvek v Božom kráľovstve. Z toho dôvodu ,ten, kto je najmenší v Božom 

kráľovstve, je väčší než on‘. 

Ide tu o relatívnosť pozície každého. Čím je niekto umiestnený ďalej od stavu 

vnútra, tým väčší stupeň relativity získa. Ak sa ocitnete umiestnení v stave, ktorý je 

úplne separovaný od vnútra a celé vaše bytie je dané do stavu najodľahlejšieho 

vonkajška, vaša relativita by mala najkrajnejší charakter. Pretože je ľudský život 

stelesnením tejto extrémnej situácie, každý inkarnujúci sa do ľudského života by 

trpel problémom krajnej relativity voči každému alebo všetkému, kto by nebol 

alebo čo by nebolo v tej pozícii. 

Takže v rámci hraníc tohto krajného relatívneho položenia by bol jedinec schopný 

dosiahnuť len toľko, koľko by mu/jej dovoľovali dosiahnuť obmedzenia tej 

krajnosti. 

Aj v tomto položení však existujú rozdiely v tom, koľko možno dosiahnuť alebo 

ako ďaleko možno zájsť s tým, čo má kto k dispozícii. Niekto, kto je schopný plne 

využiť všetky dostupné potenciály tohto položenia, bol by považovaný za oveľa 

väčšieho v porovnaní s niekým, kto to nie je schopný urobiť. Čím väčšie 

uvedomenie si existencie vnútorných stavov, tým väčšie zužitkovanie dostupných 

zdrojov vo vonkajších stavoch. A, samozrejme, naopak. 

Na druhej strane, výsledky niekoho, kto je umiestnený v extrémnom vonkajšku, 

vyzerajú ako nič v porovnaní s tým, čo možno dosiahnuť v pozitívnom stave, 

označenom tu ako Božie kráľovstvo. Ak sa však pozeráte na jeho/jej výsledky z 

pozície ľudského života, v porovnaní s niekým v rovnakej pozícii by bol 

považovaný, takpovediac, za najväčšieho spomedzi rovných. 

Toto je perspektíva, v ktorej treba vidieť a chápať Moje vtedajšie vyhlásenie. V 

podstate Som nepriamo opisoval prirodzenosť pozitívneho stavu, prirodzenosť 

ľudského života, a situáciu niekoho, kto sa rozhodne vteliť sa na planétu Nula 

prostredníctvom ženského lona, koho pôvod bol však v pozitívnom stave. 

Dokonca aj Ja som bol počas Svojho odlúčenia sa od Svojej Esencie-Otca na 

planéte Nula v stave obmedzení, ktoré Mi nedovoľovali robiť viac, než bolo 

vhodné v rámci tých obmedzení. Ako vieš, musel Som čakať, kým ma iní ľudia 

poprosia, aby Som pre nich niečo urobil, než Som pre nich mohol niečo urobiť. A 

dokonca aj potom museli mať vieru v Moju schopnosť urobiť to. Inak by to 

nefungovalo. 
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Samozrejme, robiť za tých okolností niečo viac, než bolo definované 

obmedzeniami ľudského života, by narobilo ohromnú škodu, pretože by to ľuďom 

vzalo dôverne známu pôdu, na ktorej je vybudovaný ich život. Aby Som tomu 

zamedzil, musel Som Svoje skutky obmedziť na dôverne známu pôdu. 

Moje takzvané zázračné skutky v žiadnom prípade neporušovali tie požiadavky, 

pretože ľudia tej doby boli v tom jednotlivom regióne, kde Som tie skutky vykonal, 

dôverne oboznámení so zázrakmi vďaka Mojim prorokom, ktorých Som im dal 

počas dejín ich existencie. Čo myslíš, prečo boli učinené také opatrenia? Všetkých 

tých slávnych a mocných prorokov Som im poslal preto, aby Som ľuďom poskytol 

takú dôvernú známosť, aby tak bola pripravená cesta pre Moje objavenie sa medzi 

nimi. Keďže Som bol v tom čase podľa názoru väčšiny ľudí považovaný za 

mocného proroka, očakávalo sa odo Mňa, že budem vykonávať také zázraky. Z 

tejto pozície teda nedošlo k žiadnemu prekročeniu hraníc ich hrubých obmedzení. 

Ako sa toto všetko týka vás, vo vašom súčasnom položení? Niektorí z vás sú snáď 

frustrovaní limitmi, ktoré pociťujete vo svojom súčasnom živote na planéte Nula, 

ako aj vo vašej pozícii, práci, povolaní, nezamestnanosti, fyzickom alebo 

duševnom zdraví, alebo v čomkoľvek, čo zažívate a čím prechádzate. Tieto 

obmedzenia by mohli byť veľmi nepríjemné a mohli by spôsobiť všemožné osobné 

problémy a nepriaznivé duševné stavy, ako je depresia, úzkosť, obavy, neistota, 

podráždenosť, nerozhodnosť a podobné stavy mysle. 

Z hľadiska zjavených faktov je jasné, že máte fungovať s tým, čo má každý jeden z 

vás k dispozícii, bez očakávania alebo chcenia, alebo túžby mať viac. 

Nech to vyzerá akokoľvek ťažko na vonkajšej úrovni, ak prijmete svoju pozíciu 

takú, aká je, vediac, že takto to má byť a vediac, že za každých okolností robíte, čo 

je vo vašich silách a že vynakladáte všemožné úsilie, aby ste natoľko, nakoľko je to 

len možné, využili všetko, čo máte k dispozícii v rámci hrubých obmedzení vášho 

ľudského života, plníte si svoje poslanie a ilustrujete svoju schopnosť správne 

zvládať všetky situácie, ktoré sú pred vás kladené. Tým, že to robíte, stávate sa 

Mojimi pravými predstaviteľmi. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za tvoje vysvetlenie a odpoveď na moju otázku. Je 

dnes ešte niečo, čo by Si chcel dodať? 

Pán Ježiš Kristus: Rado sa stalo, Peter. Nie, dnes nie. Sú určité ďalšie veci, ktoré 

si potrebuješ porobiť. Choď teda a porob si ich. Prajem ti príjemné popoludnie. 
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Päťdesiaty Dialóg 
 

26. februára 1999 

 

Peter: Dnes ráno by som chcel do Tvojej pozornosti uviesť niektoré záležitosti, 

ktoré mi vo svojom liste naniesla Dr. Beth Ann Voienová, ako aj tvrdenia 

niektorých čitateľov týchto Dialógov, že nie sú schopní zažiť stav zvnútornenia 

alebo mať nejaký prístup k Tebe alebo k členom svojej duchovnej rodiny. 

Pán Ježiš Kristus: Odporučil by Som, aby sme sa venovali najskôr otázke Beth 

Ann a potom pokračovali tvojou požiadavkou, Peter. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne. Beth Ann sa pýta, či je v súčasnosti ešte nejaké 

spresnenie frázy v Biblii, „nebude tam žiadnej noci“. (Apokalypsa, kapitola 21, 

verš 25). 

Pán Ježiš Kristus: Nuž, táto záležitosť bola pekne rozpracovaná v Novom Zjavení 

Pána Ježiša Krista, kapitola 18, strany 437 – 438. Možno by bolo dobré opätovne 

si prečítať tú kapitolu, aby ste si oživili pamäť. Pretože sa noc rovná aktivácii 

negatívneho stavu, ako aj životu negatívneho stavu, z pozície súčasného 

pretrvávajúceho posunu to vyhlásenie jasne naznačuje, že nič z negatívneho stavu 

nebude už nikdy opäť vo svojom pseudo-bytí a pseudo-existencii. Musíte 

pochopiť, že než bol negatívny stav aktivovaný a uvedený do pohybu, žiadne noci, 

dokonca ani vo fyzickej konotácii toho slova, nikdy neexistovali. Ja, ako aj všetci 

členovia Môjho pozitívneho stavu, sídlime v neustálom svetle, pretože v 

Absolútnom Zmysle Ja som Absolútne Svetlo. V duchovnej konotácii toho slova 

však slovo ,svetlo‘ znamená tiež byť trvalo osvietený, pričom má akákoľvek 

sentientná myseľ v pozitívnom stave Môjho Stvorenia o všetkých aspektoch svojho 

života úplne jasno. Toto je dôvod, prečo sa hovorí, že všetci členovia Môjho 

pozitívneho stavu sídlia v neustálom svetle a že Ja som Absolútne Svetlo. Znamená 

to tiež, že predo Mnou nie je nič utajené — absolútne nič. 

Aby sa aktivoval negatívny stav, bolo nutné dostať sa spod toho svetla. Pokiaľ ste v 

tom svetle, neexistuje žiadna možnosť žiadnej takej aktivácie. V tomto zmysle je 

svetlo poznaním všetkých dôsledkov, výsledkov a následkov všetkého, s aktiváciou 

a realizáciou čoho sa uvažuje. S takým poznaním, súc v jeho svetle, by bolo 

nemožné pokračovať v takom pláne. Preto, ako si pamätáte, určitý kontingent 

sentientných entít, známych pod menom pseudo-tvorcovia, vyšiel spod Môjho 

svetla, obrazne povedané, aby nemohli rozlišovať alebo zistiť žiadne také poznanie 

dôsledkov, následkov a výsledkov skutkov, ktoré plánovali. Inak by so svojimi 

plánmi nemohli nič robiť. 

Len čo sa od toho svetla odvrátite, tým procesom vytvoríte tmu a noc. V duchovnej 

konotácii slov ,tma a noc‘ máte stav totálnej nevedomosti, bez akéhokoľvek 

správneho poznania čohokoľvek (niet svetla, aby vás o čomkoľvek osvietilo!). 
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Preto skončíte vyfabrikovaním a prijatím skreslení a lží o všetkom. ,Noc‘ teda v 

tejto konotácii znamená žiadne poznanie, žiadne chápanie a žiadne vnímanie 

akejkoľvek pravdy a dobra a ich nahradenie klamstvami a zlami. Pretože takéto 

veci sú prisudzované len povahe negatívneho stavu, je to negatívny stav, ktorý je v 

totálnej nepriehľadnej temnote a najčernejšej možnej noci. Takže kedykoľvek 

učiníte vyhlásenie „nebude tam žiadnej noci“, jasne to znamená, že nadobro a 

navždy nebude nič z negatívneho stavu a jeho pseudo-života sužovať Moje 

Stvorenie. 

Ako vieš, krátko pred elimináciou negatívneho stavu — noci a temnoty — tesne 

predtým, ako zažiari úsvit so svojimi prvými slnečnými lúčmi, noc a jej temnota sa 

stávajú najčernejšími a najvýraznejšími. Toto znamená, že negatívny stav sa stane 

negatívnejším, horším a mocnejším, než bol kedy predtým. Vy sa nachádzate 

uprostred dosvedčovania tohto procesu. Je to znamením vstupovania do jeho 

finálnej fázy, ako vám bolo naznačené v jednom z našich predošlých Dialógov. 

Počas tohto obdobia nepreniknuteľnej temnoty a najčernejšej noci ostávate vy ako 

Moji praví predstavitelia jediným žiariacim svetlom dostupným ľuďom na planéte 

Nula. Váš život a vaša prítomnosť na tejto planéte je jediným spojovacím článkom 

s pozitívnym stavom, ktorý tejto planéte umožňuje udržať si svoj život. Ak by ste 

mali prestať vyžarovať to svetlo prostredníctvom svojho pozitívneho postoja, 

nezostalo by tu nič, čo by malo nejaké stopy čohokoľvek z Mojej Pravdy a Dobra. 

V tom prípade by nastala totálna tma a noc, spôsobiac, že by všetci obyvatelia tejto 

planéty totálne oslepli. 

Našťastie, vaša prítomnosť na tejto planéte a dostupnosť Môjho Nového Zjavenia v 

jeho troch zdrojoch tu vytvorila pre všetkých predpoklad pre konečné uzdravenie z 

ich slepoty a pre zvestovanie nastávajúceho úsvitu s jeho jasným svetlom, ktoré 

úplne odstráni všetky zvyšky noci a temnoty, nech by boli akokoľvek 

nepreniknuteľne čierne. Z tohto teda teraz jasne vidíte, aká dôležitá je rola a 

pozícia vás ako Mojich pravých predstaviteľov. 

Peter: Áno, je to jasné. Ďalšou prosbou Beth Ann je prosba o objasnenie 

záležitosti feminity a maskulinity a dôvodu vynechania slov ,Seba Samú‘ v 

Tridsiatom Piatom Dialógu na strane 260. 

Pán Ježiš Kristus: Niečomu z tejto záležitosti sme sa venovali v Tridsiatom 

Prvom Dialógu, strana 228 – 229. Možno by bolo dobré opätovne si prečítať to 

vyhlásenie, aby ste sa raz a navždy zbavili akýchkoľvek obáv, že by sme v našich 

Dialógoch alebo počas našej konverzácie akokoľvek zanedbávali alebo 

podceňovali feminínny princíp, alebo akýmkoľvek spôsobom vyzdvihovali 

maskulínny princíp nad feminínny. Po prečítaní si a prijatí Môjho Nového Zjavenia 

by také obavy už nikdy viac nemali nikomu prísť na um. Ono je založené na 

úplnom zjednotení a zrovnoprávnení Mojich Absolútnych Feminínnych a 

Maskulínnych Princípov. Prosím, pochopte jasne, že bez takého zrovnoprávnenia a 

zjednotenia by Som nebol nikdy schopný získať Svoju Novú Prirodzenosť alebo 
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stať sa tým, čím Som. A nielen to, ale bez toho by Som nebol nikdy schopný 

podrobiť si negatívny stav a podmaniť si všetky zlá a lži. Nezabúdajte, prosím, že 

život negatívneho stavu je zakorenený v separácii, rozbití jednoty, bezohľadnosti a 

otroctve jedného princípu voči druhému. Preto, keby mali byť tie princípy vo Mne 

v takom stave, vrodenom životu negatívneho stavu, bol by Som negatívnym 

stavom a nemohol by Som byť Absolútny. Je úplne nepredstaviteľné, že by sa stalo 

alebo že by jestvovalo čokoľvek tohto charakteru. Nemyslite si teda ani na chvíľu, 

že prehliadame dôležitosť rovnakého zdôrazňovania obidvoch princípov. Inak by 

sme podporovali negatívny stav. 

Dôvod, prečo Som na strane 260 v zmienenom Dialógu úmyselne vynechal slová 

,Seba Samú‘, by mal byť jasný z obsahu toho Dialógu. Pozrite sa, v akom kontexte 

to bolo povedané. Bolo to povedané v kontexte vyvracania ľudského ponímania a 

chápania Mojej Prirodzenosti a ich tendencií očakávať, že budem taký, že sa 

budem správať tak, že budem hovoriť to a tak, že budem alebo nebudem používať 

také slová, že Sa budem vyjadrovať tak, a podobné nezmysly — ako ty, Peter, rád 

hovoríš — ako si Ma predstavujú oni. Podľa falošného a skresleného ponímania 

väčšiny ľudstva Som vnímaný ako Všemohúci Boh, Otec všetkých, atď. Slovo 

,Všemohúci‘ a podobné označenia Mojej Prirodzenosti sa týkajú Mojej 

Maskulinity, zatiaľ čo také pojmy, ako láska, dobrota, súcit, milosrdenstvo, 

láskavosť a podobné vlastnosti, sa týkajú Mojej Feminity. Pretože je z pohľadu 

ľudstva daný dôraz na Moju Maskulínnu stránku a pretože Som vykreslený vo 

všetkých ich bláznivých náboženstvách ako mužská postava, aby Som odzrkadlil 

nepravdivosť a úplnú neadekvátnosť ich vnímania toho, Kto som a Aký/Aká som, 

úmyselne Som vynechal slovo ,Seba Samú‘, aby mohla byť odhalená smiešnosť 

takého ponímania Mojej Prirodzenosti. Pre vynechanie slov ,Seba Samú‘ 

neexistuje žiadny iný dôvod. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za toto spresnenie. Môžem Ťa teraz poprosiť, aby 

Si ďalej spresnil záležitosť, ktorú som naniesol ja? 

Pán Ježiš Kristus: Celkom určite, Peter. Pokračujme. Aj keď táto vec bola do 

určitej miery predmetom Šestnásteho Dialógu a niektorých iných miest, je vhodné 

opäť ju nastoliť. Si znepokojený, Peter, že niektorí čitatelia Môjho Nového 

Zjavenia ti hovoria, že nemajú žiadny prístup ku Mne alebo k svojmu vnútru, či 

dokonca k svojej intuícii. Obávaš sa, že kvôli tomu nie sú schopní splniť v Mojom 

Novom Zjavení tak často zdôrazňovanú potrebu ich vlastného overenia si rýdzosti, 

pravdivosti, autentickosti a zdroja týchto Dialógov a dvoch ďalších zdrojov Môjho 

Nového Zjavenia. Tiež sa obávaš a robíš si starosti, že kvôli tejto údajnej 

neschopnosti by sa nakoniec odvrátili alebo by úplne odmietli Moje Nové 

Zjavenie. Toto je pre teba obzvlášť ťaživé, Peter, kvôli prísľubom krásnych 

zážitkov, ktoré by všetci mohli mať, keby dodržiavali procedúry opísané v štvrtej 

kapitole knihy Kto si a prečo si tu? a v piatej kapitole Nového Zjavenia Pána 

Ježiša Krista. 
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Keď ti čitatelia tých dvoch kníh začali hlásiť, že nie sú schopní nič zažiť, nech 

akokoľvek poctivo a dôsledne dodržiavajú procedúry opísané v tých dvoch 

kapitolách, takmer si prepadol panike. Už sme sa zmienili o dôvodoch, prečo tie 

metódy a procedúry viac nefungujú. Boli nahradené úplne individualizovaným a 

zosobneným prístupom a spoliehaním sa všetkých na svoju vlastnú intuíciu alebo 

svoj vlastný pocit, logiku, rozum, intelekt a podobné faktory. 

Otázkou potom je: Existuje niekde niekto, kto je čitateľom a praktikantom Môjho 

Nového Zjavenia, kto nemá žiadny prístup priamo ku Mne alebo k členom svojej 

duchovnej rodiny, alebo k svojej intuícii? Je taká vec vôbec predstaviteľná? 

Znovu tu máme dočinenia so záležitosťou očakávaní a projekcií. Existuje veľmi 

silná ľudská tendencia očakávať, že sa veci udejú takým spôsobom, akým si to 

každý jedinec vyobrazuje vo svojej mysli alebo ako očakáva, že sa to stane alebo 

že to zažije. Opäť, hľadajú všeobecnosti a dôvernú známosť v tom, ako je potrebné 

dosiahnuť alebo uskutočniť tento proces. Kvôli tomu by chceli mať presný, čo 

najpodrobnejší recept, ako by sa mal dosiahnuť alebo vytvoriť taký prístup. 

Ako bolo uvedené predtým pri mnohých príležitostiach, všetky metódy a praktiky 

v ľudskom živote, ktoré majú také paušálne, všetko zahrnujúce, na všetko sa 

hodiace použitie, boli úplne a kompletne zahrnuté alebo prevzaté silami 

negatívneho stavu. Ako tiež vieš, bolo to dovolené preto, aby sa dala negatívnemu 

stavu príležitosť zhustiť sa za účelom svojho pseudo-víťazstva. Kvôli tomuto faktu, 

pokiaľ ste predtým taký prístup nemali a pokiaľ neexistovala predošlá dohoda mať 

taký prístup za akýchkoľvek podmienok, nech je akokoľvek, je vám kvôli vašej 

vlastnej ochrane zamedzené, aby ste mali tento prístup pomocou prostriedkov a 

spôsobov opísaných vo vyššie zmienených kapitolách. 

Znamená táto situácia, že skutočne nemáte žiadny prístup ku Mne alebo k členom 

svojej duchovnej rodiny, alebo k členom Nového Vesmíru, alebo k svojej intuícii, 

či k stavu svojho zvnútornenia? To závisí od toho, z ktorej strany alebo z akej 

pozície sa na to pozeráte. Ak sa na to pozeráte zo svojej typickej ľudskej pozície 

alebo z pozície očakávaní, predpisov či dôvernej známosti alebo toho, aký typ 

prístupu majú iní čitatelia, v tom prípade ten typ prístupu nemáte. Ak sa však na to 

pozeráte zo svojej vlastnej individualizovanej a zosobnenej pozície, potom máte ku 

Mne, k členom svojej duchovnej rodiny, k členom Nového Vesmíru, k svojej 

intuícii, k svojmu vnútru stále prístup. Ako objektívne zistíte, že máte skutočne 

taký prístup? 

Zvážte toto: Ak čítate, uvažujete a premýšľate o Mojom Novom Zjavení a ak 

vynakladáte všemožné úsilie, aby ste praktizovali jeho princípy, samotným týmto 

faktorom ste v neustálej komunikácii so Mnou a s nami všetkými. Môžem vás 

ubezpečiť o jednej veľmi dôležitej veci: Keby Som pri vás nebol prítomný a keby 

Som s vami nekomunikoval pomocou Svojho Nového Zjavenia, nielenže by ste 

neboli nikdy schopní porozumieť tomu, čo je v ňom obsiahnuté, ale neboli by ste 
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ani schopní prijať ho ako Moje Pravé Slovo. Faktor prijatia Môjho Nového 

Zjavenia a snaha praktizovať ho kvôli princípom tvorí Moju komunikáciu s vami. 

Znamená to tiež, že vaša intuícia funguje správne a účinne, pretože keby 

nefungovala, nikdy by ste neboli schopní zistiť alebo určiť, že to, čo Moje Nové 

Zjavenie obsahuje, je skutočná pravda v absolútnom zmysle. Nech si myslíte 

čokoľvek, nech akokoľvek popierate, že máte nejakú intuíciu alebo že ste schopní 

nadväzovať so Mnou a so všetkými ostatnými, ktorých Som vám pridelil, kontakt, 

na základe faktora čítania, chápania a prijímania Môjho Nového Zjavenia máte 

úplne zjavne všetko, čo potrebujete, aby ste vôbec niečo dosiahli. Je to len vecou 

toho, aby ste spoznali a prijali, čo máte a aby ste to používali bez ohliadania sa za 

tým, čo majú ostatní a bez pokúšania sa osvojiť si metódy a praktiky, ktoré im 

fungujú, ktoré by však vo vašom jednotlivom prípade boli úplne neúčinné. 

Ďalším bodom tejto záležitosti, ktorý treba pripomenúť, je to, že z nejakých veľmi 

dôležitých duchovných dôvodov, aplikovateľných len na vás osobne, sme Ja a vy 

vzájomne súhlasili s faktom, že nebudete mať žiadny otvorený alebo zjavný pocit 

toho, že máte taký prístup. Súčasne bol každý z vás obdarený určitými 

schopnosťami, talentami, darmi, logikou, rozumom, intelektom a správnym 

vnímaním, ktoré by vám umožnili správne a efektívne fungovať vo vašom 

ľudskom živote a ktoré by vás priviedli k objaveniu, čítaniu, chápaniu a prijímaniu 

Môjho Nového Zjavenia. Bez toho, aby Som vás vybavil týmito špeciálnymi 

senzormi, by ste to nikdy neboli schopní urobiť. 

Pozrime sa však na túto záležitosť inak. Aby ste nadviazali žiaduci spôsob 

komunikácie so Mnou a s členmi svojej duchovnej rodiny a Nového Vesmíru, ako 

aj so svojím vnútrom, mali by ste uznať a prijať nasledovný fakt: Ak ste svojou 

vlastnou slobodnou vôľou a voľbou prijali Moju ponuku stať sa Mojimi pravými 

predstaviteľmi na planéte Nula, potom pôsobíte výlučne zo Mňa a z pozície Môjho 

pozitívneho stavu. Ako to funguje z praktického hľadiska? Uvážte toto: 

Kedykoľvek niečo robíte, kedykoľvek stojíte pred nejakým dôležitým 

rozhodnutím, kedykoľvek rozmýšľate o niekom alebo o niečom, kedykoľvek sa 

zaoberáte nejakou iniciatívou alebo vôbec čímkoľvek, nech je to čokoľvek, ak 

všetko to a všetko ostatné robíte úplne súčasne, bez akejkoľvek výnimky či 

výhrady, so Mnou na pamäti, s členmi svojej duchovnej rodiny a Nového Vesmíru 

na pamäti, potom v tom prípade sa všetko deje podľa Mojej vôle. A nech je 

výsledok toho všetkého akýkoľvek, tak to má byť. Ak v tomto procese jasne 

prehlásite a ak svoje vyhlásenie myslíte vo svojom srdci a mysli skutočne úprimne 

— aby sa vždy konala Moja vôľa vo vašom živote, a ak ďalej rozmýšľate o Mne a 

o nás všetkých, ktorí sme pri vás v každom jednotlivom čase prítomní, potom 

všetko vo vašom živote, nech je to čokoľvek, nech vám to pripadá akokoľvek 

bezvýznamné, bude vychádzať z Mojej Vôle. Na základe tohto faktora máte plný 

prístup ku Mne a k všetkým ostatným, ktorí vám boli pridelení z duchovného sveta, 

nezáleží na tom, ako veľa, alebo ako málo, alebo či si vôbec vedome uvedomujete 

našu prítomnosť a našu prácu s vami v tomto ohľade. 
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Vždy, keď robíte, čo bolo práve načrtnuté vyššie, robíte to, myslíte, cítite, túžite, 

konáte, správate sa, či čokoľvek iné, vďaka Mne, podľa Mňa, so Mnou, 

prostredníctvom Mňa, zo Mňa a pre Mňa. 

Naproti tomu, ak budete počas akéhokoľvek okamihu svojho života — vo všetkých 

svojich duchovných, duševných a/alebo fyzických aktivitách a podujatiach, 

myšlienkach či pocitoch, nech sú akékoľvek, alebo nech vám pripadajú akokoľvek 

významné alebo bezvýznamné — zanedbávať premýšľanie alebo uvažovanie o 

Mne a o duchovných faktoroch svojho života, o členoch svojej duchovnej rodiny a 

členoch Nového Vesmíru, ako aj o svojom stave zvnútornenia, v tom prípade 

fungujete z pozície ľudských aspektov svojej prirodzenosti. Preto ste počas takých 

období v stave prerušenia svojho prístupu ku Mne a ku všetkým ostatným 

prítomným so Mnou vo vás. Vaše rozhodnutia alebo čokoľvek, a všetky ich 

dôsledky, by boli nevhodné a nezlučiteľné s Mojou vôľou ohľadom vás. To alebo 

čokoľvek iné budete robiť zo svojho vlastného ego stavu, ktorý je, ako už teraz 

dobre viete, v priamom rozpore s Mojou vôľou a s vaším pravým ja. 

Kedykoľvek si uvedomujete, že ste Mojimi pravými predstaviteľmi, a ak stále 

udržujete tento dôležitý fakt v popredí svojej mysle, za každú cenu, nech si 

akokoľvek málo, prípadne vôbec vedome neuvedomujete, že mate taký prístup k 

nám a k svojmu pravému duchovnému ja, ste v neustálej interakcii s nami 

všetkými. Koniec koncov, teraz ste umiestnení doprostred pozitívneho stavu. 

Pamätajte si to. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za túto krásnu pripomienku. Je ešte niečo, čo by 

Si dnes chcel komentovať? 

Pán Ježiš Kristus: Len stručný komentár k záležitosti, ktorú pred pár minútami 

spomenul Dan z New Yorku, keď ti zavolal telefonicky ohľadom islamského a 

židovského náboženstva. Židovské náboženstvo, ktoré sa striktne pridržiava pojmu 

Jedného Boha, existovalo dávno predtým, ako bol založený islam. Teda, prečo 

Som potreboval umožniť, aby sa uskutočnilo ďalšie náboženstvo, ktoré by tak 

naliehavo zdôrazňovalo pojem Jedného Boha? Nebol by taký skutok nadbytočný? 

V čase, keď bol založený islam, židovský národ ako taký neexistoval. Všetci 

obyvatelia jeho krajiny boli spolu s ich náboženstvom, ako som to predpovedal Ja a 

ostatní proroci, rozohnaní a rozptýlení po celom vtedy známom svete (Diaspóra). 

Toto sa im stalo ako dôsledok ich voľby odmietnuť Ma ako svojho pravého 

Mesiáša. Pamätáš sa na ich volanie na Piláta, „Jeho krv na nás a na naše deti.“? 

Tým, že to povedali, privodili na seba strašný trest. 

Takže, v tom čase z praktického hľadiska nič také ako židovské náboženstvo 

neexistovalo, pretože neexistoval žiadny štát alebo krajina, alebo veľká komunita, 

ktoré by mohli udržať jednotnú a konzistentnú ideológiu Jedného Nedielneho 

Boha. A nielen to, ale na základe faktora svojho rozptýlenia sa po rôznych 

miestach sveta vytvorili vnútri svojho vlastného náboženstva mnohé rôznorodé a 
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protichodné koncepcie. Okrem toho, neustále boli prenasledovaní kresťanmi a 

ostatnými, a z toho dôvodu bola väčšina ich náboženských rituálov, dogiem, učení 

a praktík držaná v ilegalite a v tajnosti. Za takých podmienok ich pojem Jedného 

Nedielneho Boha nemohol preniknúť do ľudstva, pretože ľudstvo sa na nich 

pozeralo ako na tých, ktorí zavraždili svojho vlastného Boha, privodiac na seba 

zaslúžený trest (z ich pohľadu), ako je to vyobrazené vo vyššie citovanom verši. A 

tiež kvôli tomu, že v tom čase sa pozerali na ich náboženstvo ako na niečo zlé, 

prehnité, hriešne, čím treba opovrhovať a čo treba odmietnuť. 

Kvôli týmto faktom bolo teda nutné dať vznik súdržnejšiemu, jednotnejšiemu a 

konzistentnejšiemu náboženstvu, ktoré by zachovalo pojem Boha ako niekoho, kto 

je Jeden a Nedielny. Islam dobre poslúžil tomu účelu. Ako vidíš z tohto komentára, 

vaše závery o tejto záležitosti v tvojom telefonickom rozhovore s Danom neboli 

celkom správne. A toto je všetko, čím by Som chcel prispieť k tejto záležitosti. 

Možno, Peter, by bolo dobré dať si dlhšiu prestávku a pripraviť sa na nejaké 

cestovanie. Ak by vyvstala potreba pokračovať vo vedení našich dialógov, urobili 

by sme tak, pokiaľ by to bolo potrebné a ak by to bolo potrebné. Zatiaľ sa maj 

krásne. 

Peter: Veľmi Ti ďakujem za Tvoje komentáre a všetky tieto dialógy. 
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Päťdesiaty Prvý Dialóg 
 

3. marca 1999 

 

Peter: Chcel by som prerušiť, ak smiem, našu prestávku v rozhovoroch, aby som 

do Tvojej pozornosti uviedol niektoré starosti vyjadrené jedným z čitateľov týchto 

Dialógov a svoju nevhodnú reakciu na tieto starosti. Smiem? 

Pán Ježiš Kristus: Samozrejme, že smieš, Peter. Na úplnom konci Päťdesiateho 

Dialógu bolo úplne jasne naznačené, že ak vznikne potreba prerušiť túto prestávku, 

malo by sa to urobiť. Takže, daj sa do toho. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne. Vlastne sú to dve veci a, samozrejme, moja hlúpa 

reakcia na ne. Prvá vec sa týka vyhlásenia v Štyridsiatom Druhom Dialógu 

ohľadom výsledku prieskumu verejnej mienky, ktorý bol vykonaný krátko po 

ospravedlnení sa prezidenta Clintona potom, ako ho senát Spojených štátov zbavil 

obvinenia. Hovorilo sa tam, že polovica hlasujúceho obyvateľstva neverila v jeho 

úprimnosť. Na základe toho faktora bolo psychologicky naznačené, že tí ľudia 

reagovali zo svojho vlastného pocitu viny, pretože oni sami nie sú úprimní. Čitateľ 

toho vyhlásenia to zobral tak trochu osobne, pretože je Tvojím predstaviteľom a je 

presvedčený, že nekonal podľa toho psychologického postoja. Myslím si, že tu ide 

o to, že Si paušálne prehlásil, že každý v tej kategórii je sám neúprimný. Druhou 

vecou, vyjadrenou tým istým jedincom, bolo to, že o múdrosti sa akosi nič 

neuvádza, ale len o bezpodmienečnom milosrdenstve a odpustení. Podľa jeho 

ponímania si múdrosť vyžaduje spravodlivosť, aby sa veci uviedli do rovnováhy — 

ako bolo tak veľakrát zdôraznené v celom Tvojom Novom Zjavení. A, 

samozrejme, moja reakcia na tieto starosti. 

Pán Ježiš Kristus: Dovoľ Mi venovať sa najskôr tvojej reakcii, Peter. Vždy, keď 

niekto vyjadrí také starosti, spôsobom a slovami použitými pre vyjadrenie takých 

starostí, a toto je dôležité, zas a znova to aktivuje tvoje pochybnosti o pravom 

zdroji takých vyhlásení, v tomto prípade, či som to Ja, kto to povedal. Už veľa 

rokov prosíš o vyriešenie toho problému a o to, aby si bol schopný zdržať sa 

takých, z tvojho pohľadu nevhodných reakcií. Avšak do dnešného dňa tvoja prosba 

nebola splnená. Ešte stále máš tendenciu takto reagovať. Existujú dôležité 

duchovné dôvody, prečo si nebol doteraz úspešný, nech sa akokoľvek usilovne 

snažíš zbaviť sa takých reakcií. V súčasnej dobe tieto dôvody nemôžu byť zjavené. 

Niektorým prosbám tejto povahy môže byť vyhovené buď oveľa neskôr počas 

tvojho života na tejto planéte, alebo len potom, ako opustíš ľudský život. Hoci, 

napokon sa tvoj problém vyrieši sám a ty budeš od neho oslobodený — možno nie 

tu a možno len po tvojom príchode domov do duchovného sveta, ale napriek tomu 

bude vyriešený. 

Peter: Jediné, čo môžem povedať, je to, že som tým znechutený. Kiežby som bol 

schopný viac sa krotiť v takých situáciách. 
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Pán Ježiš Kristus: Buď trpezlivý, Peter. Nezabúdaj, že všetko nakoniec slúži 

nejakému dobrému účelu. Nech to vyzerá akokoľvek ťaživo a náročne, vždy, keď 

sú aktivované také reakcie, skutočne slúžia niečomu, čo je v tom čase potrebné. A 

obavy, že takéto tvoje reakcie, Peter, môžu odradiť čitateľov od toho, aby ti kládli 

svoje otázky alebo aby s tebou nanášali niektoré dôležité duchovné záležitosti, sú 

pochopiteľné, môžem však teba a všetkých čitateľov týchto Dialógov ubezpečiť, že 

by sa to nestalo. 

Poďme však teraz k vyjadreným starostiam. Prvá starosť, ktorá bola adresovaná 

záležitosti neúprimnosti, pramení z nepochopenia kontextu, v ktorom to bolo 

povedané. Hovorili sme o reprezentantoch vzorky toho prieskumu verejnej mienky, 

a nie o celom obyvateľstve. Tá vzorka bola z našej strany zámerne vybraná bez 

znalosti alebo vedomého uvedomenia jedincov, zúčastňujúcich sa prieskumu 

verejnej mienky, aby reprezentovali len tých obyvateľov, ktorí sú vo svojich 

vlastných životoch náchylní byť sami neúprimní. Urobilo sa to za účelom 

porovnania a ilustrácie toho, ako ľudia pristupujú k takým dôležitým duchovným 

záležitostiam. Nechceli sme, aby sa to chápalo ako paušálne zovšeobecnenie 

aplikovateľné na všetkých. Sústredili sme sa výlučne na tých v ľudskom živote, 

ktorí, na jednej strane, majú rovnaké tendencie byť neúprimní, aké premietajú na 

niekoho iného, a na druhej strane, ktorí sú ochotní a schopní veriť, že tá dotyčná 

osoba bola úprimná. 

Pretože vy ako Moji praví predstavitelia nie ste považovaní za typických ľudí, aj 

keď niektorí z vás môžu byť na strane tých, ktorí si mysleli, že dotyčná osoba bola 

neúprimná, alebo nechtiac a mimovoľne nadŕžali pre daný moment renegátom, na 

vás také vyhlásenia neplatia. Vaše nadŕžanie bolo v tomto prípade využité, aby do 

vašej pozornosti uviedlo potrebu zistiť obmedzenosť, neadekvátnosť a nevhodnosť 

ľudského odsudzujúceho postoja a toho, ako faktory projekcií skresľujú veci a 

dostávajú ich do úplne nesprávnej perspektívy. Ide tu o to, aby ste si nacvičili 

pohľad na všetko z pozície ich vnútorných príčin — duchovne, a nie podľa 

vonkajška — neduchovne, ako to robí väčšina ľudstva. Toto nie je diskriminácia, 

ale rozlišovanie. 

Preto bolo hlavnou a najdôležitejšou záležitosťou v tom jednotlivom prípade to, 

aby ste sa ako Moji praví predstavitelia cvičili v pozeraní sa na veci a v prijímaní 

vecí tej povahy spôsobom, ako to robím Ja a členovia pozitívneho stavu. 

Vaše zaoberanie sa potrebou spravodlivosti je v súlade skôr s vašou bývalou rolou, 

rolou agentov Môjho pozitívneho stavu. V tej role bolo vhodné pozerať sa na 

všetko z pozície potreby znášať dôsledky akejkoľvek voľby, rozhodnutia, stavu 

mysle alebo správania. V tom čase bol daný dôraz na zákon príčiny a následku, 

alebo akcií a reakcií, alebo volieb a dôsledkov. V tej štruktúre nad všetkým 

prevládala spravodlivosť. A hoci mnohým jedincom sa podľa vášho názoru mohlo 

všeličo prepiecť, napríklad vražda, niektoré zločiny tej povahy si vyžadovali 

odlišný typ spravodlivosti, než bol schopný poskytnúť váš ľudský trestno-právny 
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systém, alebo akýkoľvek ľudský systém. V tom prípade bola spravodlivosť 

vykonaná niekde inde, mimo vašej planéty, kde existujú vhodnejšie prostriedky na 

dosiahnutie takého cieľa. Ako teda z tohto príkladu vidíte, ľudské vyjadrenie, že 

niekomu sa môže niečo prepiecť, alebo podobne, je totálne nesprávne. Veľmi jasne 

vám to hovorí, aká ohraničená a obmedzená je ľudská perspektíva. Nikomu sa 

nikdy nič neprepieklo. Bolo to len otázkou času a miesta. Prosím vás, aby ste sa 

zbavili tohto typu úplne neadekvátnej a nesprávnej ľudskej perspektívy. Ešte raz, 

toto je záležitosťou vášho cvičenia sa v zaujímaní oveľa širšej, realistickejšej a 

skutočnejšej perspektívy, než je tá, ktorú vám je schopná poskytnúť ľudská 

prirodzenosť. 

Z vyššie uvedeného opisu vidíte, čo by sa mohlo stať, keby niektoré Moje 

vyhlásenia alebo vyhlásenia kohokoľvek boli vyňaté z kontextu celej témy 

diskutovanej v zmienenom Dialógu a obmedzene aplikované na akéhokoľvek 

jednotlivého jedinca. Opäť nebola nášmu opakovanému vyhláseniu, že v žiadnom z 

týchto Dialógov by sa nič nemalo brať osobne, akosi venovaná pozornosť. Pokiaľ 

nie je uvedené inak alebo pokiaľ sa to netýka zvlášť vás, Mojich pravých 

predstaviteľov, vždy, keď hovoríme o udalostiach v negatívnom stave a v ľudskom 

živote na planéte Nula, alebo o čomkoľvek, čo sa týka ich povahy, nie je to 

aplikovateľné na vás. Pamätajte si to. Ak to však zoberiete osobne a aplikujete to 

na seba, znamená to len toľko, že máte ešte stále nejaké problémy, týkajúce sa tej 

časti vašej ľudskej prirodzenosti, ktorú si musíte uvedomiť a ktorej sa musíte 

zbaviť, alebo sa ju aspoň naučiť ovládať. 

Peter: A čo záležitosť nedostatku múdrosti v tom Dialógu a možno vo všetkých 

týchto Dialógoch? Čo sa stalo so záležitosťou udržiavania rovnováhy? 

Pán Ježiš Kristus: Opäť, toto je nesprávne pochopenie a neporozumenie súvislosti 

medzi určitými pojmami použitými v našich Dialógoch. Súčasne to svedčí o 

povahe práve pokračujúceho posunu. Ako si si všimol, počas našich rozhovorov 

prevláda nad všetkým ostatným posun a dôraz na bezpodmienečnú lásku, 

milosrdenstvo, súcit, empatiu, pochopenie, akceptovanie a odpúšťanie. Toto 

nie je náhoda. Ak umiestňujete celý pozitívny stav a jeho členov doprostred 

negatívneho stavu a jeho finálneho produktu — ľudského života, aby ste ich 

uchránili pred tým, aby boli naveky a spravodlivo odsúdení za to, čo rozpútali v 

celom Stvorení, ako by to požadovala múdrosť spravodlivosti a ako by to 

požadovala prítomnosť samotného pozitívneho stavu samotnou jeho 

prirodzenosťou, potrebujete izolovať/chrániť všetkých zaangažovaných pred tým, 

aby sa to stalo. 

Čo myslíte, z čoho pozostávajú alebo sú izolačné faktory alebo ich duchovné 

materiály? Sú alebo pozostávajú z bezpodmienečnej lásky, milosrdenstva, 

súcitu, empatie, pochopenia, akceptovania a odpustenia. Bez nich by nikto v 

negatívnom stave alebo v ľudskom živote nemohol prežiť. Majte však, prosím, na 

pamäti, že bez nich by nemohol prežiť ani nikto v pozitívnom stave, z 
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jednoduchého dôvodu, že taký výsledok by bol pre kohokoľvek v Mojom Stvorení 

alebo pre Mňa osobne nepredstaviteľný. Musíte veľmi jasne pochopiť, že život 

negatívneho stavu a ľudský život, alebo život v Zóne Vymiestnenia a vo všetkých 

jej Peklách je sám osebe a sám od seba trestom a odplatou. 

Pamätáte si, čo bolo tak naliehavo zdôrazňované v predposlednom odseku, na 

strane 316, Štyridsiateho Druhého Dialógu? Že bezpodmienečná láska, 

milosrdenstvo, súcit, empatia, pochopenie, akceptovanie a odpustenie sú 

aplikovateľné len po zobrazení a demonštrovaní všetkých dôsledkov, výsledkov a 

následkov akýchkoľvek zlých, nesprávnych alebo špatných skutkov. Inými 

slovami, potom, ako každý ponesie a pocíti všetky dôsledky takých skutkov. Toto 

vyhlásenie znamená, že len potom, ako sa naplní múdrosť oprávnených dlhov, 

môžu byť také kategórie aplikované a prisúdené niekomu, kto si o ne žiada. 

Avšak, pretože všetci účastníci v negatívnom stave a v ľudskom živote už sú vo 

svojich vlastných peklách a pretože údel trestu a odplaty za aktiváciu negatívneho 

stavu pretrváva po mnoho tisícročí, počas súčasného pokračujúceho posunu je 

potrebné preniesť dôraz zo spravodlivej a odplácajúcej časti múdrosti na 

bezpodmienečnú lásku, milosrdenstvo, súcit, empatiu, pochopenie, 

akceptovanie a odpustenie. Čo myslíte, ako inak eliminujem pseudo-život 

negatívneho stavu a jeho ľudský život v jeho negatívnych aspektoch? Jeho úplným 

zničením — ako by si to žiadalo vaše chápanie pojmu múdrosť? To by sa rovnalo 

eliminácii negatívneho stavu prostriedkami negatívneho stavu, čo by skončilo nie 

elimináciou negatívneho stavu, ale jeho ďalším vytváraním a potvrdzovaním jeho 

práv zostať naveky. Ste vôbec schopní vydedukovať si tie nepredstaviteľné 

dôsledky, keby sa mal prijať takýto scenár? 

Povaha súčasného pokračujúceho posunu je teda zakorenená vo vytvorení 

zvláštneho predpokladu, ktorý by do mysle všetkých dostal nie záležitosť 

spravodlivosti, trestu, odplaty a oprávnených dlhov, čo pretrváva doposiaľ, ale 

záležitosť bezpodmienečnej lásky, milosrdenstva, súcitu, empatie, pochopenia, 

akceptovania a odpustenia. A toto je pravá múdrosť takého nového usporiadania. 

Keď však dôkladne analyzujete tieto pojmy, aké závery by ste si z nich vyvodili? 

Ako sa týkajú Mojej Absolútnej Lásky a Absolútnej Múdrosti s ich následnou 

aplikáciou v relatívnych podmienkach? 

Milosrdenstvo, súcit a empatia sú z čistej lásky; zatiaľ čo pochopenie, akceptovanie 

a odpustenie sú z čistej múdrosti. Toto je skutočná pravda. Podľa tohto chápania 

sme preto nikdy nevylúčili alebo nezanedbali, alebo, takpovediac, neodložili na 

zadnú platničku sporáka múdrosť a všetky jej atribúty. Bola vždy prítomná a 

zdôraznená, kedykoľvek sme uviedli slová ,pochopenie‘, ,akceptovanie‘ a 

,odpustenie‘ a podobné atribúty. Láska vždy pracuje spolu so svojou múdrosťou a 

múdrosť vždy pracuje spolu so svojou láskou. Sú neoddeliteľné. Ide o to, ktoré 

aspekty lásky a jej múdrosti a múdrosti a jej lásky sú kladené do popredia a ktoré 
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do úzadia. Keď múdrosť analyzuje povahu každej situácie a prebiehajúcich 

posunov, vždy svojej láske určí, ktoré aspekty je potrebné okamžite aplikovať 

alebo vyniesť na jasný a hmatateľný povrch. 

Aby ste tieto faktory vo svojom živote prakticky realizovali, pozícia vás ako 

Mojich pravých predstaviteľov si od vás vyžaduje, aby ste presunuli svoje vedomie 

zo zaoberania sa tými aspektmi múdrosti, ktoré do tohto momentu zdôrazňovali 

spravodlivosť, trest, odplatu, odsúdenie a odmietanie, na tie, ktoré zdôrazňujú 

pochopenie, akceptovanie a odpustenie, založené na bezpodmienečnej láske, 

milosrdenstve, súcite a empatii. Ak jasne chápete, prečo Som dovolil, aby sa 

negatívny stav vôbec uskutočnil, potom akceptujete/prijímate nutnosť takého aktu. 

Keď akceptujete túto nutnosť, ste schopní odpustiť. Na základe tejto reťazovej 

postupnosti budete schopní zažiť stavy Mojej bezpodmienečnej lásky, súcitu, 

milosrdenstva a empatie. To Moja Bezpodmienečná Láska a Múdrosť dovolila 

tento experiment pseudo-života negatívneho stavu a ľudského života. Všetky tieto 

veci sa udiali preto, aby si všetci zvolili a aby aktivovali definitívnu voľbu pre 

plnosť pozitívneho stavu. Žiadny iný dôvod toho neexistuje. 

Takže z hľadiska týchto faktov by bolo múdre, keby ste vy všetci, ktorí čítate tieto 

Dialógy, vykonali náležité úpravy a zmeny v spôsobe svojho myslenia, cítenia, 

správania, konania a vytvárania vzťahov, ako aj vo svojom postoji a spôsobe, akým 

vidíte a akým analyzujete vo všeobecnosti celý negatívny stav a ľudský život, a 

zvlášť svoje individuálne životy. Pamätajte si, prosím, že čo bolo náležité, vhodné, 

oprávnené a správne do tohto momentu, nemusí byť také v súčasnosti alebo zajtra. 

Ako bolo uvedené predtým, ste v prechodnom období. Povaha tohto jednotlivého 

prechodného obdobia je taká, že vám poskytuje príležitosť, aby ste sa trénovali v 

týchto nových spôsoboch a štýloch života. Počas tohto obdobia dostávate šancu 

zbaviť sa rôznych svojich návykov, náklonností, závislostí a postojov, ktoré by 

prekážali vášmu duchovnému pokroku a tomu, aby ste sa stali plne Mojimi 

pravými predstaviteľmi. Lipnutie na starých spôsoboch myslenia, pojmoch, ideách 

a životnom štýle, či čomkoľvek, čo máte v tomto ohľade, čo je integrálnou 

súčasťou vášho každodenného fungovania, už viac nie je udržateľné. A nielenže to 

nie je udržateľné, ale dostalo by vás to do stredobodu pozornosti, úplne sa 

zviditeľniac renegátom, ktorí by si z vás urobili terč a rušili vašu normálnu a 

zdravú duchovnú, duševnú a fyzickú funkciu v akejkoľvek role, pozícii alebo 

voľbe, v ktorej sa nachádzate. 

Pokiaľ ide o záležitosť rovnováhy, ako si pamätáš z Doplnku 20 v Koroláriách..., 

energie využité na vyváženie pozitívneho stavu, respektíve negatívneho stavu boli 

nachýlené smerom k pseudo-tvorcom pri pomáhaní im nájsť správne odpovede na 

ich existenciálne otázky. Avšak počas tohto pokračujúceho posunu tieto energie už 

viac nie sú potrebné na to, aby zaisťovali také udržiavanie rovnováhy, alebo aby 

boli odovzdané len pseudo-tvorcom, pretože tá sa teraz nakláňa k totálnemu 

pseudo-víťazstvu negatívneho stavu na planéte Nula. V tomto procese hľadá celý 

negatívny stav odpovede na zmysel svojho pseudo-bytia a pseudo-existencie a v 
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rámci svojej vlastnej sféry na stanovenie pochopenia svojho konečného účelu a 

výsledku. 

Kvôli tejto všetko zahrnujúcej expanzii a kvôli úplne odlišnej pozícii pozitívneho 

stavu a Nového Vesmíru nie sú už viac vaše energie, ako ani energie celkovo 

pozitívneho stavu a Nového Vesmíru potrebné na vyvažovanie pozitívneho stavu 

na vašej planéte a inde. Namiesto toho pôjdu teraz do poskytovania správnych 

odpovedí všetkým členom negatívneho stavu — a nielen pseudo-tvorcom — o jeho 

zmysle a účele, ako aj o jeho konečnom výsledku a potrebách, ktorým slúžil pre 

celé bytie a existenciu a pseudo-bytie a pseudo-existenciu. 

Jediný spôsob, ako budete schopní pracovať s členmi negatívneho stavu pri 

poskytovaní im správnych odpovedí, je ten, ak si ako Moji praví predstavitelia 

osvojíte túto novú rolu a pozíciu, zakorenenú v Mojej bezpodmienečnej láske, 

milosrdenstve, súcite, empatii, pochopení, akceptovaní a odpustení; takže, ako 

bolo definované vyššie, len ak budete pracovať z pozície duchovného zjednotenia a 

integrácie lásky a múdrosti, dobra a pravdy a pozitívnych skutkov a viery. 

Múdrosť súčasnej situácie na vašej planéte a v celej Zóne Vymiestnenia si od vás 

vyžaduje prítomnosť vašej plnej oddanosti, aby ste preukázali a manifestovali takú 

bezpodmienečnú lásku, milosrdenstvo, súcit, empatiu, pochopenie, 

akceptovanie a odpustenie. Presne v tom istom momente, ako to budete schopní 

urobiť, stanete sa Mojimi pravými predstaviteľmi vo všetkých aspektoch svojho 

života. 

Pojmy objektivita, oprávnenosť, spravodlivosť a súdnosť, ktoré sú inými atribútmi 

múdrosti a jej lásky a lásky a jej múdrosti, už boli nastolené. Už viac nie sú vašou 

starosťou. Už bolo o ne postarané. Teraz je čas pre plnú manifestáciu a uplatnenie 

iných aspektov lásky a jej múdrosti a múdrosti a jej lásky. Preto ste vo všetkej 

pokore a poníženosti požiadaní, aby ste sa nimi prestali zaoberať a aby ste sa 

namiesto toho sústredili na osvojenie si a realizáciu Mojej bezpodmienečnej 

lásky, milosrdenstva, súcitu, empatie, pochopenia, akceptovania a odpustenia. 

Robiac to a súc takí budete všetkým členom negatívneho stavu poskytovať správne 

a pravdivé odpovede. Tým ich pripravíte na konverziu do pozitívneho stavu. Tým 

si splníte svoje poslanie, kvôli ktorému ste súhlasili s inkarnovaním sa na planétu 

Nula. Tým sa stanete skutočne múdri. 

Musím ešte niečo povedať? 

Peter: Mne nie. Som Ti hlboko vďačný za toto spresnenie a vysvetlenie. Je ešte 

niečo, čo by Si dnes chcel dodať? 

Pán Ježiš Kristus: Rado sa stalo, Peter. Nie, dnes nie. Myslím, že máte všetci dosť 

potravy na premýšľanie. Choď, oddýchni si a relaxuj po zvyšok dnešného dňa a 

postaraj sa o niektoré ďalšie povinnosti.  
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Päťdesiaty Druhý Dialóg 
 

5. marca 1999 

 

Peter: Dosť zaujímavé, dnes by som chcel do Tvojej pozornosti uviesť dve otázky. 

Už dlhšie uvažujem o jednej otázke, ale až včera, keď som dostal e-mail od pána 

Beneša, v ktorom kladie veľmi podobnú otázku, mi začalo byť jasné, že by som Ti 

ju mal predložiť. Druhá otázka, ktorú už pred nejakým časom položila Heather 

z Rochesteru v Minnesote, má úplne opačnú konotáciu, aj keď je s prvou v určitom 

zmysle spojená. Pozerám sa na tieto dve otázky ako na dva extrémy funkcie života 

a smrti. Prvá otázka sa týka záležitosti dobrovoľného ukončenia svojho života (nie 

lekárom asistovaná samovražda, o ktorej sme diskutovali predtým) a či k takému 

dobrovoľnému ukončeniu dochádza alebo či je možné v pozitívnom stave, a tiež v 

negatívnom stave, podobným spôsobom, ako sa to niekedy stáva v ľudskom živote 

na planéte Nula. Otázka Heather sa týka záležitosti transplantácií orgánov kvôli 

zachovaniu ľudského života alebo kvôli jeho ďalšiemu trvaniu určitú dodatočnú 

dobu. Obidve záležitosti sa týkajú slobodnej vôle a slobody voľby buď ukončiť 

svoj život, alebo v ňom pokračovať. Ak je niekto, takpovediac, ,odsúdený‘ na 

večný život, má právo a výsadu ukončiť ten život nadobro a navždy? Inými 

slovami, môže sa niekto rozhodnúť nebyť a neexistovať v absolútnom zmysle, po 

svojom súhlase individuálne a osobne ožiť? 

Pán Ježiš Kristus: Prvá otázka, o možnosti rozhodnúť sa naveky ukončiť svoj 

život alebo nebyť a neexistovať v absolútnom zmysle, po svojom súhlase ožiť, 

pramení zo všeobecného nepochopenia samotného pojmu život. Ako vieš, Ja som 

Absolútny Život Sám/Sama v Sebe, od Seba, Sebou a zo Seba. Kvôli tomuto 

axiomatickému faktoru akýkoľvek život, nech je akéhokoľvek druhu, vo svojom 

počiatočnom bode dokáže a môže pochádzať len zo Mňa. Žiadny iný stav a proces 

života, ako ani jeho manifestácia a aktualizácia nie sú možné za žiadnych 

okolností. Ako vieš, dokonca aj pseudo-život negatívneho stavu a ľudský život sú 

možné len kvôli Môjmu Absolútnemu Životu. Táto životná energia, ktorá 

nepretržite a neustále zo Mňa vyžaruje, umožňuje vytvárať akékoľvek ďalšie 

odvodeniny života, z ktorých bol vytvorený aj pseudo-život a ľudský život. 

Ako sa uskutočňuje individuálny, jedinečný, neopakovateľný a zosobnený život, 

odrážajúci sa v každej sentientnej entite, či už pozitívnej alebo negatívnej, alebo 

ľudskej? Ako si pamätáš z našej diskusie v Štyridsiatom Treťom Dialógu, v 

Mojom Absolútnom Stave sú vytvárané a udržiavané všetky idey akéhokoľvek 

života, vrátane druhotných ideí, ktoré by boli vytvorené v budúcnosti sentientnými 

entitami, v tomto prípade pseudo-tvorcami, špecificky a zvlášť ideí ľudí a 

ostatných tvorov negatívneho stavu. 

Než sú tieto idey presunuté zo svojho stavu jedinečných ideí do procesu svojej 

aktualizácie a realizácie vo svojom vlastnom sentientnom živote, je stanovená 
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podmienka na uzatvorenie dohody byť a existovať naveky. Táto dohoda je 

uskutočnená na jednom dôležitom základe alebo predpoklade. Budúcej sentientnej 

entite je v bezčasovom, bezpriestorovom a bezmiestnom stave formou špeciálnej 

idey ukázaný každý možný detail celého jedinečného a špecializovaného obsahu 

jeho/jej budúceho života, ktorý má trvať do večnosti. 

Takže, akákoľvek taká sentientná entita presne vie, čomu bude čeliť a aký bude 

význam jeho/jej života. Počas tejto ilustrácie sentientná entita stojí pred svojou 

konečnou voľbou stať sa alebo sa nestať, byť alebo nebyť, existovať alebo 

neexistovať vo svojom vlastnom individualizovanom, zosobnenom a jedinečnom 

bytí a existencii. 

Len čo je vykonaná voľba pre bytie a existenciu, je vykonaná s pochopením a s 

prijatím všetkých podmienok pre večné uskutočnenie sa takého jedinečného života. 

Inými slovami, možná sentientná entita súhlasí, že bude a že bude existovať do 

večnosti bez toho, aby mala akúkoľvek túžbu vzdať sa svojho jedinečného života. 

Ak pôvodná idea tej možnej sentientnej entity nesúhlasí s týmito jasne danými 

podmienkami, neprikročí k tomu, aby sa stala svojím vlastným jedinečným, 

individualizovaným a zosobneným sentientným životom. V tomto ohľade je teda 

úplne nepredstaviteľné, aby akýkoľvek sentientný život napadlo alebo aby zatúžil 

ukončiť svoj život v absolútnom zmysle. 

Táto záležitosť má však aj ďalšiu stránku. Keďže akýkoľvek sentientný život vo 

svojom jedinečnom konglomeráte je možný buď priamym nadelením zo Mňa, vo 

forme špeciálneho prvku vyňatého z Mojej Absolútnej Prirodzenosti a 

umiestneného do relatívnej kondície, alebo na základe derivátov Mojich Životných 

Energií, využitých na produkciu pseudo-života a ľudského života, v absolútnom 

zmysle je to Môj Život, nech sa na to pozeráte akokoľvek. Na základe faktora, že je 

to Môj Život, Som v tom živote prítomný, to je jedno v akejkoľvek forme, podobe, 

stave, procese alebo kondícii. Kvôli tejto Mojej prítomnosti vo všetkých nemôžu 

také myšlienky ako ukončenie svojho života v absolútnom zmysle nikomu prísť na 

um. Bolo by to, akoby som Ja učinil rozhodnutie nadobro a navždy ukončiť Svoj 

Absolútny Život. Viete si predstaviť tie dôsledky, výsledky a následky, keby bolo 

možné uskutočniť taký scenár? V tom prípade by nadobro a navždy prestalo byť a 

existovať aj celé Stvorenie so všetkými svojimi dimenziami a multivesmírom a so 

všetkými ich príslušnými sentientnými entitami. A pretože dokonca aj pseudo-život 

negatívneho stavu a ľudský život žijú a sú nažive a sú možné len na základe Môjho 

Absolútneho Života, tiež by naveky zahynuli. 

Pretože Som Absolútny a Môj Absolútny Život je zakotvený v Mojom Absolútnom 

,JA SOM‘, a pretože Ja vždy Som, na základe definície a logiky tejto Absolútnosti 

je pre Mňa nemožné, aby Som nebol a neexistoval. Na základe logiky tohto 

usporiadania a položenia nie je zároveň ani pre žiadnu sentientnú entitu, ktorá 

obsahuje Môj život a ktorá ním žije a je nažive, možné nebyť a neexistovať. Na 

základe faktora tejto vzájomnej súvislosti je vyslovene nemožné, aby mala nejaká 
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sentientná entita vo svojej mysli nejakú ideu, alebo dokonca túžbu nadobro a 

navždy ukončiť svoj život. Životná energia v každej sentientnej entite je taká, že 

samotnou svojou prirodzenosťou vytvára na nepretržitej báze jedine absolútnu 

túžbu nadobro a navždy byť a existovať, bez ohľadu na čokoľvek. Jednoducho 

povedané, nemôže alebo nesmie jej naveky nikdy prísť na um žiadna iná túžba 

alebo želanie, alebo tendencia. Toto sú podmienky bytia a existencie sentientného 

života. 

Táto záležitosť má ale ešte jednu stránku. Vaša otázka, Peter a Jozef, pramení z 

pozície vášho ľudského života. Štruktúra a dynamika typického ľudského života je 

taká, že dokáže a môže produkovať také stavy, ako je nuda, bieda, utrpenie, pocit 

márnosti, nezmyselnosti a podobné nepriaznivé stavy a procesy. Ak má niekto 

takýto druh zážitku, môže to v jeho mysli vytvárať túžbu ukončiť taký život. Avšak 

ukončenie tohto typu života, ako viete, neukončuje jedinečnosť toho života ako 

takého. Len jeho ľudská časť môže byť ukončená na základe voľby, ale nie časť 

pravého života, ktorá je obsiahnutá v ľudskom živote. Nezabúdajte, že pravý život, 

obsiahnutý v ľudskom živote, robí ľudský život vôbec možným. Pretože časť 

pravého života v ľudskom živote pramení z Môjho Absolútneho Života, podrobuje 

sa rovnakým podmienkam a situácii ako akýkoľvek iný sentientný život, spôsobom 

opísaným vyššie. 

Vaším problémom je v tomto prípade to, že nemáte absolútne poňatia, ako je 

štruktúrovaný život v pozitívnom stave a na akých druhoch podmienok je založený. 

Vaše predstavy o tom — ak vôbec máte nejaké — aký je život pozitívneho stavu, 

sú úplne nesprávne a ani len zďaleka sa nepribližujú realite toho života. Pretože 

nemáte žiadne spoľahlivé alebo pravdivé poznatky o obsahu a spôsobe života v 

pozitívnom stave, máte tendenciu premietať do neho tie isté stavy, procesy a 

podmienky, aké sú vlastné vášmu ľudskému životu. Teda len z pozície vášho 

ľudského života vám vôbec môže prísť na um taká otázka o možnosti ukončiť svoj 

život. Nikto v pozitívnom stave nikdy nechcel alebo by nechcel uplatňovať také 

myšlienky, želania alebo túžby. Napokon, oni všetci svojou vlastnou slobodnou 

vôľou a voľbou súhlasili s tým, že ich naveky nikdy nebudú mať. Inak by nikdy 

nezačali svoje jedinečné, zosobnené a individualizované bytie a existenciu. 

Chýbanie akýchkoľvek skúsenostných alebo teoretických poznatkov o pravej 

štruktúre a dynamike života pozitívneho stavu bolo vo vašej mysli vytvorené 

zámerne, aby ste neukončili svoju dohodu účasti v ľudskom živote. Ako vám bolo 

v podstate v týchto Dialógoch naznačené predtým, bolo to pre vašu vlastnú 

ochranu. Ak by ste mali vedieť, aký je život v pozitívnom stave alebo o čom 

všetkom je, neboli by ste schopní splniť si svoje poslanie na planéte Nula a 

vykonávať svoju dôležitú prácu pre Mňa počas pobytu tam. Pre vás je oveľa ľahšie 

vydržať ľudský život, ak nemáte žiadne také poznatky. Inak by sa váš ľudský život 

stal tak neznesiteľným a netolerovateľným, že by ste mali skutočne tendenciu 

ukončiť ho. V tom prípade by ste vo svojom poslaní biedne zlyhali. 



Dialóg 52 

- 391 - 

Pretože nemáte žiadne hmatateľné alebo realistické porovnanie medzi vaším 

ľudským životom a akýmkoľvek iným typom života, váš ľudský život sa pre 

súčasnú dobu stáva jedinou realitou, ktorá vám dáva nejaký zmysel — aspoň do 

určitej miery. Tak ste schopní ochotnejšie prijať všetko, čo sa odohráva počas vašej 

účasti vo vašom ľudskom živote. Len odkedy vám bolo poskytnuté Moje Nové 

Zjavenie, boli vám sprístupnené všetky tieto fakty a vy teraz viete, o čom všetkom 

je celý ľudský život a negatívny stav. Pre svoju vlastnú ochranu a kvôli úspešnému 

zavŕšeniu svojho poslania si však na svojej ľudskej vedomej úrovni ešte stále 

neuvedomujete pravú povahu, štruktúru a dynamickosť života pozitívneho stavu. 

Len na svojej vnútornej, duchovnej úrovni ste ich ako Moji praví predstavitelia 

schopní rozlíšiť. Avšak zatiaľ, kým nie je zavŕšené vaše poslanie, sa to poznanie 

nedostane do vašej ľudskej vedomej mysle. Ide tu o uvedomenie si, že 

prirodzenosť pozitívneho stavu je taká, že poskytuje všetkým svojim obyvateľom 

nekonečne vzrušujúce, produktívne, tvorivé a inovačné možnosti pre ich rozvoj a 

vývoj, čo im dáva neustále podnety naveky pokračovať v napredovaní vo svojich 

životoch. Kvôli tomu nemôžu nikdy zažiť napríklad pocit vyčerpanosti, nudy, 

márnosti, únavy, nečinnosti, nezmyselnosti a podobné pocity, tak jasne viditeľné a 

zreteľné v ľudskom živote, ktoré by ich viedli k záveru, že ich život nemá žiadny 

zmysel a žiadny význam a že by preto mal byť ukončený. 

Kým nebolo negatívnemu stavu a ľudskému životu dovolené zahájiť ich pseudo-

bytie a pseudo-existenciu, také myšlienky, pocity, želania a túžby nebolo dovolené 

mať. Existuje jasný dôvod, prečo bolo dovolené, aby sa objavili konkrétne v 

ľudskom živote a všeobecne v negatívnom stave. Takéto stavy odzrkadľujú 

iluzórne a neskutočné podmienky, na ktorých je založený a zriadený ich život. Keď 

žijete v ilúzii života, keď nemáte žiadnu skúsenosť ohľadom povahy pravého 

života a o čom všetkom ten život vlastne je, v takom rozpoložení je možné prísť s 

myšlienkou ukončenia toho typu pseudo-života. Pozrite sa však na to takto: Čo 

v skutočnosti túžite ukončiť? Skutočný život? Pravý život? V žiadnom prípade! To, 

čo túžite ukončiť, je iluzórny, neskutočný život. 

Túžba ukončiť iluzórny život odzrkadľuje dočasnosť jeho situácie. Viete si 

predstaviť scenár, v ktorom by mal mať ľudský život a pseudo-život negatívneho 

stavu tie isté podmienky a spôsob usporiadania ako pravý život? Nikto by nikdy 

nechcel ukončiť taký život. V tom prípade by negatívny stav nemohol byť nikdy 

eliminovaný, pretože by bol zvolený, aby bol a existoval naveky. V tom prípade by 

sa nemohla nikdy uskutočniť ani plnosť života pozitívneho stavu. 

Pamätáte sa na podmienky, za akých bolo dovolené, aby negatívny stav začal jeho 

vlastné pseudo-bytie a pseudo-existenciu? Podmienkou bolo na prechodnej a 

dočasnej báze ilustrovať iný typ života než je život prameniaci priamo zo Mňa. 

Toto bola záväzná dohoda medzi nami všetkými. V tejto záväznej dohode bolo, že 

tí z vás, ktorí dobrovoľne súhlasili s účasťou na tom živote, si nezapamätajú, že 

bola taká dohoda učinená alebo že ste ju uzavreli na základe svojej vlastnej 

slobodnej vôle a voľby. Kvôli prechodnosti a dočasnosti života negatívneho stavu a 



Dialógy s Pánom Ježišom Kristom — Prvý diel 

- 392 - 

ľudského života bola do mysle každého, kto sa zúčastňuje v tom živote — tiež na 

základe záväznej dohody a voľby — vložená potreba jeho ukončenia, aby sa tak 

naveky nikdy nemohla stať skutočnosťou žiadna predstava pokračovať v ňom 

nadobro a navždy. 

Ak zvážite logiku tohto usporiadania a ak prijmete fakt, že negatívny stav a typický 

ľudský život sú v skutočnosti ilúziou života, a nie životom samotným a samým 

osebe, s čím potom skoncujete? Skoncujete len s ilúziou, ale nie so životom 

samotným a samým osebe. Si schopný vidieť logiku tejto situácie? 

Peter: Samozrejme. Dáva to dokonalý zmysel. A čo dobrovoľná samovražda? 

Pán Ježiš Kristus: Z duchovného hľadiska všetky formy samovraždy, a do určitej 

miery aj vraždy, pochádzajú z predstavy dočasnosti ľudského života a pseudo-bytia 

a pseudo-existencie negatívneho stavu. Ak ľudská myseľ obsahuje predstavu ilúzie 

života, nie skutočného života, a ak ani ľuďom, ani žiadnym iným tvorom v Zóne 

Vymiestnenia nie je k dispozícii žiadne skúsenostné poznanie a chápanie 

skutočného života, taký život je potom v procese svojho neustáleho 

znehodnocovania. V tom prípade sa život, aký poznáte vy, stáva bezcenným a 

nehodným žitia, alebo — v prípade vrážd — sa ho možno zbaviť bez akýchkoľvek 

výčitiek svedomia. Napokon, čo zabíjate? V konečnom zmysle nič. Zabíjate len 

prázdnu predstavu, bezvýznamnú ilúziu. Takto ľudia na svojej nevedomej, a veľmi 

často dokonca na vedomej úrovni zdôvodňujú svoje vražedné a samovražedné 

sklony. Tieto sklony nie sú ničím iným než reflexiou pravej prirodzenosti 

negatívneho stavu a jeho konečného produktu — ľudského života. Keby nemali 

slúžiť nejakému dôležitému poučeniu, ako to bolo vylíčené v potrebách každého 

poznať rozdiely medzi rôznymi formami životov a pseudo-životov, také pseudo-

životy by boli skutočne bezcenné a nezmyselné. Ako bolo uvedené veľakrát v 

celom Mojom Novom Zjavení, jasne všetkým ukazujú, čo si nevoliť, aký nebyť, 

ako neuvažovať, ako nevnímať, ako sa nesprávať a ako nežiť život. Len v tomto 

znázorňovaní je ich pravá hodnota. 

Keď hovoríme o samovražde, v ľudskej kultúre bola samovražda až na niekoľko 

skromných výnimiek vždy považovaná za niečo negatívne, nevhodné, či dokonca 

zlé. Odsudzujúci postoj voči samovražde bol vždy tak trochu drsný. Z duchovného 

hľadiska — tak ako je to so všetkým ostatným — sú motivačné a intenčné faktory, 

s ktorými ja samovražda páchaná, tým, čo určuje, či je taký akt ukončenia svojho 

života odsúdeniahodný, alebo nie, nech je to akýkoľvek typ života. Ak je 

samovražda páchaná ako prostriedok, aby ste sa niekomu pomstili, aby ste ho 

potrestali alebo ho donútili, aby cítil vinu, alebo z podobných sebeckých a 

negatívnych dôvodov, tým aktom sa osoba páchajúca samovraždu sám/sama 

odsudzuje do jedného z Pekiel, aby niesla dôsledky takých nenáležitých, 

sebeckých, negatívnych a/alebo zlých úmyslov a motivácií. Ďalšie typy samovrážd, 

podobne ako pri lekárom asistovaných samovraždách, sú buď neutrálne, alebo 

ilustrujú niečo dôležité ohľadom prirodzenosti ľudského života a negatívneho 
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stavu. V tom prípade je jedincovi daná možnosť voľby vstúpiť do zvláštneho 

oddelenia Novej Školy, ktoré sa špecializuje na tieto typy záležitostí. 

Samozrejme, ukončenie svojho ľudského života pomocou samovraždy, nech sú 

základom takého aktu akékoľvek motivačné a intenčné faktory, je vždy na základe 

dohody. V niektorých prípadoch je to dovolené preto, aby sa ilustrovali a 

demonštrovali dôsledky takých faktorov a to, ako neukončiť svoj život. Kvôli 

individualizovaným a zosobnením veciam, tak ako je to aj so všetkým ostatným, čo 

je základom takých činov, je jasné, že je to medzi Mnou a každým jedincom, ktorý 

pácha taký čin. Preto by bolo pre vás nevhodné, aby ste kohokoľvek v tomto 

ohľade súdili alebo sa pokúšali povedať o tom viac v tomto jednotlivom čase. 

Peter: A čo transplantácie orgánov? 

Pán Ježiš Kristus: Do určitej miery je to to isté, ako sme hovorili vyššie. Je to 

fakticky druhá strana tej istej mince. Ak zoberieš do úvahy, že ľudský život je 

jediný život, ktorý je vám k dispozícii, a ak nemáte ani poňatia o žiadnom inom 

type života alebo o tom, ako je štruktúrovaný a prežívaný, alebo či vôbec existuje, 

paradoxne povedané, mali by ste vo svojej mysli obidve tendencie — ukončenie, aj 

predlžovanie svojho života nakoľko je to len možné. Na jednej strane máte tento 

pocit márnosti a nereálnosti svojho ľudského života, zatiaľ čo súčasne vaše ľudské 

telo lipne na tomto živote, pretože vie, že je to jediný život, ktorý má. Túži ho teda 

predlžovať tak dlho, ako je len možné. 

Je tu však ešte jeden paradox, ako aj dôležité duchovné ponaučenie. Ako vieš, 

funkcia každého telesného orgánu, ako aj funkcia tela ako celku, má nejakú 

dôležitú duchovnú súvzťažnosť buď pozitívneho, alebo negatívneho charakteru, 

alebo oboch. Zastavenie funkcie niektorého telesného orgánu odráža fakt, že 

funkcia, ktorej každý jednotlivý orgán slúžil, z nejakých dôležitých duchovných 

dôvodov vyčerpala svoju užitočnosť a doslúžila svojmu účelu a potrebuje byť buď 

nahradená, alebo ukončená. V prípade náhrady je potrebné získať a realizovať v 

živote dotyčnej osoby niečo odlišné alebo nové. Na základe predošlej dohody s 

ďalšou osobou, ktorá náhle zomrie alebo ktorá sa rozhodne darovať jeden zo 

svojich duplicitných orgánov, je transplantácia jeho/jej orgánu alebo orgánov 

vhodná a uskutočniteľná. Funkcia toho orgánu, ktorý pochádza od mŕtvej osoby, 

alebo od osoby, ktorá darovala svoj orgán, potrebuje pokračovať v odlišnom 

prostredí alebo podmienkach. Inak by to bolo plytvaním drahocennej funkcie 

poskytnutej tým orgánom. 

Avšak tu prichádza paradox: Ľudské telo chce prežiť akýmikoľvek jemu 

dostupnými prostriedkami, úplne súčasne má však silnú a tvrdošijnú tendenciu 

odmietnuť akýkoľvek orgán, ktorý nemá jeho kvalitu, nezáleží na tom, do akej 

miery by dotyčný orgán tomu telu pomohol pokračovať v jeho živote. Prečo je to 

tak? Ako vieš, duch a duša každého jedinca sú jedinečné a nekonečne iné. Táto 

jedinečnosť a rozdielnosť pramení z Môjho jedinečného prvku, z ktorého boli 
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stvorené. Preto sú vo vzťahu k sebe a samé osebe konglomerátom všetkých ich 

špecifických a jedinečných schopností, ktoré sú neopakovateľné. Kvôli tomuto 

faktoru si duch a jeho duša volia veľmi špecifické a jedinečné telo, zhodné s ich 

špecifickou a jedinečnou prirodzenosťou. Akékoľvek prijatie čohokoľvek 

cudzieho, čo nepochádza z konglomerátu všetkých prvkov, z ktorých pozostávajú, 

je považované za hrubé znásilnenie tejto jedinečnej individuality a osobnosti. 

Inými slovami, vaše telo a jeho orgány sú uzavretým systémom. 

Ešte raz, z duchovného hľadiska je to záležitosťou zosobnenia a individualizácie 

jedincovho bytia a existencie. Ľudské telo odzrkadľuje tento dôležitý duchovný 

faktor. Preto napriek faktu, že by ktorýkoľvek taký orgán mohol zachrániť jeho 

telesný život, nemôže prijať nič, čo nie je z originálneho genetického materiálu, z 

ktorého vzniklo podľa návrhu svojho ducha a duše. Z toho dôvodu musíte to telo 

kŕmiť všemožnými špeciálnymi liekmi, ktoré by značne znížili jeho tendenciu 

odmietať dotyčný orgán. A toto platí dokonca aj pri niektorých úplne bežných 

orgánoch, ktoré majú do určitej miery podobnú genetickú štruktúru. Aj keď je 

podobná, ešte stále nie je rovnaká. 

Ďalšia záležitosť pri zlyhaní niektorých telesných orgánov vo výkone ich funkcií, a 

s nimi spojenej potreby transplantácie, sa týka veľmi špecifickej duchovnej 

súvzťažnosti, ktorú má každý orgán. Ako bolo uvedené vyššie, taká súvzťažnosť 

môže mať aj pozitívnu, aj negatívnu konotáciu. Toto vyhlásenie musíte chápať tak, 

že ak ktorákoľvek jednotlivá osoba, ktorá je zodpovedná za svoj život vo všetkých 

jeho aspektoch — duchovnom, duševnom i fyzickom — tento zanedbáva alebo sa 

oň náležite nestará, alebo robí všetko, čo bráni a vzpiera sa základným duchovným 

faktorom zodpovedným za tieto funkcie, uvedené orgány začnú zlyhávať. Takým 

postojom dotyčná osoba ničí pozitívnu duchovnú súvzťažnosť funkcie orgánu a 

otvára dvere tomu, aby začala fungovať negatívna. Pokiaľ v tom prípade nedôjde v 

postoji tej osoby v nejakom časovom bode k náprave, dotyčný orgán prestane 

v určitom momente úplne fungovať. Preto teda potreba transplantácie. 

V tejto jednotlivej konotácii má transplantácia orgánu negatívny význam. Na 

duchovnej úrovni to znamená nahradenie pravej a pôvodnej funkcie umelou 

funkciou, ktorá pochádza z vonka. Pretože boli zanedbané vnútorné faktory — a 

toto je čisto duchovnou záležitosťou — akýkoľvek orgán, ktorý je vo vnútri 

ľudského tela, má tendenciu chradnúť alebo ochorieť. V tomto zmysle je 

transplantácia orgánu ilustráciou nahradenia vnútorných faktorov vonkajšími 

faktormi. Pretože však žiadny pravý život nie je možné udržiavať vonkajšími 

faktormi, kedykoľvek vložíte nejaký orgán do toho tela zvonku, alebo v tomto 

prípade od niekoho iného, kto je mimo vás, telo bude mať tendenciu odmietnuť ho. 

Z toho dôvodu to telo musíte oklamať tým, že ho kŕmite všemožnými vonkajšími 

liekmi, ktoré by odňali alebo aspoň značne oslabili schopnosť tela odmietnuť 

všetko, čo prichádza z jeho vlastného vonkajška. 
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Duchovný dôsledok týchto faktov je úplne jasný. Pokiaľ nedodržiavate správne 

duchovné procedúry — zvnútra von — skončíte zničením schránky, ktorá slúži k 

manifestovaniu sa vášho ducha a duše. A nielen to, ale hlavne, svojím nevhodným 

duchovným životom podkopávate správne duchovné vnímanie akejkoľvek reality. 

V tom prípade je pravá realita nahradená umelou realitou, tým istým spôsobom, 

ako je pôvodný telesný orgán, ktorý je vo vašom vlastnom tele, nahradený niečím, 

čo tam nepatrí a čo prišlo z vonkajška. Toto je duchovnou súvzťažnosťou 

transplantácie fyzických orgánov. 

Z tohto vysvetlenia môžete úplne jasne vydedukovať, že každá fyzická choroba, 

nech je akákoľvek, má duchovné korene. 

Vidím v tvojej mysli otázku, Peter, či existuje nejaká pozitívna konotácia 

transplantácie fyzického orgánu a/alebo nejakej fyzickej choroby. 

Peter: Áno, máš pravdu. Som na to zvedavý. 

Pán Ježiš Kristus: Pretože akékoľvek zlyhanie čohokoľvek, či už duchovné, 

duševné, fyzické alebo organické, je spôsobené negatívnymi pseudo-duchovnými 

súvzťažnosťami, je jasné, že ich konotácia môže byť len negatívna. Avšak, 

pozitívny aspekt akýchkoľvek takých zlyhaní nie je v zlyhaniach samotných, ale v 

ilustrácii schopností jedincov vedieť si rady a nájsť pre ne liečbu; alebo v tom, ako 

ich eliminovať. V podstate tieto schopnosti demonštrujú, že nech je akokoľvek, 

negatívny stav nemôže zvíťaziť v absolútnom zmysle, pretože bez ohľadu na to, s 

čím príde za účelom podkopania pravých duchovných faktorov akéhokoľvek 

života, možno nájsť účinné protiopatrenia na anulovanie jeho snáh v tomto ohľade. 

Áno, z času na čas môže vyhrať tú či onú bitku, ale nie vojnu. 

Vo vašom jednotlivom prípade, ako Mojich pravých predstaviteľov, vaša 

schopnosť zvládnuť alebo zdolať akékoľvek také nepriaznivé zdravotné stavy, 

vlastné vašej fyzickej štruktúre, tvorí dôležitý precedens pre negatívny stav a ľudí. 

Tým, že sa nepoddávate pokušeniam negatívneho stavu, aby ste sa vzdali, a tým, že 

prijímate fakt nevyhnutnosti mať z času na čas také poruchy, ilustrujete každému, 

že nech sa vás negatívny stav akokoľvek pokúša zničiť pomocou všetkých tých 

nepriaznivých vonkajších fyzických stavov, nemôže uspieť. Vy budete vo svojej 

práci pokračovať dokonca lepšie než kedykoľvek predtým. A toto by bola pravda 

dokonca aj keby niekto z vás potreboval transplantáciu nejakého orgánu. 

V tejto ilustrácii, demonštrácii a dávaní príkladu je pozitívna konotácia 

akýchkoľvek takých nepriaznivých kondícií. 

Existujú nejaké ďalšie záležitosti týkajúce sa tejto otázky, je však predčasné ich 

zjaviť. Preto pre dnešok náš rozhovor presne tu skončíme. Maj sa krásne, Peter. 

Odporúčal by Som ti, aby si sa pripravil na cestu do New Yorku, aby si tam mohol 

stráviť nejaký čas s Mojimi ľuďmi. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za Tvoje odpovede. 
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Päťdesiaty Tretí Dialóg 
 

15. marca 1999 

 

Peter: Nuž, som späť z návštevy Tvojich ľudí v New Yorku a v Massachusetts. 

Mal som sa veľmi dobre a bolo potešením opäť ich vidieť a zoznámiť sa s 

Michaelom Maldonadom, s ktorým som sa poznal len prostredníctvom pošty a 

telefonických hovorov. Než sa budem venovať otázkam, chcel by som sa Ťa 

opýtať, či nemáš nejaké komentáre alebo vysvetlenia ohľadom niečoho alebo 

ohľadom mojej návštevy našich ľudí. 

Pán Ježiš Kristus: Ďakujem ti, Peter, že si Ma najskôr požiadal, aby Som poskytol 

Svoje komentáre ohľadom tvojej návštevy a ohľadom zážitkov z tvojho tamojšieho 

pobytu. Hlavný účel tej návštevy bol dvojaký. Predovšetkým, poskytnúť ti veľmi 

potrebný oddych od neustáleho zaznamenávania našich dialógov, ako aj poskytnúť 

príležitosti ostatným preštudovať si a opätovne si prečítať dostupné Dialógy. 

Nechceme, aby boli zaplavovaní neustálymi informáciami prichádzajúcimi k nim 

bez toho, aby dostali šancu mať dostatok času náležite sa oboznámiť s obsahom 

týchto Dialógov. 

Ďalším účelom tej návštevy bolo poskytnúť príležitosť všetkým, ktorí boli ochotní 

prísť ťa navštíviť alebo byť s tebou, aby sa s tebou podelili nielen o to, čo si myslia 

a aký majú názor na obsah týchto Dialógov a ako ovplyvňuje ich súčasný život, ale 

hlavne, aby svojou fyzickou blízkosťou aktivovali akékoľvek ďalšie, duchovne a 

multivesmírne dôležité záležitosti, ktoré by poskytli všetkým lepšie chápanie 

dôležitosti významu Môjho Nového Zjavenia. 

Pozri, čo sa v tomto ohľade stalo: Počas jednej z tvojich početných konverzácií s 

Danom a s ostatnými Som ti jasne vyjadril náznak určitých veľmi dôležitých 

duchovných súvzťažností, ktoré Moje Nové Zjavenie vo svojich troch zdrojoch má. 

Ako vieš, do tohto momentu, a než ti vôbec mohla prísť na um možnosť mať tieto 

typy Dialógov so Mnou, Peter, bolo predčasné zjaviť čokoľvek o takých 

súvzťažnostiach. Napokon, keby Som mal o nich hovoriť predtým, podkopalo by 

to tvoju schopnosť, Peter, akceptovať potrebu vôbec uskutočniť také Dialógy, 

pretože duchovná situácia vo všetkých sférach, oblastiach a dimenziách Môjho 

Stvorenia a pseudo-stvorenia neumožňovala vlastnenie takého poznania. Inými 

slovami, než bolo možné zvážiť a zjaviť čokoľvek tejto povahy, na všetkých 

úrovniach bytia a existencie a pseudo-bytia a pseudo-existencie sa museli stať 

určité udalosti, museli byť vytvorené určité podmienky a musela sa vykonať určitá 

práca. 

Ak by si mal o týchto potrebách vedieť predtým, než by sa všetky naplnili, na 

základe faktora tvojho osobného poznania, Peter, by ich sily negatívneho stavu tiež 

poznali. V tom prípade by vynašli také nemožné prostriedky, aby zmarili možnosť 

našich dialógov, že by ich priebeh účinne podkopali, alebo aspoň odložili, alebo 
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nesmierne sťažili. Spôsobili by ti všemožné trampoty na všetkých úrovniach tvojho 

osobného života, ktoré by nám veľmi sťažili pokračovanie v našich dialógoch. 

Z toho dôvodu bola tak pred tebou, ako aj pred všetkými ostatnými starostlivo 

utajená akákoľvek možnosť, že by sa vôbec niečo takéto stalo. Len čo však boli 

všetky faktory, ktoré bolo potrebné uskutočniť a nastoliť v tomto ohľade, dané na 

patričné miesto a pevne zakotvené, naše Dialógy mohli pokračovať. Ako vidíš, 

Peter, opäť tu stojíme pred záležitosťou načasovania. Všetko má svoj vlastný čas a 

miesto. A teraz je čas hovoriť o duchovných súvzťažnostiach troch zdrojov Môjho 

Nového Zjavenia, v prospech všetkých a na objasnenie všetkým. 

Ako vieš, tri zdroje Môjho Nového Zjavenia pozostávajú z Nového Zjavenia Pána 

Ježiša Krista, Korolárií k Novému Zjaveniu Pána Ježiša Krista a z Dialógov s 

Pánom Ježišom Kristom. Všetky predošlé knihy, obsahujúce idey Môjho Nového 

Zjavenia, boli považované za prípravu a úvod k týmto trom hlavným zdrojom. Ak 

dôkladne analyzuješ štýl týchto troch zdrojov, všimneš si ohromné rozdiely v 

spôsobe, akým sú prezentované a čo obsahujú. Veľká Kniha alebo Nové Zjavenie 

Pána Ježiša Krista Som transmitoval cez teba, Peter, bez akéhokoľvek osobného 

angažovania sa z tvojej strany, s tou výnimkou, že si zaznamenával Moje Slová, 

ktoré prichádzali do tvojej duchovnej mysle a následne boli pretlmočené do tvojho 

ľudského jazyka alebo jazyka tvojej vonkajšej mysle. Ani ty, ani nikto iný 

nepoložil odnikiaľ a zo žiadneho času žiadne otázky. V tom čase to bolo nutným 

usporiadaním, pretože vtedy bola duchovná situácia taká, že bez predošlého 

zjavenia o všetkom, čo sa nachádzalo v prvom zdroji Môjho Nového Zjavenia, 

nemohol nikto zistiť pravý význam a účel pseudo-bytia a pseudo-existencie 

negatívneho stavu, Zóny Vymiestnenia a typického ľudského života. Než bolo za 

tých okolností, kvôli tomuto faktoru, dovolené alebo potrebné klásť svoje vlastné 

otázky a dostávať svoje vlastné odpovede, bolo nutné vytvoriť najskôr správny 

základ, na ktorom by mohli byť také otázky a odpovede koncipované alebo 

uvedené do pohybu. 

Okrem toho, obsah prvého zdroja Môjho Nového Zjavenia — Veľkej Knihy — má 

čisto duchovnú konotáciu, týkajúcu sa duchovnej štruktúry Môjho Stvorenia, ako aj 

pseudo-duchovnej štruktúry pseudo-stvorenia (Pekiel, Zóny Vymiestnenia a 

ľudského života). Kvôli tejto duchovnej štruktúre Veľká Kniha odzrkadľuje a 

súvzťaží s Duchovnou Dimenziou Môjho Stvorenia a s Duchovnou Mysľou 

každého, nezáleží na tom, kde sú umiestnení, vrátane všetkých ľudí. Na tejto 

úrovni nekladiete otázky zo svojej vonkajšej mysle, pretože odpovede prichádzajú 

takmer automaticky, priamo do vašej Duchovnej Mysle, než ich položíte. Toto 

vyhlásenie musíte chápať tak, že v Duchovnej Dimenzii, ako aj na úrovni 

Duchovnej Mysle jej obyvateľov sú prípadné otázky, takpovediac, v predstihu 

predvídané (je veľmi ťažké hovoriť o tomto spôsobe vašimi ľudskými termínmi, 

pretože sú časopriestorovo viazané. V duchovnom svete alebo na úrovni vašej 

Duchovnej Mysle to tak nie je. Takže slovo ,v predstihu‘ je potrebné brať s 

rezervou a s pochopením, že nie je časové a priestorové). Lepšie povedané, bolo by 
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to ako čosi, čo sa odohráva simultánnym a synchrónnym spôsobom, alebo, než by 

sa mohla v jedincovej mysli objaviť nejaká otázka, je predchádzaná svojimi 

energiami. V momente, keď je tá energia vyžiarená alebo sa objaví, v Duchovnej 

Mysli je na ňu možné rozoznať odpoveď. 

Transmisia Môjho Nového Zjavenia obsiahnutého v jeho prvom zdroji — Veľkej 

Knihe — je odzrkadlením a súvzťažnosťou tohto usporiadania. Aj keď na vedomej 

úrovni svojej vonkajšej a duševnej alebo intermediárnej mysle si si nebol vedomý 

žiadnych otázok, prichádzajúcich ti na myseľ, Peter, na úrovni tvojej Duchovnej 

Mysle — bez akéhokoľvek vedomého uvedomenia z tvojej strany — potreba mať 

odpovede na miliardy otázok, ktoré sa akumulovali v tvojej mysli počas celého 

tvojho života na tejto planéte, alebo aby Som bol presný, energie, predchádzajúce 

tie otázky, aktivovali odpoveď obsiahnutú vo Veľkej Knihe. Opäť, necháp toto 

vyhlásenie v časových a priestorových kategóriách. Je bezčasové a bezpriestorové. 

Existuje však ďalšia stránka významu prvého zdroja Môjho Nového Zjavenia. 

Určité duchovne veľmi dôležité faktory celého usporiadania, ktoré sú základom 

štruktúry, významu a účelu Môjho Stvorenia, ako aj faktory dovolenia pseudo-

bytia a pseudo-existencie a ľudského života, neboli pred transmisiou Môjho 

Nového Zjavenia nikomu, nikde ani v žiadnom čase k dispozícii na zváženie. Tieto 

faktory boli Absolútnej Povahy, pre relatívnu sentientnú myseľ nepochopiteľné. 

Preto nemohli prísť nikomu na myseľ žiadne otázky, ktoré sa ich týkali, nezáleží na 

tom, na ktorej z jej úrovní. Aby Som ich znížil na takú úroveň, aby ich pochopila 

relatívna sentientná myseľ, bolo nutné, aby Som osobne zostúpil na relatívnu 

úroveň každej sentientnej mysle, vrátane úrovne najobmedzenejšej, ľudskej mysle, 

a získal odtiaľ ich špecifický jazyk, v ktorom by Som mohol zjaviť tie faktory 

Svojich Skutkov a všetko, čo sa ich týkalo, čo im ani len vzdialene nemohlo prísť 

na um. 

Nové Zjavenie Pána Ježiša Krista obsahuje také informácie. Preto muselo byť 

napísané takým spôsobom, Peter, že Moje Slová prichádzali do tvojej mysle bez 

akéhokoľvek predošlého poznania toho z tvojej strany, čo príde tesne pred 

zapísaním každej novej vety ako ďalšie. Jednoducho povedané, v tom časovom 

bode si ani ty, ani nikto iný nemohol vedieť, na čo sa pýtať. Len čo sa všetkým, 

všade a v každom čase sprístupnili všetky informácie obsiahnuté vo Veľkej Knihe, 

mohlo v tomto ohľade dôjsť k posunu a bolo potrebné nastoliť odlišný štýl, 

týkajúci sa povahy toho posunu. Len čo Duchovná Myseľ všetkých 

zainteresovaných dostala zúfalo potrebné informácie a plne spoznala a bola 

uspokojená všetkými príslušnými faktormi, týkajúcimi sa prvého zdroja Môjho 

Nového Zjavenia, bol vybudovaný základ, na ktorom sa mohol uskutočniť posun k 

intermediárnej dimenzii Môjho Stvorenia, ako aj k duševnej mysli všetkých. 

Tento posun sa odráža a súvzťaží so štýlom a obsahom Korolárií k Novému 

Zjaveniu Pána Ježiša Krista. Ako vieš, štýl a obsah tej knihy je veľmi odlišný. 

Môžeš ich chápať ako reflexiu typického prechodného obdobia od jedného stavu a 
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procesu k ďalšiemu stavu a procesu. Alebo to môžeš tiež chápať ako most prekladu 

z jednej úrovne Stvorenia a sentientnej mysle na ďalšiu úroveň. Kvôli tomu má táto 

kniha a to, čo obsahuje, charakter tu-a-teraz, aplikovateľný na dočasnosť 

akéhokoľvek stavu a procesu. Inými slovami, len čo je budovanie mosta dokončené 

a všetko pre správny tok z jednej úrovne na ďalšiu úroveň je pevne nastolené, 

vyjde sa z prechodného obdobia a zaujme sa úplne odlišná rola a funkcia. Na 

základe povahy tohto prechodného stavu sa pripraví cesta pre kladenie dôležitých 

otázok a získavanie dôležitých odpovedí, z ktorých môžu všetci nesmierne ťažiť. 

Takúto povahu a účel majú Koroláriá k Novému Zjaveniu Pána Ježiša Krista. 

Preto súvzťažia a odzrkadľujú duševnú alebo intermediárnu dimenziu Môjho 

Stvorenia, ako aj duševnú myseľ každého. Z toho dôvodu obsah tejto knihy — 

druhého zdroja Môjho Nového Zjavenia — oslovuje predovšetkým duševnú myseľ 

každého. Pretože duševná myseľ odzrkadľuje veľmi špecifickú a jedinečnú 

mentalitu každého, je u nej zdôraznená potreba individualizovať a zosobniť svoj 

život a všetko, čo sa ho týka. Len z tejto pozície individualizácie a zosobnenia sa 

možno správne poučiť o tom, ako sa pýtať a na čo sa pýtať. 

Len čo sú všetci pevne ukotvení alebo zakorenení v stave individualizovaného a 

zosobneného životného štýlu, vtedy a len vtedy môže byť aktivovaný nasledujúci 

nanajvýš dôležitý posun. Teraz je pripravená cesta pre nastolenie nanajvýš 

osobného, intímneho a súkromného, súčasne ale najmultivesmírnejšieho spôsobu 

interakcie medzi Mnou a vami všetkými, ako aj medzi všetkými úrovňami Môjho 

Stvorenia, jeho multivesmíru a všetkými ostatnými modalitami pseudo-bytia a 

pseudo-existencie, vrátane ľudskej modality. Teraz môžete klásť otázky, aké len 

chcete a môžete na ne dostať odpovede priamo odo Mňa. Tento spôsob 

odzrkadľuje a súvzťaží s Mojou Vonkajšou alebo Fyzickou Dimenziou a s 

vonkajšou mysľou každého. Povahou týchto Dialógov je odzrkadľovať, 

reprezentovať a súvzťažiť s týmto spôsobom. 

Ohľadom tohto spôsobu je však toho viac. Nielenže odzrkadľuje a súvzťaží s 

povahou vonkajšej alebo fyzickej dimenzie a s vonkajšou mysľou každého, ale tiež 

spája a zjednocuje všetko, čo je obsiahnuté v duchovnej a intermediárnej dimenzii 

a tak v Duchovnej Mysli, ako aj v duševnej mysli každej sentientnej entity. Takže 

tieto Dialógy môžete chápať ako integračný činiteľ a zjednotiteľa všetkého, čo 

bolo doposiaľ zjavené a čo je obsiahnuté v predošlých zdrojoch Môjho Nového 

Zjavenia. 

Vzájomná súvislosť týchto troch zdrojov je reflexiou a súvzťažnosťou štruktúry a 

dynamiky Nového Vesmíru. Ako si pamätáš z Veľkej Knihy, tento Vesmír bol 

označený ako multimodálny, multiúrovňový a multidimenzionálny, alebo 

interdimenzionálny a intervesmírny. Spája a zjednocuje všetky aspekty Môjho 

Stvorenia v úplne súdržnej a harmonickej jednote, úplnosti a celistvosti. Niet tam 

viac žiadneho odlúčenia a uzavretosti rôznych úrovní multivesmíru v ich vlastných 

sférach a atmosférach, ktoré im znemožňovali alebo veľmi sťažovali vzájomnú 

interakciu. Ako si pamätáš, taká interakcia bola dosiahnutá prostredníctvom 
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súvzťažností alebo, ako v niektorých prípadoch, prostredníctvom zvláštnych typov 

sprostredkovateľov. Môj Nový Vesmír presahuje toto staré usporiadanie a 

pomocou svojej vlastnej štruktúry a povahy tvorí veľmi dôležitý spojovací článok a 

most ku každému, všade bez výnimky alebo výhrady. 

V konečnom zmysle Môj Nový Vesmír vo svojej relatívnej kondícii odzrkadľuje a 

súvzťaží s Mojou Absolútnou Novou Prirodzenosťou, ktorá v absolútnom zmysle 

spája a zjednocuje všetkých a všetko v bytí a existencii a cez ľudskú časť Mojej 

Novej Prirodzenosti rovnako aj všetko v pseudo-bytí a pseudo-existencii. (V 

pseudo-bytí a pseudo-existencii má byť toto vyhlásenie chápané v zmysle 

vlastnenia úplnej kontroly nad osudom všetkých a nad výsledkom ich tamojšieho 

umiestnenia). 

Takže z tohto hľadiska môžete tieto Dialógy chápať ako reflexiu a súvzťažnosť s 

funkciou Nového Vesmíru a v konečnom zmysle ako reflexiu a súvzťažnosť s 

Mojou Absolútnou Novou Prirodzenosťou. Z tohto chápania usporiadania troch 

zdrojov Môjho Nového Zjavenia môžete jasne dedukovať enormnosť ich významu 

v schéme udalostí odohrávajúcich sa na všetkých úrovniach bytia a existencie a 

pseudo-bytia a pseudo-existencie, ako aj v ľudskom živote a v osobných životoch 

vás ako Mojich pravých predstaviteľov. 

Toto je veľmi dôležité. Ako Moji praví predstavitelia sa na základe chápania a 

prijatia tejto roly troch zdrojov Môjho Nového Zjavenia stanete vo svojom 

relatívnom položení odzrkadľovateľmi a súvzťažnosťami prirodzenosti Môjho 

Nového Vesmíru, a prostredníctvom toho Mojej Absolútnej Novej Prirodzenosti. 

Jedným z najdôležitejších dôvodov, prečo vám bol pred niekoľkými týždňami 

pridelený väčší počet členov Nového Vesmíru než predtým, bolo to, aby sa vám 

pomohlo vytvoriť si životný štýl, ktorý by odzrkadľoval a nastoľoval tieto dôležité 

faktory vo vašich osobných životoch na planéte Nula. 

Ako vieš, nemôžeš eliminovať negatívny stav z pozície separácie, rozštiepenia a 

odlúčenia. Byť v takej pozícii je povahou negatívneho stavu. Ako bolo uvedené vo 

Veľkej Knihe, nemôžete eliminovať negatívny stav pomocou negatívneho stavu. 

Akýkoľvek pokus urobiť to z tejto pozície by pseudo-život negatívneho stavu len 

posilňoval, a nie eliminoval. Z toho dôvodu bolo nutné vytvoriť na planéte Nula v 

ľudskom živote situáciu — vo finálnom produkte pseudo-tvorivého úsilia 

negatívneho stavu — ktorá by odzrkadľovala stav a proces integrácie, zjednotenia a 

jednoty všetkých aspektov akejkoľvek sentientnej mysle, ako aj všetkých úrovní 

Môjho Stvorenia, a ktorá by umožňovala — z tejto pozície — začať proces tejto 

dôležitej eliminácie. Táto pozícia je pozíciou pozitívneho stavu. Ako si pamätáš, 

aby tento proces začal, prostredníctvom vás bol pozitívny stav umiestnený 

doprostred negatívneho stavu. 

V tomto ohľade sa však nemohlo nič robiť, pokiaľ neboli najskôr nastolené všetky 

tieto dôležité faktory. Ako teda z tohto opisu vidíš, ako prvé bolo nutné získať 
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Moju Novú Prirodzenosť; z nej bolo nutné stvoriť Môj Nový Vesmír, ktorý by 

obsahoval túto Novú Prirodzenosť; ako druhé bolo nutné transmitovať prvý zdroj 

Môjho Nového Zjavenia — Veľkú Knihu — ktorý zjavuje všetky tieto veci; ako 

tretie bolo nutné spojiť všetky úrovne Môjho Stvorenia a ich sentientných myslí, 

ako aj všetky úrovne pseudo-stvorenia a ich sentientných myslí, vytvorením mostu 

prekladu medzi nimi všetkými a pripravením cesty pre ich spojenie a zjednotenie. 

Tento krok sa odzrkadlil v Koroláriách.... A nakoniec bolo nutné uskutočniť tieto 

Dialógy, ktoré sú odzrkadlením a súvzťažnosťou zavŕšenia tohto procesu a zmeny 

vo vašich rolách a pozíciách, stanúc sa Mojimi pravými predstaviteľmi, ktorí by 

boli schopní a ochotní odrážať vo svojich vlastných osobných a 

individualizovaných životoch všetky tieto rozhodujúce a dôležité faktory. 

Nastolením tohto nového životného štýlu, čo sa odráža vo vašich nových rolách a 

pozíciách, budujete pevný základ, na ktorom sa môže stať eliminácia negatívneho 

stavu skutočnou realitou. 

Aby ste splnili túto nanajvýš dôležitú rolu, odporúča sa vám, aby ste veľmi úzko 

spolupracovali s členmi Môjho Nového Vesmíru, ktorí vám boli za týmto účelom 

pridelení. Je úplne jedno, či si vedome uvedomujete ich prítomnosť pri sebe, alebo 

nie. Pokiaľ sa s nimi zhovárate vo svojej mysli a pokiaľ myslíte na ich prítomnosť 

pri vás, nezáleží na tom, čo robíte alebo nerobíte, ak to robíte stále, ich vplyv a 

dopad na vás bude zjavný. Tým, že to budete robiť takto, zintenzívnite aj Moju 

osobnú prítomnosť u vás. Prečo? Nezabúdajte, že ste ešte stále ľudia. Členovia 

Nového Vesmíru sú tiež zakorenení v ľudskej prirodzenosti, ale len v jej pozitívnej 

konotácii, ktorú majú z Mojej Absolútnej Božskej Ľudskosti. Ľudská časť vašej 

prirodzenosti v tomto čase ešte stále nie je čisto pozitívnej povahy. Ešte stále 

obsahuje príliš veľa svojich čisto negatívnych aspektov. Sústredením sa na členov 

Nového Vesmíru sa v procese tohto sústredenia dištancujete od negatívnych 

aspektov ľudskej časti svojej prirodzenosti, a namiesto toho zdôrazňujete len jej 

pozitívne aspekty, odzrkadľujúce sa v prirodzenosti členov Nového Vesmíru, ktoré 

majú priamo odo Mňa. Tým zdôrazňovaním Mi umožňujete, aby Som k vám bol 

oveľa bližšie ako jeden pozitívny ľudský tvor k druhému pozitívnemu ľudskému 

tvorovi, než by tomu bolo inak. 

Musíte pochopiť, že tu hovoríme o úplne odlišnej interakcii medzi Mnou a vami, 

než je interakcia, ktorá sa odohráva na úrovni vášho stavu zvnútornenia. Toto je 

úplne nová interakcia, interakcia jedného pozitívneho ľudského tvora s druhým 

pozitívnym ľudským tvorom — presne, ako sa to deje s týmito Dialógmi a ako sa 

to bude diať s každým, kto bude čítať tieto Dialógy a prijme ich obsah ako Moje 

Pravé Slovo. Bude to veľmi osobná, intímna a jedinečná interakcia, ktorá dá 

všetkým príležitosť spoznať Ma v Mojej Novej Prirodzenosti z jej Božskej Ľudskej 

pozície. Je veľmi rozhodujúce mať také poznanie pre konečnú elimináciu 

negatívneho stavu a pre ukončenie ľudského života v jeho negatívnych aspektoch. 

Toto poznanie a následné zažitie Mojej Novej Prirodzenosti v jej pozitívnych 

ľudských aspektoch dodá všetkým v negatívnom stave pocit dôverného vzťahu s 



Dialógy s Pánom Ježišom Kristom — Prvý diel 

- 402 - 

niekým, kto je blízky ich vlastnej prirodzenosti. Keby Som sa im mal objaviť vo 

Svojej predošlej Prirodzenosti — ak by taká vec bola vôbec možná — bol by Som 

pre nich veľmi cudzí, nepochopiteľný, neprístupný a nehmatateľný, ako niekto, s 

kým by nebolo možné nadviazať žiadny rozumný vzťah. Koniec koncov, ako 

nadväzujete vzťah s niekým, kto má takú prirodzenosť? Za takých podmienok 

nemôže byť nadviazaný žiadny zmysluplný vzťah. A predsa, aby bol eliminovaný 

negatívny stav a aby sa dala každému, kto je v ňom umiestnený, príležitosť 

konvertovať do pozitívneho stavu, je absolútne nutné, aby bol každý schopný 

nadviazať so Mnou taký vzťah. Napokon, život všetkých závisí od tejto možnosti a 

schopnosti. Bez náležitého a správneho poznania, kto Som a aká je Moja 

Prirodzenosť, a bez následného nadviazania osobného, intímneho a individuálneho 

vzťahu so Mnou, založeného na takom náležitom a správnom poznaní, by nikto 

nemohol byť spasený alebo konvertovaný do pozitívneho stavu. 

Toto je dôvod, prečo bolo pre Mňa absolútne nutné, aby Som sa inkarnoval do 

ľudského života a následne do negatívneho stavu a aby Som získal túto Novú 

Prirodzenosť, aby Som sa tak mohol stať dôverne známym všetkým, ktorí sú v 

negatívnom stave. Prečo je to tak, že bolo pre Mňa nutné získať za týmto účelom 

ľudskú prirodzenosť, a nie nejaký iný typ prirodzenosti? Jeden dôvod tejto nutnosti 

bol zjavený v Mojom Novom Zjavení. Týka sa faktu, že keby Som sa mal 

inkarnovať do nejakej inej prirodzenosti, v tom prípade by ľudia boli vylúčení z 

toho, aby Ma poznali, aby Ma chápali a aby Ma prijímali. Z toho dôvodu by ľudia 

nikdy nemohli byť spasení zo svojho typického ľudského života vo všetkých jeho 

negatívnych aspektoch. Keby to malo byť tak, potom by ani negatívny stav 

nemohol byť eliminovaný. Keby nemohol byť eliminovaný negatívny stav, 

nemohla by byť naveky nastolená ani plnosť pozitívneho stavu. 

Ako vidíš z tejto reťazovej reakcie, všetko je nejakým spôsobom závislé na 

všetkom ostatnom. Medzi všetkými úrovňami bytia a existencie a pseudo-bytia a 

pseudo-existencie je vzájomné prepojenie. 

Ďalší dôvod, prečo to bol ľudský život, do ktorého Som sa potreboval inkarnovať, 

bol ten, ako si pamätáš, že ľudský život je finálnym produktom pseudo-tvorivých 

snáh síl negatívneho stavu. Základná povaha finálneho produktu je taká, že sčítava 

všetko, z čoho bol vytvorený, alebo v tomto prípade vyfabrikovaný. Inými slovami, 

finálny produkt obsahuje v sebe všetky aspekty všetkého, čo vedie k tomuto typu 

alebo k akémukoľvek typu stvorenia, respektíve fabrikácie. Pretože ľudský život je 

finálnym produktom pseudo-tvorenia negatívneho stavu, je to tento život, ktorý sa 

stáva najfamiliárnejším, najpohodlnejším, najprístupnejším a najpochopiteľnejším 

každému v negatívnom stave. Napokon, ľudský život je tým životom, v ktorom 

každý môže nájsť nejaké aspekty svojej prirodzenosti, nezáleží na tom, kde sa 

nachádza a kto to je. Preto Mi len ľudský život mohol poskytnúť najnevyhnutnejší 

a najpotrebnejší základ, na ktorom Som mohol vybudovať Svoju Novú 

Prirodzenosť a tá sa mohla stať základom, na ktorom by mohol byť každý bez 

výnimky či výhrady večne spasený z negatívneho stavu. Kvôli týmto faktorom Sa 
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vo Svojej Novej Prirodzenosti, najmä a obzvlášť v Jej Božských Ľudských 

Aspektoch, stanem pre každého v negatívnom stave veľmi dôverne známym, 

pochopiteľným, prijateľným, prístupným a hmatateľným. 

Toto je jeden z najhlbších a najtajomnejších dôvodov, prečo bolo pre Mňa nutné 

získať ľudskú prirodzenosť. Od pochopenia týchto dôležitých dôvodov závisí 

pochopenie všetkého ostatného. Ešte raz, ide tu o vzájomnú spojitosť všetkých a 

všetkého. V Mojej Novej Prirodzenosti Som absolútnym spojovacím článkom s 

celou touto vzájomnou spojitosťou. Ako si pamätáš, toto bol chýbajúci spojovací 

článok. Pretože chýbal, všetky úrovne Môjho Stvorenia so všetkými ich 

dimenziami boli uzavretým systémom, oddelené a izolované jedna od druhej a 

schopné vzájomnej komunikácie len pomocou súvzťažností a symbolických 

znázornení. 

Avšak vďaka vytvoreniu tohto chýbajúceho spojovacieho článku, ktorý poskytuje 

Moja Božská Ľudskosť, to už viac nie je tak. Nielenže skutočne spája každého a 

všetko, kdekoľvek a kedykoľvek v Mojom Stvorení, na všetkých jeho úrovniach a 

vo všetkých jeho dimenziách, ale poskytuje toto spojenie aj pseudo-bytiu a pseudo-

existencii a ľudskému životu, takže sa môžu dôverne oboznámiť s pravou 

prirodzenosťou Môjho pozitívneho stavu a s Mojou Novou Prirodzenosťou. Len čo 

sa s niečím dôverne oboznámite, je oveľa ľahšie to prijať a začleniť do svojho 

života. 

Toto chýbajúce spojenie, ktoré však už viac nechýba, generujem zo Svojho 

Absolútneho Stavu a Procesu pomocou relativity Nového Vesmíru, ktorý je 

umiestnený v zvláštnom type bezčasovej, bezpriestorovej, ako aj časovej a 

priestorovej kondície, z ktorej je schopný poskytnúť také spojenie všetkým a 

všetkému, čo sa nachádza v relatívnej kondícii, vrátane negatívneho stavu a 

ľudského života. V ľudskom živote bude toto spojenie šírené a nadväzované cez 

vás, Mojich pravých predstaviteľov. Preto je pre vás tak dôležité, aby ste pochopili 

a prijali, čo je o týchto záležitostiach zjavené v Mojom Novom Zjavení, vo 

všetkých jeho troch zdrojoch. 

Ako vidíš, Peter, tvoja návšteva v New Yorku a v Massachusetts aktivovala 

potrebu uskutočnenia sa tohto jednotlivého Dialógu a toho, čo obsahuje, a aby bol 

zaznamenaný v prospech všetkých. Dôležitosť tohto obsahu je enormná, možno 

vysoko nad súčasnú schopnosť každého pochopiť ju na vonkajšej úrovni. Vnútorne 

to však môžete jasne intuitívne vnímať. 

Peter: Áno, chápem to a súhlasím. Je ešte niečo, čo by Si chcel dodať alebo 

komentovať v súvislosti s mojou návštevou na Východnom pobreží? 

Pán Ježiš Kristus: Nuž, Peter, je, ale odporúčal by Som, aby sme v našom dialógu 

pokračovali zajtra, pretože na jeden deň by toho bolo príliš veľa. 
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Peter: Tak dobre, nechajme to tak. Ďakujem Ti veľmi, veľmi pekne za všetko, a 

najmä za obsah tohto Dialógu. 

Pán Ježiš Kristus: Rado sa stalo, Peter. Prajem ti krásne popoludnie. Normálne by 

Som povedal, choď a opaľuj sa, ale dnes máte veľmi výnimočný dážď — tak veľmi 

potrebný, žiadaný a vítaný. Takže, relaxuj iným spôsobom. 

Peter: Urobím, ako Si navrhol. Ešte raz Ti veľmi pekne ďakujem. 

 



- 405 - 

Päťdesiaty Štvrtý Dialóg 
 

16. marca 1999 

 

Peter: Môžeme v toto skoré ráno pokračovať v našej konverzácii týkajúcej sa 

včerajšej témy obsiahnutej v Päťdesiatom Treťom Dialógu? 

Pán Ježiš Kristus: Áno, Peter, môžeme. Ako vieš, jednou z najdôležitejších 

záležitostí, týkajúcich sa konečnej eliminácie negatívneho stavu a prípravy na 

nastolenie plnosti života pozitívneho stavu v jednom súdržnom a harmonickom 

súlade a celku, je záležitosť integrácie, zjednotenia a vzájomného prepojenia 

všetkých úrovní, krokov, stupňov, aspektov, dimenzií a všetkého ostatného, čo si 

možno v celom bytí a existencii, ako aj v pseudo-bytí a pseudo-existencii a v 

ľudskom živote predstaviť. 

Tú časť tohto vyhlásenia, ktorá sa týka pseudo-bytia a pseudo-existencie a 

ľudského života, musíte chápať tak, že ich život, prostredníctvom ktorého 

prekvitajú a fungujú, bol z perspektívy vášho času v jednom bode vo veľmi ďalekej 

minulosti oddelený z Môjho Stvorenia a využitý na založenie odlišného životného 

štýlu. Ten život, potom, ako bude oslobodený od všetkého znečistenia, otrávenia a 

kontaminácie typickým zlým a lživým životným štýlom svojich nositeľov, musí 

byť vrátený do sféry a atmosféry Môjho Pravého Stvorenia a začlenený do jeho 

celku. Do súdržného celku Môjho Stvorenia nebude vrátený negatívny stav sám 

osebe a ako taký, ani typický životný štýl ľudských bytostí, ale pôvodné  energie 

životnej sily, ktoré boli využité na aktiváciu negatívneho stavu a fabrikáciu ľudí. 

Pokiaľ existuje nejaký stupeň separácie, odlúčenia, uzavretia do seba a pokiaľ 

chýba súvislé, neprerušované plynutie, negatívny stav a jeho ľudský život by mohli 

prekvitať a šíriť sa bez akýchkoľvek ťažkostí. Stavy, ako tieto, veľmi podporujú 

pseudo-život negatívneho stavu a jeho ľudský život. 

Peter: Otázkou je, samozrejme, prečo bolo nutné tvoriť takým spôsobom, 

umiestniac všetky základné tri dimenzie Tvojho Stvorenia ― duchovnú, 

intermediárnu a fyzickú ― do oddelených entít, bez akéhokoľvek priameho 

spojenia medzi nimi a ich rôznymi úrovňami? Prečo bolo toto spojenie obmedzené 

na súvzťažnosti a obrazné vykreslenia alebo reprezentácie so špeciálnym typom 

jazyka, ktorý nemohol nikto chápať priamo, ale len cez zvláštny druh interpretácie 

pomocou jedincov špeciálne osvietených za tým účelom? 

Pán Ježiš Kristus: Odpoveď na tvoju otázku, Peter, je tak trochu nepriamym 

spôsobom obsiahnutá v Mojom Novom Zjavení. Je ukrytá vo vyhlásení, že život 

pozitívneho stavu nemôže byť vo svojej plnosti a kompletnosti aktivovaný, pokiaľ 

nie je najskôr všetkým ostatným formám a spôsobom života umožnené alebo 

dovolené manifestovať sa za účelom poučenia pre všetkých o tom, aký typ života si 

nezvoliť. Ak nedovolíte, aby sa najskôr manifestovali tie typy životov alebo 

pseudo-životov, nedáte v tejto záležitosti nikomu žiadnu inú voľbu, než byť len v 
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určitej veľmi špecifickej a presne definovanej modalite, vnútenej im pomocou 

Mojich vlastných ideí o tom, aký by mal byť ich život. Také usporiadanie by bolo v 

protiklade k Mojej Prirodzenosti, zakorenenej v Absolútnej Slobode a Nezávislosti. 

V tom prípade by nemohol byť s členmi Môjho Stvorenia nadviazaný žiadny 

zmysluplný, uspokojivý a napĺňajúci vzťah. Boli by len Mojimi otrokmi, 

vykonávajúcimi bez akýchkoľvek tvorivých podnetov alebo inšpirácie Moje 

príkazy. 

Avšak, hlavný dôvod pre také počiatočné usporiadanie v štruktúre Môjho Stvorenia 

bol ten, že ak by Som mal tvoriť spôsobom a štýlom, ktorý by umožňoval také 

priame vzájomné spojenie medzi všetkými dimenziami a ich rôznymi úrovňami, 

Moje Stvorenie by bolo v stave úplného zjednotenia, integrácie a jednoty. Pretože 

také stavy sú čisto pozitívneho charakteru, jediný typ života, ktorý by mohol byť za 

tých podmienok založený, by bola plnosť a kompletnosť života pozitívneho stavu. 

V tom prípade by nikomu neboli k dispozícii žiadne iné voľby. Opäť, taká situácia 

by uviedla všetkých do stavu nevyhnutnosti, a žiadnej slobody voľby. 

Musíš veľmi jasne pochopiť, Peter, že ak by Moje tvorivé úsilie malo začať takým 

zjednoteným a integrovaným prístupom, žiadny iný typ života by nemohol byť 

nikdy aktivovaný a uvedený do pohybu. Je nemožné, aby sa za existencie 

podmienok zjednotenia, integrácie a jednoty všetkých a všetkého ujal akýkoľvek 

iný typ života. Vytvorením takého života vylučujete všetky ostatné manifestácie 

odlišných životov, ktoré nie sú vybudované na týchto typoch podmienok. Tento typ 

života je veľmi špecifický pre život konečného pozitívneho stavu. V tomto 

časovom bode, ako vieš, Peter, pozitívny stav nie je vo svojej konečnej kondícii a 

manifestácii. Pokiaľ sú ešte stále funkčné ďalšie typy života, poskytujúce všetkým 

dôležité poučenie o tom, čo si nevoliť, plnosť a kompletnosť života v pozitívnom 

stave nemôže byť aktivovaná. Keby Som to mal urobiť, faktorom tej aktivácie by 

všetky ostatné typy životov v okamihu prestali byť a existovať. V tom prípade by 

však poučenie o rôznych voľbách nemohlo byť dokončené a členovia pozitívneho 

stavu by boli ešte stále ťažení otázkami o možnostiach iných foriem alebo typov 

životov. Tu je paradox: Uvedenie kompletnosti a úplnosti života pozitívneho stavu 

do pohybu pred zavŕšením manifestácie ostatných životov by predčasne 

eliminovalo učebný proces. Predčasné eliminovanie tohto nutného učenia sa by 

bránilo členom tohto života, aby si ten život vychutnali v jeho úplnosti a 

kompletnosti. Nakoľko každý život úplne závisí od stavu mysle jeho nositeľov, čo 

by to bol za život? Teoreticky by ste mali úplný a kompletný život pozitívneho 

stavu, ale z praktického hľadiska by taký život, kvôli faktorom závislosti 

akéhokoľvek života od stavu mysle sentientných entít, ktoré obývajú ten život, 

nemohol byť úplný a kompletný. Toto je paradox tejto hypotetickej situácie. Vidíš 

to, Peter? 

Peter: Áno, vidím a jasne to chápem. 
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Pán Ježiš Kristus: Ako by si teda vo svojom tvorivom úsilí poskytol príležitosť, 

aby sa uskutočnili ostatné typy života? Svoje tvorivé úsilie začneš s budovaním 

oddelených dimenzií a ich príslušných úrovní, umiestniac ich do uzavretej, 

samostatnej slučky a spojac ich len pomocou symbolických a súvzťažných 

zobrazení, so špeciálnym jazykom, ktorý by medzi nimi všetkými zabezpečil určitý 

stupeň spojenia. Toto spojenie je, samozrejme, nepriame, je však dostačujúce na to, 

aby zachovalo správnu funkciu Môjho Stvorenia s jednotným zameraním sa na 

cieľ, za účelom vybudovania konečnej kompletnosti a plnosti života pozitívneho 

stavu. Úplne súčasne, pretože je nepriame a symbolické, neprekáža nutnej 

manifestácii ostatných typov životov, poskytnúc každému príležitosť naučiť sa, čo 

si nevoliť a čo nezahrnúť do svojich budúcich životov. 

Ako dochádza k väčšiemu a väčšiemu poučeniu sa z týchto dôležitých lekcií, 

dostávaš svoje tvorivé úsilie bližšie a bližšie ku konečnému cieľu, čo končí v 

definitívnom nastolení kompletného a úplného života pozitívneho stavu. V procese 

tohto budovania začínaš postupne a pomaly proces priameho spájania, 

zjednocovania a integrácie všetkých úrovní a stupňov dimenzií Môjho Stvorenia a 

všetkých ich aspektov a krokov. Konečným aktom je v tomto ohľade totálne 

odstránenie separácie, odlúčenosti a izolácie, ktorá bola doposiaľ uplatňovaná, čo 

povedie automaticky k zrušeniu negatívneho stavu a všetkých jeho produktov. 

Takto postupuje proces Môjho tvorivého úsilia. Aby Som dosiahol tento nanajvýš 

dôležitý cieľ, v procese tohto budovania bolo nutné podniknúť niekoľko dôležitých 

krokov. Po prvé, pre Mňa osobne bolo nutné fyzicky sa zúčastniť všetkých 

ostatných typov životov, aby Som tie životy zažil spôsobom, akým to robia všetky 

sentientné entity vo svojich vlastných, jedinečných životoch. Táto účasť nebola 

obmedzená len na ľudský život a život negatívneho stavu vo všetkých jeho 

príslušných Peklách a v Zóne Vymiestnenia. Zahŕňala aj všetky ostatné typy 

životov, ktoré existujú po celom Mojom Stvorení v ich nekonečných variáciách 

spôsobov a štýlov. Nie je možné dosiahnuť potrebné zjednotenie, integráciu a 

priame spojenie medzi nimi všetkými bez toho, aby Som mal takú priamu 

skúsenosť v praktickom zmysle. V procese zhromažďovania Svojich praktických 

skúseností všetkých zmienených životov Som v nich vytvoril podmienky, ktoré by 

im umožňovali v pravý čas sa dostať z ich separácie, izolácie a obmedzenia a 

opätovne sa spojiť so všetkými ostatnými, stanúc sa jednotným, súdržným a 

integrovaným, jedným celkom. 

Po druhé, aby Som Sa prispôsobil úrovni všetkých sentientných entít v bytí a 

existencii a pseudo-bytí a pseudo-existencii, ako aj ľuďom, kompletne Som za tým 

účelom zmenil Svoju Vlastnú Prirodzenosť. Z pozície Mojej Starej Prirodzenosti 

by nebolo možné tento proces uskutočniť, pretože by nikto nemohol náležite zistiť, 

pochopiť a vedieť, aká je Moja Pravá Prirodzenosť. Ak to nie ste schopní vedieť, 

nie ste schopní nadviazať so Mnou žiadny zmysluplný a napĺňajúci vzťah, ktorý by 

mohol viesť k vášmu vlastnému jedinečnému zjednoteniu a integrácii so Mnou. V 

tom prípade by stav separácie musel existovať naveky, pretože Ja, Ktorý/Ktorá som 
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v konečnom zmysle jediný možný Integrátor a Zjednotiteľ všetkých a všetkého, by 

Som bol v akomsi stave, položení alebo na akomsi mieste, ktoré sú nedostupné, 

nepochopiteľné a nezistiteľné. Keby to bolo tak, status quo všetkých a všetkého, to 

je jedno kde alebo kedy, by musel zostať na neurčito. V tom prípade by bol každý 

naveky uväznený vo svojom vlastnom položení a stave, bez akejkoľvek nádeje 

niekedy sa z neho dostať. Vieš si predstaviť, aký by to bol život? 

Aby Som sa vyhol takémuto nemožnému dôsledku, na základe Svojej Vlastnej 

Slobody Voľby Som sa rozhodol zažiť priamo všetky formy životov, 

manifestovaných v ich príslušných sentientných entitách. Stal Som sa jedným z 

nich, aby Som mohol s nimi nadviazať vzťah na ich úrovni, umožniac, aby Ma 

poznali priamo, bez akejkoľvek mediácie. Nutnosť takého dôležitého poznania a 

skúsenosti je zakorenená vo fakte, že nie je možné začať proces zjednocovania, 

integrácie a vzájomného spájania z pozície bytia mimo nich. Musíte byť vo vnútri 

ich vlastného života, aby ste vytvorili také podmienky pre budúce zjednotenie, 

integráciu a vzájomné spojenie. Vonkajší pokus urobiť to sa nemôže ujať, kvôli 

multivesmírnemu zákonu, ktorý si vyžaduje, aby všetko začínalo zvnútra a 

postupovalo k vonkajšku, kde to zavŕši svoj proces manifestácie. Tento zákon je 

základom akéhokoľvek tvorivého úsilia alebo akéhokoľvek života vôbec. Za 

žiadnych okolností ho nemožno porušiť. Ako vieš, jeho porušenie vedie k aktivácii 

negatívneho stavu a k fabrikácii ľudí. Preto, keby Som sa mal pokúsiť vykonať 

tento dôležitý proces z vonkajška alebo zo zovňajška ich životov, jediné, čo by 

Som bol schopný dosiahnuť, by bolo posilnenie ich životného štýlu a poskytnutie 

oprávnenia negatívnemu stavu a ľudskému životu, aby zostali naveky vo svojom 

vlastnom nespojenom, nezjednotenom a neintegrovanom položení. Toto by 

znamenalo, že stav separácie, izolácie a uzavretej slučky všetkých a všetkého by 

tiež zostal naveky, bez akejkoľvek možnosti nejakej zmeny. Ako dôsledok takého 

aktu by úplnosť a kompletnosť života pozitívneho stavu nemohla nikdy dospieť do 

svojej želateľnej a všetkými očakávanej plodnej zrelosti.  

Z toho, čo bolo v tomto ohľade doposiaľ zjavené, budete môcť intuitívne zistiť 

rozsah Mojich Skutkov počas Môjho inkarnovania sa do rôznych foriem a 

podmienok životov sentientných entít na každom mieste a v každej dobe a prečo 

bolo pre Mňa absolútne rozhodujúce a nutné, aby Som to urobil. Ako vidíš z tejto 

diskusie, Moje inkarnovanie sa nebolo obmedzené len na vašu planétu a len na váš 

ľudský život a Zónu Vymiestnenia negatívneho stavu a všetky jej príslušné Peklá, 

ale uskutočnilo sa aj vo všetkých ostatných stavoch, podmienkach a miestach 

multivesmíru. To, ako sa toto inkarnovanie uskutočnilo na iných miestach, stavoch 

a podmienkach všetkých sentientných entít, nemožno vašimi ľudskými pojmami v 

tejto jednotlivej dobe opísať. Neboli by ste to schopní pochopiť. Vám postačí 

vedieť dôvody Mojich potrieb inkarnovať sa do nich ― opísané vyššie. 

Po tretie, ako vieš, Peter, potom, ako Som získal Svoju Novú Prirodzenosť, ktorá 

obsahovala všetky zhromaždené skúsenosti zo všetkých stavov, kondícií a miest 

Môjho inkarnovania sa, najmä a obzvlášť z inkarnovania sa do ľudského života na 
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planétu Nula, stvoril Som Nový Vesmír, ako bolo uvedené predtým. Ako vidíš z 

tohto zjavenia, Nový Vesmír vo svojej štrukturálnej prirodzenosti odzrkadľuje vo 

svojej relatívnej kondícii Moju Absolútnu Absolútne Novú Prirodzenosť. V tomto 

momente je pre vás čas, aby ste poznali, že štruktúra a prirodzenosť Nového 

Vesmíru nie je obmedzená len na obsahovanie Mojich Božských Ľudských 

aspektov, ale obsahuje tiež všetky ostatné aspekty pochádzajúce z Mojich 

skúseností zo žitia medzi všetkými ostatnými formami životov. Takže po prvýkrát 

v bytí a existencii a pseudo-bytí a pseudo-existencii sa uskutočnilo stvorenie, ktoré 

vo svojej prirodzenosti štrukturálne zahŕňa všetky prvky všetkého a každého v bytí 

a existencii a pseudo-bytí a pseudo-existencii, ako aj všetky aspekty typického 

ľudského života v jeho čisto pozitívnej konotácii, tak ako je obsiahnutý vo Mne 

osobne. 

Do určitej miery môžete toto stvorenie ― Nový Vesmír ― považovať za finálny 

akt v procese prípravy podmienok, za ktorých môže a smie začať zjednocovanie, 

integrácia a vzájomné spájanie všetkých a všetkého. Nový Vesmír možno 

považovať za prostriedok, cez ktorý a pomocou ktorého uskutočním tento finálny 

akt, akt, ktorý je najrozhodujúcejší, najželanejší a najviac očakávaný všetkými 

zainteresovanými. Ako vieš, Peter, v Mojom Absolútnom Stave, ktorý je teraz 

zakorenený v Mojej Absolútnej Novej Prirodzenosti, by kvôli faktu jeho 

absolútnosti nebolo možné dosiahnuť tento cieľ bez toho, aby tu najskôr nebola 

relatívna kondícia, ktorá by sa plne podobala Mojej Absolútnej Novej 

Prirodzenosti. Relatívna bytosť môže pochopiť a prijať len niečo, čo je z jej 

vlastnej relatívnej kondície. Nemôže obsiahnuť a následne do seba inkorporovať 

niečo, čo je mimo rozsahu jeho/jej skúsenostnej modality. A predsa, aby sa 

dosiahol tento cieľ zjednotenia, integrácie a vzájomného prepojenia so všetkými, 

pre všetky sentientné entity je veľmi dôležité a rozhodujúce, aby mali takú 

skúsenosť. Tým, že je každá sentientná entita schopná pochopiť prirodzenosť a 

štruktúru Môjho Nového Vesmíru a čo so sebou nesie, plne chápe alebo bude plne 

chápať, o čom všetkom je Moja Nová Prirodzenosť. Keď toto pochopenie vstúpi do 

jeho/jej mysle, vytvorí sa predpoklad pre uskutočnenie takého zjednotenia, 

integrácie a vzájomného spojenia. A nielen to, ale hlavne, pre každého sa vytvorí 

predpoklad, aby Ma prijal v Mojej Novej Prirodzenosti. Len čo dôjde k tomuto 

prijatiu, bude plne nastolený proces zjednotenia, integrácie a vzájomného 

prepojenia a negatívny stav, ako aj jeho finálny produkt ― ľudský život vo svojej 

čisto negatívnej konotácii ― už viac nebude. Po zavŕšení tohto procesu začne 

nastoľovanie plnosti a kompletnosti života pozitívneho stavu. 

Pokiaľ ide o rolu a pozíciu vás ako Mojich pravých predstaviteľov na planéte Nula, 

vy máte pracovať vo svojich vlastných ja v smere tohto zjednotenia, integrácie a 

vzájomného prepojenia. Ako si pamätáš zo včerajšieho Dialógu (53. Dialóg), boli 

ste informovaní o dôležitej duchovnej súvzťažnosti, ktorú majú tri zdroje Môjho 

Nového Zjavenia. Prvý zdroj sa týka priamo vašej Duchovnej Mysle a Duchovného 

Sveta. Druhý zdroj sa týka vašej duševnej mysle a intermediárneho sveta alebo 
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Sveta Duchov. Tretí zdroj ― tieto Dialógy ― sa týka vašej vonkajšej mysle a 

fyzického sveta. Týka sa tiež stavu zjednotenia, integrácie a vzájomného spojenia 

všetkých aspektov vašej mysle, ako aj tých svetov. Neustálym čítaním, prijímaním 

a praktizovaním toho, čo obsahujú tieto tri zdroje, budete schopní vo svojom 

vlastnom zosobnenom a individualizovanom živote vybudovať základ pre 

iniciovanie a nastolenie svojho vlastného zjednotenia, integrácie a vzájomného 

spojenia všetkých aspektov svojej mysle, ako aj pre vašu spoluúčasť na tom istom 

spôsobe spojenia, integrácie a zjednotenia so všetkými zmienenými svetmi. V 

procese tohto budovania budete schopní viac a viac sa zbavovať čisto negatívnych 

aspektov svojej typickej ľudskej prirodzenosti. Následne budete schopní zbavovať 

sa negatívneho stavu vo svojom vlastnom živote. Tým budete schopní nesmierne 

prispieť ku konečnej eliminácii negatívneho stavu a jeho finálneho produktu ― 

ľudského života — a k budovaniu pozitívneho stavu v jeho kompletnej a úplnej 

prirodzenosti a manifestácii. Toto je v súčasnosti vaším primárnym cieľom, ako 

Mojich pravých predstaviteľov. V akejkoľvek pozícii, práci, zamestnaní, úlohe, 

atď., sa nachádzate v každom časovom okamihu svojho života na planéte Nula, 

nezáleží na tom, čo to je alebo nie je, pokiaľ sa zo všetkých síl snažíte žiť svoj 

život v súlade s princípmi troch zdrojov Môjho Nového Zjavenia, budete si konať 

svoju prácu pre Mňa a budete schopní účinne a úspešne dosiahnuť tento cieľ a 

splniť si svoje poslanie, ktoré máte odo Mňa. Samozrejme, ako vždy, iba ak sa to 

rozhodnete urobiť na základe svojej vlastnej slobodnej vôle a voľby. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za toto krásne vysvetlenie a zjavenie. Je ešte 

nejaký komentár, ktorý by Si chcel teraz učiniť? 

Pán Ježiš Kristus: Len krátky komentár k tvojmu zážitku s Danom Barbom počas 

vašej účasti na koncerte v Carnegie Hall v New Yorku. V hudbe, ktorú ste 

počúvali, sú obsiahnuté niektoré dôležité duchovné súvzťažnosti. Koncert bol v 

prevedení Viedenského filharmonického orchestra pod vedením Riccarda Mutiho. 

Boli hrané dve hudobné diela s jedným dodatočným prídavkom. Prvým dielom 

bola Schubertova symfónia č. 3, d-moll, D. 200; druhým dielom bola Čajkovského 

symfónia Manfred, op. 58; a prídavkom bol jeden z valčíkov Johana Straussa. Bol 

to zaujímavý výber skladieb, ako aj ich interpretácia pod vedením dirigenta 

Riccarda Mutiho. 

Do určitej miery môžeš tú hudbu prirovnať k vývoju života líšiaceho sa od života 

pozitívneho stavu. Možno ju tiež prirovnať k hľadaniu zmyslu toho života. 

Schubertova symfónia č. 3 odzrkadľuje začiatok toho života, ktorý je plný nádeje a 

bujarosti mladistvosti toho života, ktorý predpokladá, že má zmysel a význam sám 

od seba a sám osebe. Preto je veselý, plný šťastia a radosti, bez akýchkoľvek 

starostí o budúci výsledok takého života. Tu však prichádza Čajkovského symfónia 

Manfred, ktorá odzrkadľuje kompletné následky, dôsledky a výsledky takého 

života, odlišného od života pozitívneho stavu. Je to život plný tragédie, temnoty, 

zádumčivosti, zmätku, neistoty, biedy, bolesti, utrpenia, zúfalstva a márnej nádeje 

v schopnosť nájsť nejaký rozumný zmysel svojho bytia a existencie, samých osebe 
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a samých od seba. Nakoniec prichádza uvedomenie, že ten život sám osebe a sám 

od seba nemá žiadny iný význam a zmysel, než poskytnúť pochopenie, že život 

takého charakteru nevedie nikam a že ho treba presiahnuť, aby sa našiel pravý 

význam a zmysel akéhokoľvek života. Toto presiahnutie bolo odzrkadlené v 

Straussovom valčíku, prídavku, ktorý vám svojím jednoduchým, 

nekomplikovaným a radostným spôsobom oznámil, že zmysel života nie je v 

komplikovanej, spletitej a strašne zložitej a ťažkej povahe, ale v niečom, čomu 

úplne chýbajú tieto charakteristiky. Ako teda z tohto vysvetlenia vidíš, jedinec 

začína svoj život s nádejou v to najlepšie, stráca tú nádej počas manifestácie toho 

života, učí sa neočakávať, že nájde nejaký pozitívny zmysel v tom type života 

samom osebe a samom od seba, a nakoniec po určení tohto faktu končí v novej 

nádeji, že bude schopný nájsť pravý život a jeho pravý význam. Samozrejme, v 

tejto hudbe je toho viac, nateraz to však stačí. 

Peter: To bolo pekné vysvetlenie a interpretácia. Ďakujem Ti veľmi pekne. Je dnes 

ešte niečo iné? 

Pán Ježiš Kristus: Nie, dnes už nič, Peter. Postaraj sa o iné veci a maj sa dobre.  
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Päťdesiaty Piaty Dialóg 
 

17. marca 1999 

 

Peter: Než položím svoje vlastné otázky, ako aj otázky od iných, chcel by som sa 

Ťa opýtať, či máš niečo, čo by Si dodal alebo komentoval ohľadom čohokoľvek 

vôbec? 

Pán Ježiš Kristus: Ďakujem ti, Peter, že si sa opýtal, či nechcem hovoriť najskôr 

Ja. Mám len jedno stručné spresnenie ohľadom záležitosti Môjho inkarnovania sa 

do relatívnych podmienok do celého Môjho Stvorenia, na planétu Nula a cez 

planétu Nula do Zóny Vymiestnenia. Je potrebné rozšíriť vaše chápanie tejto 

koncepcie. Do tohto momentu väčšina ľudí a ostatných v negatívnom stave 

predpokladala, že Som sa inkarnoval len na planétu Nula. Nikto nevie nič o Mojom 

zvláštnom type inkarnovania sa do iných úrovní bytia a existencie a pseudo-bytia a 

pseudo-existencie. Moje inkarnovanie sa na planétu Nula a cez planétu Nula do 

ostatných regiónov Zóny Vymiestnenia možno považovať za konečný, 

najvýznamnejší akt, ktorý vyvrcholil zavŕšením procesu získavania všetkých 

hmatateľných alebo praktických skúseností všetkých životov a pseudo-životov 

sentientných entít všade a v každom čase. Dôvod potreby mať také priame 

praktické skúsenosti bol vysvetlený v predošlom Dialógu. A hoci v Mojom Novom 

Zjavení ― vo Veľkej Knihe ― je náznak o Mojom inkarnovaní sa niekde inde, v 

tom čase nebolo vhodné dávať ohľadom toho aktu žiadne bližšie vysvetlenie. 

Jediné, čo bolo uvedené vo Veľkej Knihe, bolo to, že pred inkarnovaním sa na 

planétu Nula Som podnikol zvláštny typ návštevy všetkých ostatných fyzických 

dimenzií, kde Som v tomto ohľade získal nutné skúsenosti a vytvoril Som určitý 

predpoklad, ktorý by zabránil opätovnému objaveniu sa aktivácie negatívneho 

stavu na tej úrovni. 

V tomto čase je pre vás dôležité, aby ste si uvedomili plný dopad tohto 

jednotlivého zjavenia, aby ste skončili so svojím obmedzeným chápaním aktu 

Môjho inkarnovania sa niekde inde. Ako bolo vysvetlené vo včerajšom Dialógu, 

akékoľvek poznanie, chápanie a prijímanie Mojej Prirodzenosti — a následné 

nadviazanie veľmi súkromného, intímneho a osobného vzájomného vzťahu so 

Mnou — možno získať len z jedinečnej pozície a prirodzenosti každého. Pretože sú 

tá pozícia a prirodzenosť relatívne, sú neschopné plne pochopiť Absolútnu Pozíciu 

a Prirodzenosť. Ak by Som nedokázal zísť na úroveň relatívnych sentientných entít 

a stať sa akoby jedným z nich, nikdy by neboli schopné nadviazať taký životne 

dôležitý, rozhodujúci a životodarný vzťah. V tom prípade by nakoniec všetci 

podľahli negatívnemu stavu a negatívny stav by naveky zvíťazil. Musíte veľmi 

jasne pochopiť, Peter a všetci, ktorí čítate tieto slová, že neschopnosť nadviazať 

taký vzťah so Mnou by automaticky vyústila do aktivácie negatívneho stavu. Ak by 

ste to neboli schopní urobiť, skončili by ste nakoniec odmietnutím Môjho 

Absolútneho Bytia a Existencie. Také odmietnutie vedie k vytvoreniu negatívneho 
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stavu. Aby Som zabránil, aby sa to niekedy stalo, bolo pre Mňa potrebné, aby Som 

sa inkarnoval do všetkých foriem, stavov, podmienok a miest relatívnych 

sentientných entít a aby Som s nimi nadviazal vzťah z ich vlastnej pozície. Len 

zvnútra každého osobnej, individuálnej a súkromnej pozície možno nadviazať 

akýkoľvek zmysluplný, milujúci, napĺňajúci a trvalý vzťah. Žiadna iná cesta 

neexistuje. A toto je všetko, čo Som chcel dnes ráno komentovať. Teraz môžeš, 

Peter, položiť svoje otázky alebo otázky iných. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za toto dôležité vysvetlenie. Prvá otázka prichádza 

od Ricka Gonzalesa z Miami na Floride. Niektoré aspekty jeho otázky už boli 

zodpovedané predtým v iných Dialógoch, ktoré ešte nemal príležitosť čítať. Pýta 

sa, či tí pseudo-tvorcovia, ktorí sú prítomní na planéte Nula vo fyzickej forme, 

vedia, kto sú a ako sa sem dostali. Alebo, preberajú moc nad vlastnými ľudskými 

tvormi, aby si konali svoju prácu na planéte Nula? Okrem toho sa pýta, či pseudo-

tvorcovia a renegáti vedia, kto sú Tvoji predstavitelia na planéte Nula, a ak áno, či 

sa usádzajú mnohými spôsobmi tesne okolo nás s úmyslom nielen brániť nám v 

našom poslaní, ale tiež brániť šíreniu Tvojho Nového Zjavenia po celej planéte 

Nula a negatívnom stave. 

Pán Ježiš Kristus: Prítomnosť pseudo-tvorcov sa na planéte Nula prejavuje troma 

spôsobmi. Prvým spôsobom je prejavovanie sa z ich vlastnej dimenzie, kde sú 

momentálne umiestnení a usadení. Pomocou zvláštneho typu manipulácie 

súvzťažností a niektorými ďalšími prostriedkami, ktoré nemôžete v súčasnosti 

pochopiť, sú schopní pozorovať, sledovať a uplatniť ich priamy vplyv na všetky 

udalosti na planéte Nula. Tento jednotlivý spôsob si nevyžaduje ich priamu fyzickú 

prítomnosť. Väčšina ich práce a vplyvu sa vykonáva z tejto jednotlivej pozície. 

Dôvod tohto usporiadania je vo fakte, že táto jednotlivá pozícia nie je hatená 

obmedzeniami ľudskej fyzickej formy. Ako si pamätáš, predtým vám bolo 

naznačené, že pseudo-tvorcovia práve experimentujú s vyvinutím zvláštneho typu 

fyzického ľudského tela, ktoré by vyzeralo presne ako ľudské, ktorému by však 

neprekážali alebo nebránili typické ľudské obmedzenia. V obmedzenej miere sa 

fabrikácii takého tela priblížili. To niektorým z nich poskytlo príležitosť objaviť sa 

na tejto planéte v tejto novej forme, nerozoznateľnej od akéhokoľvek iného 

ľudského tvora. Toto je druhý spôsob, akým sa tu objavujú. Tretí spôsob je 

pomocou procesu vstúpenia. Niektorí ľudia svojím vlastným predošlým súhlasom 

umožňujú svojim telám a mysliam, aby ich použil vybraný počet pseudo-tvorcov, 

ktorí ich obývajú a konajú všetky svoje skutky cez nich. Pretože pri všetkých troch 

spôsoboch plne ovládajú všetko, čo robia a čo prežívajú, pseudo-tvorcovia majú 

plné poznanie toho, kto sú a aký je ich úmysel v tomto ohľade. 

Ako vieš, renegáti fungujú na úrovni 80 % moci a schopností pseudo-tvorcov. 

Pretože, ako bolo uvedené predtým, neustále súperia s pseudo-tvorcami, robia 

všetko, čo je v ich silách, aby kopírovali všetko, čo robia pseudo-tvorcovia. Avšak 

pozícia a úmysel renegátov sú úplne iné než pozícia a úmysel pseudo-tvorcov. 

Bolo to vysvetlené v jednom z predošlých Dialógov. 
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Z hľadiska vytvorenia Veľkej Aliancie, čo bolo podrobne rozvedené predtým, je 

jasné, že pseudo-tvorcovia vedia presne, kto ste. Vedeli to od samého začiatku. 

Napokon, na základe pozorovania vás a experimentovania s vami sa krátko po 

svojom objavení sa na tomto mieste zdržali zničenia ľudstva a planéty Nula. 

Nemôžete niekoho pozorovať a experimentovať s ním, ak neviete, kto to je. Tiež, 

nemôžete uzavrieť nejakú dohodu, vykreslenú v pravidlách Veľkej Aliancie, ak 

nemáte ani poňatia, s kým takú dohodu a alianciu uzatvárate. 

Čo sa týka renegátov, pretože sú v opozícii k pseudo-tvorcom a, samozrejme, k 

Veľkej Aliancii, ich prístup k vám a k poznaniu toho, kto ste, je obmedzený, na 

základe faktora ich separácie a toho, že sú mimo zmienenej dohody a aliancie. Ich 

situáciu môžete porovnať s podmienkami, ktoré existovali počas ľudských 

svetových vojen a studenej vojny. Nepoznáte všetky podrobnosti silných a slabých 

stránok svojho protivníka. Vytvoríte si však dôkladne vypracovaný systém 

spravodajskej služby a špionáže, aby ste zhromaždili toľko informácií o svojom 

protivníkovi, koľko je len možné. Kvôli tomuto faktoru získavajú svoje poznatky o 

vás z tohto typu zdroja. Môžete to považovať za dohady. Hádajú, kto ste, ale 

nevedia presne, či ste to práve vy, alebo nie. Na druhej strane, dokonca aj keby 

renegáti mali presne vedieť, kto ste a keby sa na základe toho poznania mali 

pokúsiť brániť alebo prekážať vašej práci pre Mňa, nemohli by vám urobiť nič v 

negatívnom zmysle, kvôli izolačnému faktoru, ako aj kvôli kontrašpionáži, ktoré 

Som opísal predtým v jednom z predošlých Dialógov. Tento izolačný faktor 

funguje oboma smermi a je tiež základom vašej práce s pseudo-tvorcami. Takže, 

nerobte si starosti ohľadom akéhokoľvek nebezpečenstva pre vás v tomto ohľade. 

Jedine v tom čase ste zraniteľní a môžete sa stať terčom renegátov a ich poskokov, 

keď neustále fungujete len z pozície negatívnych ľudských aspektov svojej 

prirodzenosti, zabudnúc sústrediť sa na Mňa, na pozitívny stav, na členov svojej 

duchovnej rodiny, a najmä na členov Nového Vesmíru. V tom prípade si renegáti a 

ich prisluhovači môžu plne uvedomiť, kto ste a z tej pozície brániť vašej práci a 

spôsobiť vám niektoré vážne ťažkosti. Táto možnosť vám jasne hovorí, ako je pre 

vás životne dôležité a rozhodujúce, aby ste sa neustále sústredili na našu 

prítomnosť s vami a aby ste nás všetkých mali vo svojich myšlienkach, pocitoch a 

všetkom ostatnom, vo všetkých aspektoch svojho života, a aby ste fungovali len z 

pozície nie ľudských aspektov svojej prirodzenosti, ktoré máte priamo odo Mňa. 

Tak nemožno cez izolačný faktor preniknúť a vy zostanete v bezpečí. 

To, prečo ľudia na vašej planéte nie veľmi čítajú a prijímajú Moje Nové Zjavenie a 

ako je jeho dostupnosť napriek tomu registrovaná v ich nevedomej mysli a ako 

bude neskôr použité v ich prospech, bolo vysvetlené v predošlých Dialógoch, na 

ktoré sa Rick a všetci ostatní odkazujú. 

Peter: Ďalšia otázka je zaujímavá. Vieš, bol som veľmi zvedavý, či si niekto 

všimne určitú nezrovnalosť medzi istým Tvojím vyhlásením zaznamenaným 

v Biblii a tým istým vyhlásením zaznamenaným v jednom z predošlých Dialógov. 
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A hľa, mladý muž v Českej republike menom Radomír Bazala si to všimol a pýta 

sa na dôvody, ktoré sú za tou nezrovnalosťou. Týka sa to Tvojho vyhlásenia 

zaznamenaného v Evanjeliách o tvojej matke, sestrách a bratoch. V tom zázname je 

slovo ,otec‘ vynechané. Avšak v Dialógoch je slovo ,otec‘ k slovám ,matka, sestry 

a bratia‘ pridané. Veľmi dobre som si túto nezrovnalosť uvedomoval, ale poznajúc 

jej príčinu, zdržal som sa sám priameho položenia tej otázky. Chcel som tiež 

vedieť, či si niekto všimne toto zvláštne vynechanie. Takže tento mladý muž, 

pretože je tak vnímavý a dôkladný, je zvedavý, či je český preklad toho vyhlásenia 

nepresný a slovo ,otec‘ bolo vynechané neúmyselne, alebo či sú nejaké iné dôvody 

tejto nezrovnalosti. 

Pán Ježiš Kristus: Samozrejme, Peter, ako vieš, v zázname Evanjelií v Biblii bolo 

slovo ,otec‘ vynechané úmyselne. Aj keď žiadny z biblických prekladov v tomto 

ohľade neobsahuje žiadne chyby, nech sa jedná o ktorýkoľvek jazyk, predsa len 

Som dovolil, aby slovo ,otec‘ nebolo v pôvodnom texte zahrnuté, až teraz v týchto 

Dialógoch. Nezabúdajte, že počas Môjho inkarnovania sa na planétu Nula Som 

väčšinu času pôsobil z pozície jednorodeného Syna Božieho (viď druhú kapitolu v 

Novom Zjavení Pána Ježiša Krista). Ten Boh bol definovaný ako Môj Nebeský 

Otec. Kvôli tomu bolo teda v tom čase duchovne absolútne podstatné, aby každý 

vnímal, že nepochádzam z pozemského otca, ale z Nebeského Božského Otca, ako 

Jediného Nedielneho Boha. Nezabúdajte tiež, v akej spoločnosti Som sa vtedy 

nachádzal. Nadovšetko sa zdôrazňoval Maskulínny princíp otcovstva. Ak by Som 

mal za tých podmienok do Svojej odpovede zahrnúť slovo ,otec‘, každý, kto Ma 

počúval (nielen ľudia, ale aj všetci ostatní vo všetkých ostatných dimenziách 

Môjho Stvorenia), by Ma vnímal tak, že odmietam Svoj nebeský pôvod ― 

samotnú Svoju Esenciu, obsiahnutú vo význame slova ,otec‘ — a porušoval by 

Som tiež základnú štruktúru, na ktorej bola tá spoločnosť vybudovaná a na báze 

ktorej v tom čase fungovala. 

Na druhej strane, v tom čase a v konotácii významu slov ,matka‘, ,sestry‘ a ,bratia‘, 

ktoré Som použil, bol pôvod Môjho ľudského tela a jeho ľudskej duševnosti, 

plných charakteristických čŕt negatívneho stavu, odmietaný ako nemajúcich žiadnu 

časť z Mojej Pravej Prirodzenosti. Neodmietal Som Svoju takzvanú fyzickú ľudskú 

matku, sestry a bratov, ale to, čo vtedy predstavovali. Predstavovali celé ľudstvo vo 

všetkých jeho negatívnych, zlých, sfalšovaných a skreslených aspektoch. Tým, že 

Som do Seba neprijal nič z jeho prirodzenosti, v podstate Som odmietal negatívny 

stav ako celok. Tu je veľmi dôležitý moment: Tým, že Som ich odmietol vidieť, 

obrazne Som odmietal, aby do Mňa vstúpil negatívny stav alebo aby na Mňa 

uplatnil svoj vplyv. Namiesto toho Som ukázal na Svojich učeníkov, ktorí v tom 

čase reprezentovali v ich osobách Môj pozitívny stav, považujúc za Svojich 

pravých príbuzných len pozitívny stav, pretože len pozitívny stav, ktorý pramení z 

Mojej Absolútne Pozitívnej Prirodzenosti, môže byť vpustený späť do Mojej 

Prirodzenosti. 
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V súčasnosti však, pretože pôsobím z pozície Mojej Novej Prirodzenosti ako Jeden 

Jediný Boh Nedielny, bolo potrebné zahrnúť do toho označenia slovo ,otec‘, aby sa 

jasne vymedzil rozdiel medzi ľudským typom otca a medzi tým, čo slovo ,otec‘ 

znamená, pokiaľ ide o Mňa osobne. V súčasnej konotácii toho slova, ako aj slov 

,matka‘, ,sestry‘ a ,bratia‘, je nutné odmietnuť akékoľvek iné typy otcovstva, 

materstva, sesterstva a bratstva než Moje vlastné, pretože Ja som jediný pravý 

Otec, Matka, Sestra a Brat všetkým, každému jednému v absolútnom zmysle, čiže 

Ja som jediný pravý Absolútny Príbuzný všetkých a všetci sú príbuzní Mne. Toto 

je zjednocujúci a integračný princíp, na ktorom stojí pravý život pozitívneho stavu, 

ako aj akýkoľvek iný život. Bez neho by neexistovala žiadna možnosť udržovania 

akéhokoľvek života. 

To, čo si tu treba koldokola, zas a znova uvedomovať, je skutočnosť, že jestvuje 

len Jeden Zdroj Života ― Môj Absolútny Život vo všetkých jeho aspektoch. 

Dôvod, prečo tak veľmi zdôrazňujeme tento princíp, je ten, že na odmietnutí tohto 

faktu bol vybudovaný negatívny stav a ľudský život. Takže, aby bol negatívny stav 

a jeho ľudský život dovedený do ich definitívneho konca, je nutné uviesť do 

pozornosti každého, že žiadny iný zdroj života neexistuje. Uznať u vás za svoju 

matku, otca, brata a sestru, alebo za akéhokoľvek iného príbuzného niekoho iného, 

znamená v podstate odmietnuť jediný pravý zdroj života a pripísať jeho pôvod 

niekomu alebo niečomu inému, čo nemá takú výsadu alebo schopnosť. V tom 

prípade prijímate do vášho ponímania pôvodu života čisté lži. Prijímať a žiť v 

lžiach znamená byť v negatívnom stave. Toto je dôvod, prečo bolo počas našej 

konverzácie nutné zahrnúť do toho biblického textu slovo ,otec‘, aby sa do 

pozornosti všetkých uviedol tento dôležitý duchovný fakt. Ako vidíš, Peter, naše 

Dialógy fungujú aj ako opravný prostriedok pre niektoré vyhlásenia, ktoré boli 

učinené v tom čase a ktoré boli zaznamenané v Evanjeliách, ktoré je však potrebné 

v súčasnosti správne pochopiť. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za toto vysvetlenie. Mám svoju vlastnú otázku, o 

ktorej sa domnievam, že bola obšírne vysvetlená počas transmisie Tvojho Nového 

Zjavenia, ktorá sa však opäť náhle vynorila počas toho, ako som čítal článok, ktorý 

mi poslala Dr. Beth Ann Voienová. Ten článok obsahoval interview s nejakou 

doktorkou, ktorá tvrdila, že mala pri liečbe nejaké zázračné výsledky, kedykoľvek 

sa ona alebo iní ľudia modlili za chorých. Otázkou nie je účinnosť modlitby, čo Si 

už zodpovedal v jednom zo skorších Dialógov, ale vyhlásenie tej doktorky, že Ty 

si zdrojom aj dobra, aj zla. Aby tá doktorka svoje tvrdenia opodstatnila, citovala 

Tvoje vyhlásenie zaznamenané v Starom zákone, v prorokovi Izaiášovi, kapitola 

45, verš 7, citujem: „Ja vytváram svetlo a tvorím tmu, pôsobím pokoj a tvorím 

nešťastie; Ja, Pán, konám všetky tieto veci.“ Tento text som vybral z Novej verzie 

Biblie kráľa Jakuba. Jej citácia je trochu iná, pokiaľ ide o slovo ,nešťastie‘. Jej 

citácia znie takto: „Pôsobím pokoj a tvorím zlo.“ Nie som si istý, či je to jej vlastná 

interpretácia, alebo či cituje nejakú archaickú verziu biblického prekladu (ako 

napríklad starú verziu Biblie kráľa Jakuba). Samozrejme, je to úplne jedno, pretože 
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slovo ,nešťastie‘ samostatne a samo osebe znamená nejaký zlý skutok. Želáš Si 

ďalej rozviesť túto záležitosť? 

Pán Ježiš Kristus: Áno, Peter, chcem to vyhlásenie ďalej rozviesť. Aj keď bol 

dôvod takýchto vyhlásení v Biblii obšírne a náležite vysvetlený v Mojom Novom 

Zjavení, bolo by osožné učiniť v tomto ohľade nejaké dodatočné komentáre. 

Okrem toho, čo bolo o tejto záležitosti zjavené v Mojom Novom Zjavení, čo sa 

týkalo potreby použiť jazyk negatívneho stavu a jazyk ľudí, čiže potreby hovoriť 

ich vlastným jazykom ― jazykom projekcií a očakávaní, tebe a všetkým čitateľom 

týchto Dialógov sa oznamujú nasledovné dodatočné informácie: Aby sa udržali 

celé Stvorenie, Zóna Vymiestnenia a ľudský život neporušené a funkčné, všetky 

udalosti ich životov, nech to bolo čokoľvek, boli napriek faktoru separácie, izolácie 

a  uzavretého spôsobu ich životov treba odvodzovať z jedného zjednocujúceho a 

jednotného zdroja. Niekto musel byť za všetko, čo sa odohrávalo v celom bytí a 

existencii a pseudo-bytí a pseudo-existencii a na planéte Nula, učinený 

zodpovedným v absolútnom zmysle. Ak by sa mal predpokladať viac ako jeden 

zdroj takých udalostí v absolútnom zmysle, viedlo by to k duchovne nesmierne 

nebezpečnému záveru, že existuje viac ako jeden Absolútny Zdroj. Na základe 

tohto záveru, pretože tu hovoríme o pôvode zla alebo nešťastia, by bol každý všade 

a v každom čase nadobro a navždy uväznený vo svojom položení. Zmätok plynúci 

z takého predpokladu by mal také rozmery, že by podkopal život všetkých 

sentientných entít a tie by následne spáchali existenciálnu samovraždu. Aby Som 

tomu zabránil, na základe Svojej vlastnej slobodnej vôle a voľby Som sa rozhodol 

prevziať tú zodpovednosť a prehlásiť Sa za jediný zdroj všetkých udalostí a dianí. 

Toto vyhlásenie nie je až tak ďaleko od reality diskutovanej situácie. Koniec 

koncov, ak zoberiete do úvahy dôležitý faktor Môjho dovolenia pre odohranie sa 

akejkoľvek udalosti alebo čohokoľvek iného, potom bez Môjho dovolenia sa 

nemôže udiať vôbec nič. 

Ako bolo uvedené veľakrát predtým, musí sa zásadne rozlišovať medzi chcením 

niečoho a medzi dovolením niečoho. Chcieť niečo zlej alebo nešťastnej povahy nie 

je v Mojej Prirodzenosti. Ako sme však zdôraznili niekoľkokrát predtým, kvôli 

dôležitému duchovnému poučeniu Som dovolil, aby sa stali mnohé veci, aby tým 

bola daná príležitosť k odohraniu sa takéhoto poučenia. Toto všetko je súčasťou 

ilustrácie a demonštrácie iných typov a spôsobov života, ktoré nevznikli priamo vo 

Mne, ktorých zriadenie Som však dovolil, aby Som poskytol všetkým príležitosť 

vykonať voľbu odstrániť zo svojej mysle ideu, že majú právo odmietnuť Ma ako 

jediný Zdroj Života, atď. Na druhej strane, ak Ma každý v negatívnom stave 

považuje za zdroj svojich trampôt, nešťastí alebo ziel, potom Som na základe 

logického záveru toho predpokladu tiež jediný, kto bude schopný spasiť ich a 

vyviesť ich z negatívneho stavu. Ak by mal byť za taký zdroj považovaný niekto 

iný, a Ja len za zdroj Dobrého a Pozitívneho, potom — opäť na základe logiky 

tohto predpokladu — by neexistoval nikto tam vonku, kto by mohol do večnosti 

zmeniť kohokoľvek súčasný status. Predpokladaný odlišný zdroj zla by sa nikdy 
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nechcel vzdať svojej moci alebo sa zriecť svojej zloby. V tom prípade by v 

kohokoľvek statuse nemohla nastať žiadna zmena. 

Ak však máš kontrolu a moc nad všetkými stavmi a podmienkami, si jediný, kto je 

schopný vôbec niečo zmeniť. Dovolením, aby Ma všetci v negatívnom stave 

považovali za zdroj a príčinný faktor aj dobra, aj zla, a použijúc pri opise tejto 

situácie ich vlastný negatívny jazyk, vytvoril Som pevný základ, na ktorom budem 

schopný zmeniť ich status zo zlého a negatívneho na dobrý a pozitívny. S týmto 

vysvetlením bude vyššie citovaný verš akémukoľvek prípadnému čitateľovi týchto 

Dialógov dávať lepší zmysel. A toto je všetko, čo musíme dnes prediskutovať. 

Priprav sa na privítanie našej Ľudmily Savelieva, prichádzajúcej z Moskvy, z 

Ruska. Chvíle s ňou budú veľmi produktívne. Prajem ti príjemný deň a návštevu. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne. 
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Päťdesiaty Šiesty Dialóg 
 

19. marca 1999 

 

Peter: Včera som dostal nejaké zaujímavé a podnetné otázky od Roxany 

Hardwickovej z Longview v Texase. Niektoré z tých otázok majú formu 

praktických návrhov. Ďalšie sú otázkami duchovného a multivesmírneho významu. 

Navrhoval by som, ak smiem, aby sme prediskutovali najskôr praktické záležitosti 

a potom sa môžeme zamerať na duchovné záležitosti. Je vhodné takto postupovať? 

Pán Ježiš Kristus: Áno, Peter, je to vhodné. Začnime praktickými návrhmi. 

Peter: Je vyjadrená opodstatnená obava ohľadom finančnej situácie TNR nadácie a 

enormnosti nákladov, ktoré si vyžaduje tlačenie, zasielanie, rozširovanie a 

telefonovanie ohľadom týchto Dialógov a ostatných vecí. Ako však vieš, v tomto 

okamihu prispieva vo veci TNR nadácie nejako podstatne len Tom Oudal z Texasu 

a ja s Glóriou. Ako tieto finančné prostriedky prídu, tak rýchlo sú aj kvôli 

zmieneným nákladom vyčerpané. Aby sa táto neradostná situácia napravila, bolo 

navrhnuté, že by sme mali zvážiť umiestnenie určitých kníh Nového Zjavenia na 

trh kvôli predaju. Aký je Tvoj názor na tento návrh? 

Pán Ježiš Kristus: Tento návrh bol daný so správnym a pozitívnym úmyslom. 

Avšak dovoľ Mi, aby Som ti o tejto záležitosti niečo povedal. Sú určité veci v 

Mojom Novom Zjavení a ohľadom neho, ktoré majú trvalú platnosť. Kvôli tomu 

nemôžu byť nikdy zmenené alebo modifikované. Dobrým príkladom takej trvalej 

platnosti je absolútna požiadavka, že na základe princípov Môjho Nového Zjavenia 

nemožno nikdy vytvoriť alebo zriadiť žiadnu cirkev, organizáciu, duchovné hnutie, 

či čokoľvek takého charakteru vôbec. Táto požiadavka bude pravdivá na večné 

veky, nezáleží na tom, kto čo hovorí a nezáleží na tom, nakoľko by to bolo 

podložené všemožnými zázrakmi a presvedčivými prehláseniami ― dokonca aj 

keby mal taký jedinec pred vašimi očami niekoho vzkriesiť z mŕtvych. Toto bude 

platiť nielen o súčasnom Novom Zjavení, ale tiež o ktoromkoľvek následnom 

Novom Zjavení v budúcnosti. Nuž, to isté platí o akejkoľvek možnosti teraz či 

kedykoľvek inokedy predávať knihy Môjho Nového Zjavenia. Moje Nové Zjavenie 

obsahuje Moje Slovo. Moje Slovo nie je na predaj. Každému musí byť dané k 

dispozícii bez visačky s cenou. Okrem toho, nemáte absolútne poňatia, akému 

ohromnému duchovnému nebezpečenstvu by ste vystavili nielen Moje Nové 

Zjavenie, ale aj svoje osobné životy ― keby došlo k takému pokusu dať ich na trh 

kvôli predaju. Okamžite by ste sa všetci stali terčom renegátov a ich poskokov a tí 

by vás zničili. Nezabúdajte, prosím, že predaj Môjho Nového Zjavenia by sa rovnal 

tomu, keď Ma za tridsať strieborných predal Môj takzvaný učeník Judáš 

Iškariotský. Prosím vás teda, aby ste sa v tomto ohľade raz a navždy tej idey 

zbavili, nech je váš úmysel akokoľvek dobrý. Očistite sa od takých ideí, inak by 

mohli spôsobiť, že sa stanete terčom renegátov a ich poskokov. Také idey 
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prichádzajú z ľudskej strany vašej prirodzenosti. Preto by to mohlo pritiahnuť 

renegátov, aby si z vás spravili terč. 

Preto sa vám navrhuje, aby ste pri riešení finančnej situácie TNR nadácie zaujali 

iný prístup. 

Peter: Druhý praktický návrh, ktorý ja osobne veľmi oceňujem, je ponuka osobne 

mi pomáhať s distribúciou kníh Nového Zjavenia, a najmä s týmito Dialógmi. Je to 

navrhnuté, aby som získal čas, ktorý trávim tlačením, zasielaním, telefonovaním a 

podobnými každodennými povinnosťami, týkajúcimi sa vecí TNR nadácie, aby 

som mohol všetok svoj čas venovať výlučne zaznamenávaniu týchto Dialógov a 

práci s Tebou. Aký je Tvoj vstup ohľadom tohto návrhu? 

Pán Ježiš Kristus: V tomto časovom bode je podstatné, aby si naďalej robil veci 

tak ako doteraz, bez akejkoľvek zmeny. Dve tretiny tvojho času sú v podstate 

venované týmto Dialógom a práci priamo so Mnou a pre Mňa, tak na vašej planéte, 

ako aj v ostatných dimenziách. Z hľadiska tvojho duchovného, duševného a 

fyzického zdravia a rovnováhy slúžia tie vonkajšie každodenné povinnosti ako 

prestávka a oddych od tvojich dôležitých a čas pohlcujúcich duchovných 

povinností. Jediná pomoc, ktorú potrebuješ v tomto ohľade, je redigovanie týchto 

Dialógov a finančná pomoc. Dan Barba ti pomáha s týmto redigovaním. Kvôli jeho 

zdravotným problémom však tebe a Danovi navrhujem, aby si dodatočne k jeho 

redigovaniu prijal ponuku Betty a Heather Oudalových, aby ti s redigovaním tiež 

pomáhali. Danovi sa vo všetkej pokore pripomína, že z nášho hľadiska by bolo 

veľmi osožné, keby venoval viac času prekladu týchto Dialógov do španielčiny a 

konečnému redigovaniu Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista a Korolárií k 

Novému Zjaveniu Pána Ježiša Krista. Duchovne je veľmi dôležité a rozhodujúce, 

aby sa táto práca urobila tak účelne, ako je len možné a ako by to umožnil Danov 

zdravotný stav. Je to tak bez vyvíjania akéhokoľvek nátlaku na Dana alebo na 

kohokoľvek iného. 

Pokiaľ ide o finančnú pomoc, poskytuje ju Tom Oudal a ty osobne, Peter, s 

Glóriou. Tvoja výpomoc, Peter, v tomto ohľade musí byť obmedzená kvôli tvojmu 

odchodu na dôchodok. Niektoré dodatočné zdroje buď poskytne niekto iný, alebo 

by si sa musel uspokojiť s tým, čo je k dispozícii a zvládnuť to v rámci súčasných 

finančných obmedzení. 

Peter: Ďalšia, viac menej praktická otázka sa týka našich zvykov robiť veci 

určitým spôsobom. Táto otázka sa týka nášho rutinného životného štýlu, nášho tak 

trochu automatického správania sa ohľadom takých zdanlivo drobných a 

bezvýznamných vecí, ako je používanie tej istej kolínskej alebo parfumu, tej istej 

zubnej pasty, toho istého druhu jedál, nakupovanie v tých istých obchodoch, 

siahanie po tých istých výrobkoch, a podobných každodenných zvykov. Ako môžu 

tieto tendencie negatívne ovplyvniť naše životy? Mali by sme sa ich vôbec vzdať? 
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Pán Ježiš Kristus: Nuž, Peter a Roxana, to, ako a čo robiť ohľadom týchto vecí, je 

vecou zdravého rozumu. Vo svojom praktickom každodennom živote musíte 

rozlišovať medzi vhodnosťou, zvykmi, upnutím sa, narkomániami, závislosťami a 

medzi oprávnenými individuálnymi potrebami a preferenciami. Akékoľvek upnutie 

sa, narkománia a/alebo závislosť vám môžu spôsobiť vážne duchovné problémy. 

Ak bez nich nemôžete žiť, ak sa stanú riadiacim princípom vášho života, zjavne ste 

sa stali ich otrokom a plytváte na ne svojimi životnými energiami. Avšak také veci 

ako vhodnosť, uprednostňovanie niečoho a individuálne potreby sú v úplne inej 

kategórii. Nie sú zotročujúce. V skutočnosti vám pomáhajú lepšie zvládnuť váš 

čas, ako aj byť svojím vlastným individuálnym ja. Zoberte si napríklad také 

zdanlivo nedôležité uprednostňovanie, ako je uprednostňovanie určitého typu vône 

v parfume alebo v kolínskej, alebo v jedle. Je tu dôležitá duchovná súvzťažnosť. 

Ako vieš, každý jedinec je nekonečne jedinečný a iný. Tento faktor sa súvzťažne 

odráža vo veľmi jedinečnej a špecifickej chémii tela, ktorú všetci máte. Toto je 

dôvod, prečo tá istá vôňa parfumu a kolínskej vonia úplne inak na tele každého 

jednotlivca. Takže uprednostňujete výber tej, ktorá je zhodnejšia s vašou 

osobnosťou a individualitou, odrážajúcou sa vo vašej špecifickej chémii tela. To 

isté platí o potrave a o ostatných drobnostiach tohto charakteru. 

Ako vidíte z tohto príkladu, také veci majú skutočne veľmi dôležité duchovné 

súvzťažnosti a skutočne odzrkadľujú vaše osobné a individuálne potreby. Preto ich 

nemožno považovať za rovnako negatívne alebo návykové ako zotročujúce upnutia 

sa, narkománie a závislosti. 

Avšak, napriek tomu, že nie sú, nezabúdajte na jeden veľmi dôležitý duchovný 

fakt. Je prezieravé a múdre mať rôznorodosť zážitkov, priorít a angažovania sa, aby 

ste sa neobmedzovali alebo neohraničovali len na nejaký jeden konkrétny zážitok, 

prioritu a angažovanie sa, ktoré vám najlepšie sedia v každej jednotlivej dobe 

vášho života. Je dobrou duchovnou politikou vyskúšať veľa rôznych vecí a byť 

otvorený mnohým odlišným skúsenostiam vo všetkých aspektoch svojho života, aj 

keď vždy budete mať niektoré veci, ktoré budete uprednostňovať a po ktorých 

budete kvôli svojim jedinečným zosobneným a individualizovaným špecifickým 

potrebám túžiť. A tieto je vhodné mať. 

Peter: Všetky ostatné otázky sú čisto duchovnej povahy. Dovoľ mi začať tou, 

ktorú možno označiť za frustrujúcu. Týka sa záležitosti duchovného pokroku a 

nekonečného pohybu smerom k Absolútnu. Kvôli nášmu relatívnemu položeniu je 

jasné, že nikdy nemôžeme dosiahnuť cieľ stať sa v absolútnom zmysle takými, ako 

si Ty. Toto možno dosiahnuť len v relatívnom zmysle. Problémom sú tu 

obmedzenia, ktoré na nás všetkých kladie naše relatívne rozpoloženie, nezáleží na 

tom, kde sa nachádzame alebo v akom živote sme situovaní v každom danom 

momente. Sú pocity frustrácie a vedomie týchto ťaživých obmedzení možné v 

duchovnom svete, tak ako sú tu v našom ľudskom živote? 
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Pán Ježiš Kristus: V jednom z predošlých Dialógov sme hovorili o záležitosti 

možnosti ukončenia svojho života samovraždou kvôli nude alebo nekonečnému 

životu v pozitívnom stave. Čokoľvek tam bolo povedané o tej záležitosti, platí plne 

aj pre súčasnú otázku. Existujú dva aspekty tejto záležitosti. Jeden sa týka štruktúry 

mysle každej sentientnej entity a súhlasu, na základe ktorého sa jeho/jej 

individualizovaný a zosobnený, jedinečný život mohol stať realitou. Štruktúra 

každej sentientnej mysle v pozitívnom stave je taká, že na základe samotnej svojej 

prirodzenosti si neželá nič iné, než byť v neustálom stave napredovania smerom k 

absolútnemu stavu bez toho, aby mala niekedy túžbu stať sa týmto absolútnym 

stavom. Toto bolo dohodnutým usporiadaním. Len v ľudskom živote sa môžu 

objaviť také frustrujúce pocity, z rovnakých dôvodov, ako to bolo naznačené v 

zmienenom Dialógu o možnosti samovraždy počas žitia v pozitívnom stave. 

Nebudeme ich tu opakovať. Prosím, pozorne si znovu prečítajte ten Dialóg. 

Nezabúdajte, že ľudský život je v stave najnepredstaviteľnejšej, najobmedzujúcej-

šej, najohraničujúcejšej a najignorantskejšej kondície, aká je len spomedzi 

všetkých známych alebo neznámych typov života možná. Preto len z pozície vášho 

špecifického ľudského života vám môžu tieto typy otázok, obáv a ideí prísť na um. 

Druhý aspekt sa týka záležitosti nekonečných rozmanitostí skúseností, ktoré sú 

poskytované na základe tohto jednotlivého usporiadania. Ak stojíte pred večným 

pokrokom k Môjmu Absolútnemu Stavu, tento Absolútny Stav obsahuje kvôli 

povahe svojej absolútnosti nekonečné rozmanitosti možností a tvorivých a 

podnetných stimulov, ktoré inšpirujú sentientnú myseľ, aby sa snažila vedieť viac, 

chápať viac, aplikovať viac a dosiahnuť viac. Napĺňanie týchto potrieb 

nepretržitým a progresívnym spôsobom je bázou a základom pre neustálu zmenu v 

štruktúre a dynamike svojho vlastného života a svojej osobnosti a individuality. V 

procese tohto nanajvýš želaného pokroku sa jedinec stáva stále iným a 

jedinečnejším. Tak je schopný viac a viac sa približovať Mojej Absolútnej 

Prirodzenosti. Toto usporiadanie súčasne každému poskytuje najvyššie možné 

ubezpečenie, že nikdy nebude existovať kondícia, počas ktorej by jedinec prišiel na 

koniec svojho vývoja, rastu a pokroku, majúc bránené v tom, aby sa stával stále 

iným a jedinečnejším. V tomto ohľade je teda toto najželateľnejším usporiadaním, 

aké existuje pre život v pozitívnom stave. 

Čo musíte v tomto ohľade pochopiť, Peter a Roxana, je to, že predtým, ako začali 

všetky sentientné entity svoj jedinečný, individualizovaný a zosobnený život ― 

súc ako idey obsiahnuté v Mojom Absolútnom Stave ― preskúmal Som so Svojimi 

sentientnými ideami veľmi dôkladne všetky možnosti, za akých by sa ich život 

mohol stať vonkajšou oddelenou realitou, aby neboli len Mojimi ideami. V procese 

toho skúmania bol nájdený a stanovený najlepší možný a najželanejší spôsob 

života, ktorý je založený na nepretržitom duchovnom pokroku. V dôsledku toho, že 

sme všetci jednomyseľne súhlasili, že vybraný spôsob života je jediný možný a 

jediný uskutočniteľný pre večný osoh všetkých, stal sa tým životom, ktorý bol 

uvedený do pohybu alebo ktorý sme si všetci zvolili. Súčasne bola z obsahu každej 
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sentientnej mysle v pozitívnom stave odstránená akákoľvek potreba alebo túžba 

dospieť do akéhosi konca tohto procesu alebo dosiahnuť Absolútny Stav a odtiaľ 

nejsť nikam. 

Len v ľudskom živote a v živote negatívneho stavu existuje taká túžba. Táto 

situácia v ľudskom živote a v negatívnom stave pramení z dočasnosti ich pseudo-

bytia a pseudo-existencie. Kvôli ich nevedomej túžbe ukončiť ten druh pseudo-

života bola do ich mysle implantovaná potreba dospieť do akéhosi konečného 

záveru alebo dosiahnuť akýsi konečný cieľ, aby sa dostali von zo svojho biedneho 

života. Viete si vôbec predstaviť, čo by sa stalo, keby ste vy všetci v ľudskom 

živote a v živote negatívneho stavu mali mať presne tie isté podmienky, ako majú 

ľudia v pozitívnom stave? Vidíte jasne, že v tom prípade by sa nikto, nikdy nechcel 

dostať von zo svojho ľudského života a zo života negatívneho stavu? Ešte raz, a to 

opakujem, negatívny stav by nemohol byť eliminovaný a ľudský život so všetkými 

svojimi ohavnosťami a hnusom by musel zostať naveky. V dôsledku tohto 

nemožného výsledku by naveky nikdy nemohla byť zahájená úplnosť a 

kompletnosť života pozitívneho stavu. V tom prípade by chcel každý v pozitívnom 

stave skutočne nadobro a navždy ukončiť svoj život. Nie je možné, aby sa niekedy 

stalo niečo také. Prostredníctvom vyššie zmienenej dohody bolo zaistené, že bude 

uplatňované len vyššie opísané usporiadanie a že len v ľudskom živote a v živote 

negatívneho stavu sa môžu objaviť vo vlastnom záujme účastníkov také negatívne 

idey, aby naveky neuviazli vo svojom biednom pseudo-živote. 

Peter: Ďalšia otázka sa týka duchovnej súvzťažnosti tvojich 12 učeníkov. My 

poznáme len Petra, Jakuba a Jána a to, s čím súvzťažia (Peter súvzťaží s Tvojou 

Božskou Pravdou a Múdrosťou, Ján súvzťaží s Tvojím Božským Dobrom a Láskou 

a Jakub s Tvojimi Božskými Pozitívnymi Skutkami a Vierou). A čo ostatní? 

Týkajú sa nejako 12 dimenzií? A čo ostatné dimenzie? 

Pán Ježiš Kristus: Existuje podobnosť medzi súvzťažnosťami Mojich dvanástich 

učeníkov a dvanástimi kmeňmi detí Izraela. Niektoré z týchto súvzťažností boli 

náležite opísané v knihe Realita, mýty a ilúzie, strany 305 – 306. Bolo by dobré 

dôverne sa oboznámiť s tým opisom. 

Existuje však ďalšia duchovná súvzťažnosť, pokiaľ ide o Mojich učeníkov. Číslo 

dvanásť alebo dvanásť učeníkov znamená a súvzťaží s úplnosťou všetkých 

pozostatkov dobra a pravdy, so všetkými ich odvodeninami, ktoré boli ukryté v 

najodľahlejších hlbinách mysle každého, v jej najhlbšej nevedomej oblasti, a z 

ktorých každý žil a bol nažive na planéte Nula v typickom ľudskom živote. To, že 

Ma vo väčšine prípadov stále sprevádzali Moji učeníci, znamená, že Som pôsobil 

len z pozície pozitívneho stavu zakoreneného v Mojom Absolútnom Božskom 

Dobre a Pravde. Základmi pozitívneho stavu a Mojej Prirodzenosti sú Božská 

Láska a Božské Dobro, Božská Múdrosť a Božská Pravda a Božské Pozitívne 

Skutky a Viera. V starom ponímaní slov ,Pozitívne Skutky‘ sme hovorievali 

,dobročinnosť‘. Ako vieš, slovo ,dobročinnosť‘ nie je viac vhodné používať za 
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súčasne existujúcich duchovných podmienok. V ľudskom ponímaní má príliš 

negatívnu konotáciu. Veľmi často sa týka poskytovania podpory negatívnemu 

stavu a niektorým ľudským organizáciám, ktoré majú negatívny pôvod, so 

skrytými, sebeckými cieľmi vo svojich zámeroch. Preto bolo nahradené slovami 

,pozitívne skutky‘. 

Vyššie zmienené zásady a základy Mojej Pravej Prirodzenosti reprezentovali Moji 

traja učeníci ― Peter, Ján a Jakub. Rôzne nekonečné derivácie týchto 

najdôležitejších zásad a základov reprezentujú Moji zvyšní deviati učeníci. V 

tomto časovom bode nie je vhodné zachádzať do podrobností, aké jednotlivé 

derivácie reprezentuje každý učeník. Z funkčného hľadiska sú podobného 

charakteru, ako bolo opísané vo vyššie uvedenej knihe na stranách 305 – 306. 

Ako však vieš, v počiatočnom zložení Ma jeden z tých dvanástich učeníkov ― 

Judáš Iškariotský ― zradil. Neskôr bol na základe losovania vybraný nový učeník 

― Matiáš ― aby nahradil Judáša. Bolo to potrebné, aby sa pokračovalo v 

reprezentácii a v zachovaní jednoty a integrácie pozitívneho stavu, ako boli 

premietnuté na planétu Nula. 

Pôvodné zloženie Mojich dvanástich učeníkov malo úplne inú duchovnú 

súvzťažnosť, ktorá ešte doteraz nebola zjavená. Súvzťaží s pôvodným stavom 

Môjho Stvorenia, spred aktivácie negatívneho stavu. V tom stave nebolo 

vynakladané žiadne úsilie uviesť do aktívnej modality alebo aktualizovať a 

realizovať ideu odmietnuť Ma ako jediný zdroj života. Ako však pokračoval vývoj 

všetkých sentientných entít a ako sa viac a viac učili o všetkých aspektoch svojho 

špecifického života (toto učenie sa je reprezentované výučbou Mojich učeníkov o 

rôznych duchovných záležitostiach počas Môjho inkarnovania sa na planétu Nula), 

postupne im na myseľ prišla otázka o nejakom inom type života, než je život 

pozitívneho stavu. Tento príchod je reprezentovaný Judášovou ochotou zapredať 

Ma. V tomto ohľade Judáš Iškariotský reprezentuje pseudo-tvorcov, ktorí sa 

rozhodli zodpovedať tú otázku prostredníctvom vyfabrikovania iného typu života, 

alebo aby Som bol presný — pseudo-života. Takže tým, že to urobil, bol Judáš 

Iškariotský vylúčený spomedzi Mojich učeníkov, tak ako boli pseudo-tvorcovia 

vylúčení z Môjho pozitívneho Stavu a vyhodení do Zóny Vymiestnenia, kde si 

zriadili príslovečné Peklá. Judášovo dobrovoľné ukončenie jeho vlastného života 

obesením sa predstavuje úplné a neodvolateľné ukončenie negatívneho stavu ― 

len čo splní svoj účel. To, že pociťoval výčitky svedomia a uznal fakt, že zradil 

nevinnú krv, znamená, že všetci pôvodcovia a účastníci života negatívneho stavu a 

ľudského života nakoniec uznajú bláznivosť svojich snáh a prijmú fakt, že jediná 

pravá realita je v živote pozitívneho stavu. Preto tak, ako Judáš dobrovoľne ukončil 

svoj život, tak isto aj oni dobrovoľne ukončia život negatívneho stavu a zlé a lživé 

aspekty svojho vlastného negatívneho života. Obrazne povedané, obesia ten život, 

aby nemohol byť už nikdy aktivovaný. 
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Nikto nevie, že na základe Judášovho priznania svojej viny a uznania Mojej 

nevinnosti Som ho nakoniec spasil. Okamžite Som mu odpustil. Vo vašom 

ponímaní času mu však trvalo veľmi dlho, kým prijal Moje odpustenie a kým si 

potom sám odpustil. Uznal veľmi jasne potrebu niesť a ilustrovať dôsledky svojho 

zlého skutku. Bol teda svojím vlastným sudcom, žalobcom aj vykonávateľom 

rozsudku. Keď však už tá ilustrácia zavŕšila svoj priebeh, bol schopný prijať Moje 

odpustenie a sám si odpustiť a vrátil sa do Môjho košiara. 

Z hľadiska štrukturálnej prirodzenosti Môjho Stvorenia a pseudo-stvorenia Moji 

prví traja učeníci súvzťažia s Duchovnou Mysľou a jej troma stupňami a s 

Duchovnou Dimenziou a jej troma stupňami; druhí traja učeníci súvzťažia s 

duševnou mysľou a jej troma stupňami, ako aj s intermediárnou dimenziou a jej 

troma stupňami; a poslední traja učeníci súvzťažia s vonkajšou mysľou a jej troma 

stupňami, ako aj s fyzickou dimenziou a jej troma stupňami. Toto je význam čísla 

dvanásť, avšak len v diskutovanej konotácii. Judáš Iškariotský v tomto ohľade 

reprezentuje najkrajnejší stupeň najexternejšej úrovne vonkajšej mysle a fyzickej 

dimenzie a súvzťaží s ním. Toto predstavuje fakt, že len v najexternejšom stupni, a 

nikde inde, sa mohla objaviť akákoľvek potreba aktivovať prostredníctvom zrady 

pozitívneho stavu negatívny stav a uviesť ho do dominantného postavenia. 

Faktory dvanástich dimenzií, ako sú ponímané v časopriestorovom kontinuu, cez 

ktoré sa fyzický vesmír zhosťuje svojho bytia a existencie, sa vôbec netýkajú 

diskutovanej záležitosti. Majú úplne iný význam. V tomto časovom bode nie ste 

pripravení vedieť o nich viac. Než bude možné na ich funkciu vrhnúť trochu viac 

svetla, najskôr sa musia uskutočniť a uviesť do chodu určité veci. Vo vašej 

súčasnej kondícii, pretože ste v ľudskej koži a žijete na planéte Nula, by mohlo byť 

také poznanie pre vás škodlivé. Ak by sa malo v tomto ohľade niečo zmeniť, 

budete primerane informovaní. 

Peter: Nasledujúca otázka sa týka ,presného‘ miesta Tvojho narodenia na tejto 

planéte a Via Dolorosy, o ktorej sa hovorí, že je to cesta, po ktorej Si niesol kríž, 

ako je to vykresľované vo všetkých tých skomercializovaných turistických 

knižkách. Otázkou je, či sú niektoré z tých miest presne tými miestami, kde Si sa 

narodil, zomrel, chodil, atď., alebo je každé miesto len pascou na takzvaných 

kresťanov, ktorí chcú napodobovať Tvoje utrpenie? 

Pán Ježiš Kristus: Niektoré aspekty tejto otázky boli nepriamo vysvetlené v 

jednom z predošlých Dialógov, ktorý sa zaoberal tým, prečo bolo nutné, aby Som 

sa narodil v tej jednotlivej oblasti (zem Kanánska) a prečo tamtiež vzniklo islamské 

náboženstvo. Niektoré aspekty toho, prečo Som sa narodil ako Žid, boli zjavené aj 

v Doplnku 9 v Koroláriách.... 

Dovoľ Mi, aby Som sa venoval tejto záležitosti trochu hlbšie. Kvôli veľmi 

dôležitým duchovným dôvodom Som sa musel narodiť v meste Betleheme. Toto je 

naplnením proroctva zaznamenaného v Knihe proroka Micheáša, kapitola 5, verš 2, 
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citujem: ,Ale ty, Betlehem Efratah, hoci si maličký medzi judskými tisícami, predsa 

len z teba Mi vyjde práve Ten, ktorý bude vládcom Izraela, ktorého pôvod je od 

pradávna, od večnosti.‘ Je zaujímavé všimnúť si, že v Evanjeliu podľa Matúša je 

tento verš citovaný trochu odlišným spôsobom (všetky citáty sú vyňaté z Novej 

verzie Svätej Biblie kráľa Jakuba). Dovoľ Mi ju tiež citovať: ,Ale ty, Betlehem, v 

zemi judskej, nie si najmenší medzi vládcami Judey; lebo z teba vyjde Vládca, ktorý 

bude pastier Mojich ľudí Izraela.‘ (Matúš 2:6). 

Moje narodenie sa v meste Betleheme, ktoré bolo najmenej významné a najmenšie 

zo všetkých, znamená Moju voľbu pokoriť Sa a znížiť Sa na najnižšiu možnú 

úroveň ľudského života, ako aj na najexternejšiu úroveň. Musíte veľmi jasne 

pochopiť, že z duchovného hľadiska by Moje narodenie sa alebo začatie Môjho 

života na vašej planéte na nejakom inom mieste, než je najpodradnejšie z 

najpodradnejších a najmenšie z najmenších, nielen vylúčilo všetkých zo sféry 

Môjho potrebného vplyvu, a hlavne z Mojej potreby zhromaždiť všetky potrebné a 

životne dôležité skúsenosti, ale všetkých, ktorí sa nachádzajú v tých regiónoch, by 

to vynechalo z konečného spasenia a oslobodenia z negatívneho stavu. Tu je 

pravidlom, že ak chcete do svojho skúsenostného modusu zahrnúť všetko bez 

výnimky a bez výhrady, musíte začať od úplne poslednej a najmenšej úrovne a 

odtiaľ pokračovať k všetkým ostatným úrovniam. Inak by ste vynechali základ, na 

ktorom bol iniciovaný pôvod života, v našom prípade pseudo-života. Toto je 

dôvod, prečo nielenže Som sa musel narodiť v Betleheme, ktorý v tom čase 

súvzťažil s diskutovanou pozíciou, no musel Som sa narodiť aj na jeho 

najzovňajšom a najpodradnejšom mieste ― v jasliach, v mieste pre zvieratá. Ako 

vidíte z tohto umiestnenia, neexistoval žiadny podradnejší a pokornejší príbytok, v 

ktorom by Som sa mohol narodiť, než boli jasle. Taká voľba z Mojej strany 

odzrkadľuje okrem opísaného súvzťažného významu aj Moju Absolútnu Pokoru, 

Skromnosť, Nevinnosť a Poníženosť. Všetky ostatné miesta v zmienenej zemi, kde 

Som chodil a konal Svoje skutky, mali tiež veľmi dôležité duchovné súvzťažnosti, 

ktoré Mi umožnili získať všetko, čo Som potreboval za účelom Môjho vstupu do 

Pekiel a uväznenia pseudo-tvorcov. V tomto časovom bode by bolo pre vás ťažké 

pochopiť, aké sú to súvzťažnosti a ako Som ich na ten účel využil. 

Takže, odpovedajúc na Roxaninu otázku, áno, všetky tie miesta, označené v Svätej 

Biblii, boli miestami, kde Som sa narodil, chodil, konal Svoje skutky a bol 

ukrižovaný. 

Peter: A čo jej otázka o meste Nazaret, ktoré údajne neexistovalo a bolo založené 

neskôr, aby sa nachytali kresťanskí turisti? A tiež záležitosť, že Si bol Nazaretský? 

Pán Ježiš Kristus: Existovala komunita Nazaretských, ktorá sa neskôr stala 

známou pod menom Nazaret. Bola tak nazvaná na základe spojenia s tými 

Nazaretskými. Toto je jasné z verša 23, kapitoly 2 v Matúšovi, citujem: ,A prišiel a 

býval v meste zvanom Nazaret, aby sa mohlo naplniť, čo bolo povedané 

prostredníctvom prorokov „Bude sa nazývať Nazaretský.“‘ Takže je tu určitá 



Dialóg 56 

- 427 - 

vierohodnosť existencie takej komunity, zmenenej na mesto. Nazaretskí boli tí, 

ktorí sa zaviazali nikdy si nestrihať svoje vlasy. Bolo to preto, aby sa ilustrovala 

posvätnosť celistvosti jedincovho ducha, duše a tela, ktorá bola nepretržite 

porušovaná všetkými tradíciami, konvenciami a zvykmi tej doby. Súvzťažilo to 

tiež s pozitívnymi duchovnými silami, ktoré nemohli byť porazené alebo 

podlomené silami negatívneho stavu, nech by sa tie o to pokúšali akokoľvek 

usilovne alebo akokoľvek dlho a akokoľvek úchylne. Toto je dôvod, prečo Som sa 

stal Nazaretským a žil v nazaretskej komunite. Toto je tiež dôvod, prečo Samson, 

ktorý bol Nazaretským, oslepol, keď ho jeho milenka uspala, počas čoho mu mohla 

ostrihať vlasy, čím ho obrala o jeho silu. Ako vidíte, všetky tieto udalosti a príhody 

majú veľmi dôležitý duchovný význam a súvzťažnosť. 

Peter: Roxanina ďalšia otázka má podobnú konotáciu ako vyššie. Týka sa 

prechodu Židov cez Červené more, ktoré sa pred nimi rozostúpilo a ktoré boli 

schopní prejsť po suchej zemi. Niektorí ľudia tvrdia, že to bol nesprávny preklad a 

že to v skutočnosti malo byť ,Trstinové more‘, ktoré je v úplne inej lokalite a je 

oveľa užšie a plytšie. Je na tom niečo pravdy? 

Pán Ježiš Kristus: Nuž, tu platí to isté, ako pri vyššie uvedených pochybnostiach 

o mieste Môjho narodenia, atď. Opäť, v celom príbehu o prechode Červeného mora 

a o živote detí Izraela v Egypte a rôznych ich eskapádach sú obsiahnuté veľmi 

dôležité duchovné súvzťažnosti. Nezabúdajte však na jednu vec: Negatívny stav 

vynakladá všemožné úsilie, aby zdiskreditoval všetky biblické príbehy ohľadom 

všetkého, a najmä ohľadom Mojich aktivít počas tej doby. Prišli teda so svojimi 

vlastnými verziami toho, ako sa veci udiali, aby podkopali pravý význam tých 

udalostí. Ak nemáte správne poznatky o skutočnom zmysle, význame a 

súvzťažnostiach tých udalostí či čohokoľvek, tieto nemôžu vo vašej mysli 

aktivovať správne vnímanie pravej duchovnej reality. V tom prípade budete o 

všetkom prijímať lži. V tomto prípade by ste prijali niečo, čo by vás nemohlo 

spojiť s pravým pozitívnym stavom. Len prostredníctvom takých správnych 

súvzťažných prostriedkov mohli byť ľudia do určitej miery spojení s pozitívnym 

stavom. 

Ako viete, akýkoľvek život, vrátane ľudského života a pseudo-života negatívneho 

stavu, závisí v konečnom zmysle od nejakého uskutočniteľného spojenia s 

pozitívnym stavom, a v konečnom dôsledku so Mnou. Bytostiam v negatívnom 

stave a ľudským tvorom tých čias bolo také spojenie poskytované na základe 

duchovných súvzťažností určitých fyzických miest, udalostí, vonkajších znázornení 

a symbolov a ich príslušných funkcií. Preto boli také súvzťažnosti zavedené. Čo 

musíte v tomto ohľade jasne pochopiť, je to, že nebyť negatívneho stavu a 

ľudského života, žiadne také súvzťažnosti by neboli potrebné. Bolo to v ich záujme 

a v záujme toho, aby sa im poskytla príležitosť experimentovať v živote 

negatívneho stavu a v ľudskom živote, ktorý založili. Pozitívny stav sám osebe 

a ako taký nepotrebuje mať súvzťažnosti. Im je všetko jasné a zrejmé bez 

akejkoľvek potreby symbolických znázornení. Aby sa však nekontaminovala 
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čistota života pozitívneho stavu prirodzenosťou negatívneho stavu a aby sa 

generovali životodarné energie do života negatívneho stavu a do ľudského života, 

bolo nutné prísť s určitým usporiadaním, ktoré by umožnilo taký vzájomný styk 

bez akéhokoľvek vonkajšieho vzájomného chápania sa a ovplyvňovania, alebo bez 

akýchkoľvek priamych spojení medzi týmito dvoma stavmi. Funkcia súvzťažností 

dobre slúži tomuto účelu. Negatívny stav teda nechce, aby ľudia vedeli, že žijú a 

fungujú len prostredníctvom režimu duchovných súvzťažností, či už pozitívnych 

alebo negatívnych, a že žijú a sú nažive len pomocou nich. Preto skresľuje a falšuje 

všetko, čo sa týka týchto dôležitých záležitostí, zaznamenaných napríklad v Biblii. 

Ako si pamätáte z Môjho Nového Zjavenia ― Veľkej Knihy ― v kapitole 23 bolo 

naznačené, že Moja vláda na planéte Nula sa vykonáva prostredníctvom ilustračnej 

modality vo forme duchovných súvzťažností. V čase Starej zmluvy hrali určití 

ľudia, ako aj určité národy, územia, udalosti, diania a situácie na planéte Nula 

veľmi dôležitú rolu v reprezentovaní významných duchovných faktorov a 

súvzťažností, ktoré odzrkadľovali proces duchovného vývoja tak v duchovnom 

svete, ako aj v pseudo-duchovnom svete. Reprezentovali tiež povahu boja, ktorý 

prebiehal medzi silami pozitívneho stavu a negatívneho stavu. Ako si pamätáte zo 

zmienenej kapitoly vo Veľkej Knihe, v tom čase boli ľudia v extrémnom stave 

externalizácie a ritualizácie, bez akéhokoľvek pocitu vnútorných duchovných 

stavov. Kvôli tomuto faktoru, aby sa udržali nažive a žijúcimi, bolo nutné vynájsť 

pre nich také typy súvzťažností, ktoré by udržali ich spojenie s duchovným svetom, 

svetom čistých vnútorných stavov. Jediný spôsob, ako mohli byť udržiavaní pri 

určitom, aj keď hmlistom, uvedomení si pravej duchovnej reality, boli tieto typy 

symbolických znázornení. Potrebovali byť tiež svedkami všemožných zázračných 

skutkov, ktoré nemohli byť vysvetlené žiadnymi inými vonkajšími faktormi, jedine 

duchovnými. 

Príbeh detí Izraela a ich život v egyptskej zemi, ako aj ich oslobodenie a exodus z 

tej zeme a putovanie po púšti počas 40 rokov, ako aj ich príchod do kanánskej 

zeme a to, čo tam robili a ako sa správali, to všetko slúžilo týmto dôležitým 

znázorneniam. V tomto ohľade ich teda môžete ponímať ako symbolizáciu života v 

negatívnom stave, z ktorého boli oslobodzovaní Mojou Božskou Prozreteľnosťou, 

predstavovanou tu Mojžišom. Bytie v negatívnom stave znamená bytie v Peklách. 

Z Pekiel je možné vyjsť len po jednosmernej ceste ― z najnižšieho pekla cez 

všetky ostatné úrovne Pekiel k samotnému východu z Pekiel. Červené more 

reprezentuje najhlbšie peklo, cez ktoré musí prejsť každý v negatívnom stave, aby 

niesol dôsledky svojho zlého a lživého životného štýlu. Pretože Ja som jediný, kto 

môže dostať kohokoľvek z Pekiel von, alebo v tomto prípade z negatívneho stavu 

vo všeobecnosti, Ja osobne chránim každého, kto súhlasí s konverziou do 

pozitívneho stavu. Toto je vykreslené oblačným stĺpom, ktorý stál medzi deťmi 

Izraela a silami Pekiel. Všimnite si, prosím, že tam bolo svetlo v noci smerom na 

jednu stranu, v tomto prípade smerom k deťom Izraela, a súčasne tam bol oblak a 

tma smerom na druhú stranu, v tomto prípade smerom k silám ziel z Pekiel. Zatiaľ 
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čo tým, ktorí boli v procese konverzie do pozitívneho stavu, to prinášalo ochranu, 

spásu a osvietenie, súčasne to útočiacej negatívnej strane prinášalo temnotu, 

zmätok a slepotu. Ako si pamätáte, kedykoľvek ste dostali pozitívny stav do väčšej 

blízkosti k negatívnemu stavu, každý v negatívnom stave bol vystavený svojej 

vlastnej biede, zmätku, rozvratu a šialenstvu. Pocítili teda typické črty svojej 

vlastnej prirodzenosti v úplnosti jej manifestácie. Bez takej blízkosti by úplne 

odmietli, že majú takú prirodzenosť. 

Samozrejme, teraz je situácia úplne iná, než bola vtedy. Avšak tá udalosť ešte aj 

teraz znamená a súvzťaží, alebo znázorňuje proces vyvádzania všetkých, ktorí sa 

chytili v negatívnom stave Pekiel, z jeho pazúrov a ich návrat do pozitívneho stavu. 

Tu je to vykreslené vstupom detí Izraela do kanánskej zeme. Totálna eliminácia a 

deštrukcia negatívneho stavu je vykreslená faraónom a jeho armádou, ktorá 

prenasledovala deti Izraela do Červeného mora potom, ako sa rozdelilo na dve 

strany a ako bolo vrátené späť do svojho pôvodného stavu, zatiaľ čo on a jeho 

kone, bojové vozy a armáda boli ešte uprostred neho, a ako z neho deti Izraela 

vyšli. Ako teda vidíte z tohto symbolického znázornenia, kvôli duchovnej potrebe 

ilustrovať všetko v konkrétnych, hmatateľných a fyzických a navonok realistických 

udalostiach sa také veci, opísané v Svätej Biblii, skutočne doslovne museli stať. V 

tom čase to bol jediný spôsob, ako sa na planéte Nula a v ľudskom živote mohlo 

manifestovať čokoľvek duchovné. Takže, odpovedajúc na Roxaninu otázku, áno, 

bolo to Červené more a áno, z vyššie uvedených dôležitých duchovných dôvodov 

sa to stalo tak, ako je to opísané v Biblii. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za toto zjavenie a vysvetlenie. Myslím, že tentoraz 

som vyčerpal všetky položené otázky. Je ešte niečo, čo by Si dnes chcel dodať 

alebo komentovať? 

Pán Ježiš Kristus: Nie, Peter, to by stačilo. Prajem ti príjemný večer. 
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Päťdesiaty Siedmy Dialóg 
 

20. marca 1999 

 

Peter: Než položím nejakú otázku, chcel by som sa Ťa opýtať, či nemáš niečo 

dodať alebo komentovať ohľadom niečoho, čo Si želáš. 

Pán Ježiš Kristus: Ďakujem ti, Peter, že si sa Ma opýtal. Áno, skutočne mám čo 

dodať, k téme našej včerajšej diskusie, zaznamenanej v Päťdesiatom Šiestom 

Dialógu. Jedna záležitosť sa týka Mojich 12 učeníkov. Ako si si včera všimol, 

označili sme niektoré aspekty duchovných súvzťažností deviatich učeníkov, 

vynechajúc posledných troch. Jedným z dôvodov, prečo o posledných pár 

učeníkoch neexistujú takmer žiadne informácie, najmä o posledných troch, je to, že 

ich súvzťažný význam sa týkal niečoho, čo bolo vtedy nepochopiteľné. Ako bolo 

uvedené predtým, Stvorenie a pseudo-stvorenie boli v totálnej izolácii, separácii a 

do seba uzavretej kondícii, bez akéhokoľvek priameho kontaktu medzi nimi. Ako 

tiež vieš, prostriedkami súvzťažností a symbolických zobrazení bol udržiavaný 

nepriamy kontakt. V tomto type nepriameho kontaktu boli zakorenené idey ich 

zjednotenia, jednoty a integrácie, bez ich priameho pociťovania. A predsa, pre 

budúci výsledok všetkého súvisiaceho s Mojím Veľkým Plánom tohto zjednotenia, 

integrácie a jednoty bolo krajne dôležité zachovávať v sentientných mysliach také 

idey. Bez takých ideí by nielen neexistoval žiadny sklon k snahe dosiahnuť niekedy 

cieľ tohto zjednotenia, integrácie a jednoty, ale neexistovala by ani žiadna potreba 

eliminovať negatívny stav, alebo aktivovať plnosť a kompletnosť života 

pozitívneho stavu. Také idey boli udržiavané pomocou zmienených súvzťažností a 

symbolických znázornení. 

Poslední traja učeníci boli súvzťažnosťami a reprezentáciami týchto faktorov 

zjednotenia, integrácie a jednoty. Vo vzťahu k sentientnej mysli reprezentovali 

predovšetkým tieto faktory. Ako vieš, sentientná myseľ bola rozdelená do troch 

aspektov ― najvnútornejšieho-duchovného, duševného a vonkajšieho. V ľudskej 

sentientnej mysli bola k týmto pozitívnym aspektom pridaná pseudo-duchovná, 

pseudo-duševná a pseudo-vonkajšia myseľ. Štruktúra sentientnej mysle 

odzrkadľovala štruktúru Stvorenia a pseudo-stvorenia. Alebo aby Som bol 

presnejší, štruktúra Stvorenia a pseudo-stvorenia odzrkadľovala štruktúru 

sentientnej mysle. Kvôli uzavretiu, izolácii a separácii týchto aspektov sentientnej 

mysle mala štruktúra Stvorenia a pseudo-stvorenia presne tú istú formu. 

V tomto zmysle teda poslední traja učeníci reprezentovali tieto idey nielen pokiaľ 

išlo o zjednotenie, integráciu a jednotu sentientnej mysle, ale aj všetkých dimenzií 

Môjho Stvorenia a pseudo-stvorenia. Všetci dvanásti učeníci súčasne ako celok 

reprezentovali a súvzťažili s ideou eliminácie negatívneho stavu a eliminácie 

strašnej zložitosti ľudskej sentientnej mysle, ktorej priamy prístup blokovala a 

uzatvárala pridaná pseudo-sentientná myseľ. Opäť, taká idea musela byť 
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zakorenená nielen v sentientných mysliach inde, ale najmä a zvlášť v ľudskej 

sentientnej mysli. Bez nej by nemohol byť spasený žiadny ľudský tvor. Určitým 

tajomným spôsobom môžete tento proces vnímať ako proces spásy ľudí pomocou 

odstránenia ich pseudo-sentientnej mysle zo štrukturálnej formy ich pôvodnej 

mysle. Ako vieš, táto pseudo-myseľ bola pre nich geneticky vyfabrikovaná 

prostredníctvom špeciálnych typov duchovných súvzťažností. 

Na druhej strane, ako bolo uvedené niekoľkokrát predtým, akýkoľvek proces 

eliminácie negatívneho stavu a pseudo-sentientnej časti ľudskej mysle sa môže 

začať a uskutočniť len z pozície zmieneného zjednotenia, integrácie a jednoty. 

Dôvod pre túto potrebu bol vysvetlený v predošlých Dialógoch. Moji dvanásti 

učeníci odzrkadľovali túto nutnosť. V tomto ohľade číslo 12 súvzťaží s týmito 

faktormi. Ako vidíte z tohto vysvetlenia, všetko, čo Som robil počas Svojho života 

na planéte Nula, robil Som s jedinou vecou a cieľom na pamäti ― spasiť a 

zachovať všetky sentientné mysle, ako aj ľudí a vytvoriť predpoklad pre 

zjednotenie, integráciu a jednotu všetkých, za účelom totálnej a kompletnej 

eliminácie negatívneho stavu a všetkých negatívnych aspektov ľudského života, 

zakorenených v existencii jeho pseudo-sentientnej mysle. 

Druhá záležitosť, ktorá potrebuje ďalšie spresnenie, sa týka roly, ktorú hral Judáš 

Iškariotský. Všetci ho v kresťanskom svete považovali za najstrašnejšiu a 

najzavrhnutiahodnejšiu osobu, zasluhujúcu si, aby bola naveky odsúdená horieť v 

pekelnom ohni. Takto ho vykresľujú všetci nábožensky zmýšľajúci ľudia. 

Sústreďujú sa len na tú časť Evanjelií, týkajúcu sa tohto príbehu, ktorá sa zmieňuje 

o zrade, zapredaní a samovražde. Nikto nevzal do úvahy, že sa kajal, cítil výčitky 

svedomia a vrátil 30 strieborných najvyšším kňazom a starším, ktorí mu zaplatili, 

hodiac ich doprostred chrámu a potom sa obesiac. A predsa, všetky tieto udalosti 

majú hlbšie duchovné významy a súvzťažnosti. 

Predovšetkým nezabúdajte, že niekto musel súhlasiť s tým, že bude hrať rolu toho, 

kto Ma zradí. Napokon, s Judášom sme sa dohodli, že sa táto situácia z nejakých 

veľmi dôležitých duchovných dôvodov odohrá. Judáš súhlasil nielen s tým, že Ma 

zradí, ale aj so znášaním všetkých dôsledkov, výsledkov a následkov takej zrady. 

Bolo to urobené s pochopením, že keď sa tento proces zavŕši, bude spasený pred 

tým, aby sa stal prekliatym a zatrateným mužom. 

Ak by bol taký, ako ho vykresľujú všetky cirkvi a náboženské sekty, nebol by 

nikdy schopný pocítiť výčitky svedomia za to, čo urobil. Každý, kto je negatívnej 

prirodzenosti, alebo kto bol pôvodne za takým účelom vyfabrikovaný v Peklách, je 

vyfabrikovaný s totálnou neschopnosťou cítiť nejaké výčitky svedomia. Vo vašom 

ľudskom živote sa taký stav a tendencia ― neschopnosť pocítiť výčitky svedomia 

― manifestujú v živote protispoločenských alebo psychopatických osobností. 

Páchajú svoje ohavné a hnusné skutky bez akéhokoľvek pocitu výčitiek svedomia 

alebo viny. Pokiaľ je taká osoba v negatívnom stave a je mu oddaná a žije podľa 

jeho pravidiel, nie je schopná pocítiť alebo vyjadriť ľútosť a/alebo pocit viny. Aby 
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mala taký pocit, musela by byť vytiahnutá z negatívneho stavu a duchovne, 

duševne a geneticky poprepájaná a totálne zmenená alebo znovuzrodená. S 

Judášom to tak nebolo. Vyjadrením svojej ľútosti do úplnej krajnosti ― spáchajúc 

samovraždu, jasne demonštroval, že nebol čisto negatívnej a zlej prirodzenosti. 

Pozrime sa na niektoré z duchovných súvzťažností toho, čo Judáš zobrazoval a ako 

sa správal. Ako vieš, nosieval zvláštnu škatuľu, do ktorej ochotní jedinci dávali 

nejaké peniaze. Takže Judáš mal na starosti naše materiálne a fyzické potreby ― 

nákup jedla, oblečenia a všetkých ostatných nutných potrieb pre naše ľudské telá. 

Táto pozícia vyobrazuje najexternejšie požiadavky na starostlivosť o najexternejšie 

faktory jedincovho ducha, duše a tela ako celku. Pretože sú to najexternejšie a 

najzovňajšie faktory života každého jedinca, bez náležitého ohľadu na ich vnútorné 

a intermediárne náprotivky majú príležitostne tendenciu prehliadať duchovné a 

duševné faktory života. 

V momente, keď sú také faktory zanedbané alebo prehliadané, negatívny stav, 

zakorenený v tomto zanedbaní a prehliadaní, prevezme vedenie a na základe toho 

faktu pripraví každého, kto je v takom stave, na zradu pozitívneho stavu alebo v 

tomto prípade na zradu správnych duchovných princípov, ktoré tvoria základ 

možnosti akéhokoľvek života. Ako vieš, peniaze sú krvou-životom negatívneho 

stavu, alebo jeho falošnou duchovnosťou. Ak vložíte všetky svoje nádeje a snahy 

do peňazí, učiniac ich konečným cieľom svojho života, stratíte akýkoľvek zmysel 

toho, o čom všetkom je pravý život. V tom prípade sa stanete negatívnymi a váš 

život bude ovládaný zlami a lžami. 

Takže Judáš mal na starosti peniaze, reprezentujúc a ilustrujúc faktor dôsledku 

zaoberania sa takými neduchovnými vecami, bez akéhokoľvek ohľadu na ich 

duchovné korene. Najvyšší kňazi a starší v tejto konotácii symbolizujú celý 

negatívny stav, ktorý hľadá akékoľvek možné aj nemožné prostriedky, aby zničil 

pozitívny stav, reprezentovaný tu Mnou. 

Len čo máte peniaze a tie peniaze sa stanú vládnucim faktorom vášho života, 

nastolíte stav závislosti a prepadnutia peniazom, ktorý vás uvádza do stavu 

neodolateľnej túžby mať viac a viac peňazí. V momente, keď sa stanete otrokom 

svojich vlastných žiadostivostí, urobíte čokoľvek, aby ste ich uspokojili, dokonca 

do tej miery, že zradíte alebo zapredáte, takpovediac, svoju vlastnú matku a otca. V 

tomto prípade zrádzate Mňa. Tento faktor je pekne zobrazený tými, ktorí prepadli 

alkoholu, drogám a ostatným typom látok, ktorí sú schopní spáchať akýkoľvek 

zločin, aby uspokojili svoje žiadostivosti. V tomto ohľade môžete považovať 

Judáša za úplne prvého jedinca, ktorý súhlasil so zobrazením a demonštrovaním 

tohto faktu a s vytvorením príkladu všetkých dôsledkov, výsledkov a následkov 

takých rozpoložení a stavov. 

Avšak v Judášovom prípade bola situácia oveľa vážnejšia, než len ilustrovanie 

dôsledkov prepadnutia peniazom. Po prvé, je to ilustrácia dôsledkov odlúčenia sa 
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od duchovných, hlbokých, vnútorných a duševných faktorov života a obrátenia sa k 

externým, vonkajším a zovňajším faktorom. Po druhé, je to ilustrácia odlúčenia 

jednej časti energií pozitívneho stavu z jeho celku a jej využitia na fabrikáciu iného 

životného štýlu, než je ten, ktorý je základom pozitívneho stavu. Po tretie, je to 

demonštrácia dôsledku odvrátenia sa odo Mňa osobne a uprednostnenia pseudo-

bohov, predstavovaných tu peniazmi. Ako vieš, peniaze sú pseudo-bohom 

negatívneho stavu a jeho ľudského života. Vo vašom živote na planéte Nula je 

všetko ovládané peniazmi. Aby ste vo svojom ľudskom živote prežili, nemôžete 

bez peňazí urobiť ani krok. Takže v konečnom zmysle je to ilustrácia a 

demonštrácia toho, čo sa stane, ak sa zmysel života vloží do niečoho, čo nemá 

žiadny zmysel, v tomto prípade do peňazí. Judášov prípad reprezentuje 

najextrémnejší dôsledok takého usporiadania, zakoreneného v prirodzenosti 

negatívneho stavu. 

To, že si Judáš uvedomil svoju strašnú chybu a pocítil výčitky svedomia, znamená, 

že všetci v pseudo-živote negatívneho stavu nakoniec zistia strašnú chybu, ktorú 

urobili aktivovaním a uvedením negatívneho stavu do dominantnej pozície. Po 

tomto uvedomení bude tá časť energie, ktorú oddelili z celku všetkých pozitívnych 

energií, predstavovaná tu 30 striebornými, vrátená tým, ktorí pôvodne iniciovali 

takú aktiváciu, v tomto prípade pseudo-tvorcom. To, že boli vrátené doprostred 

chrámu, znamená stred negatívneho stavu, do ktorého sa pseudo-tvorcovia vrátili 

po svojom uväznení. To, že nemohli zobrať spomenuté peniaze späť, znamená ich 

neschopnosť naďalej využívať energie pozitívneho stavu na ďalšie šírenie svojich 

pseudo-tvorivých snáh. Znamená to ale tiež ich konečné uvedomenie si faktu, že 

odpoveď na ich existenciálnu otázku nemožno nájsť v žiadnych externých, 

zovňajších, neduchovných, materialistických a vedeckých faktoroch, 

reprezentovaných tu onými peniazmi. Z toho dôvodu nielenže ich odmietnu prijať 

späť ako niečo, čo by pre nich mohlo mať ešte stále nejaký zmysel, ale použijú ich 

na kúpu časti zeme na pochovávanie chudobných ľudí, obrazne povedané. To 

znamená, že nadobro a navždy pochovajú všetky manifestácie negatívneho stavu a 

samotný negatívny stav. Chudobní ľudia reprezentujú všetky tie manifestácie. V 

momentálne diskutovanej konotácii chudobní ľudia fakticky ilustrujú a 

demonštrujú, že v pravej realite svojej prirodzenosti negatívny stav neobsahuje 

vôbec nič a že je totálne nezmyselný a bezcenný. Preto jediné, čo možno s 

negatívnym stavom urobiť, je naveky ho pochovať. 

V doslovnejšej konotácii opísaných udalostí týkajúcich sa Judáša je to tiež 

ilustráciou a demonštráciou toho, ako si negatívny stav v tom čase cenil pozitívny 

stav a duchovné princípy života, ktoré vyžarovali z Mojej Absolútnej 

Prirodzenosti. V tomto zmysle je to ilustráciou toho, ako Ma v tom čase negatívny 

stav osobne oceňoval. Podľa ich názoru Som bol úbožiak, ktorý nemal väčšiu cenu 

než 30 strieborných. 30 strieborných bola najnižšia cena, za ktorú ste si mohli 

kúpiť čosi, čo malo len veľmi malú hodnotu. V tomto prípade to bol kus pozemku, 

ktorý nebol dobrý na nič, alebo bol dobrý len na niečo tak odporné, ako je 
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pochovávanie chudobných ľudí. Ako teda vidíš z tohto vysvetlenia, príbeh o 

Judášovi Iškariotskom má mnoho významov. Do tohto momentu nikto nepoznal 

pravé pozadie tohto príbehu. Všetci ste sa pozerali na to, čo sa dialo na scéne, bez 

toho, aby ste videli alebo chápali niečo z toho, čo sa dialo za scénou. 

Peter: Nuž, jasne to vidím. Toto je pre mňa prekvapujúcim zjavením. 

Pán Ježiš Kristus: Áno, Peter, to je. Ako však vieš, problém s čitateľmi 

kresťanskej Biblie, alebo islamského Koránu, alebo ktorýchkoľvek ďalších 

takzvaných svätých kníh je vo fakte, že berú všetko, čo je v nich obsiahnuté, len 

doslovne. Brať to doslovne znamená vidieť veci na scéne, a nie za scénou. A v 

Mojom Novom Zjavení vám predsa bolo všetkým zjavené, že by sa v nich vôbec 

nič nemalo brať doslovne. Žijúc vo fyzickom, externom svete, kde sa všetko 

manifestuje doslovne, nie je pre vás ľahké obísť doslovný význam a odhaliť čisto 

duchovný význam, ktorý je za scénou. Váš životný štýl a štruktúra vašej ľudskej 

mysle boli zámerne skonštruované takým spôsobom, aby ste boli schopní vidieť a 

rozlišovať veci len v ich doslovnej a vonkajšej konotácii. Nacvičiť si videnie za 

scénu a zohľadňovanie duchovných faktorov všetkých takých udalostí si vyžaduje 

veľa času a ohromné úsilie. 

Pozri sa však na ohromné duchovné nebezpečenstvo, ktorému v súčasnosti čelíte v 

dôsledku tejto situácie. Ako tušíš, Peter, väčšina ľudí patriacich k rôznym 

náboženstvám berie všetko, čo je napísané v ich takzvaných svätých knihách, 

doslovne, a nie duchovne. Vezmi si napríklad doslovné predpovede kresťanskej 

Biblie, židovského Talmudu, moslimského Koránu a svätých kníh budhizmu, 

hinduizmu a akýchkoľvek iných kníh. Sú plné rôznych prorockých predpovedí 

súdneho dňa, Armagedonu, konca známeho fyzického vesmíru, Môjho Druhého 

Príchodu pre kresťanov, príchodu Mesiáša pre židov, príchodu Imama Mahdyho 

pre moslimov, príchodu Krišnu pre hinduistov a spoločného príchodu týchto 

všetkých v jednej osobe pod menom Lord/Pán Maitreya. 

Takmer po dvetisíc rokov každý, kto patril k rôznym týmto náboženstvám, úplne 

márne vyčkával a vyčkával a vyčkával, že sa všetky tieto udalosti a príchody 

uskutočnia. Do tohto dňa sa však žiadna z nich nematerializovala. Na konci 

každého storočia, každého desaťročia, alebo pri akejkoľvek nezvyčajnej udalosti 

očakávali, že teraz sa všetky tie predpovede vyplnia a že čas je na dosah. Stav tohto 

márneho a beznádejného čakania vedie mnohých ľudí k opačnej krajnosti ― 

popieraniu, že by sa niečo takej povahy vôbec stalo, a tiež k popieraniu, že vôbec 

existuje nejaký iný druh života, než je fyzický/telesný ľudský život a že keď niekto 

zomrie, znamená to pre zosnulého koniec života. 

Nedávno sa však objavila oveľa nebezpečnejšia situácia. Niektorí kresťania, židia, 

moslimovia a ostatní fanatici sa vo svojom šialenom zápale dokázať pravdivosť 

doslovného významu zmienených predpovedí v takzvaných svätých knihách 

pokúšajú urýchliť naplnenie tých predpovedí v ich doslovnom zmysle, chcúc 
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zinscenovať všemožné prevraty, vojny, teroristické aktivity a podobné udalosti, 

ktoré by dokázali správnosť ich očakávaní. Pretože sú všetci unavení čakaním na 

samovoľné splnenie sa tých predpovedí, pokúšajú sa s nimi niečo urobiť. 

Takže kresťanskí fanatici sa napríklad pokúšajú v Izraeli zinscenovať všelijaké 

podnety, aby si vynútili uskutočnenie Môjho Druhého Príchodu. Aká bláznivá, no 

nesmierne nebezpečná predstava! Židovskí fanatici by chceli postaviť svoj tretí 

chrám (Prvý chrám postavil Šalamún. Ten bol zničený armádou Babylonu. Druhý 

chrám bol postavený po ich návrate zo zajatia v Babylone. Ten chrám zničila 

rímska armáda.), pretože podľa ich predpovedí príde Mesiáš len po postavení 

tretieho chrámu. Jediným problémom tejto situácie je to, že tretí chrám musí byť 

postavený na tom istom mieste, na ktorom stál prvý a druhý. Nanešťastie pre židov, 

na tom mieste stojí najsvätejšia mešita moslimov. 

Takže, čo robiť s touto situáciou? Existuje plán násilne zničiť mešitu a postaviť 

tretí chrám. Vieš si predstaviť dôsledky takého úsilia? Kvôli všetkým týmto 

bláznivým tendenciám by mohla vypuknúť totálna vojna, ktorá by mohla zničiť 

ľudstvo, ako ho poznáte. 

Môžem vás ubezpečiť, že v súčasnosti existuje veľa podobných plánov medzi 

uvedenými fanatikmi, aby násilne privodili doslovné uskutočnenie sa a realizáciu 

všetkých tých predpovedí v ich doslovnom zmysle. Môžem vás tiež ubezpečiť, že 

toto sú skutky renegátov, ktorí sa pokúšajú vytĺcť kapitál z tých predpovedí, 

výrazne posilňujúc ľudské systémy viery a ich tendencie brať všetko doslovne, a 

nie duchovne. 

Uskutočnenie sa všetkých týchto vecí je dovolené kvôli tomu, aby sa ilustrovali 

všetky dôsledky nesprávnej a duchovne nebezpečnej tendencie brať všetko, čo je 

obsiahnuté v takých svätých knihách, doslovne, a nie duchovne. 

Keby nebolo Mojej Božskej Prozreteľnosti a jej skrytých skutkov, takí fanatickí 

horlivci by už dávno uspeli v zničení vášho sveta. Momentálne existujúca situácia 

na vašej planéte je však reflexiou súčasne existujúcej situácie inde, v iných 

dimenziách Zóny Vymiestnenia a vo všetkých jej Peklách, ako aj v negatívnom 

stave vo všeobecnosti. Je tiež výsledkom občianskej vojny, ktorá zúri medzi 

pseudo-tvorcami a renegátmi. Kvôli tomu sa situácia s fanatickými nadšencami 

stala nebezpečnejšou, než bola kedykoľvek predtým. Nebuďte prekvapení, ak 

budete počuť alebo zažívať viac a viac takých nebezpečných pokusov zmienených 

fanatických horlivcov. Môžete ich považovať za predĺženú ruku renegátov. 

Kvôli týmto faktom vás ako Svojich pravých reprezentantov priamo Ja prosím, aby 

ste sa zbavili akejkoľvek myšlienky úvah o doslovnom zmysle Biblie alebo 

akýchkoľvek takých takzvaných svätých kníh. Keby ste mali naďalej lipnúť na 

doslovnom zmysle, podporovali by ste vec negatívneho stavu. A hoci nasledovníci 

Swedenborgovho učenia prijali fakt duchovných súvzťažností, podľa ktorých boli 

napísané inšpirované knihy Biblie, ešte stále požadujú, aby sa doktríny ich cirkvi 
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vyvodzovali z jej doslovného významu. To už viac nie je vhodné robiť. Pomocou 

Môjho Nového Zjavenia ― vo Veľkej Knihe — ste boli informovaní, že doslovný 

význam Biblie bol nahradený doslovným významom Môjho Nového Zjavenia. Len 

vnútorný, duchovný zmysel tých kníh v Biblii má trvalú platnosť, ak sa naň pozerá 

zo správnej duchovnej perspektívy. 

Ako vieš, problémom vnútorného, duchovného významu tých kníh v Biblii je to, že 

boli určené na ovplyvňovanie Duchovných Myslí, a nie duševných a vonkajších 

myslí. Preto poskytovali potrebné spojenie s pravou duchovnou realitou Môjho 

Stvorenia len Duchovnej Mysli každého, vynechávajúc duševnú a vonkajšiu 

myseľ. V tom čase táto situácia odzrkadľovala vtedy existujúci stav totálnej 

separácie, izolácie a uzavretého systému, ktorý ovládal život všetkých dimenzií. 

Ako bolo uvedené v jednom z predošlých Dialógov, najskôr bolo potrebné nastoliť 

toto usporiadanie, aby sa dala príležitosť objaveniu sa životného štýlu odlišného od 

životného štýlu pozitívneho stavu. 

V súčasnosti existujúca situácia si však vyžaduje iný prístup. V tejto životne 

dôležitej dobe, keď všetci stojíme na križovatkách volebného a rozhodovacieho 

procesu, je absolútne nutné zahrnúť do neho aj duševnú a vonkajšiu myseľ 

každého. Pamätajte si, prosím, že aj pozitívny stav potreboval byť privedený a 

umiestnený doprostred vonkajška, čiže doprostred ľudského života a negatívneho 

stavu vo všeobecnosti. Vonkajšok je ich život. 

Aby sme si opäť zopakovali, ohľadom negatívneho stavu a ľudského života 

nemôžete z pozície mimo nich robiť nič. Len z ich vnútra môžete vôbec niečo 

uskutočniť. A pretože ich život je zakorenený vo vonkajšku, na základe logickej 

požiadavky tohto usporiadania musíte zaujať pozíciu v tom vonkajšku. 

Tí z vás, ktorí čítajú a prijímajú tri zdroje Môjho Nového Zjavenia, čiže tí z vás, 

ktorí sú Mojimi pravými reprezentantmi na planéte Nula, sa stávajú stelesnením 

tejto dôležitej požiadavky. Vy budete Mojím predĺženým ramenom v úplnom 

vonkajšku ľudského života, prostredníctvom ktorého budem vytvárať všetky 

zložky potrebné na dosiahnutie nášho konečného cieľa ― eliminácie negatívneho 

stavu a jeho typických negatívnych aspektov jeho ľudského života, a aktivácie 

plnosti a kompletnosti života pozitívneho stavu. 

Z toho dôvodu vám poskytujem správne vysvetlenie všetkých týchto faktorov, 

najmä čo sa týka predpovedí takzvaných svätých kníh, aby ste sa nechytili do pasce 

väčšiny systémov viery ľudí. A súčasne, aby ste s týmto správnym vysvetlením 

pripravili ľudstvo, aby prijalo pravdu o týchto faktoch, keď príde čas. Vaším 

životom a prijatím týchto faktov ich pripravujete na tú dobu. 

Niektorí čitatelia týchto Dialógov ti naznačili, Peter, že ešte stále čítajú Bibliu, 

nachádzajúc v nej niektoré kontradikcie medzi tým, o čom hovoríme a píšeme my, 

a tým, čo je napísané v Biblii. Zabudli, čo bolo o takom čítaní povedané v jednom 

z predošlých Dialógov. Bolo tam jasne naznačené, prečo môže čítanie Biblie a 



Dialóg 57 

- 437 - 

sklon prijímať alebo sústreďovať sa na jej doslovný význam ohroziť váš duchovný 

život. Musíte sa naučiť zbaviť sa takej tendencie a dať ostatným príklad, ako 

nebrať nič, čo je obsiahnuté v Biblii alebo v ktorýchkoľvek iných takzvaných 

svätých knihách, doslovne. 

Na základe takého lipnutia na doslovnom význame Biblie a všetkých ostatných 

takzvaných svätých kníh došlo počas celých ich dejín k mnohým ľudským 

tragédiám. Doslovný význam je predmetom početných rozdielnych, nezlučiteľných 

a protichodných interpretácií. Kvôli tomu sú zdrojom hlavných konfliktov v 

ľudských dejinách. Vy nechcete túto tendenciu podporovať svojím vlastným 

zvykom brať do úvahy alebo prijímať nekriticky doslovný význam takých kníh. 

Ste na tejto planéte, aby ste zaviedli životný štýl, ktorý nie je založený na takých 

interpretáciách a vysvetleniach. Toto je dôvod, prečo sú vám dané všetky tieto 

dôležité informácie, obsiahnuté konkrétne v týchto Dialógoch a všeobecne v dvoch 

ďalších zdrojoch Môjho Nového Zjavenia. Veľmi málo jedincov na vašej planéte 

má to privilégium, že vlastní tieto informácie a vysvetlenie. Samozrejme, keby 

mali niektorí ďalší výsadu mať k nim prístup, zo svojich vlastných dôvodov by ich 

odmietli. Toto sa už v mnohých prípadoch stalo a stane. 

Aby ste dosiahli svoj cieľ a zámer, na aký ste boli predurčení ako Moji praví 

predstavitelia, pokorne vás prosím, aby ste nestrácali čas čítaním alebo študovaním 

niečoho iného, čo sa netýka vašich profesionálnych potrieb a postavenia, čo je v 

rozpore s obsahom Môjho Nového Zjavenia. Bolo by veľmi osožné, keby ste 

strávili väčšinu svojho voľného času čítaním a študovaním Môjho Nového 

Zjavenia. Tak by ste nielen boli ušetrení kontaminácie obsahom takého čítania, ale 

hlavne by ste uspeli v zavádzaní životného štýlu zhodného s Mojou Pravou 

Prirodzenosťou a s prirodzenosťou Môjho pozitívneho stavu. A na to ste najviac 

potrební. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za túto aktuálnu pripomienku. Je dnes ešte niečo? 

Pán Ježiš Kristus: Nie, Peter, toto je všetko. Prajem ti nádherný deň. 
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Päťdesiaty Ôsmy Dialóg 
 

23. marca 1999 

 

Peter: Dnes ráno by som Ťa chcel poprosiť o nejaké dodatočné vysvetlenie 

záležitosti doslovného významu udalostí opísaných v Biblii a ich symbolických 

znázornení. Včera, keď som diskutoval s Heather, nastolila otázku možných 

kontradikcií medzi vyhlásením, že v Biblii by sa nič nemalo brať doslovne, a 

vyhlásením, že všetko sa stalo doslovne. Potom som dostal dve otázky od pána 

Beneša zo Slovenska a jednu otázku od Toma Oudala z Texasu. Môžeme sa 

venovať tejto záležitosti a tým otázkam? 

Pán Ježiš Kristus: Áno, Peter, isteže môžeme. Začnime záležitosťou možnej 

kontradikcie, ktorú nastolila Heather, a potom sa budeme venovať odpovediam na 

dve otázky pána Beneša a jednu otázku Toma Oudala. 

Ako si pamätáš z predchádzajúcich vysvetlení, v čase exodu detí Izraela z Egypta a 

počas celej histórie písania kníh obsiahnutých v Biblii sa ľudstvo na planéte Nula 

nachádzalo v krajnom stave externalizácie a ritualizácie. Neexistovalo žiadne 

priame vnímanie duchovnej reality života. Aby sa ľudstvo udržalo nažive a žijúce, 

bolo potrebné vytvoriť nejaké spôsoby nepriameho spojenia s tou duchovnou 

realitou. Inak by nemohlo prežiť. Ten spôsob sa našiel v duchovných 

súvzťažnostiach. Duchovné súvzťažnosti fungujú tým spôsobom, že sa vyberú 

určití jedinci, skupiny, národy, územia, predmety, zvieratá, rastliny, atď., ktorým je 

určené, podľa ich životného štýlu, správania, štruktúry, dynamiky a spôsobu, akým 

si počínajú pri plnení svojich každodenných potrieb a všetkého ostatného, 

reprezentovať tieto duchovné faktory života. Vo väčšine prípadov si vedome 

neuvedomujú svoju funkciu v tej role a že účelom ich života na planéte Nula je byť 

reprezentantmi a súvzťažnosťami týchto faktov. Takže čokoľvek sa v ich živote 

stane v doslovnom zmysle, to sa skutočne stane, súčasne sú však udalosti ich života 

a zážitky reprezentáciami, súvzťažnosťami a zobrazeniami nejakej dôležitej 

duchovnej reality a významu. 

Preto, keď hovoríme o tom, aby sa nič, čo je obsiahnuté v Biblii, nebralo doslovne, 

hovoríme o potrebe pozerať sa na tie reprezentácie, súvzťažnosti a zobrazenia 

zakotvené v tých udalostiach, a nie na udalosti samotné. Udalosti ako také a samé 

osebe, nezávisle od toho, čo reprezentujú, s čím súvzťažia a čo vykresľujú, nemajú 

z duchovného hľadiska žiadny význam. Takže keď hovoríme alebo potvrdzujeme, 

že prechod detí Izraela cez Červené more po suchej zemi sa doslovne udial, nemalo 

by sa uvažovať o prechode samotnom, ale o tom, čo znázorňuje a znamená 

duchovne ― ako to bolo vysvetlené napríklad v Päťdesiatom Šiestom Dialógu. 

Táto požiadavka má však aj ďalšiu stránku. Týka sa prorockých predpovedí 

obsiahnutých tak v Starom, ako aj v Novom zákone. Ako vieš, doslovná 

interpretácia tých proroctiev nepriniesla ľudstvu nič iné než sklamanie a ťažkosti. V 
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predošlom Dialógu (57) sme sa zmienili o tragickom dôsledku takých interpretácií. 

Preto ste varovaní, aby ste neurobili tú istú chybu, ako robí väčšina ľudstva 

pokusom pripísať im doslovný význam, alebo že sa uskutočnia presne a doslovne 

tak, ako je o nich predpovedané. Ako si pamätáte z predchádzajúcich vysvetlení v 

tomto ohľade, väčšina takých predpovedí a ich skutočná realizácia sa odohrala buď 

v duchovnom svete, v rôznych jeho dimenziách a pseudo-dimenziách, alebo sú 

duchovnými súvzťažnosťami, ktoré opisujú možné dôsledky volieb, ktoré by ľudia 

alebo iné bytosti vykonali alebo nevykonali. 

Takže, aby sme si to zhrnuli, ak sa pozeráte na naše vyhlásenia vo svetle vyššie 

opísaného vysvetlenia, žiadna kontradikcia v nich neexistuje. 

A teraz, Peter, môžeš pokračovať ďalšími otázkami. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za toto objasnenie. Dovoľ mi, aby som Ti teraz 

prezentoval prvú otázku položenú pánom Benešom. V najnovších Dialógoch sme 

hovorili o princípe integrácie, celistvosti a zjednotenia troch aspektov alebo 

dimenzií Tvojho Stvorenia a ako sú pre nás všetkých dôležité. Je možné, aby Tvoji 

predstavitelia počas svojho života na planéte Nula uskutočnili alebo dosiahli 

integráciu a zjednotenie svojej mysle tak, ako je to opísané v Novom Zjavení Pána 

Ježiša Krista, v jeho Piatej kapitole? Je nejaká možnosť dosiahnuť tento nanajvýš 

želateľný cieľ zjednotenia svojej mysle a spojenia sa priamo s Tebou, ako v nás 

prebývaš, bez dodržiavania procedúr opísaných v tej kapitole, ktoré už viac 

neplatia? 

Pán Ježiš Kristus: Nuž, odpoveď na tú otázku je do určitej miery obsiahnutá v tej 

istej kapitole. Bolo tam povedané, že úplná transformácia vašej mysle nie je možná, 

pokiaľ ešte stále sídlite na planéte Nula a v ľudskom tele a jeho pseudo-živote. Keď 

hovoríme o transformácii, hovoríme o tomto nanajvýš želateľnom zjednotení a 

integrácii všetkých aspektov každého sentientnej mysle a o eliminácii alebo zbavení 

sa pseudo-sentientnej mysle a všetkých jej aspektov. Takže, odpovedajúc na otázku 

pána Beneša, taká totálna a plná integrácia a zjednotenie nie sú možné, pokiaľ žijete 

na planéte Nula a váš duch a duša sú nútené fungovať z pozície a prostredníctvom 

vášho fyzického tela a typických aspektov vašej ľudskej prirodzenosti. Tie bránia, 

blokujú a prekážajú možnosti zavŕšenia tohto procesu. 

Sú však iné stupne a úrovne takého procesu integrácie, zjednotenia a transformácie, 

ktoré jedinec dokáže a môže dosiahnuť ešte kým žije na planéte Nula, fungujúc z 

pozície svojho ľudského tela a ľudskej prirodzenosti. Moji praví reprezentanti sú 

jedinečne iní, a preto sú na inej úrovni a inom stupni svojich rolí, úloh a spôsobu, 

akým fungujú a čo môžu dosiahnuť v tomto ohľade, ako aj toho, ako to môžu 

dosiahnuť. Tu opäť hovoríme o individualizácii a zosobnení ich životov a 

osobností. Hovoríme tu tiež o pôvodnej dohode ohľadom toho, ako ďaleko a 

v akom rozsahu budú potrebovať zájsť v procese transformácie, integrácie a 

zjednotenia svojich myslí a spojenia sa so Mnou vo svojich mysliach. Niektorí 
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môžu zájsť ďaleko, niektorí nie tak ďaleko, a niektorí budú len na samom začiatku 

tohto procesu. Avšak bez ohľadu na to, ako ďaleko môžu zájsť v tomto procese, ich 

výsledky sú v tomto ohľade z duchovného hľadiska a potrieb, ktoré existujú v 

prospech všetkých, potrebné presne v tej miere, v akej sú ich schopní zaistiť vo 

svojich životoch. Takže, nemali by ste sa cítiť zle alebo menejcenní, alebo 

neúspešnejší než niekto, kto by mohol byť v tomto procese relatívne oveľa ďalej, 

než ste vy. 

Situácia sa však v tomto ohľade trochu zmenila, odkedy prebieha proces 

zaznamenávania týchto Dialógov a odkedy dochádza k súčasnému pretrvávajúcemu 

posunu. Zmena vašich rolí a pozícií z agentov pozitívneho stavu na Mojich pravých 

predstaviteľov na planéte Nula vám všetkým dáva väčšiu možnosť dosiahnuť tento 

cieľ, než bolo uskutočniteľné alebo mysliteľné predtým. Toto vyhlásenie musíte 

chápať tak, že teraz máte tri zdroje Môjho Nového Zjavenia a vedomie, s čím 

súvzťažia a čo znamenajú. Pomocou nich, čiže ich čítaním na každodennom 

základe, učinením ich najvyššou prioritou alebo prioritou číslo jedna vášho života a 

každodenného žitia a vynakladaním všemožného úsilia z vašej strany, aby ste vo 

svojom živote praktizovali a spríkladňovali ich princípy a to, čo obsahujú, budete 

schopní proces transformácie, zjednotenia a integrácie svojej mysle zintenzívniť a 

zájsť v ňom oveľa ďalej, a budete schopní ovládať vašu ľudskú pseudo-myseľ bez 

toho, aby ste tejto pseudo-mysli dovolili ovládať a ovplyvňovať váš život. Ako 

bude tento proces pokračovať, pocit vášho spojenia sa so Mnou vo vašej mysli bude 

viditeľnejší, znateľnejší, zreteľnejší a budete ho viac a viac cítiť a zažívať. 

Kvôli faktu, že sa ešte stále nachádzate v ľudskom živote a v typickom ľudskom 

tele, tento výsledok bude ešte stále obmedzený a nedokončený. Len po opustení 

vášho ľudského života sa to dokončenie uskutoční a zrealizuje v najväčšej možnej 

miere. Zároveň, pokiaľ budete žiť na planéte Nula, budete ešte stále pociťovať 

značné individuálne rozdiely v tom, ako ďaleko a do akej šírky tento proces zájde. 

A v niektorých prípadoch sa z nejakých veľmi dôležitých duchovných dôvodov 

neobjavia žiadne, alebo sa objavia len veľmi bezvýznamné zmeny, ak sa na ne 

pozerá z hľadiska vášho vonkajšieho vnímania a rozlišovania. Nedajte sa však 

oklamať týmto falošným vnímaním a rozlišovaním. Na vnútornej úrovni, na úrovni 

vašej pravej mysle, budú tieto zmeny enormné. A nielen to, ale tým, že 

nepodľahnete týmto falošným vnemom, a tým, že sa budete naďalej snažiť 

praktizovať, čo vám je dané v troch zdrojoch Môjho Nového Zjavenia, sebe i 

ostatným pripravujete alebo dláždite cestu, aby ste úspešne a okamžite po svojom 

príchode do duchovného sveta tento cieľ dosiahli. Tak budete aj vy schopní bez 

akéhokoľvek meškania začať svoje poslanie a prácu pre Mňa z pozície tamtoho 

sveta. 

V tomto momente nemáte absolútne poňatia, ako je pre vás a pre nás všetkých 

dôležité, aby ste pokračovali vo svojich snahách čítať tri zdroje Môjho Nového 

Zjavenia a praktizovať ich princípy. Ak to budete robiť, budete si plniť svoje 

poslanie a úlohu, ktoré máte odo Mňa, pokiaľ ešte stále žijete na planéte Nula. A 
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tak je to bez ohľadu na to, či máte, alebo nemáte nejaký pocit Môjho intímneho 

spojenia s vami vo vašej mysli. Môžem vás ubezpečiť, že na základe procesu toho 

čítania a praktizovania máte to spojenie v najväčšej možnej miere. 

Peter: To bolo pekné vysvetlenie. Veľmi Ti zaň ďakujem. Druhá otázka pána 

Beneša je veľmi zaujímavá. Vieš, veľa stáročí boli ľudia zvedaví — a márne — čo 

Si to napísal na zem počas Tvojho stretnutia so zákonníkmi a farizejmi a ženou 

pristihnutou pri cudzoložstve. Takže, pán Beneš sa pýta, či je možné, aby sme sa 

konečne dozvedeli toto skryté tajomstvo. 

Pán Ježiš Kristus: Je čas, aby ste poznali pravý význam toho stretnutia. Nie je 

náhoda, že Som osobne inšpiroval pána Beneša, aby položil tú otázku. Hoci sa pán 

Beneš sťažuje alebo tvrdí, že nemá žiadny prístup ku Mne vo svojom vlastnom 

vnútri, veľmi sa v tom mýli. Nielenže má prístup, ale je vo veľmi dobrom súlade so 

všetkými aspektmi duchovnej reality a svojej vlastnej intuície. Je s ním jediný 

problém, že na svojej vedomej úrovni nepozná, že je to tak. Možno nie sú z 

hľadiska jeho vlastnej úlohy, poslania a roly celkom správne alebo uskutočniteľné 

jeho očakávania ohľadom toho, ako by mal také spojenie pociťovať. 

Vráťme sa ale k otázke, ktorú máme poruke. Na to stretnutie, opísané v Jánovi 8:3-

11, sa musíte pozerať z troch aspektov. Prvým aspektom je fakt samotného písania 

a prečo Som si zvolil ten spôsob komunikácie a prostriedok na písanie; druhým 

aspektom je to, kde alebo na čo Som to písal alebo sa rozhodol napísať to; a tretím 

aspektom je to, čo Som skutočne napísal na zem. 

Pozrime sa na každý aspekt zvlášť. Voľba vôbec písať a prostriedok na písanie má 

dôležitý duchovný význam a zmysel. Spôsob písania je prostriedkom komunikácie 

z vonkajška do vonkajška. Alebo spôsobom oznamovania niečoho, čo sa nachádza 

vo vašom vnútri, čo však nemôže byť vyjadrené žiadnymi inými prostriedkami než 

vonkajšími. Ak sa niekto nachádza vo vonkajšku a nadväzuje vzťah s inými, ktorí 

sú tiež vo vonkajšku, musí použiť ich spôsob komunikácie na vyjadrenie ideí 

akéhokoľvek významu. Inak by ho nepochopili. Ako vieš, umiestnil Som Sa do 

najväčšieho vonkajška a nadväzoval Som vzťah s ľuďmi tej doby len z tej pozície. 

Preto teda voľba písať niečo, čo Som potreboval vyjadriť. Aby Som ešte viac 

zdôraznil faktor vonkajška, rozhodol Som sa napísať to Svojím prstom. Prst ľudskej 

ruky, alebo presnejšie jeho funkcia súvzťaží s konečným vyjadrením vonkajšieho 

smerovania všetkých fyzických činností a ich manipulácie. V ľudskom živote 

nemôžete písať fyzicky výlučne pomocou svojej mysle. Vo väčšine prípadov musíte 

na to použiť svoje prsty. V tomto prípade Som ilustroval všetky obmedzenia, 

ktorým bol vystavený ľudský život. Súčasne Som však zobrazoval, že dokonca aj 

takými extrémnymi vonkajšími prostriedkami, ktoré jediné boli ľuďom k dispozícii, 

je možné oznámiť dôležité duchovné idey. 

Druhý aspekt, písanie na zem, potom, ako Som sa zohol, znamená potrebu zakotviť 

niečo veľmi dôležité do samotnej esencie a substancie, na ktorých bol vybudovaný 
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negatívny stav a jeho ľudský život. Zem súvzťaží so samotnou prirodzenosťou 

každého alebo všetkého, na čom sa môže taká prirodzenosť aktualizovať a 

realizovať. Ak chcete oznámiť niečo životne a kriticky dôležité, aby ste to dokázali 

alebo vyvolali želateľný účinok, musíte to vložiť do samotného základu ― v tomto 

prípade do samotnej ich prirodzenosti. Inak by to bolo len prchavým dojmom, ktorý 

sa stratí hneď, ako preletí vaším vedomím. Ako vieš, v našom prípade sa toto 

stretnutie odohrávalo uprostred negatívneho stavu, s reprezentantmi a agentmi 

negatívneho stavu. Do samotnej ich prirodzenosti Som teda dával alebo zapúšťal 

niečo veľmi dôležité, bez toho, aby si to vedome uvedomovali. Bolo to niečo, čo sa 

týkalo ich budúceho spasenia, potom ako si splnia účel a cieľ, kvôli ktorému sa 

rozhodli byť v negatívnom stave. Súčasne Som do ich prirodzenosti alebo základu 

dával alebo zapúšťal niečo, čo by bolo v budúcnosti, keď príde čas, využité na 

totálnu a kompletnú elimináciu negatívneho stavu. 

A teraz prichádza tretí aspekt. Čo to bolo, čo Som napísal na zem? Zjavne, aby Som 

niečo napísal na zem, musel tam byť dostatok prachu, aby boli Moje slová 

čitateľné. Prach je súvzťažnosťou a znázornením pominuteľnosti a dočasnosti 

pseudo-bytia a pseudo-existencie negatívneho stavu a negatívnych aspektov ľudskej 

prirodzenosti. Písaním do prachu na zemi Som všetkým, čo Ma pozorovali, 

oznamoval (a toto pozorovanie nebolo obmedzené len na ľudí, ktorí vtedy ku Mne 

prišli, a na ženu, ktorú so sebou priviedli, ale hlavne na všetkých ostatných v 

Mojom Stvorení a pseudo-stvorení), že negatívny stav a jeho finálny produkt, 

ľudský život, majú len dočasnú a pominuteľnú hodnotu, a že napriek tomu faktu 

budú predsa len spasení — výlučne pomocou prostriedkov, ktoré boli zapustené a 

zapísané v samotnej štruktúre ich prirodzenosti, reprezentovanej tu zemou a Mojím 

písaním na ňu. 

Všimnite si, prosím, že Som sa zohol dvakrát a písal dvakrát na zem. Zohnutie sa je 

súvzťažnosťou a znázornením Mojej voľby prísť na úroveň negatívneho stavu a 

ľudského života a zakotviť do nich všetky podmienky a prostriedky na ich spasenie, 

ako aj na spasenie všetkých chytených v pasci v negatívnom stave a na jeho 

konečnú elimináciu. 

V prvom prípade Svojho písania Som písal z pozície Svojej Absolútnej 

Bezpodmienečnej Božskej Lásky a Jej Feminity. V druhom prípade Som písal z 

pozície Svojej Absolútnej Bezpodmienečnej Božskej Múdrosti a Jej Maskulinity. 

Písal Som teda z pozície ich integrácie, zjednotenia a jednoty. V prvom prípade 

Som napísal slová ,milosrdenstvo, súcit a empatia‘. To sú atribúty čistej 

bezpodmienečnej lásky. V druhom prípade Som napísal slová ,pochopenie, 

akceptovanie a odpustenie‘. To sú atribúty čistej bezpodmienečnej múdrosti. 

Obrazne povedané, napísaním tých nanajvýš dôležitých, životných a rozhodujúcich 

slov na zem Som tieto vložil a zapustil do nevedomej mysle každého (pokiaľ ide o 

ľudí a tvorov negatívneho stavu; všetci ostatní, v pozitívnom stave, si ich vedome 

uvedomovali), aby mohli byť využité, keď príde čas, na dosiahnutie 
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najžiaducejšieho cieľa ― spasenia všetkých, eliminácie negatívneho stavu a 

aktivácie plnosti a kompletnosti života pozitívneho stavu. 

Posolstvo je v tomto ohľade úplne jasné a je bez výnimky či výhrady adresované 

všetkým, odkiaľkoľvek a z každej doby ― tak v pozitívnom stave, ako aj v 

negatívnom stave a v ľudskom živote ― že jediné prostriedky, ktorými možno 

vôbec dosiahnuť tento cieľ, sú tie atribúty Mojej Absolútnej Božskej Lásky a 

Absolútnej Božskej Múdrosti, ktoré boli zapísané a štrukturálne zakotvené do mysle 

každého. Niet inej cesty. Keby Som ich nenapísal a štrukturálne nezakorenil v mysli 

každého, aj keď tí v negatívnom stave a v ľudskom živote si vedome neuvedomujú, 

že je to tak a že ich obsahujú v samotnej štruktúre svojej mysle, nikto by nemohol 

byť nikdy vôbec z ničoho spasený. 

Toto znamenalo Moje správanie a činy počas opísaného stretnutia. Kvôli tomu Som 

zjavne nemohol dotyčnú ženu odsudzovať alebo súdiť. Nemôžete to urobiť, ak viete 

v absolútnom zmysle dôvod pseudo-bytia a pseudo-existencie negatívneho stavu a 

všetkých ľudských problémov, ako aj ich dôsledkov. Jediná vec, ktorú môžete v 

takej situácii urobiť, je nechať tú ženu ísť a poradiť jej, aby sa viac tak nesprávala. 

Inými slovami, namiesto toho, aby ste kohokoľvek v negatívnom stave a v ľudskom 

živote súdili a odsudzovali, ukážete im cestu z neho von a poviete im, čo nerobiť, 

poskytnúc im v tejto veci možnosť voľby. Moje správanie v tomto prípade bolo 

významné v tom zmysle, že pre všetkých v ľudskom živote po prvýkrát nastolilo 

stav slobody voľby; aby boli takí, akí chcú byť. Ako viete, do toho momentu bolo 

všetko z nevyhnutnosti, a žiadnej slobody voľby. V tomto jednotlivom prípade si 

ich zákon nevyhnutnosti, a žiadnej slobody voľby, od nich vyžadoval, aby tú ženu 

na smrť ukameňovali. Ja som však tú nevyhnutnosť zrušil tým, že Som ich 

upozornil, že každý v negatívnom stave a v ľudskom živote je presiaknutý 

problémami a hriechmi, pretože byť taký je pre nich prirodzené. Do toho momentu 

nemali žiadnu inú alternatívu. Moje inkarnovanie sa na planétu Nula do typického 

ľudského života im prinieslo inú alternatívu. Táto iná alternatíva bola ilustrovaná a 

demonštrovaná Mojím správaním počas opísaného stretnutia a tým, ako Som tú 

situáciu vyriešil a čo Som povedal tej žene. Takže, tým, že Som tej žene povedal: 

,Ani Ja ťa neodsudzujem; choď a nehreš viac‘, dal Som jej jasnú alternatívu v tej 

veci a oslobodil Som ju od života nevyhnutnosti, a žiadnej slobody voľby. Pretože 

dotyčná žena súvzťažila s celým ľudstvom, alebo, aby Som bol presnejší, so 

samotnou dušou ľudstva, v nej Som pre ľudstvo ustanovil nový životný štýl, 

zakorenený v slobode voľby, a nie nevyhnutnosti. A o toto všetko tam vlastne išlo. 

Ako z tohto prípadu vidíte, Moje písanie na zem a to, čo Som na ňu napísal, malo 

pre celé bytie a existenciu, ako aj pre celé pseudo-bytie a pseudo-existenciu 

obrovský význam. A nielen to, čo je však najdôležitejšie, jeho význam je 

aktivovaný presne teraz, počas tohto posunu, aby sa vo vašom živote vytvoril 

predpoklad, na základe ktorého môžete pokročiť k svojmu konečnému cieľu a k 

splneniu vášho poslania, kvôli ktorému ste na planéte Nula. Poskytuje vám to 

detailný plán toho, ako myslieť, ako sa správať, čo cítiť, ako nadväzovať vzťahy, 
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ako chcieť a ako zvažovať všetky udalosti v ľudskom živote a v negatívnom stave. 

Toto je dôvod, prečo Som inšpiroval pána Beneša, aby položil tú otázku. 

Peter: Odvtedy, ako apoštol Ján zaznamenal uvedené stretnutie, máme po prvýkrát 

v ľudskej histórii odpoveď na tajomstvo ohľadom Tvojho správania sa k tej žene a 

ohľadom Tvojho písania na zem. Ďakujem Ti veľmi pekne za toto inšpirujúce 

zjavenie. 

Pán Ježiš Kristus: Je mi potešením, Peter. Ako vidíš, opäť sa tu zaoberáme 

faktorom načasovania. Do tohto momentu nebolo vhodné ani položiť tú otázku, ani 

dostať nejaké odpovede v tomto ohľade. Len počas súčasného pokračujúceho 

posunu sa stala rozhodujúcou a aktuálnou potreba položiť ju a dostať správne 

odpovede. A teraz, Peter, môžeš položiť Tomovu otázku. 

Peter: Tom mi hovorí, že sa už nejaký čas zaoberá významom pyramíd, 

nachádzajúcich sa v Egypte a v Mexiku a možno na niektorých ďalších miestach v 

Južnej Amerike. Otázkou je: Kto boli ich stavitelia a ako vznikli a čo znamenajú, ak 

vôbec niečo? 

Pán Ježiš Kristus: Aby sme správne zodpovedali Tomovu otázku, potrebujeme 

siahnuť do histórie aktivácie negatívneho stavu. Niektoré aspekty tej histórie boli 

opísané v Základoch ľudskej duchovnosti. Ako vieš z Môjho Nového Zjavenia, 

prešlo veľa epoch, kým sa uskutočnila plná aktivácia negatívneho stavu a fabrikácia 

ľudí. V procese tejto aktivácie bolo potrebné podniknúť niekoľko krokov. Táto 

aktivácia sa zo zrejmých dôvodov nemohla odohrať, takpovediac, za noc. Bol to 

postupný proces. V prvom kole existovalo priame spojenie s duchovnou realitou 

života a s duchovným svetom. Ako sa postupne v sentientnej mysli uchytila idea 

aktivácie negatívneho stavu, bolo potrebné zahájiť druhé kolo. Toto kolo je 

charakterizované nahradením priameho kontaktu a uvedomovania si duchovnej 

reality a duchovného sveta nepriamym kontaktom. Toto bola doba, kedy bola 

vyvinutá a založená veda súvzťažností. Tá nahradila ten priamy kontakt a 

uvedomenie. Aby sa určitým spôsobom a v určitej podobe zachovali ten kontakt a 

uvedomenie, založené na novovyvinutých zákonoch súvzťažností, boli vynájdené a 

vybudované vonkajšie objekty, stavby a spodobenia, ktoré by slúžili ako 

pripomienka duchovnej reality a duchovného sveta, ako aj pôvodu a zdroja 

akéhokoľvek života. 

Tieto objekty, stavby a spodobenia boli starostlivo zostrojené takým spôsobom, aby 

plne odzrkadľovali povahu, štruktúru a dynamiku duchovného života. Ako vidíš, 

podľa pôvodného plánu slúžili výlučne a výhradne ako pripomienka odlišnej reality, 

inej než je vonkajšia fyzická realita. Ľudia sa na ne pozerali a ony do ich pamäti 

uvádzali realitu duchovného života a správnych duchovných princípov, 

prostredníctvom ktorých je život, akýkoľvek život, udržiavaný. Inými slovami, tie 

objekty ako také a samé osebe neznamenali nič, len to, čo reprezentovali a s čím 

súvzťažili alebo čo pripomínali ľuďom tej doby. Podľa nášho súčasného chápania 
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by sme povedali, že sa na ne pozreli, a videli veci také, aké boli za scénou, a nie na 

scéne. Ako však viac a viac postupoval proces aktivácie negatívneho stavu, 

postupne sa poznanie a chápanie súvzťažností stratilo a zabudlo. A v tom časovom 

bode ľudia stratili svoju schopnosť vnímať a chápať veci za scénou a začali vidieť 

len tie veci, ktoré boli na scéne, považujúc ich za jedinú možnú realitu. Týmto 

spôsobom stratili svoje spojenie s čímkoľvek skutočne duchovným a reálnym. 

Vráťme sa však k tým stavbám a objektom. V priebehu vývoja a zavádzania vedy 

súvzťažností boli postavené veľmi komplikované stavby, ako zmienené pyramídy a 

všetky ostatné podobné objekty. Ako vieš, nedávno na základe dôkladnejšieho 

prieskumu niektorých častí pyramíd vaši vedci určili, že ich základ je oveľa starší, 

než sa predtým predpokladalo. Môžem vám s istotou povedať, že sa datujú do čias, 

keď boli budúci pseudo-tvorcovia v procese vývoja a zavádzania vedy súvzťažností, 

ktoré Som im zjavil za účelom ich využitia pre budúce potreby. Neskôr k nim, 

samozrejme, ďalšie generácie popridávali bez toho, aby poznali správne chápanie a 

význam ich reprezentácie a zobrazenia. Pyramídy a podobné stavby boli teda v 

rôznych častiach vašej planéty postavené pôvodne ako pripomienka večného života, 

tajomstva pôvodu života a ako memento, že život nie je tým, čo si väčšina ľudí o 

ňom myslí. Kvôli pôvodnému účelu, na aký boli postavené, má každý ich aspekt, 

všetko, z čoho pozostávajú a všetko, čo je v nich obsiahnuté, hlbší duchovný 

význam, súvzťažnosť a reprezentáciu. Opisujú prirodzenosť ostatných dimenzií, 

ostatných svetov, ostatných životných foriem a ostatných realít. Prostredníctvom 

týchto opisov a vykreslení bol po mnoho generácií udržiavaný kontakt a vedomie 

ostatných svetov a ostatnej duchovnej reality. A toto bol hlavný účel, kvôli ktorému 

boli všetky tie tajomné stavby postavené. 

Tento význam a ich účel bol, samozrejme, pre väčšinu ľudstva stratený. Bolo 

dovolené, aby sa stratil, aby sa dala šanca a príležitosť plnému rozvoju a nastoleniu 

prirodzenosti typického ľudského života, kvôli poučeniu o tom, aké typy života si 

nezvoliť na trvalej báze. 

Takže, odpovedajúc priamo na Tomovu otázku, pôvodnými staviteľmi pyramíd boli 

vedci, ktorí boli integrálnymi zložkami klanu pseudo-tvorcov. Neskôr boli počas 

ich výstavby využití niektorí ľudia, s pomocou technológie, ktorú vyvinuli tí vedci a 

ktorá bola po tisícročia stratená. A toto je všetko, čo potrebujete v tomto čase vedieť 

a chápať ohľadom tejto záležitosti. Nič viac by vašej ľudskej mysli nedávalo žiadny 

zmysel. Viac budete o tom vedieť neskôr, možno len po vašom odchode z planéty 

Nula. V tom čase budete schopní pochopiť oveľa viac nielen o diskutovanej 

záležitosti, ale aj o všetkých ostatných veciach. 

Peter: Sme hlboko vďační za všetko, o čom Si myslíš, že je pre nás vhodné a 

aktuálne vedieť. Je dnes ešte niečo, čo chceš uviesť do našej pozornosti? 

Pán Ježiš Kristus: Dnes nie, Peter. Toto nateraz stačí. Prajem ti veľmi príjemný 

deň. 
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Peter: Predovšetkým by som sa Ti chcel poďakovať, že Si mi poskytol pár dní 

pauzy v dialógoch. Zároveň, ako vždy, vtedy som sa cítil neproduktívne. 

Samozrejme, dokonale chápem, že existujú dôležité dôvody, prečo sú také 

prestávky nutné a potrebné na mnohých úrovniach mojej úlohy. Počas tejto doby sa 

objavili niektoré otázky, ktoré je treba prezentovať kvôli Tvojmu vstupu. 

Najdôležitejšou udalosťou, ku ktorej došlo počas tejto doby, bol však začiatok 

útoku NATO na Juhosláviu za jej neochotu prijať mierovú dohodu s bojujúcim 

Kosovom. Ohľadom tejto udalosti bolo položených veľa otázok. Všetci sme veľmi 

ustarostení a znepokojení ohľadom možného nebezpečenstva, ktoré by sa mohlo 

vystupňovať do niečoho oveľa väčšieho, než je bombardovanie zmieneného 

regiónu. Každý čitateľ týchto Dialógov prosí o Tvoj vstup v tejto veci a o Tvoju 

radu ohľadom našej roly a pozície počas tejto rozhodujúcej a možno veľmi 

nebezpečnej doby. 

Pán Ježiš Kristus: Ako viete, Peter a všetci, ktorí kladiete túto otázku, situácia v 

Juhoslávii a v Kosove a zapojenie sa NATO do tohto konfliktu je odzrkadlením 

duchovných záležitostí, ktoré sa odohrávajú na iných úrovniach bytia a existencie a 

pseudo-bytia a pseudo-existencie. V podstate prežívate manifestáciu predtým 

zmienenej občianskej vojny, ktorá zúri medzi pseudo-tvorcami a renegátmi. 

Niekoľko frakcií renegátov vykonalo určité nevhodné voľby. Ako dôsledok tých 

volieb na seba privodili potrebu tohto útoku. Niežeby som Ja osobne chcel, aby sa 

to stalo, alebo že by pseudo-tvorcovia chceli, aby to takto skončilo. Veľa snáh sa 

vynaložilo, aby sa tomu, nakoľko je to len možné, zabránilo. Avšak renegáti ešte 

nie sú v bode, ktorý by ich viedol k naučeniu sa ich lekcií. Ešte stále sú zaslepení 

túžbou a žiadostivosťou po moci, nadvláde a vlastnej výnimočnosti. Také 

tendencie nevyhnutne na seba privádzajú potrebu ich potlačenia a potrestania. 

V tomto jednotlivom prípade NATO reprezentuje pseudo-tvorcov, Juhoslávia 

reprezentuje jednu frakciu renegátov a Kosovo reprezentuje ďalšiu frakciu 

renegátov. Tieto dve frakcie bojujú o kontrolu, moc a nadvládu. Kvôli nevhodným 

voľbám, ktoré vykonala prvá frakcia, sa dostalo do nebezpečenstva niekoľko 

dimenzií ich ríše. Toto nebezpečenstvo by mohlo mať nepriaznivý dopad na veľa 

ďalších úrovní bytia a existencie a pseudo-bytia a pseudo-existencie, s 

neželateľným výsledkom pre všetkých zúčastnených. Preto, keď zlyhalo všetko 

ostatné pri presviedčaní tej frakcie, aby súhlasila s navrhovanou mierovou 

dohodou, bolo nutné dovoliť, aby sa zobrali trochu drastickejšie prostriedky v 

tomto ohľade, aby sa potlačila dotyčná frakcia. 

Pre vás by bolo vyslovene nemožné pochopiť, čo všetko je zapojené do tejto 

situácie a ako sú veci usporadúvané kvôli dôležitému volebnému a 
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rozhodovaciemu procesu. Nemáte ani poňatia, čo všetko, kto všetko a ako sú všetci 

zaangažovaní v tomto procese. Jediné, čo viete a vidíte, je to, že NATO 

bombarduje Juhosláviu a jej vojenské sily v Kosove. Inými slovami, pre vás je 

nemožné vidieť za scénu. Vidíte len to, čo sa odohráva na scéne. A veci predsa 

v skutočnosti nie sú také, ako sa javia na scéne. V tomto časovom bode by bolo pre 

vás duchovne veľmi nebezpečné vedieť presne, čo všetko je v stávke počas tohto 

konfliktu. Vaša otázka, či by sa tento konflikt mohol vystupňovať do bodu Tretej 

svetovej vojny a totálnej deštrukcie ľudstva, má opodstatnenie. Čo musíte v tomto 

ohľade pochopiť, je to, že taká voľba a výsledok existuje. To neznamená, že by 

napokon táto voľba bola zvolená a realizovaná. Môže sa to tak stať, ale aj nemusí. 

Všetko to závisí od všetkých ostatných dôležitých faktorov a od toho, ako by 

poslúžili účelu konečného víťazstva a následnej eliminácie negatívneho stavu. 

Jedným z možných scenárov, ako by mohol negatívny stav zvíťaziť a nakoniec sa 

sám zničiť, je totálna anihilácia ľudstva a všetkého na planéte Nula. Ako bolo 

uvedené v jednom z predošlých Dialógov, vynakladá sa všemožné úsilie, aby 

nedošlo k realizácii tohto scenára. Avšak, hoci je nepravdepodobný, napriek tomu 

skutočne existuje a mohol by byť zvolený, ak by neboli k dispozícii žiadne iné 

prostriedky, ako skoncovať s negatívnym stavom. 

Vašou rolou v tomto ohľade je pokračovať vo svojej práci Mojich pravých 

predstaviteľov, bez toho, aby ste boli ustarostení a znepokojení ohľadom výsledku 

tohto konfliktu. Máte zachovať neutralitu, pokiaľ ide o etnických Albáncov a 

Srbov. Nesúďte jednu alebo druhú stranu. Objektívne povedané, obidve strany 

páchali a páchajú na sebe navzájom zverstvá a ohavnosti. Obidve môžu byť 

obvinené z genocídy. Nie je vhodné, aby ste ohľadom ich konfliktu niekomu 

nadŕžali. Je v tom zaangažovaných viac vecí, než si dokážete predstaviť, tušiť 

alebo pochopiť. 

Na druhej strane, ako si pamätáte z predošlých Dialógov, boli ste poprosení, aby 

ste presunuli všetky svoje energie na podporu pseudo-tvorcov a aby ste sa aktívne 

zúčastnili Veľkej Aliancie. Nakoľko NATO v tomto prípade reprezentuje pseudo-

tvorcov, odporúča sa vám, ak si tak zvolíte svojou vlastnou slobodnou vôľou a 

voľbou, aby ste mu poskytli svoju morálnu podporu. Nie je to tak, že sa vám musí 

páčiť, čo sa robí alebo čo robia sily NATO. Koniec koncov, násilie je vždy 

negatívne, nech sa deje čokoľvek; pretože však súčasný konflikt slúži nejakému 

veľmi dôležitému duchovnému účelu, ktorého výsledok určí, aké ďalšie voľby 

bude potrebné podniknúť, aby sa negatívny stav dostal bližšie k svojmu koncu a 

eliminácii, odporúča sa vám, aby ste pritvrdo nekritizovali akcie NATO v tomto 

ohľade. Takže, v tomto jednotlivom zmysle slúži bombardovanie v konečnom 

dôsledku dobrému účelu, bez ohľadu na to, aké odporné je z vášho pohľadu. 

Nezabúdajte ani na chvíľu, že všetko negatívne, nech je to akokoľvek zlé alebo 

prehnité, vie a môže byť zmenené na niečo veľmi pozitívne. Precedens pre tento 

fakt som vytvoril Ja osobne, keď Som v Sebe pretransformoval všetko negatívne, 
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obsiahnuté v Mojej ľudskej časti, ktorú Som prijal počas Svojej inkarnácie na 

planéte Nula, na čisto pozitívnu prirodzenosť. 

Od počiatku tohto konfliktu tu existovala tendencia niektorých z vás vnímať ho z 

nesprávneho hľadiska. Napríklad ty, Peter, si začal pod vplyvom svojich ruských 

priateľov spochybňovať svoju intuíciu ohľadom tejto situácie a mal si sklon do 

určitej miery nadŕžať — aj keď neochotne — ruskej pozícii v tomto ohľade. Ako 

ľahko ste s Ľudmilou zabudli na Veľkú Alianciu a na to, že ste súhlasili s tým, že 

budete jej súčasťou, poskytujúc podporu pseudo-tvorcom, v tomto prípade NATO, 

ako ich reprezentantovi. Došlo k prílišnému a nenáležitému politizovaniu, 

posudzujúc tieto veci podľa toho, ako sa odohrávali na scéne, bez pozerania sa na 

hlbší duchovný význam všetkých týchto udalostí a na to, aké to bolo za scénou. 

Toto je príkladom toho, čo sa stane, keď zabudnete zvažovať duchovné faktory 

všetkých udalostí a hodnotíte ich podľa typicky ľudských, vonkajších faktorov. 

Dokonca ste zašli tak ďaleko z typického ľudského hľadiska, že ste Albáncov a 

niektoré ďalšie národnosti Ruskej federácie nazvali banditami, zlodejmi, 

teroristami a podobnými nenáležitými menami. Toto bolo radikálne a duchovne 

nebezpečné zovšeobecnenie. Iste, sú medzi nimi takéto skupiny, tak ako medzi 

všetkými národnosťami na planéte Nula. Ale učiniť všeobecné vyhlásenie o nich, 

že sú všetci takí, znamená vysloviť veľmi nespravodlivý súd a urobiť závery, ktoré 

sú totálne nepravdivé. Koho podporujete takým postojom a vyhláseniami? 

Renegátov! Pretože ste Mojimi pravými predstaviteľmi na planéte Nula, také 

negatívne slová, myšlienky, pocity a emócie ohľadom kohokoľvek by vám nikdy 

nemali prísť na myseľ. A ak prídu, mali by ste ich okamžite odmietnuť, ako 

nepochádzajúce z vás, ale z negatívnych aspektov vašej ľudskej prirodzenosti, čiže 

z negatívneho stavu, a vzápätí sa od nich očistiť a poprosiť Ma o milosrdenstvo a 

odpustenie. Tak vám také slová, myšlienky, pocity, či čokoľvek tejto povahy, 

nebudú prisvojené alebo prisúdené. 

Jedným z dôvodov, Peter, hoci nie jediným, že si sa cítil v posledných pár dňoch, 

akoby si nebol vo svojej koži a mal nejaký blok, ktorý ti bránil v dialógu so Mnou, 

bola táto odsudzujúca atmosféra u teba doma a sklon podvoliť sa názorom iných, 

aby si im urobil radosť a aby si ich uspokojil. Namiesto toho, aby si počúval svoju 

intuíciu, ktorá na teba kričala, aby si nepodľahol ich názorom, počúval si to, čo  

mali iní, čo by povedali o tejto situácii. Nakoniec si si uvedomil svoju chybu a 

včera si za Môjho osobného vstupu učinil veľmi dôrazné vyhlásenie o celej 

situácii. Kým si sa nepozhováral s Kamilom z Českej republiky, neuvedomoval si 

si, čo sa dialo a aké bolo pre vás všetkých nebezpečné byť odklonení od správneho 

duchovného uvažovania a vedomia ohľadom tohto všetkého, ako aj ohľadom 

všetkého ostatného. 

Poučenie pre vás všetkých je v tomto ohľade úplne jasné: Pokiaľ nemáte Mňa a 

Moje duchovné princípy neustále na pamäti a pokiaľ nemáte na pamäti, že ste 

Mojimi pravými predstaviteľmi a pokiaľ nepočúvate, čo vám hovorí vaša intuícia, 
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ste v nebezpečenstve, že sa stanete terčom renegátov. Toto je situácia, kedy 

renegáti a ich prisluhovači môžu zistiť, kto ste osobne. Dôsledok tohto zistenia by 

mohol byť pre vás veľmi nepríjemný. Takže, buďte veľmi opatrní, ako hodnotíte 

alebo posudzujete udalosti a všetkých, ktorí sú v nich zaangažovaní. V skutočnosti 

rozhodne nie je vhodné, alebo nie je vašou rolou, aby ste to ako Moji praví 

predstavitelia robili. Vy dávate všetko Mne a Mojej Božskej Prozreteľnosti. Ja sa 

postarám o všetky veci najlepším možným a najpotrebnejším spôsobom, v súlade 

s Mojím Veľkým Plánom Spasenia. 

Peter: Prosím o Tvoje milosrdenstvo a odpustenie, ak som sa ja osobne v tejto 

záležitosti zmýlil. Nemôžem hovoriť o iných. Nech Ťa oslovia oni osobne, bez 

môjho podnetu. 

Pán Ježiš Kristus: A je ti odpustené, Peter. Nebol si to ani tak ty osobne, pretože 

vnútorne si cítil správnu cestu. Bola to tvoja tendencia potešiť iných, nechcúc ich 

uraziť svojím odlišným názorom. Takže, hoďme túto záležitosť za hlavu. Netráp sa 

a nerob si starosti s výsledkom tohto konfliktu a vojny. Môžem ťa ubezpečiť, že 

skončí takým spôsobom a štýlom, ktorý je zo správneho duchovného hľadiska 

najprimeranejší, najvhodnejší a najpotrebnejší. A toto je to, čo sa najviac počíta. A 

teraz, Peter, môžeš položiť ostatné otázky. 

Peter: Táto otázka prišla od jedného z čitateľov týchto Dialógov na Slovensku. 

Týka sa témy Siedmeho Dialógu. Zdá sa mi, že sme boli obvinení z toho, že sme 

tak trochu sebeckí. Na strane 56 toho Dialógu, v jeho poslednom odseku, ktorý 

pokračuje na strane 57, sa nám odporúča, aby sme prosili o Tvoju pomoc pri 

zvládaní našich každodenných životov v našom vlastnom záujme. Myslím si, že 

kameňom úrazu sú slová ,v našom vlastnom záujme‘, namiesto v Tvojom záujme, 

v záujme iných a v záujme samotného princípu, pretože je správne robiť to. 

Pán Ježiš Kristus: To vyhlásenie v citovanom odseku bolo vytrhnuté z kontextu, v 

ktorom bolo prezentované. Ten odsek začínal radou, aby ste Ma poprosili, aby Som 

vám pomohol byť takí či onakí vo vašom vlastnom záujme. Avšak končil návrhom 

robiť to všetko vďaka Mne, podľa Mňa, zo Mňa, prostredníctvom Mňa a pre Mňa; 

ako aj v záujme iných a v záujme princípov, pretože je správne o to prosiť a byť 

takí. 

Dôležitou duchovnou pointou je tu uvedomiť si, že ak chcete robiť veci tak, ako to 

má byť, alebo ak chcete byť takí, akí máte byť, čiže ak chcete v tomto jednotlivom 

prípade robiť veci v Mojom záujme, v záujme iných a v záujme samotných 

princípov, musíte to začať robiť z jedinej možnej platformy. Ako si pamätáš z 

Môjho Nového Zjavenia, bolo tam naznačené, že nemôžete nadväzovať vzťah 

alebo robiť veci z pozície niekoho alebo niečoho iného. Máte len jednu pozíciu 

alebo platformu — seba! Môžete nadväzovať vzťah len zo seba. Žiadna iná pozícia 

vám nie je k dispozícii. Preto ak chcete pre všetkých zainteresovaných skutočne 

urobiť, čo je vo vašich silách, musíte sa najskôr postarať o seba. Ak vy nie ste v 
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dobrej forme alebo kondícii, či už duchovnej, alebo duševnej, alebo fyzickej, 

nemôžete si správne konať svoje povinnosti, záväzky, úlohy či čokoľvek, čo máte. 

Toto vyhlásenie teda znamená, že sa vo vašom vlastnom záujme musíte postarať 

najskôr o svoj život, aby ste si následne mohli správne, účinne a kompetentne plniť 

svoje povinnosti, záväzky a úlohy voči Mne, iným a všetkým duchovným 

princípom. 

Táto záležitosť má však aj ďalšiu dôležitú stránku. Ak Ma prosíte, aby Som vám 

pomohol dosiahnuť tento cieľ vo vašom vlastnom záujme, aby ste to boli správne a 

žiaduco schopní urobiť kvôli Mne, iným a samotným princípom, v skutočnosti o to 

prosíte pre Mňa, iných a samotné princípy. Ak zoberiete do úvahy duchovný fakt, 

že vy, vo svojej individualizovanej a zosobnenej kondícii, vo svojej nie-ľudskej 

časti, pochádzate z jedinečného prvku, vzatého z Mojej Absolútnej Prirodzenosti, 

potom všetko, čo robíte vo svojom vlastnom záujme, ak máte na pamäti, kto ste a 

odkiaľ pochádza vaša pravá prirodzenosť, robíte to pre Mňa. A pretože Ja robím 

všetko v záujme každého a v záujme samotných princípov, logickým záverom je, 

že vy to tiež robíte pre iných a v záujme samotných princípov. 

Musíte rozlišovať medzi vašou ľudskou prirodzenosťou a medzi prirodzenosťou, 

ktorá pramení priamo zo Mňa vo vás. Ak by sme mali hovoriť z pozície vašej 

ľudskej prirodzenosti, potom by také vyhlásenie mohlo byť považované za 

sebecké. Avšak v tejto jednotlivej konotácii, pretože sa vám radí, aby ste boli takí, 

aká je vaša pravá prirodzenosť, ktorá pochádza zo Mňa, je tá rada, na základe 

faktora, že som to Ja, kto radí, dávaná z tej pozície, že ste neoddeliteľnou súčasťou 

celku alebo všetkých, a hlavne Mňa. Filozoficky a duchovne povedané, ak vy ste 

súčasťou všetkých a všetci sú súčasťou vás a spolu ste všetci súčasťou Mňa, v tejto 

jednotlivej konotácii všetko, čo robíte vo svojom vlastnom záujme, logicky robíte 

pre Mňa, pre všetkých a v záujme samotných princípov, pretože je správne robiť to 

takým spôsobom. Takže všetko, čo jedinec robí pre seba, v konečnom zmysle, z 

pozície prirodzenosti Môjho pozitívneho stavu vždy robí v Mojom záujme, 

v záujme iných a v záujme samotných princípov. Žiadny iný spôsob neexistuje. A 

toto je to, čo znamená zmienený odsek v Siedmom Dialógu. 

Peter: Ďakujem Ti za toto vysvetlenie. Ďalšiu otázku položil Jozef Grygar z 

Českej republiky. Týka sa využitia a zneužitia počítačov a ich programov, a toho, 

ako môžu ovplyvňovať duševné charakteristiky jedinca. 

Pán Ježiš Kristus: Nuž, odpoveď na tú otázku by už teraz mala byť jasná. 

Počítače a ich programy sú nástroje. Každý nástroj ako taký je samostatne a sám 

osebe neutrálny. To je účel, na ktorý boli ony a ich programy vyrobené a akým sú 

využívané. Ako čokoľvek iné v ľudskom živote, môžu mať buď pozitívnu, alebo 

negatívnu konotáciu. Môžu byť buď veľmi nápomocné, alebo veľmi škodlivé. 

Opäť, závisí to od vášho vlastného individuálneho a osobného úmyslu, s akým 

pristupujete k takým nástrojom. Zober si napríklad našu prácu, spoločné dialógy. 

Ich priamym zapisovaním do svojho počítačového programu šetríš čas, úsilie a 
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energiu, ktorá by sa inak musela vynaložiť na početné prepisovania, redigovanie a 

opravy. V našom jednotlivom prípade slúži tento počítačový program, použitý s 

takým zámerom na mysli, veľmi dobrej veci. Takže v tomto jednotlivom prípade 

má čisto pozitívnu konotáciu. 

Zober si však napríklad niekoho, kto používa počítače so zlým a negatívnym 

úmyslom. Počítačoví hackeri, programátori vírusov a podobné indivíduá využívajú 

počítače ako prostriedky na ubližovanie alebo škodenie iným ľuďom pri ich 

snahách zjednodušiť si svoju prácu a robiť veci zvládnuteľnejšími. Alebo, zober si 

napríklad jedincov, ktorí trávia hodiny a hodiny na internete, mrhajúc svojím 

časom a energiou na zbytočnú komunikáciu s ostatnými, bez akéhokoľvek 

konkrétneho zámeru na mysli. Inými slovami, prepadli internetu. V takých 

prípadoch sa stali otrokmi svojich počítačov; alebo, aby Som bol presnejší, učinili 

zo seba otrokov svojich počítačov. Pre nich sa stalo použitie počítačov a ich 

programov negatívnym. Takže v týchto jednotlivých prípadoch majú čisto 

negatívnu konotáciu. 

Toto je dobrý príklad faktu, že sentientná myseľ a jej postoj je tým, čo nakoniec 

určí, čo je dobré a čo zlé, na základe účelu, na aký ten či onen nástroj využíva. 

Musíte sa cvičiť, aby ste videli veci z tejto pozície a aby ste žiadnym nástrojom 

nepripisovali niečo, čo nemajú. Pripisovaním takých charakteristík neživým 

predmetom, ako sú nástroje tejto povahy, vyhýbate sa svojej vlastnej 

zodpovednosti určiť, s akým úmyslom také nástroje využívate vy osobne. 

Namiesto toho, aby ste uznali, že všetko, čo robíte, vás núti robiť váš vlastný 

postoj, mali by ste tendenciu viniť zo zodpovednosti za vaše činy alebo správanie 

nástroje, v tomto prípade počítače a ich programy. Radí sa vám teda, aby ste 

neprikladali nič tejto povahy svojim nástrojom, ktoré používate vo svojom 

každodennom živote. Užitočnosť alebo škodlivosť akýchkoľvek takých nástrojov 

je určovaná vašimi duchovnými a duševnými dispozíciami a potrebami, ktoré máte. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za tento komentár. Moja posledná otázka 

prichádza od Viktora Dokukina z Moskvy v Rusku. Chcel by vedieť, či má nejaký 

duchovný význam ,zelená‘ farba, ktorú používajú moslimovia pri svojich rôznych 

označeniach. 

Pán Ježiš Kristus: Ako vieš, Peter, funkcia farieb, ako aj všetkého ostatného, má 

dôležitú duchovnú súvzťažnosť. V tomto jednotlivom prípade, pokiaľ ide o 

moslimov, má dve odlišné konotácie. Prvá sa týka pôvodnej novosti práve 

založeného náboženského hnutia, ktoré do toho momentu neexistovalo. Všetko 

zelené znamená v tejto jednotlivej konotácii začiatok niečoho nového, sviežeho a 

odlišného. Je to príjemné pre váš zrak, teda pre vašu dušu, a je to tvorivo 

povzbudzujúce. Tu však prichádza druhá konotácia. Všetko zelené tiež znamená 

niečo nedokončené, nekompletné a nezrelé. V tejto jednotlivej konotácii to 

znamená, že moslimovia nikdy neponímali Jedného Boha ako Pána Ježiša Krista. 

Odmietli Ma ako Toho/Tú, Kto je tým Bohom alebo Alahom. Namiesto toho 
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vyhlásili, že ich prorok Mohamed je najväčší zo všetkých, ktorý je hneď po ich 

Alahovi. Podľa ich názoru nikto nie je väčší než Alah a jeho prorok Mohamed. 

Ako vidíte z tohto označenia, zostali nezrelí počas celej svojej histórie, nikdy sami 

sebe nedovoliac, aby prijali veľmi dôležitý duchovný fakt, že ohľadom ponímania 

Boha alebo Alaha je toho viac, než čo uznáva alebo tvrdí ich zelené náboženstvo. 

Kvôli tomu a kvôli duchovnej arogancii, zakorenenej v kladení Mohameda takmer 

na úroveň Boha a v považovaní seba samých za jediných vyvolených, sa ich zelená 

zmenila na zelenkavú nákazu, ktorá zvestuje veľmi vážnu smrteľnú duchovnú 

chorobu. Ich náboženstvo sa teda stalo jednou z najnegatívnejších a 

najskazenejších reprezentácií Pekiel. Toto je dôvod, prečo si ponechali zelenú 

farbu. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za Tvoj vstup vo všetkých diskutovaných 

záležitostiach. Je ešte niečo, čomu by Si sa dnes chcel venovať? 

Pán Ježiš Kristus: Rado sa stalo, Peter. Nie, dnes nie. Myslím, že vám bol daný 

dostatok podnetov na zamyslenie. Prajem ti nádherný deň. 
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Šesťdesiaty Dialóg 
 

31. marca 1999 

 

Peter: Rád by som dnes kvôli Tvojmu vstupu prezentoval dve záležitosti alebo dve 

otázky. Než sa im však budeme venovať, smiem sa Ťa opýtať, či najskôr Ty nemáš 

niečo, čo by Si uviedol, pokiaľ ide o ktorúkoľvek tému, o ktorých sme doteraz 

diskutovali? 

Pán Ježiš Kristus: Ďakujem ti, Peter, že si mi dal príležitosť, aby Som hovoril 

prvý. Chcel by Som uviesť niektoré dodatočné komentáre ohľadom náboženských 

hnutí na planéte Nula. Ako si pamätáš, v kapitole 3 Nového Zjavenia Pána Ježiša 

Krista sme obšírne diskutovali o zrade kresťanstva a o výsledku tej zrady, ako aj 

prečo bolo dovolené, aby k nej došlo. Doteraz však nebolo príliš veľa povedané o 

ostatných náboženských systémoch, inak než kresťansky orientovaných. Ako vieš, 

najbližšie ku kresťanstvu je islamské náboženské hnutie a jeho príslušné sekty. Už 

sme diskutovali o tom, prečo bolo dovolené, aby bolo založené na planéte Nula. V 

Päťdesiatom Deviatom Dialógu sme sa tiež zmienili o význame zelenej farby, 

uprednostňovanej prívržencami islamu. V tomto jednotlivom Dialógu sa však 

potrebujeme dotknúť zrady islamu, pokiaľ ide o potlačenie správneho ponímania 

prirodzenosti Alaha alebo Boha. Nikto nevie, že počas pôvodnej prípravy 

islamského náboženstva, ako bolo zjavené Mohamedovi, mu bolo oznámené iné 

ponímanie prirodzenosti Boha alebo Alaha. Ako vieš, ich svätá kniha Korán 

skutočne obsahuje príbeh Môjho narodenia sa na planéte Nula cez Máriu, ako jej to 

ohlásil Môj anjel. V tom príbehu boli pôvodne použité dve vety, pokiaľ ide o Moje 

narodenie sa. Jedna sa týkala toho, že Som veľký prorok; druhá toho, že Som Svätý 

a jednorodený Syn Boží. 

Ak dôkladne analyzuješ tieto dve vety, najmä slová ,Svätý‘ a ,jednorodený Syn 

Boží‘ a spôsob, akým boli použité a chápané v dobe ich vyhlásenia, všimneš si 

veľmi dôležitý moment: Také slovo, ako ,Svätý‘, v samotnej konotácii toho, čo to 

slovo znamená a označuje, nemohlo byť použité na označenie alebo sa nemohlo 

týkať nikoho iného než Jediného Boha Nedielneho, Všemohúceho. Pretože sa tu 

však zaoberáme čisto fyzickým narodením, narodením sa do ľudského života, pre 

ľudí tej doby bolo nepredstaviteľné, že by Sám/Sama Boh Všemohúci mohol 

podstúpiť alebo podstúpil taký odporný, špinavý, nečistý a hnusný spôsob 

narodenia sa, akým bol/je ľudský zrod. Kontradikcia týchto termínov je jasná. Ak 

je Boh Jediný, Kto je a môže byť Svätý, pre Neho/Ňu je nemožné, aby vstúpil do 

niečoho alebo prišiel pomocou niečoho, čo je v úplnom protiklade k tejto Svätosti. 

Aby Som učinil túto udalosť — Svoje fyzické narodenie sa — pre ľudí prijateľnou, 

bolo nutné znížiť význam alebo rozptýliť chápanie toho, kto to bol, čo sa v tej dobe 

narodil. Z toho dôvodu boli okrem slova ,Svätý‘ použité namiesto slova ,Boh‘ 

slová ,prorok‘ a ,Syn Boží‘. 
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Toto sú tie dve odlišné označenia, pri ktorých došlo k rozkolu medzi kresťanským 

a moslimským chápaním toho, kto sa narodil. Zatiaľ čo kresťania okrem slova 

,prorok‘ zdôraznili slová ,Syn Boží‘, zavedúc neskôr znovu slovo ,jednorodený‘, 

moslimovia zostali naproti tomu verní a zameraní na slovo ,prorok‘, úplne 

prehliadajúc ostatné slová. Ani jedni z nich nezobrali náležite do úvahy slovo 

,Svätý‘. A hoci kresťania uznávajú, že Som Svätý, neponímajú význam toho 

označenia v tom zmysle, že Ja som jediný, Kto je Svätý, a že niet žiadneho iného. 

Podľa ich ponímania existuje tiež Svätý Otec a Svätý Duch. Máme tu teda 

príslovečnú kresťanskú Trojicu, ktorá nesmierne zmiatla a totálne skreslila správne 

ponímanie a chápanie prirodzenosti Božej, čiže Mojej Pravej Prirodzenosti. Ako 

vieš z vyššie zmienenej kapitoly, toto falošné ponímanie viedlo, medziiným, k 

zrade kresťanstva. A Moja Božská Prozreteľnosť sa predsa postarala o to, že v 

pôvodnom opise a oznámení Môjho fyzického narodenia sa bolo slovo ,Svätý‘ 

silno zdôraznené, aby sa do ľudskej mysle, do jej nevedomých častí, vštepilo, že 

Ten, kto sa vtedy narodil, bol pravý Boh. Logika tohto označenia — Svätý — je 

jasná. Týka sa absolútnosti Mojej Prirodzenosti. Pretože Ja som Jediný, kto je bez 

hriechu alebo bez problémov, znamená to, že Ja som Jediný, kto môže byť Svätý. 

Každý iný, kto nie je v takej absolútnej kondícii, nemôže byť svätý. Táto logika 

súčasne vedie k nevyvrátiteľnému záveru, že nakoľko nemôžu byť a existovať dve 

Absolútne Bytosti — vzájomne by sa vylučovali — znamená to, že Ja som jediný 

Boh, Ktorý je a existuje. 

Spočiatku bolo toto ponímanie termínu ,Svätý‘ Mohamedovi, zakladateľovi islamu, 

jasné. Nebol však schopný zrovnať si pojem typického ľudského narodenia sa s 

akoukoľvek možnosťou, že by taký krok podnikol Boh. Podľa jeho ľudského 

ponímania mohol byť v takej pozícii len prorok, alebo niekto poslaný Bohom. 

Ľudsky nebol schopný poňať ani možnosť, že Boh môže mať jednorodeného Syna. 

Uznať takú možnosť znamenalo uznať Moju Božskosť. A podľa jeho chápania sa 

nič božské nemôže stať ľudským. Pre neho bytie ľudským vylučovalo možnosť byť 

Božský. Z toho dôvodu sa rozhodol prijať Ma len ako proroka, ktorého poslal Boh, 

aby pre Neho vykonal nejakú dôležitú prácu. Druhý dôvod Mohamedovej 

neschopnosti prijať Ma ako jediného Boha bol vo fakte, že nemohol ponímať Boha 

ako niekoho, kto by bol schopný alebo ochotný rozdeliť Sa na dve alebo viac entít. 

Koniec koncov, on bol vedený k nastoleniu dôležitého pojmu Jediného Nedielneho 

Boha. Ako by mohol podľa jeho chápania Boh zo Seba niečo vyňať a porodiť Seba 

Samého v ľudskej forme a prirodzenosti? Neštiepilo alebo nerozdeľovalo by to 

Boha na dvoch? Z toho dôvodu nemohol byť Ježiš Kristus podľa jeho chápania 

Boh, ba dokonca ani jednorodený Syn Boží. Bol len prorok. Možno veľmi 

významný a dôležitý prorok, predsa však len jeden z mnohých dôležitých 

prorokov. Neskôr, aby sa aj prorokom pripísala možnosť byť svätí, pojem svätosti 

bol oslabený a znehodnotený, pokiaľ ide o jeho správne chápanie a uplatnenie. 

Urobilo sa to, aby sa opodstatnila potreba odmietnuť možnosť, že Som bol pravý 

Boh. Napokon, ak aj prorok môže byť svätý, potom v tom prípade Moja svätosť 

neznamená, že Ja som Boh. 
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V tomto neoprávnenom a nenáležitom opodstatňovaní je zakorenená zrada islamu a 

jeho proroka Mohameda. Mohamed sám po svojom príchode do duchovného sveta 

zistil svoju hrubú chybu a učinil náležité nápravy. Od toho bodu sa stal Mojím 

horlivým nasledovníkom, ako Pána Ježiša Krista, a bola mu pridelená rola uviesť 

tieto fakty o Mojej Pravej Prirodzenosti, ako aj o Mojej Novej Prirodzenosti, 

všetkým moslimom, ktorí prichádzajú do duchovného sveta. Tento fakt 

poznamenal aj Swedenborg. Plné pochopenie toho, ako bolo možné, že Som sa 

fyzicky narodil do ľudského života, ak Som bol jediný pravý Boh, jeho Alah, sa v 

jeho mysli nikdy plne nezaregistrovalo; až keď bolo transmitované Moje Nové 

Zjavenie a keď bolo zavŕšené a sprístupnené jemu a všetkým ostatným moslimom 

v duchovnom svete vysvetlenie, ako sa to stalo — ako to bolo zaznamenané v 

druhej kapitole Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista. Súčasné moslimské 

náboženstvo teda v podstate zostáva kvôli svojmu ignorovaniu a opomínaniu 

správneho chápania toho, kto Som bol, zelené, nevyvinuté a neúplné, obrazne 

povedané. Kvôli tomuto faktoru bolo rozdelené do niekoľkých siekt, ktoré neustále 

vzájomne proti sebe bojujú podobným spôsobom, ako všetky ostatné náboženstvá a 

ich príslušné sekty na planéte Nula. 

Pokiaľ ide o všetky ostatné náboženstvá, väčšina z nich bola vytvorená pred 

kresťanstvom a islamom. Všetky čerpali z toho, ako ponímali Boha pseudo-

tvorcovia, a z ich vnútení toho, ako a kto by mal byť uctievaný. Zoberte si 

napríklad hinduistickú, grécku, rímsku, germánsku a škandinávsku starobylú 

náboženskú vieru. Všetky založili pseudo-tvorcovia. V tom čase existovalo 

niekoľko klanov mocných pseudo-tvorcov. Každý klan si zriadil svoj vlastný 

panteón pseudo-bohov — seba samých. Z tej pozície vnucovali v rôznych 

oblastiach planéty Nula a Zóny Vymiestnenia ich obyvateľom svoj vlastný druh 

pseudo-duchovnosti, v ktorej hrali roly bohov. Tieto náboženstvá, zvyšky starých 

zriadení, teda v podstate naďalej uctievajú pseudo-tvorcov, bez toho, aby si 

uvedomovali, kto boli alebo kto sú pseudo-tvorcovia. Veria, že uctievajú pravých 

bohov. 

S budhizmom je situácia trochu iná. Ako vieš, Budha bol obyčajná ľudská bytosť, 

ktorá bola údajne osvietená. Vďaka tomu osvieteniu Budha rozvinul systém učení, 

ktoré sa rozšírili v Indii a v niektorých ďalších národoch. Budha sa nikdy 

nepovažoval za Boha. Len po jeho smrti jeho nasledovníci zaviedli spôsob jeho 

uctievania, ktorý možno dať na roveň s uctievaním boha. Vo svojej filozofii je však 

budhizmus panteistický a v konečnom dôsledku tak trochu ateistický, v tom 

zmysle, že vesmír a všetko ostatné v prírode je božské. V tomto ponímaní je 

príroda bohom. Pretože príroda nemá žiadne poňatie ,Ja som‘, jediný logický 

záver, ktorý môžete vyvodiť z tohto chápania, je to, že žiadneho boha niet. Z tohto 

môžete usúdiť, že budhizmus založil klan pseudo-tvorcov, ktorí boli striktnými 

vedcami. 

Počas toho, ako pseudo-tvorcovia fabrikovali v Peklách rôzne tvory a sub-tvory, 

vyfabrikovali špeciálny druh démonov, ktorým bola daná na starosť kontrola, 
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vývoj a ovplyvňovanie niektorých ďalších národov na planéte Nula, okrem 

hlavných národov. Tieto národy sa skladajú z rôznych afrických kmeňov, 

juhoamerických kmeňov, karibských a pacifických ostrovanov a niektorých 

ázijských kmeňov. Každý z týchto kmeňov má svoj vlastný druh pseudo-

duchovnosti, ktorú mu vnútili zmienení démoni. Tým kmeňom sa predstavili ako 

ich ochrancovia, pomocníci a bohovia. Tieto typy pseudo-náboženstiev teda 

zaviedli uctievanie démonov. Medzi tými kmeňmi sú ešte stále rozšírené. 

Ako vidíš z tohto stručného vysvetlenia, mimo Môjho Nového Zjavenia neexistuje 

na planéte Nula nič, čo by malo nejakú podobu skutočnej pravdy o Mojej Pravej 

Prirodzenosti a o prirodzenosti Môjho pozitívneho stavu, ako aj o pravých 

duchovných princípoch. Všetci žijú buď v nepravdách a skresleniach, alebo 

vyslovene uctievajú démonov. 

Ako vieš, vytvorenie tejto situácie na planéte Nula Som dovolil preto, aby sa 

ilustrovala a demonštrovala pravá povaha negatívneho stavu a k čomu vedú 

dôsledky, výsledky a následky aktivácie negatívneho stavu a jeho finálneho 

produktu — ľudského života. Ako tiež vieš, len čo je táto ilustrácia a demonštrácia 

vo svojej poslednej fáze, je budovaný základ pre jeho elimináciu. Úplne prvým a 

najdôležitejším stavebným blokom toho základu je Moje Nové Zjavenie vo svojich 

troch zdrojoch. Jeho dopad na ľudstvo a všetkých tvorov a obyvateľov Zóny 

Vymiestnenia a všetky jej Peklá, ako aj na všetkých ostatných, bude mať ohromný 

rozsah, vymykajúci sa vašim schopnostiam chápania. Vašou zodpovednosťou ako 

Mojich pravých predstaviteľov je v tomto ohľade niesť svetlo Môjho Nového 

Zjavenia na základe príkladov svojho života z pozície Môjho pozitívneho stavu. To 

svetlo bude využité v príhodnom čase, aby osvietilo všetkých, ktorí sú polapení vo 

vyššie zmienených náboženstvách a pseudo-duchovných trendoch, aby tak mohli 

vyjsť zo svojej slepoty, zakorenenej v ich falošných systémoch viery. 

Peter: Napodiv, Tvoje spresnenie nás privádza k mojej prvej záležitosti, ktorú som 

chcel uviesť do Tvojej pozornosti. Nastolili ju Heather s Tomom (sestra a brat 

Oudalovci). Ide o nasledovné: Prečo je to tak, že Tvoje Nové Zjavenie bolo 

preložené do španielčiny, ruštiny, češtiny a slovenčiny a, samozrejme, prečo bolo 

transmitované v angličtine? Prečo nebolo preložené do nemčiny, francúzštiny, 

taliančiny, gréčtiny, portugalčiny, niektorých čínskych jazykov, japončiny, 

arabčiny, alebo niektorých indických jazykov, alebo do niektorých iných jazykov? 

Pán Ježiš Kristus: Nuž, Peter, ako vieš, každý národ a jeho jazyk má veľmi 

špecifickú súvzťažnosť a postavenie vo vzťahu k štruktúre duchovného a 

intermediárneho sveta a pseudo-duchovného a pseudo-intermediárneho sveta. 

Duchovná situácia a duchovné potreby v tých svetoch, ako aj to, v akej miere 

dochádza v ich duchovnom rozvoji k pokroku či úpadku, určujú, ktorý jazyk alebo 

národ na vašej planéte bude určený pre transmisiu a preklad Môjho Nového 

Zjavenia. Bez ohľadu na to, aký veľký alebo malý je počet obyvateľov tých 

národov vo vašom svete, rozhodujúcim je ich duchovné postavenie a spôsob, akým 
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ovplyvňujú všetko ako celok, ako aj dôležitosť ich vplyvu a dopadu na zvyšok. 

Duchovná súvzťažnosť Rusov, Čechov a Slovákov, ako aj Španielov je taká, že v 

súčasnosti je ich vplyv a dopad na zvyšok Stvorenia a pseudo-stvorenia 

najvýznamnejší a je väčší než všetkých ostatných. Ich pozícia a umiestnenie v 

duchovnej schéme všetkých odvíjajúcich sa udalostí sú také, že všetko, čo sa udeje 

v ich ríši a sfére vplyvu, určuje zvyšku celkový smer, ktorým sa má uberať alebo 

pokračovať vo svojom duchovnom pokroku alebo úpadku. Aj keď sú z vášho 

typického ľudského a planetárneho pohľadu niektoré z týchto národov príliš malé 

alebo bezvýznamné, alebo ich vplyv a dopad na udalosti na planéte Nula je 

zanedbateľný alebo nedôležitý, z pozície toho, čo predstavujú, znamenajú a s čím 

súvzťažia v duchovných a pseudo-duchovných svetoch a dimenziách, to tak nie je. 

Do tohto časového bodu malo anglicky hovoriace obyvateľstvo v tomto ohľade 

najväčší význam. Kvôli jeho duchovnému umiestneniu a súvzťažnosti bolo nutné 

transmitovať Moje Nové Zjavenie v tomto jednotlivom jazyku. Len z jeho pozície 

a súvzťažnosti mohol byť dosiahnutý a aktualizovaný najväčší a najpotrebnejší 

dopad na všetkých ostatných. Ako ďalší boli následne v najvýznamnejšej a 

najvplyvnejšej pozícii a súvzťažnosti v hierarchii duchovnej a pseudo-duchovnej 

organizácie obyvatelia Ruska, Španielska, Čiech a Slovenska. Ich súvzťažná 

pozícia v ríši ostatných dimenzií je taká, že sú schopní uplatniť najviac potrebný 

vplyv na pomery v tých svetoch. 

Aby sa vytvoril priaznivý predpoklad pre budúcu elimináciu negatívneho stavu a 

pre nastolenie plnosti a kompletnosti života pozitívneho stavu, Moje Nové 

Zjavenie bolo treba transmitovať a preložiť najskôr prostredníctvom a pomocou 

tých národov na planéte Nula, ktoré majú takú pozíciu, rolu a súvzťažnosť. Ony sú 

schopné najvýznačnejším a najpotrebnejším spôsobom vložiť všetky princípy a 

informácie Môjho Nového Zjavenia do sentientných myslí všetkých 

zaangažovaných a zainteresovaných v tomto ohľade. Sú tiež jediné, ktoré 

reprezentujú ľudstvo takým spôsobom, že prostredníctvom nich bude zvyšok 

národov na planéte Nula schopný nadviazať spojenie s duchovnou realitou Môjho 

Stvorenia, keď príde čas. Vďaka tomu spojeniu budú schopní zistiť pravdu Môjho 

Nového Zjavenia. 

Ďalším bodom tejto záležitosti je to, že niektoré národy na planéte Nula vo svojej 

pozícii demonštrovania a ilustrovania dôsledkov, následkov a výsledkov tých 

náboženských hnutí, ktoré priamo uctievajú pseudo-bohov, alebo ktorých 

duchovné ponímanie kresťanských a islamských doktrín je úplne nevhodné, 

nevyčerpali svoju užitočnosť a účel, kvôli ktorým bolo povolené, aby boli uvedené 

do činnosti. Ešte stále sú potrebné vo svojej súčasnej pozícii, aby naďalej 

poskytovali dôležité poučenie pre všetkých v Mojom Stvorení a pseudo-stvorení o 

tom, ako nevyznávať a ako neponímať Prirodzenosť Božiu a Jeho/Jej duchovné 

princípy. V tomto časovom bode by akýkoľvek preklad Môjho Nového Zjavenia 

do ich príslušných jazykov z pozície svetov a dimenzií, s ktorými súvzťažia, 

priamo prekážal tomuto učebnému procesu. Preto by bolo predčasné poskytnúť im 
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taký preklad. Nateraz a pre tieto časy bude musieť dopad Môjho Nového Zjavenia 

na tie národy zostať len na ich najhlbšej nevedomej úrovni. Sú niektoré ďalšie 

dôležité duchovné dôvody, prečo sa v súčasnosti nepodniká proces žiadnych 

ďalších prekladov Môjho Nového Zjavenia. Tie dôvody však nemôžu byť v 

súčasnosti zjavené. Pre vašu ľudskú myseľ by boli nepochopiteľné. Ak by sa malo 

niečo zmeniť v umiestnení a role tých národov, potom by bol vykonaný proces 

takých prekladov. Zatiaľ je dostupnosť Môjho Nového Zjavenia v diskutovaných 

jazykoch pre Moje zámery úplne postačujúca. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za toto vysvetlenie. Moja druhá záležitosť sa týka 

jedného z Tvojich vyhlásení, ktoré Si vyslovil vo forme podobenstva počas Svojho 

života na planéte Nula a ktoré je zaznamenané v Evanjeliu podľa Lukáša, kapitola 

16, verše 1 – 9. Toto podobenstvo sa zaoberá správcom istého bohatého muža, 

proti ktorému bola vznesená žaloba, že mrhal jeho majetkom. Kvôli tomu ten 

správca už viac nemohol byť správcom. Správca si uvedomil, že nemôže robiť 

žiadnu inú prácu, rozhodol sa teda zvolať všetkých dlžníkov svojho pána a primäl 

ich, aby prepísali svoje dlžobné úpisy, znížiac výšku svojich dlhov. Urobil to, aby 

ho prijali do svojich príbytkov po jeho vyhodení z práce. A tak pán pochválil 

nespravodlivého správcu, pretože si počínal lišiacky. Ty si potom pokračoval, 

hovoriac: ,Lebo synovia tohto sveta sú chytráckejší, pokiaľ ide o ich vlastnú 

generáciu, než synovia svetla. A ja vám hovorím, robte si priateľov pomocou 

nespravodlivej mamony, aby vás, keď zlyháte, mohli prijať do večných príbytkov.‘ 

Toto jednotlivé podobenstvo bolo pre mňa a pre všetkých, ktorých poznám, vždy 

záhadou. Podľa nášho chápania tých udalostí uvedený správca páchal vyložený 

podvod. A predsa bol pochválený za svoj podvodný skutok. V našej dobe by ten 

správca išiel do väzenia za to, čo urobil. Ešte záhadnejším je Tvoje záverečné 

vyhlásenie o tom, aby sme si robili priateľov pomocou nespravodlivej mamony, a o 

večných príbytkoch. Je možné, aby sme dostali nejaké vysvetlenie pravého 

významu tohto podobenstva? 

Pán Ježiš Kristus: Samozrejme, Peter. Je čas vrhnúť trochu svetla na to 

podobenstvo. Nikto, nikdy správne nepochopil, čo skutočne znamená alebo 

predstavuje. V obsahu tohto podobenstva sa nachádza hlboký duchovný význam a 

súvzťažnosť. Bohatý muž predstavuje a reprezentuje celý pozitívny stav. Len 

pozitívny stav je zakotvený v pravom duchovnom bohatstve. Správca predstavuje 

tých, ktorí využívali energie pozitívneho stavu na svoje vlastné negatívne účely, 

alebo v tomto prípade na aktiváciu negatívneho stavu. Zníženie výšky úpisov 

dlžníkov znamená vytvorenie predpokladu, pomocou ktorého a prostredníctvom 

ktorého tí, ktorí aktivovali negatívny stav, budú spasení a vrátia sa do pozitívneho 

stavu. Dlžníci tu predstavujú všetkých v pozitívnom stave, ktorí odo Mňa dostali 

dar života. Je to Môj život, vďaka ktorému každý žije a je nažive. To, že bohatý 

muž pochválil nespravodlivého správcu za jeho chytrosť, znamená dohodu, ktorá 

bola učinená ohľadom výsledku negatívneho stavu a na základe ktorej bolo 

negatívnemu stavu dovolené, aby sa vôbec aktivoval. To, že synovia tohto sveta sú 
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chytráckejší než synovia svetla, znamená, že všetci účastníci v negatívnom stave sú 

viac schopní využiť dostupné zdroje, obsiahnuté v odrezkoch z energií pozitívneho 

stavu, pre svoje vlastné účely než tí, ktorí sídlia v pozitívnom stave a ktorí sú v 

stave nevinnosti. Robiť si priateľov pomocou nespravodlivej mamony znamená 

použiť všetky dostupné zdroje, obsiahnuté v negatívnom stave, na pozitívne a 

dobré účely. Ich zužitkovaním týmto spôsobom je jedinec po opustení negatívneho 

stavu spôsobilý, aby bol prijatý v pozitívnom stave. A toto je všetko, čo potrebujete 

vedieť o význame tohto podobenstva. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za toto vysvetlenie a za všetko obsiahnuté v tomto 

Dialógu. Je dnes ešte niečo, čo by Si chcel dodať? 

Pán Ježiš Kristus: Nie, Peter, to bude všetko. Prajem ti príjemný zvyšok dňa. 
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Peter: Dnes ráno by som chcel začať tým, že Ťa nechám, aby Si hovoril prvý. 

Možno by Si chcel učiniť nejaké komentáre alebo nám uviesť nejaké dodatočné 

vysvetlenia ohľadom čohokoľvek, o čom Si myslíš, že sme na to pripravení alebo 

to potrebujeme vedieť. Ak budeme mať potom ešte čas, položím nejaké otázky. 

Pán Ježiš Kristus: Veľmi oceňujem, Peter, tvoju ochotu prenechať Mi tento čas na 

začiatku. Áno, skutočne musím s tebou a so všetkými prípadnými čitateľmi týchto 

Dialógov niečo prediskutovať. Najskôr by Som sa chcel ešte raz venovať 

záležitosti dôležitosti a významu kladených otázok a potreby dostať na ne 

odpovede. Niektorí z vás, vrátane teba, Peter, prejavili určitú mieru podráždenosti 

ohľadom niektorých otázok, ktoré položili čitatelia týchto Dialógov. Podľa tvojej 

mienky boli tie typy otázok príliš bezvýznamné a príliš nedôležité, márniac Môj a 

tvoj čas. Pre teba boli odpovede na tie typy otázok príliš zrejmé a príliš jasné, bez 

potreby odpovedať na ne. Takmer si sa nudil pri čítaní Mojich odpovedí na ne. 

Taký postoj z tvojej strany naznačuje určitú mieru duchovnej arogancie, ktorá je 

ešte stále prítomná v tej časti tvojej mysle, ktorá sa týka tvojej typickej ľudskej 

prirodzenosti. 

Poľahky si zabudol, čo vám bolo jasne naznačené v Mojom Novom Zjavení, 

obzvlášť v Koroláriách... a v prvých pár Dialógoch, že každý jeden čitateľ Môjho 

Nového Zjavenia vo všetkých jeho troch zdrojoch je na odlišnej úrovni chápania, 

prijímania a praktizovania všetkých jeho princípov. A že niet ani jediného 

jednotlivca, áno, ani jediného, ktorý by bol na tej istej úrovni ako niektorý iný 

jedinec. A nielen to, ale informoval Som vás, že každý taký jedinec — čitateľ a 

praktikant Môjho Nového Zjavenia — je spojený s mnohými rôznymi dimenziami 

tak v duchovnom svete, ako aj v pseudo-duchovnom svete. Kvôli tomuto 

dôležitému faktoru vždy, keď taký jedinec kladie otázky, pokiaľ nie sú osobnej 

povahy, kladie ich nielen zo svojej vlastnej, osobnej a individuálnej pozície, no sú 

kladené aj z pozície tých svetov, s ktorými je spojený. Inými slovami, také otázky 

sú kladené aj za všetko to veľké množstvo sentientných entít, ktoré sú presne za 

týmto účelom s tým jedincom spojené. Preto sú položené otázky pre toho jedinca a 

pre všetkých tých, ktorí sú s ním/ňou spojení, veľmi dôležité a veľmi významné. 

Tento proces sa, samozrejme, vo väčšine prípadov odohráva bez toho, aby si ho 

jedinec, ktorý tie typy otázok kladie, vedome uvedomoval. Nezáleží na tom, či si 

vedome uvedomujete, alebo neuvedomujete, že je to tak, nech je vám všetkým 

známe, že taká je pravá realita vášho bytia Mojimi predstaviteľmi. Nezabúdajte 

prosím, že všetko, čo je jasné vám a tej úrovni bytia a existencie a pseudo-bytia a 

pseudo-existencie, s ktorými ste integrálne spojení, nie je nutne jasné a 

pochopiteľné niektorým ďalším na ich vlastných úrovniach. 
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Takže nikdy nepodceňujte dôležitosť a význam žiadnych otázok, ktoré sú kladené a 

na ktoré poskytujem odpovede s najväčším možným potešením. Ako Moji praví 

predstavitelia sa potrebujete naučiť byť trochu pokornejší a nebyť namyslení 

ohľadom svojej vlastnej schopnosti chápať veci, ktoré sú vám tak jasné, ktoré by 

však mohli byť pre niekoho iného mätúce a nejasné. Na planéte Nula, v Mojich 

službách, nie ste len kvôli sebe samým, ale hlavne kvôli všetkým ostatným. A 

nezabúdajte, že títo ostatní nie sú len vaši spolupracovníci v Mojich službách na 

planéte Nula, ale že k nim patria aj celé množstvá sentientných entít, ktoré sú s 

vami a s vašimi spolupracovníkmi spojené z ostatných dimenzií a pseudo-dimenzií. 

Druhá záležitosť, ktorej by Som sa chcel dotknúť, sú vaše starosti a obavy, že veci 

v konflikte pseudo-tvorcov a renegátov, odrážajúcom sa v NATO a v 

juhoslovanskej vojne v Kosove, sa neriešia spôsobom, akým by ste chceli. 

Namiesto toho, aby sa tento konflikt riešil spôsobom, akým ste očakávali, doteraz 

zažívate opak — stupňovanie tej vojny bez akejkoľvek známky jej skorého konca. 

Jedným z mnohých dôvodov, prečo je táto situácia taká, aká práve teraz je (a toto 

je jediný dôvod, ktorý potrebujete a ktorý ste pripravení vedieť v tomto 

jednotlivom čase), je to, že je potrebné, aby si pseudo-tvorcovia a všetci zapojení 

do tohto konfliktu osvojili určité dôležité lekcie. Srbský otvorený odpor je 

exemplárnym odzrkadlením vzdorovitosti, nepoddajnosti, rebélie, arogancie, 

skazenosti, agresívnosti, zloby a násilnosti renegátov. 

Pokiaľ ide o pseudo-tvorcov a ich NATO, potrebujú sa naučiť najmenej dve lekcie. 

Jednou je to, že je neúčinné použiť proti renegátom metódy, ktoré používajú 

renegáti — násilie a vyhladzovanie. Nikto nikdy nedosiahol nič dôležité a 

významné pomocou násilia a agresie. Násilie plodí len násilie a vedie k väčšej 

miere vzdoru a odhodlania nepoddať sa alebo sa nevzdať. Podporuje potrebu 

pomsty a odplaty. Pri riešení tejto situácie by mali používať nejaké iné, účinnejšie 

metódy. Cnosť trpezlivosti ešte stále nie je zakorenená v prirodzenosti pseudo-

tvorcov. Ak majú vo svojom úsilí v tejto i v akejkoľvek inej záležitosti uspieť, 

musia sa to rýchlo naučiť. Táto situácia s renegátmi-Juhoslovanmi súčasne 

naznačuje, že renegáti ešte stále zotrvávajú vo svojom sebazničujúcom postoji, 

odzrkadlenom v ich filozofii ,radšej smrť než kapituláciu‘. Ešte nie sú pripravení 

zmeniť tento postoj. 

Druhou lekciou pre pseudo-tvorcov je ilustrácia a demonštrácia výsledkov, 

dôsledkov a následkov ich fabrikácií — prostredníctvom renegátov — ktorým dali 

pred svojím uväznením toľko moci. Len čo privediete k životu niekoho so zlým a 

nesprávnym úmyslom, dávate mu impulz, aby sa vyvíjal jediným smerom — byť 

horší, skazenejší, násilnejší, arogantnejší, prefíkanejší a agresívnejší. Len čo takí 

tvorovia ochutnajú moc a nadvládu, nie sú nikdy schopní vzdať sa dobrovoľne 

svojich pozícií. Táto situácia teda pseudo-tvorcom veľmi jasne ukazuje, akú 

strašnú chybu urobili tým, že dovolili, aby boli tí tvorovia vyfabrikovaní takým 

negatívnym a zlým spôsobom. Ako bolo uvedené predtým v jednom z Dialógov, 

po svojom prepustení z väzenia boli pseudo-tvorcovia veľmi prekvapení a takmer 
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šokovaní, keď videli, ako pokročil vývoj renegátov do toho momentu. Súčasná 

situácia, v ktorej sa pseudo-tvorcovia nachádzajú, odzrkadľuje potrebu niesť 

dôsledky ich aktu fabrikácie renegátov. Táto situácia je odpoveďou na ich otázky 

ohľadom výsledkov a dôsledkov takých fabrikácií. 

Tretia záležitosť, ktorej by Som sa chcel dotknúť, je záležitosť súvzťažností a 

písomného materiálu. Ako si pamätáš, v jednom z neskorších Dialógov, v ktorom 

sme diskutovali o fenoméne pyramíd a o podobných záhadných stavbách 

roztrúsených po zemeguli, vám bolo naznačené, že reprezentovali rôzne duchovné 

súvzťažnosti, ktoré nepriamo, symbolickým spôsobom znázorňovali a vykresľovali 

štruktúru duchovného sveta a všetkého týkajúceho sa povahy života v tom svete. 

Ako pokračoval proces externalizácie života na planéte Nula (v tom čase planéta 

Zem) a tí, ktorí obývali tú planétu, si viac a viac uvedomovali potrebu 

zaznamenávať pravú duchovnú realitu, boli vyvinuté a zavedené metódy písania. 

Pre vašu informáciu, toto bola tá konkrétna doba, v ktorej bolo po prvýkrát v 

histórii vašej planéty vynájdené a uvedené do života jej obyvateľov písanie a 

zaznamenávanie písmom. V tom čase bol účel toho vynálezu jediný — za každú 

cenu zachovať spojenie človečenstva s pravou duchovnou realitou a neskôr s 

pravou pseudo-duchovnou pseudo-realitou. Vynálezcovia tých metód — skrz 

architektonické stavby a písomný materiál — si veľmi dobre uvedomovali, že aby 

pokročili s experimentom, potrebujú mať také spojenie, ak majú vôbec v niečom 

uspieť. 

V tom čase bol písomný materiál štruktúrovaný pomocou rozvinutých 

súvzťažností. Preto tak, ako architektonické stavby vykresľovali duchovnú realitu 

života vo svojich symbolických reprezentáciách, tak isto to robili aj slová 

zaznamenané písmom. Takže, každé použité a zapísané slovo obsahovalo početné 

skryté významy, týkajúce sa nejakých duchovných udalostí alebo čŕt, alebo 

charakteru, alebo štýlu života, aký sa vyskytoval a praktizoval v duchovnom svete 

a neskôr aj v pseudo-duchovnom svete. Pre tú dobu to bol bežný jazyk, pomocou 

ktorého prebiehala komunikácia medzi všetkými svetmi vo všetkých ich 

príslušných dimenziách, vrátane vašej planéty. Kvôli tomuto faktoru tu bolo na 

určitú dobu zachované správne duchovné povedomie pravej duchovnej reality. 

Kvôli tomuto usporiadaniu tiež každý plne poznal a chápal, čo tie korešpondencie 

znamenajú a značia. Nikto nebol neznalý ohľadne ich významu. 

Ako však pokračoval duchovný úpadok a ako plynul experiment s nastoľovaním 

odlišného života, líšiaceho sa od života pozitívneho stavu, začala postupná strata 

chápania jazyka súvzťažností. Bolo to dovolené preto, aby sa novovyfabrikovaní 

ľudia nezmocnili týchto súvzťažností a nepoužili ich nesprávne, alebo aby ich 

nezneužili na svoje vlastné negatívne a sebazničujúce účely. Ľudia boli 

vyfabrikovaní takým spôsobom, že ich prirodzenosť a charakter odzrkadľovali stav 

úplnej nevedomosti a náchylnosti k zneužívaniu, nesprávnemu používaniu a 

skresľovaniu všetkého, na čo by natrafili. Problémom správneho poznania, použitia 

a aplikácie súvzťažností bolo/je to, že ak sú zneužité, nesprávne použité a využité 
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na nevhodné účely, môže to doviesť tých, ktorí by takú vec urobili, k večnému 

zatrateniu. Dôvodom tohto večného zatratenia je fakt, že každý, kto by ich využíval 

so zlým úmyslom, by skončil večným, neodvolateľným popieraním akýchkoľvek 

duchovných faktorov života, ako aj popieraním Absolútneho Bytia a Absolútnej 

Existencie Stvoriteľa. V tom prípade by akákoľvek taká osoba sama seba uväznila 

v nezmeniteľnom rozpoložení, z ktorého by nebolo úniku. Aby Som zabránil, aby 

sa to niekedy stalo, Moja Božská Prozreteľnosť zaistila, že sa stratilo nielen 

správne poznanie významu súvzťažností, ale aj všetok písomný materiál o nich a o 

ich interpretácii. V tom čase, keď boli napísané zákony a procedúry pre použitie a 

aplikáciu súvzťažností, písomný materiál obsahoval aj obsiahlu interpretáciu a 

jasné vysvetlenie významu súvzťažností na všetkých ich úrovniach. 

Vieš si predstaviť, čo by ľudia urobili, keby mali ten jednotlivý písomný materiál k 

dispozícii? Z toho dôvodu boli tie knihy alebo písomný materiál, ktorý obsahoval 

zmienené vysvetlenie a interpretáciu, ukryté a stali sa všetkým na planéte Nula 

nedostupnými. Jediná vec, ktorá z tých čias zostala, boli slová a vety, ktoré 

obsahovali čisté súvzťažnosti. Kľúč pre ich chápanie a interpretáciu bol však 

zneprístupnený. 

Bolo to tak, až kým neprišiel na scénu Swedenborg, ktorému Som zjavil niektoré 

obmedzené aspekty určitých súvzťažností, obsiahnutých napríklad v Biblii a v 

niektorých ďalších takzvaných svätých knihách. Niektoré ďalšie boli zjavené počas 

transmisie Môjho Nového Zjavenia, obsiahnutého vo všetkých tvojich knihách, 

Peter. Ako však vieš, veľa ďalších úrovní toho, čo znamenajú a označujú tie 

súvzťažnosti, je tebe a ľudstvu vo všeobecnosti naďalej nedostupných. Táto 

nedostupnosť je uplatňovaná kvôli vašej vlastnej ochrane a kvôli ochrane ľudstva. 

Pokiaľ naďalej je a existuje negatívny stav vo svojom pseudo-bytí a pseudo-

existencii, táto situácia zostane nezmenená. Správne poznanie, chápanie a využitie 

toho, čo obsahujú súvzťažnosti, nielenže by ohrozilo všetkých, ktorí sú polapení v 

negatívnom stave a v ľudskom živote, ale účinne by to bránilo ďalšej ilustrácii a 

demonštrácii ich povahy a účelu, kvôli ktorému bolo dovolené, aby sa negatívny 

stav a ľudský život vôbec objavili. V tom prípade by plné poučenie sa o ich povahe 

a ich životnom štýle nemohlo byť zavŕšené a zaregistrované v Univerzalite-Toho-

Všetkého alebo vo Večnom-Strážcovi-Toho-Všetkého. V dôsledku toho by sa 

nemohla uskutočniť ani aktivácia plnosti a kompletnosti života pozitívneho stavu. 

A posledný stručný komentár, ktorý by Som chcel učiniť, je o podobenstve, ktoré 

bolo zaznamenané v Lukášovi, kapitola 16, verše 1 – 9, o význame ktorého sme 

diskutovali v Šesťdesiatom Dialógu. Týka sa to správcovej snahy znížiť výšku dlhu 

na úpisoch dlžníkov. Okrem toho, čo bolo o ňom povedané v zmienenom Dialógu, 

znamená aj niečo ďalšie, čo má rozhodujúci duchovný význam. Výška dlhu, ktorý 

má negatívny stav voči pozitívnemu stavu, je taká, že na jeho súčasnej úrovni 

nemôže byť splatený. Preto, keby sme Ja alebo ktokoľvek v pozitívnom stave, 

alebo vy ako Moji praví predstavitelia požadovali, aby vyplatil plnú výšku svojich 

dlhov, nesplatil by ich. V tom prípade by na základe pravidiel duchovných zákonov 
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nikto v negatívnom stave nemohol byť spasený alebo vyvedený z jeho života. 

Museli by tam zostať naveky, aby platili alebo aby niesli následky za to, čo si 

nahromadili počas svojho negatívneho a zlého života. Ako vieš, ak by bolo 

dovolené, aby sa niečo také stalo, ani pozitívny stav by nemohol byť aktivovaný vo 

svojej plnosti a kompletnosti. Preto na základe podmienok Môjho 

Bezpodmienečného Absolútneho Milosrdenstva a Odpustenia dovolím zníženie 

toho dlhu na úroveň, ktorá je plne splatiteľná. V tomto prípade to znamená, že 

všetci dobrovoľní účastníci v negatívnom stave ponesú následky svojho 

negatívneho a zlého životného štýlu len do tej miery, ktorá je znesiteľná a 

dostačujúca pre potrebu ilustrácie a poučenia pre všetkých, hoci by si na základe 

svojich ničomných skutkov zaslúžili, aby boli za ne trestaní oveľa dlhšiu dobu — 

ak nie naveky. A toto je všetko, čo by Som dnes chcel komentovať. Môžeš, Peter, 

klásť svoje vlastné otázky. 

Peter: Nedávno, pred pár dňami, si niektorí čitatelia týchto Dialógov všimli, že 

pociťujú únavu, vyčerpanie a nedostatok energií. Ďalší pociťujú osamelosť, smútok 

a opustenosť. Ešte ďalší sú deprimovaní všemožnými vyčerpávajúcimi fyzickými, 

a snáď dokonca duševnými stavmi alebo chorobami. Sú nejaké duchovné dôvody 

pre tieto nepriaznivé stavy, prežívané niektorými, alebo väčšinou z nás? 

Pán Ježiš Kristus: Nuž, Peter, ako vieš, v žiadnom položení, či už duchovnom, 

duševnom, sexuálnom, fyzickom, sociálnom, materiálnom, atď., neexistuje nič, čo 

by nemalo nejaké dôležité príčiny. V prípade tých, ktorí sa cítia akosi unavení, 

vyčerpaní a bez energie, je to odzrkadlením vášho intenzívneho angažovania sa v 

konflikte, ktorý sa odohráva medzi pseudo-tvorcami a renegátmi, čo sa zobrazuje 

vo vojnovom ťažení NATO v Juhoslávii a Kosove. Ako si pamätáš z predošlého, 

bolo vám povedané, vlastne bolo vám odporučené, aby ste všetky svoje energie 

presunuli na pomoc pseudo-tvorcom v ich boji s renegátmi a aby ste im prispeli, 

ako je len možné. Tí z vás, ktorí si túto radu zobrali k srdcu a ktorí dávajú seba a 

svoje energie k dispozícii pseudo-tvorcom na ten účel, ako aj na niektoré ďalšie 

dôležité účely, zažívajú toto nutné vyčerpanie svojich energií. Samozrejme, na 

svojej vedomej úrovni si neuvedomujete, do akej miery a ako im vaše energie 

pomáhajú a podporujú ich a ako sú dávané a prenášané na pseudo-tvorcov. Len na 

duchovnej, najvnútornejšej úrovni existuje také uvedomenie. Dôvodom toho, že si 

tento proces vôbec vedome neuvedomujete, je fakt, že keby ste mali vedome 

vedieť o všetkých aspektoch vášho angažovania sa, ako aj o tom, čo sa skutočne 

odohráva na ostatných úrovniach rôznych dimenzií zmieneného konfliktu, fyzicky 

by ste neboli schopní prežiť. Účinok toho poznania by bol neznesiteľný a 

nepochopiteľný pre ľudské aspekty vašej prirodzenosti. Je to teda pre vašu vlastnú 

bezpečnosť a prospech, že si — plne alebo vôbec — neuvedomujete svoje 

angažovanie sa v tomto konflikte. Opäť sa vám radí, aby ste sa obrátili na Mňa, 

alebo aby ste sa sústredili na Moju prítomnosť v sebe, vizualizujúc si alebo 

mysliac, alebo cítiac, alebo predstavujúc si, alebo čokoľvek, čo je vaším spôsobom, 

že sa Ma dotýkate a že sa prostredníctvom toho dotyku napájate na Moje 
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Absolútne Pozitívne Energie, dobíjajúc sa nimi do takej miery, do akej ich 

potrebujete. Ja určím, samozrejme, mieru vašich potrieb v tomto ohľade. Odporúča 

sa vám, aby ste to urobili vždy počas tohto časového obdobia a vždy, keď sa budete 

cítiť unavení a zbavení svojej životnej sily a energií. Tak budete schopní 

pokračovať vo svojej práci pre Mňa a v synergii s pseudo-tvorcami bez 

akéhokoľvek prerušenia. Pamätajte si, prosím, že toto je veľmi rozhodujúca doba a 

že je potrebné, aby ste sa angažovali v najväčšej možnej miere. Na vašej ľudskej 

úrovni nemáte absolútne potuchy, aká je táto doba dôležitá. Jej nesmierna 

dôležitosť by bola nad vašu súčasnú schopnosť pochopiť alebo porozumieť tomu. 

Preto vás vo všetkej pokore a poníženosti prosím, aby ste vydržali trochu dlhšie a 

aby ste sa nevzdávali, alebo aby ste neprestali poskytovať podporu prostredníctvom 

vašich vlastných osobných energií zmienenej veci. 

Tí z vás, ktorí práve zažívajú pocity osamelosti a túžby mať niekoho fyzicky vedľa 

seba alebo pri sebe, s úmyslom zdieľať svoj život a všetko, čo máte, sú z nejakých 

svojich vlastných veľmi dôležitých duchovných dôvodov v tej pozícii. Počas tejto 

rozhodujúcej doby by bol akýkoľvek iný stav, než zažívate práve teraz, pre vaše 

duchovné, duševné a fyzické blaho a zdravie škodlivý. Nezáleží na tom, čo si 

vedome myslíte alebo cítite, nezáleží na tom, nakoľko si myslíte, že by bolo 

príjemné a krásne byť s niekým za účelom zdieľania na všetkých úrovniach svojho 

života, opak by bol pravdou. Váš život by sa stal tak neznesiteľným, tak biednym a 

tak nešťastným, že by ste vôbec netúžili pokračovať v ňom. Preto sa vám 

odporúča, aby ste sa prestali ľutovať a aby ste si uvedomili, že myslieť si alebo 

cítiť, že ste sami, je ilúziou vašej fyzickej vedomej mysle. Prosím vás, aby ste mali 

neustále na pamäti, že naveky nikdy nie ste sami. Neustále ste obklopení členmi 

svojej duchovnej rodiny, členmi Nového Vesmíru a všetkými členmi svojej 

domovskej základne, z ktorej ste sa inkarnovali na planétu Nula. Najdôležitejšie je 

však to, že Ja som vždy s vami, na nepretržitej báze. Ak sa budete cvičiť v takomto 

myslení, vaša osamelosť a pocity zúfalstva sa rozplynú. Súčasne si uvedomíte, že 

by ste mali byť vďační a mali by ste oceniť, že navonok, na vašej fyzickej úrovni 

sa s nikým neangažujete, pretože tým, že sa neangažujete, vyhýbate sa niečomu 

veľmi nebezpečnému pre celý váš život. Uvážte, prosím, tieto faktory a prijmite 

svoj osud taký, aký v súčasnosti je. Koniec koncov, súhlasili ste s tým, že zažijete 

takéto zážitky.  

A to isté platí pre tých z vás, ktorí majú nejaké veľmi nepríjemné, bolestivé a 

vyčerpávajúce fyzické a/alebo duševné stavy. V konečnom zmysle slúžia všetky 

tieto nepriaznivé stavy nejakému ochrannému účelu. Opäť, nemáte ani poňatia, 

akým druhom nebezpečenstiev sa vyhýbate tým, že dovolíte, aby ste mali také 

stavy. Ohľadom dôvodov, ktoré sú v pozadí týchto stavov, je toho, samozrejme, 

oveľa viac, než bolo povedané vyššie. Z bezpečnostných dôvodov by však bolo pre 

vás predčasné vedieť, prečo bolo pre vás nevyhnutné podrobiť sa týmto stavom, či 

už fyzickým (ako je napríklad rakovina, reumatizmus, skleróza multiplex, poruchy 

vnímania, srdcové choroby, vysoký krvný tlak a mnohé iné), alebo duševným (ako 
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sú napríklad pocity úzkosti, depresia, melanchólia, starosti, atď.), alebo duchovným 

(ako sú napríklad pochybnosti o sebe, o svojom duchovnom stave, o svojej 

duchovnej hodnote, o svojej role a pozícii, atď.). Pamätajte si, prosím, že z 

nejakých dôležitých duchovných dôvodov ste súhlasili s tým, že ich budete mať a 

že ich zažijete. Nakoľko má tento aspekt našej diskusie čisto individualizovanú a 

zosobnenú konotáciu, v tomto jednotlivom čase by nebolo osožné povedať o tom 

viac. Z toho dôvodu by Som odporúčal, aby sme pre dnešok skončili a pokračovali 

v našom rozhovore niekedy inokedy. Želám vám všetkým veľmi príjemný a 

inšpirujúci deň. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi, veľmi, veľmi pekne za Tvoj vstup v týchto 

záležitostiach. 
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Šesťdesiaty Druhý Dialóg 
 

4. apríla 1999 

 

Peter: Nuž, dnes tradične oslavujeme Tvoje zmŕtvychvstanie. Michael M. z 

Massachusetts položil niektoré zaujímavé otázky, ktoré sa priamo týkajú tejto 

udalosti, zaznamenanej napríklad v Evanjeliu Podľa Jána. Jeho ďalšie otázky sa 

týkajú niektorých Tvojich zázračných skutkov z čias Tvojho pobytu na planéte 

Nula. Než sformulujem jeho otázky, možno máš Ty niečo, čím by Si prispel, 

pokiaľ ide o fakt Tvojho vzkriesenia. 

Pán Ježiš Kristus: Máš pravdu, Peter, a ďakujem ti za túto príležitosť stručne 

rozviesť tú udalosť. Ak sa pozorne pozrieš na Moju účasť v Mojom Stvorení a 

pseudo-živote negatívneho stavu a ľudskom živote v tomto časovom cykle, 

všimneš si, že počas súčasného časového cyklu sa odohrali tri najdôležitejšie a 

najvýznamnejšie udalosti. Tie udalosti úplne a kompletne zmenili smerovanie dejín 

Môjho Stvorenia aj pseudo-stvorenia. Kvôli nim nie je nič také isté, ako bolo 

predtým. Prvou udalosťou bolo Moje inkarnovanie sa do celého Môjho Stvorenia. 

Vyvrcholilo inkarnovaním sa na planétu Nula do finálneho produktu negatívneho 

stavu — ľudského života — a pomocou neho do celej Zóny Vymiestnenia a 

všetkých jej Pekiel. Táto jednotlivá udalosť Mi umožnila zažiť život tak, ako ho 

zažívali všetky sentientné entity vo svojom relatívnom položení. Dovolila Mi tiež 

zažiť život tak, ako ho zažívali ľudia a všetky tvory a sub-tvory negatívneho stavu. 

Potreba tejto skúsenosti bola vysvetlená v jednom z predošlých Dialógov. Táto 

jednotlivá udalosť súčasne pripravila veľmi dôležitý predpoklad pre každého v bytí 

a existencii a pseudo-bytí a pseudo-existencii, aby zažil Moju Pravú Prirodzenosť 

zo svojej vlastnej osobnej a individualizovanej úrovne. Tiež, aby bola všetkým 

poskytnutá príležitosť nadviazať a mať so Mnou veľmi osobný a intímny vzťah. 

Druhou najdôležitejšou udalosťou bolo Moje zažitie niečoho, čo nebolo zavedené 

vôbec nikde a v žiadnom čase, čo však bolo vynájdené a zahájené procesom 

aktivácie negatívneho stavu a učinené stavom života vo finálnom produkte jeho 

pseudo-tvorivého úsilia — v ľudskom živote. Vám je to známe ako proces 

umierania a smrti. Pretože Som prijal typický ľudský život, musel Som prijať aj 

čosi, čo je vrodené ľudskému životu — umieranie a smrť. Tento proces je veľmi 

podivný fenomén. Ako vieš, neexistuje nikde v Mojom Stvorení. Proces umierania 

a smrti je odzrkadlením, ilustráciou a demonštráciou pravej povahy negatívneho 

stavu a jeho ľudského života. Odzrkadľuje pominuteľnosť, dočasnosť a rozklad 

všetkého, čo je vrodené povahe negatívneho stavu a ľudského života. Pretože sú 

umieranie a smrť tak typické pre ľudský život, aby Som ho zažil plne a kompletne, 

bolo pre Mňa nevyhnutné, aby Som Sa podrobil tomu zážitku v jeho najplnšom 

rozsahu. 
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Avšak, umieranie a smrť, pretože sú vynálezom negatívneho stavu, slúžia tiež ako 

jediná možná brána pre vstup na ostatné úrovne negatívneho stavu. Tu musíte jasne 

pochopiť, že jediný spôsob, ako vojsť do negatívneho stavu z pozície ľudského 

života, je prostredníctvom procesu smrti a umierania. Akákoľvek iná cesta, alebo 

keby Som chcel do neho vstúpiť akýmikoľvek inými prostriedkami než ľudskými, 

skončilo by to totálnou anihiláciou každého, kto sa nachádza v negatívnom stave. 

Len najexternejšia pozícia, tak vrodená prirodzenosti ľudského života, mohla 

poskytnúť a skutočne poskytla po tú dobu prostredníctvom relatívnej kondície 

Mojej Absolútnej Božskej Kondícii také prostriedky, ktoré zakryli a ochránili 

každého v Peklách pred tým, aby utrpel ujmu alebo aby bol zničený. Nakoľko je 

ľudský život najdefinitívnejším vyjadrením tejto najexternejšej kondície, bol to 

ľudský život, ktorý Mi umožnil uskutočniť Moje poslanie v Peklách. Žiadne iné 

prostriedky neboli v tom čase ani v žiadnom inom čase k dispozícii. 

Ďalším dôležitým bodom, ktorý si tu treba uvedomiť, je to, že povaha umierania a 

smrti, vrodených ľudskému životu, vytvorila vo všetkých, ktorí ich zažívajú, pocit 

záveru, konca, nezvratnosti a straty života. A pretože ľudský život je zakotvený vo 

fyzickom prežívaní všetkých svojich vnemov, vytvára to v jedincovi falošný 

dojem, že umieranie a smrť sú skutočnou realitou na všetkých úrovniach 

jedincovho bytia a existencie, bez akejkoľvek nádeje pokračovať v tom type života 

— na fyzickej úrovni. Táto situácia vedie k predpokladu, že žiadny iný život ako 

fyzický nie je možný alebo uskutočniteľný. Jedným z dôležitých dôvodov Môjho 

inkarnovania sa do špecifického ľudského života bolo vyvrátenie tejto falošnej 

viery a tejto ilúzie, ktorú boli ľudia náchylní mať. Preto Som demonštroval 

nepravdivosť tohto názoru zdolaním smrti prostredníctvom procesu vzkriesenia 

Môjho fyzického tela. Táto jednotlivá udalosť dokázala nad akýkoľvek tieň 

pochybnosti, že v pravej realite života, v živote, ktorý pramení z Môjho 

Absolútneho Života, nič také ako umieranie a smrť neexistuje. Ak zvážite logický 

konštrukt predpokladu existencie Absolútneho Života, slovo ,Absolútny‘ a to, čo 

obsahuje a znamená, vylučuje akúkoľvek možnosť akéhokoľvek stavu 

znamenajúceho koniec — ako je napríklad umieranie a smrť. Lebo, keby také 

niečo bolo možné v absolútnom zmysle, čiže ak by mala existovať koniec 

znamenajúca a všetko končiaca smrť, potom by nebol mysliteľný alebo možný ani 

absolútny stav. Vzájomne sa vylučujú. 

Jedným z dôležitých dôvodov, prečo bolo pre Mňa nevyhnutné, aby Som vstal z 

mŕtvych v ľudskom fyzickom tele, bolo to, že ľudské fyzické telo znamená a 

spríkladňuje najexternejšie faktory negatívneho stavu. Procesom Môjho fyzického 

zmŕtvychvstania vo Svojom ľudskom fyzickom tele Som v ľudskom živote a v 

negatívnom stave vo všeobecnosti vytvoril predpoklad, ktorý umožnil a umožní, 

keď príde čas, eliminovať z ich života tak pojem, ako aj proces umierania a smrti. 

Len niekto, kto je Absolútny a kto Sa podrobí tomuto zážitku, vie a môže vytvoriť 

taký rozhodujúci predpoklad. Takže, procesom Svojho fyzického zmŕtvychvstania 
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Som vytvoril nanajvýš dôležitý predpoklad v ľudskom živote a v negatívnom 

stave, na základe ktorého budú umieranie a smrť večne zrušené. 

Toto, samozrejme, nebol jediný dôvod Môjho zmŕtvychvstania. Ako vieš, týka sa 

tiež najdôležitejšieho faktora, získania Mojej Novej Prirodzenosti. Tento faktor bol 

obšírne opísaný v Druhej Kapitole Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista. 

A toto nás privádza k tretej najdôležitejšej udalosti, ktorá sa odohrala počas tohto 

časového cyklu. Po Mojom vzkriesení sa začal proces večnej zmeny Mojej 

Prirodzenosti. Ako vieš, bol zavŕšený až na Vianoce v roku 1987. Vyvrcholil tiež 

začatím transmisie konečnej časti Môjho Nového Zjavenia, odzrkadľujúceho sa v 

jeho troch zdrojoch, ktorým predchádzalo deväť predošlých kníh, ktoré si ty, Peter, 

napísal a ktoré som Ja inšpiroval. Význam Mojej Novej Prirodzenosti bol podrobne 

rozvedený veľakrát v Mojom Novom Zjavení. Tu to nie je potrebné opakovať. 

Než prikročím k zodpovedaniu Michaelových dôležitých otázok, chcel by Som 

učiniť ešte jeden komentár. Ako vieš, za čas Môjho zmŕtvychvstania sa považuje 

obdobie jari. Toto nie je náhoda. Jar znamená začiatok nového života a vytvorenie 

všetkého sčerstva a nanovo. V Mojom prípade to zvestovalo začiatok procesu 

večnej absolútnej zmeny Mojej Prirodzenosti a ustanovenie Mojej Novej 

Prirodzenosti. Tak ako bol čas Vianoc zaradený do obdobia trvania najtemnejšieho 

a najmŕtvejšieho ročného obdobia na severnej pologuli, takým istým spôsobom 

bolo Moje víťazstvo nad umieraním a smrťou, čiže nad celým negatívnym stavom 

a nad ľudským životom, zaradené do obdobia jari, aby sa ilustrovala dôležitá 

duchovná súvzťažnosť tých období. 

A teraz, Peter, môžeš položiť Michaelove otázky. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za toto vysvetlenie. Michaelove otázky rozdelím 

do troch častí. Prvá a tretia časť by mali byť zodpovedané ako posledné, pretože sa 

buď netýkajú Tvojho vzkriesenia, alebo sa týkajú niečoho, čo sa stalo pár rokov po 

Tvojom vzkriesení. Avšak druhá časť sa ho priamo týka, a z toho dôvodu začnem 

tou časťou. Týka sa to 20. kapitoly v Jánovi. Ján 20:1 začína vyhlásením: ,V prvý 

deň týždňa‘. Existuje nejaký význam, prečo to bolo v prvý deň týždňa? 

Pán Ježiš Kristus: Samozrejme, Peter. Všetko vôbec, čo je zaznamenané v 

Evanjeliách, má veľmi dôležitý duchovný význam. Moje vzkriesenie sa udialo v 

prvý deň v týždni. Bolo to v ten istý deň, skoro ráno, zatiaľ čo bola ešte stále tma, 

keď Moja priateľka Mária Magdaléna prišla k hrobu, kde bolo pochované Moje 

fyzické telo. ,Prvý deň v týždni‘ znamená nový začiatok v súčasnom pokračujúcom 

časovom cykle. ,Prvý deň‘ znamená na počiatku toho nového samého začiatku, a 

,týždňa‘ znamená, že sa to bude odohrávať počas súčasného časového cyklu. Niečo 

nanajvýš významné sa chystalo udiať, čo by úplne zmenilo celé dejiny Môjho 

Stvorenia a pseudo-stvorenia. To, že to bola Mária Magdaléna, kto prišiel prvý k 

Môjmu hrobu, znamená, že do popredia Môjho procesu Spasenia, ktorý bol 

umožnený na základe faktora Môjho fyzického vzkriesenia a Môjho podrobenia si 
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negatívneho stavu a ľudského života, budú uvedené milosrdenstvo, súcit a empatia. 

Mária Magdaléna predstavuje v tejto jednotlivej konotácii tieto Božské 

Charakteristiky. To, že bola ešte tma, keď prišla k môjmu hrobu, znamená, že 

uvedomenie si dôležitosti faktu, prečo Som musel a potreboval zažiť proces 

umierania a smrti, sa ešte stále nezaregistroval v mysliach nikoho ani v pozitívnom 

stave, ani v negatívnom stave. To, že Peter a Ján boli druhí, ktorí prišli k Môjmu 

hrobu, potom, ako ich Mária Magdaléna informovala, že v hrobe nenašla Moje 

telo, znamená, že všetky ostatné atribúty Mojej Božskej Prirodzenosti, 

predstavované tu Petrom a Jánom, budú podstupovať fundamentálne zmeny, 

založené a prameniace z Môjho Absolútneho Milosrdenstva, Súcitu a Empatie. 

Budú zakorenené v Mojej Absolútnej Božskej Dobrote a Láske (Ján) v spojení s 

Mojou Absolútnou Božskou Múdrosťou a Pravdou (Peter). Petrov a Jánov 

spoločný beh znamená duchovné manželstvo Božskej Lásky a Dobra a Božskej 

Múdrosti a Pravdy, ktoré ohlasuje pomoc všetkým tým, ktorí potrebujú byť spasení 

z pazúrov negatívneho stavu. To, že Ján nakoniec predbehol Petra a prišiel k hrobu 

prvý, znamená, že Božská Láska a Dobrota musia udávať tón v procese Môjho 

Spasenia všetkých, pretože len z pozície čistej bezpodmienečnej lásky môže byť 

iniciované niečo tak monumentálnej povahy. Keď je to už iniciované, nasleduje 

čistota bezpodmienečnej múdrosti, aby nastolila najúčinnejšie prostriedky pre 

dosiahnutie tohto konečného cieľa. 

To, že keď sa Ján zohol a nazrel do hrobu, videl tam ležať plátenné plachty, 

nevstúpiac však dnu, znamená, že Božská Láska a Dobrota uznávajú, že pravda tej 

udalosti nepramení alebo nevzniká vo vonkajšku, alebo v negatívnom stave vo 

všeobecnosti, predstavovanom tu hrobom (negatívny stav) a plátennými plachtami, 

ktoré tam ležali (vonkajšok). Zohnutie sa v tejto jednotlivej konotácii znamená 

uznanie a prijatie potreby, aby bolo Moje Božské vo vonkajšku a aby ten 

vonkajšok začlenilo do Mojej Prirodzenosti. Nevstúpenie dnu znamená vernosť 

faktu, že táto potreba nepramení z vonkajška samotného, ale z Môjho Božského 

Vnútrajška. To, že potom prišiel Šimon Peter, nasledujúc Jána, a vošiel do hrobu, 

znamená, že pomocou Mojej Božskej Múdrosti a Pravdy Som bol schopný vstúpiť 

do negatívneho stavu a ľudského života a začleniť ich životy do Seba, po ich 

očistení od prekliatej pozície bytia len vo vonkajšku. To ale tiež znamená, že Moja 

Božská Múdrosť a Pravda sú tým, čo pripravuje cestu pre vytvorenie priaznivých 

podmienok pre Moju Božskú Lásku a Dobrotu, aby tiež zaujali pozíciu vo 

vonkajšku, v negatívnom stave a v ľudskom živote, čo je tu označované tým, že 

Ján nasleduje Petra do hrobu a vidí všetky časti odevu pekne a poriadne zložené a 

uložené v hrobe. Pekne a poriadne zložené tiež znamená, že Som nastolil pevný 

poriadok a nové zákony, ktorými sa od toho momentu musel život negatívneho 

stavu a ľudský život riadiť. Znamená to tiež uvedenie všetkého do poriadku vo 

všetkých Peklách, aby tam bol vytvorený predpoklad pre elimináciu negatívneho 

stavu, keď príde čas. 
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Ján 20:17: ,Ježiš jej povedal (Márii Magdaléne): „Nedrž sa Ma, lebo Som ešte 

nevystúpil k Svojmu Otcovi; choď však k Mojim bratom a povedz im, že 

,Vystupujem k Svojmu Otcovi a vášmu Otcovi, a k Svojmu Bohu a vášmu Bohu‘.“‘ 

Obsah tohto jednotlivého verša sa týka výlučne procesu zjednotenia všetkého, čo 

Som získal počas Svojho vtelenia sa na planétu Nula a počas Svojho pobytu v 

Peklách, s Mojou Božskou Esenciou a Božskou Substanciou, z ktorých Som 

zostúpil na ľudskú úroveň a ktoré sú tu označované ako ,Môj Otec‘ (Božská 

Esencia) a ,Môj Boh‘ (Božská Substancia). V čase Môjho rozhovoru s Máriou 

Magdalénou Som bol ešte stále v stave separácie od nich. To, že Som ju požiadal, 

aby sa Ma nedotýkala alebo aby sa Ma nedržala, znamená, že v stave separácie by 

uznanie Môjho vtedajšieho stavu priľnutím k nemu znamenalo dať tú separáciu do 

trvalej modality. Toto bolo prorockým varovaním pre všetkých Mojich následných 

prívržencov, aby neoddeľovali Môj vtedajší stav od jeho Božskej Esencie a 

Božskej Substancie a aby Ma nepovažovali za niekoho, kto je od nich, alebo v 

tomto prípade od Môjho Otca a Môjho Boha odlišný. To, že Som dodal tiež ,váš 

Otec a váš Boh‘, znamená, že život všetkých ostatných pochádza vo svojej 

pozitívnej konotácii z tej Esencie (Otca) a z tej Substancie (Boha). To, že Som ich 

nazval ,bratmi‘, znamená moje uznanie, že sú všetci príbuzní Môjmu Absolútnemu 

Stavu a že zažitím ich života z ich pozície Som Sa vyrovnal ich položeniu. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za toto vysvetlenie. Tretia časť otázky sa týka 

samotného Jána a dôvodu, že sa nikdy nenazval Jánom, ale namiesto toho o sebe 

hovoril v tretej osobe (Ján 20:3-10, a Ján 21:20) a sám sa označoval len ako niekto, 

koho Si miloval a kto sa Ti pri večeri opieral o hruď. 

Pán Ježiš Kristus: Táto situácia odzrkadľuje pravú povahu Pokory a Nevinnosti, 

ktoré sú atribútmi lásky a dobroty a feminity. Všetkých, ktorí predstavujú také 

atribúty, hlboko milujem a sú na Mojej hrudi, obrazne povedané. Chápeš, také 

atribúty pochádzajú zo samotného Môjho srdca, čiže zo samotnej Mojej Esencie. 

Sú zdrojom života. Pretože milujem život, akýkoľvek život, v Absolútnom zmysle, 

nosím tiež ten život na Svojej hrudi alebo vo Svojom srdci, z ktorého ho vyžarujem 

do všetkých ostatných. Láska a Dobrota si nerobia reklamu u nikoho. Ony 

jednoducho sú! Preto Ján nikdy nenaznačil, že on je tým, kto má túto rolu a 

reprezentáciu. Aby sa ilustrovalo, že vo Mne neexistuje rozdiel medzi Mojou 

Absolútnou Maskulinitou a Absolútnou Feminitou a že sú vo Mne skutočne 

rovnoprávne a jedno a to isté, bol vybraný Ján, aby predstavoval Môj feminínny 

aspekt z tej strany jeho prirodzenosti, ktorá v ňom obsahovala feminínny princíp. 

Takže, ako z tých veršov vidíte, Ján o sebe hovoril len ako o Mojom učeníkovi, 

ktorého Som miloval. Toto označenie tiež upozornilo na fakt, že nikto sám/sama od 

seba a sám/sama osebe nedokáže alebo nemôže byť zdrojom svojej vlastnej lásky a 

dobroty. Len tým, že uzná, že láska a dobrota pochádzajú a pramenia zo Mňa, čiže 

tým, že bude Mojím učeníkom, môže skutočne milovať a byť dobrý. A toto je 

všetko, čo ste pripravení vedieť o diskutovanej záležitosti. 
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Peter: Znovu, veľmi pekne Ti ďakujem za toto zaujímavé vysvetlenie. Prvá časť 

Michaelovej otázky sa týka nasýtenia päťtisíc mužov piatimi bochníkmi chleba a 

dvoma rybami v jednom prípade a štyritisíc mužov, okrem žien a detí, siedmimi 

bochníkmi a pár malými rybami v ďalšom prípade. Tieto dve udalosti sú 

zaznamenané v Matúšovi 14:15-21 a v Matúšovi 15:32-38; a opätovne zopakované 

v Matúšovi 16:8-11. Tiež v Jánovi 6:5-13. Ján upresňuje, že to boli jačmenné 

bochníky. Majú tieto udalosti nejaký význam? 

Pán Ježiš Kristus: V citovaných udalostiach sú obsiahnuté hlboké duchovné 

tajomstvá, ako aj duchovné súvzťažnosti. Niektoré z nich môžu byť v tejto dobe 

zjavené. Niektoré je pre vás predčasné vedieť. Venujme sa tým, ktoré možno zjaviť 

a pochopiť. Ako vidíš, sú opísané dve udalosti podobnej povahy. V oboch 

prípadoch došlo k nasýteniu zástupu, ale s rôznym počtom tých, ktorí boli do jeho 

procesu zapojení. Tieto dve udalosti majú úplne odlišný duchovný význam. Jedna 

sa odohráva z pozície Mojej Božskej Lásky, druhá sa odohráva z pozície Mojej 

Božskej Múdrosti. Avšak, obidve sa odohrávajú v ľudskom živote, v najväčšom 

zovňajšku a v negatívnom stave vo všeobecnosti. 

Všeobecným významom tých udalostí je to, že Svoju Lásku, darcu života, a Svoju 

Múdrosť, darcu svetla, poskytujem aj všetkým v negatívnom stave a v ľudskom 

živote. Toto teda znamená, že Moja Láska a Múdrosť sú všeobsiahle. Chlieb 

znamená vo všeobecnosti dobrotu života a jačmenný chlieb upresňuje, že je to 

prírodná dobrota. Ryby znamenajú vo všeobecnosti najexternejšie aspekty 

prírodnej pravdy. To, že tam bolo v jednom prípade len päť bochníkov chleba a 

dve malé ryby, znamená prirodzenosť negatívneho stavu a ľudského života, ktorá 

dokonca aj v najexternejších prírodných stavoch dobra a pravdy obsahuje určité 

veľmi nepatrné množstvo dobra a pravdy. Znamená to ale tiež, že negatívny stav a 

ľudský život nie sú absolútne zlé a negatívne. Obsahujú v sebe malé zvyšky 

dobroty a nejaký nepatrný stupeň pravdy. Inak by nemohli žiť a fungovať. Moje 

nasýtenie ich za tých minimálnych podmienok znamená, že využijem tie zvyšky, 

aby Som im poskytol všetky aspekty Svojej Nebeskej, Duchovnej a Prírodnej 

Dobroty a Pravdy, ktoré ich spasia z ich pseudo-života. Sadnutie si, aby sa najedli 

tohto chleba a rýb, znamená prijatie faktu, že len na základe Môjho vlastného 

zásahu a Mojím usporiadaním všetkého v negatívnom stave a v ľudskom živote do 

náležitého poriadku môžu byť všetci spasení z večného zotrvávania v takom 

pseudo-živote. Päť bochníkov chleba znamená minimálne množstvo potrebné pre 

zachovanie zdania života v negatívnom stave a v ľudskom živote. Sedem 

bochníkov znamená maximum všetkého dobra, ktoré môže byť obsiahnuté v 

pseudo-živote a v ľudskom živote, a nič viac. Dve ryby znamenajú minimum 

uvedomenia si akejkoľvek pravdy, ktorá je k dispozícii všetkým v negatívnom 

stave a v ľudskom živote a ktorú je potrebné udržať v ich položení, aby sa v nich 

zachovala schopnosť byť spasení. Pár malých rýb znamená maximum všetkého z 

prírodnej vonkajšej pravdy, čo môže byť vôbec obsiahnuté v pseudo-živote a v 

ľudskom živote. Päťtisíc znamená tú časť pozitívnych energií, ktorá bola odrezaná 
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od pozitívnych energií a využitá na založenie pseudo-života negatívneho stavu a 

ktorá bude spôsobilá pre konverziu do pozitívneho stavu, čiže pre konverziu ako 

jednoliaty celok, predstavovaný číslom päťtisíc. Na pseudo-živote negatívneho 

stavu sa nerozhodol zúčastniť nekonečný počet, ale len jeho veľmi malá časť. 

Štyritisíc znamená všetky aspekty ľudského života, ktoré potrebujú byť nasýtené 

dobrotou a pravdou, aby boli očistené od všetkých ich ziel a neprávd. ,Okrem žien 

a detí‘ znamená, že negatívny stav a ľudský život vkladajú všetok význam života a 

chápanie toho, o čom je vlastne život, do vonkajšieho, vedeckého výskumu a 

objasňovania, tu vykresleného mužmi; s veľmi malým ohľadom na vnútorný, 

intuitívny a hlboký náhľad umožňujúci stav poznania, že niečo je tak, ako to je, a 

prečo je to tak; tu predstavovaný ženami a malými deťmi. To, že bolo zozbieraných 

12 košov zvyškov, znamená, že neexistuje žiadne obmedzenie toho, koľko Mojej 

Božskej Lásky a Dobroty je k dispozícii všetkým, ktorí túžia byť nasýtení Mojím 

Životom. Dvanásť znamená kompletnosť a úplnosť akéhokoľvek stavu, ktorý je 

nevyčerpateľný a trvá naveky. Toto je všetko, čo potrebujete v tejto dobe vedieť o 

tejto záležitosti. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za všetko. Je dnes ešte niečo? 

Pán Ježiš Kristus: Nie, Peter, to bude nateraz všetko. Prajem ti príjemný deň. 
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5. apríla 1999 

 

Peter: Dnes musím položiť nejaké otázky v mene Dr. Beth Ann Voienovej a Dana 

Barbu. Než sa im však budem venovať, chcel by som sa opýtať najskôr Teba, či 

nemáš niečo dodať alebo spresniť ohľadom čohokoľvek, o čom sme diskutovali 

alebo uvažovali predtým. 

Pán Ježiš Kristus: Ďakujem ti, Peter, že si sa Ma najskôr opýtal. Chcel by Som 

uviesť niektoré dodatočné komentáre ohľadom záležitosti Môjho zmŕtvychvstania, 

ktorému predchádzal Môj vstup do Pekiel pseudo-tvorcov a na všetky ostatné 

úrovne Pekiel. Ako si pamätáš, jediná cesta, ako vlastne z pozície ľudského života 

vstúpiť do pekiel a byť v nich hmatateľne prítomný, je buď prostredníctvom smrti 

— vynálezu Pekiel — alebo prostredníctvom svojho ducha a duše, vo väčšine 

prípadov bez vedomého uvedomenia si takej prítomnosti a práce v nich. Ľudské 

fyzické telo ako také a samo osebe nemožno premiestniť z jeho planetárneho 

prostredia do nejakej inej, nefyzickej dimenzie. Dokonca aj v medziach fyzickej 

dimenzie je viazané biologickými, chemickými a atmosférickými a ďalšími 

podobnými podmienkami, ktoré sú štrukturálne zakorenené v prirodzenosti planéty 

Nula. Takže, aby mohol jedinec hmatateľným a vnímateľným spôsobom, pomocou 

všetkých modalít svojej mysle vstúpiť do akýchkoľvek iných dimenzií, ľudské 

fyzické telo musí zomrieť alebo byť odložené bokom buď na trvalej, alebo na 

dočasnej báze. 

V Mojom jednotlivom prípade bolo nutné zvoliť si prvý spôsob vstupu do Pekiel 

— pomocou fyzickej smrti Môjho fyzického tela. Dôvod pre túto voľbu je vo fakte, 

že smrť je najvýznamnejším stavom a procesom ľudskej skúsenosti, ktorý musia 

nevyhnutne zažiť všetky ľudské bytosti. Ľudský život je v skutočnosti od samého 

svojho počiatku v procese umierania, vyvrcholiac skutočnou smrťou jeho 

fyzického tela, prostredníctvom ktorého sa ľudský duch a duša zhosťujú svojho 

života počas bytia na planéte Nula. Kvôli tejto situácii a pretože taká skúsenosť je 

neoddeliteľná od ľudského života, a pretože Som sa rozhodol byť v ľudskom 

živote, musel Som si tiež zvoliť ľudský spôsob umierania a samotnej smrti. 

Chýbanie akejkoľvek skúsenosti ľudskej povahy, v tomto prípade chýbanie 

zážitku, ktorý je najintegrálnejšou súčasťou ľudského života — umierania a smrti, 

by Ma pripravilo o zažitie kompletnosti a úplnosti všetkých stavov, procesov a 

podmienok ľudského života, a teda v konečnom dôsledku negatívneho stavu. Ak je 

ľudský život finálnym produktom pseudo-tvorivých snáh negatívneho stavu, potom 

je jasné, že plnosť povahy negatívneho stavu nemožno zažiť — ako ju zažívajú 

všetci v negatívnom stave — bez toho, aby do toho neboli zahrnuté všetky 

skúsenostné modality ľudského života. Ak by Som mal vylúčiť tento 

najvýznamnejší spôsob ľudskej skúsenosti, nebol by Som schopný uskutočniť 

Svoje poslanie spôsobom, akým bolo starostlivo naplánované. V tom prípade by 
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ani ľudia nemohli byť spasení z ich typického ľudského života, pretože aby ich 

niekto z neho spasil, musí skúsenostne spoznať, o čo vlastne ide v ľudskom živote 

a ako funguje a pokračuje, ako aj akými prostriedkami a spôsobmi končí svoje 

fungovanie počas žitia v typickom ľudskom tele. Ako si pamätáš z predošlých 

vyhlásení, jediný spôsob, ako môžeš vôbec niečo dosiahnuť ohľadom niekoho či 

niečoho, je z ich vlastnej skúsenostnej pozície. 

Tajomstvo Môjho vtelenia sa do ľudského života, a tým do negatívneho stavu, je 

vo fakte, že z pozície Mojej Absolútnej Dobroty, ktorá je čistá a nekontaminovaná 

ničím negatívnym, je nemožné prísť do styku s niečím ľudským a negatívnym. Ako 

vieš, taký kontakt by spôsobil totálnu deštrukciu všetkého v ľudskom živote a v 

negatívnom stave vo všeobecnosti. Aby Som sa vyhol tejto nepriaznivej možnosti, 

rozhodol Som sa získať ľudské fyzické telo, pomocou typického ľudského 

narodenia sa, ktoré izolovalo Moju Absolútnu Dobrotu tak, aby nespôsobila 

nikomu žiadnu ujmu. Súčasne Mi poskytlo niečo, čo sa nenachádzalo v Mojej 

Absolútnej Prirodzenosti. Ako vieš, ľudské telo bolo pôvodne vyfabrikované z ideí 

ziel a lží. Pretože zlá a lži sú povahy negatívneho stavu a pretože nepochádzajú 

alebo nepramenia z Absolútneho Stavu, majú len relatívnu a dočasnú platnosť. 

Toto je zdrojom stavu ľudského tela, zakoreneného v jeho umieraní a smrti. 

Súčasne Som sa kvôli tomuto dôležitému faktoru ľudského fyzického tela 

štrukturálne dôverne oboznámil s negatívnym stavom a s ľudským životom, akoby 

Som bol jedným z nich. Jednoducho povedané, kvôli Môjmu ľudskému telu všetci 

tiež predpokladali, že Som plný ziel a lží ako všetci ostatní. Vďaka tomu 

predpokladu Som bol schopný izolovať všetkých ostatných v negatívnom stave a v 

ľudskom živote od toho, aby boli zničení Mojím Absolútnym Stavom. Počas tej 

doby Som fungoval vo väčšine prípadov z pozície ľudskej relativity. 

Ak by Som sa mal rozhodnúť, že vstúpim do Pekiel akýmkoľvek iným spôsobom 

než prostredníctvom typickej ľudskej smrti, bolo by to vstúpením prostredníctvom 

Môjho Absolútneho Ducha. Pre Môjho Absolútneho Ducha je nemožné, aby 

čokoľvek urobil z relatívnej kondície. Inak by nebol absolútny. V tom prípade by 

Som nebol schopný zachovávať život Svojho Stvorenia a jeho fungovanie. Také 

zachovávanie je možné len z Absolútnej Kondície. Takže, ak by Som mal vstúpiť 

do Pekiel z tejto Absolútnej Kondície, na základe faktora relativity, dočasnosti a 

pominuteľnosti negatívneho stavu by negatívny stav tej Absolútnej Prítomnosti 

podľahol. Ľudské fyzické telo Mi však procesom svojho umierania a smrti 

poskytlo prostriedky, ktoré sú relatívnej, dočasnej a pominuteľnej povahy, na vstup 

do Pekiel z pozície ich vlastnej relativity. Pomocou tej relativity boli Peklá 

chránené pred tým, aby boli anihilované čírou Mojou prítomnosťou z pozície 

Mojej Absolútnej Prirodzenosti. Toto je jeden z najdôležitejších dôvodov, prečo 

Som si zvolil ľudský spôsob života, zakorenený v procese umierania a smrti. 

Keďže všetci v Peklách vnímali, že Moje ľudské fyzické telo bolo mŕtve, všetci 

predpokladali, že Som bol akoby jedným z nich, relatívny voči ich vlastnej 
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relativite. Preto Som bol ich spôsobu pseudo-života dôverne známy. Z tej pozície 

Som v Peklách mohol uskutočniť všetko, čo bolo potrebné a nutné uskutočniť. 

Najväčším prekvapením ich pseudo-života bolo, samozrejme, to, keď boli 

svedkami, že Moje ľudské fyzické telo bolo opäť živé, na základe procesu 

vzkriesenia z mŕtvych. V skutočnosti si práve vtedy plne uvedomili, kto Som. 

Predtým len predpokladali, kto Som, neboli si tým však istí. Boli Mnou zmätení, 

pretože, koniec koncov, skutočný Boh nemôže zomrieť. A tu Som zomieral a bol 

mŕtvy. Ako Som to vôbec mohol byť Ja? Pre všetkých bolo ťažké pochopiť 

predstavu, že Boh prijal ľudskú prirodzenosť so všetkými jej atribútmi, čo zahŕňalo 

najdôležitejší a najvýznamnejší atribút — umieranie a smrť. Toto je jedným z 

dôvodov, prečo veľa ľudí a ostatných v negatívnom stave nie je schopných prijať 

tento fakt o Mojom živote na planéte Nula. Keďže je pre nich takmer nemožné 

prijať fakt, že Boh môže zažiť umieranie a skutočnú smrť, a ešte nemožnejšie je 

pre nich pochopiť a prijať fakt, že Moje ľudské fyzické telo bolo z tej smrti 

vzkriesené, museli usúdiť, že nie Som pravý Boh, ale len Jeho vyslanec alebo 

nejaký osvietený normálny človek; a že ak Som skutočne zomrel, potom Moje telo 

zostane mŕtve a nebude nikdy vzkriesené, podriadiac sa pseudo-zákonom planéty 

Nula. 

A predsa, z pohľadu Môjho spasenia všetkých a z pohľadu eliminácie negatívneho 

stavu na trvalom základe bolo pre Mňa absolútne nevyhnutné, aby Som zažil 

ľudský stav umierania a smrti. A ešte dôležitejšie bolo to, že bolo absolútne nutné 

ustanoviť niečo, čo nikdy predtým neexistovalo alebo čo nikto nezažil — 

vzkriesenie Môjho fyzického ľudského tela a jeho vzatie so Mnou do duchovného 

sveta a jeho následné zahrnutie do Mojej Absolútnej Prirodzenosti. A toto je 

vlastne skutočný význam Veľkej noci. Je, samozrejme, veľa ďalších dôležitých 

aspektov týchto udalostí a faktov, tie by však boli nad chápanie relatívneho 

ľudského života. Sú absolútnej povahy. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za toto krásne spresnenie. Môžem teraz uviesť 

otázky Beth Ann? 

Pán Ježiš Kristus: Áno, Peter, môžeš. 

Peter: Jej prvá otázka sa týka termínov často používaných v knihách Tvojho 

Nového Zjavenia — ,tvory‘ a ,sub-tvory‘. Napodiv, tiež som o nich určitú dobu 

premýšľal. Jej otázkou je, či sú tieto entity, nazývané tvory a sub-tvory, tiež 

sentientné, a či sú teda v konečnom dôsledku schopné prijať Teba a Tvoj pozitívny 

stav. 

Pán Ježiš Kristus: Nuž, odpoveď na túto otázku bude tak trochu dvojzmyselná. Je 

to ,áno‘ aj ,nie‘. Než sa však budeme venovať vysvetleniu tejto dvojzmyselnosti, 

najskôr je nutné zjaviť niečo, čo doteraz nebolo zjavené. Týka sa to spôsobu, akým 

je potrebné chápať tieto dva termíny a koho alebo čoho sa týkajú. Spočiatku, počas 

genetickej manipulácie a experimentovania, prišli pseudo-tvorcovia s ideou 
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fabrikácie niektorých tvorov, ktoré by boli plne sentientné v negatívnom zmysle; to 

znamená, že ich sentiencia by neobsahovala vôbec nič z čohokoľvek 

predstaviteľného v pozitívnom stave alebo z toho, ako oni alebo akékoľvek 

sentientné entity tak navonok, ako aj vnútorne vyzerali. Pretože neexistovala 

žiadna vonkajšia alebo vnútorná podobnosť s nikým a s ničím v Stvorení alebo 

pseudo-stvorení, a pretože tieto fabrikáty bolo možné jasne odlíšiť aj od všetkých 

zvieracích foriem a obsahov, pseudo-tvorcovia ich nazvali ,tvormi‘. Tieto tvory 

boli vyfabrikované takým spôsobom, že ich sentiencia bola umiestnená do 

zvláštneho typu duchovnej, duševnej a genetickej sféry, ktorá vopred vylúčila 

vstup čohokoľvek pozitívneho a dobrého. V tomto ohľade boli v ich druhu 

sentiencie obsiahnuté len veľmi elementárne prvky pozitívnej povahy. Nakoľko z 

duchovného hľadiska je stupeň sentiencie určovaný schopnosťou jedinca poznať, 

chápať a prijať Ma ako Pána Ježiša Krista a poznať, chápať a prijať Môj pozitívny 

stav, a kvôli úplne nepatrnému stupňu ich sentiencie v tomto jednotlivom zmysle, 

je odpoveď na tú otázku zo stránky ,nie‘. 

Tak jednoduché to však nie je. A toto nás privádza k časti ,áno‘ našej 

dvojzmyselnej odpovede. Ako vieš, žiadny sentientný život nemôže alebo 

nedokáže existovať bez určitého stupňa vedomia, hoci na nevedomej úrovni, 

niečoho pozitívneho a dobrého. Tento faktor, diskutovaný veľakrát predtým, 

pramení z faktu, že nič také ako absolútne zlo alebo absolútne negatívno 

neexistuje. Existuje iba Absolútne Dobro a Absolútne Pozitívno. Aby sa také tvory 

obdarili životom, hoci je to pseudo-život, bolo nutné zachovať nepatrný stupeň tej 

časti života, ktorý vznikol z pozitívneho stavu a v pozitívnom stave. 

Vyššie sme uviedli, že boli do ich druhu sentiencie zahrnuté len veľmi elementárne 

prvky pozitívnej povahy. Tieto prvky boli dostatočné na to, aby im dali život, nie 

však dostatočné na to, aby mali akýkoľvek jasný pocit čohokoľvek dobrého a 

pozitívneho. Toto sú tie elementárne prvky, ktoré použijem, aby Som ich znovu 

rozdúchal alebo znovu prebudil do tej miery, že vstúpia do plne vedomej sféry 

mysle tých tvorov a budú využité pre expanziu ich sentiencie s väčším stupňom jej 

pozitívnych aspektov. 

Dovoľ, aby Som ti niečo povedal. Pred určitým časom Som v Novej Škole otvoril 

veľmi špeciálne oddelenie, ktoré sa špecializuje výlučne na záležitosti týchto 

tvorov. Členom toho oddelenia je pridelená rola vykonávania expanzie sentiencie 

týchto tvorov prostredníctvom zvláštneho typu duchovného, duševného a 

genetického poprepájania ich sentientnej mysle takým spôsobom, že budú schopné 

rozlíšiť, pochopiť a prijať Moju Novú Prirodzenosť a prirodzenosť Môjho 

pozitívneho stavu. Z hľadiska vášho ponímania času je to tak trochu zdĺhavý 

proces, napriek tomu je však pri dosahovaní tohto cieľa veľmi efektívny a účinný. 

Nedávno tento proces prepájania a reštrukturalizácie podstúpil veľký počet týchto 

tvorov, s následnou konverziou do pozitívneho stavu. 



Dialógy s Pánom Ježišom Kristom — Prvý diel 

- 478 - 

Takže toto je prvá časť odpovede na otázku Beth Ann a tvoju otázku, Peter. Do 

tejto prvej časti chcem zahrnúť aj vysvetlenie termínu ,sub-tvory‘. V jednom 

časovom bode, krátko po uväznení pseudo-tvorcov, ,prominentní‘ členovia Pekiel, 

ktorým pseudo-tvorcovia odovzdali svoju moc, postavenie a vládu, a ktorým 

odovzdali 80 % poznania, ktoré sami mali, a ktorí sa teraz volajú renegáti, sa 

rozhodli ďalej experimentovať s dostupným genetickým materiálom, aby 

vyfabrikovali svoj vlastný druh entít. Avšak 80 % poznania, ktoré mali k 

dispozícii, nestačilo na to, aby ich to dostalo úplne na úroveň schopností pseudo-

tvorcov v tomto ohľade. Chýbajúcich 20 % v skutočnosti obsahovalo väčšinu 

tajomstiev procesu tvorby pseudo-života. Renegáti mali k dispozícii len niektoré 

počiatočné prvky (budeme ich volať renegáti, kvôli rozlíšeniu, hoci v tej dobe ešte 

neboli renegáti). Počas pokusov renegátov vyfabrikovať novú rasu entít, ktoré by 

boli ich podobou a obrazom, vo svojom úsilí uspeli len čiastočne. Dôvod, prečo 

neboli schopní úplne uspieť a vyfabrikovať niekoho takého, ako boli tvory pseudo-

tvorcov, bol ten, že z procesu svojich pokusov úplne a kompletne vylúčili všetko 

pozitívne alebo dobré. Renegáti neboli/nie sú ochotní prijať fakt, že akýkoľvek typ 

života dokáže a môže vzniknúť len s obsahovaním niečoho pozitívneho a dobrého, 

aj keby to bolo v najnepatrnejšej miere. Zúfalo chceli dokázať, že vedia a môžu 

vyfabrikovať niekoho plne sentientného bez obsahovania čohokoľvek takého, 

obmedziac sa len na čisto negatívne a zlé stavy a extrahujúc z genetického 

materiálu len to, čo sa ani len v najmenšej miere netýka ničoho pozitívneho. 

Po niekoľkých pokusoch a početných zlyhaniach renegáti uspeli vo vyfabrikovaní 

kvázi-sentientných životných foriem, nazývaných sub-tvory. Dôvodom, že sa tak 

nazývajú, je to, že vnútorne i navonok vyzerajú ako karikatúry tvorov, ktoré boli 

spočiatku vyfabrikované pseudo-tvorcami. Aký je duchovný, duševný a osobný 

status týchto sub-tvorov? Pretože boli v procese ich fabrikácie použité len 

negatívne prvky a boli použité a boli im odovzdané len pseudo-energie, tieto sub-

tvory majú len veľmi elementárnu inteligenciu a schopnosť vôbec niečo pochopiť, 

a potrebujú neustály dozor. Sú porovnateľné s ľudskými tvormi, ktorí sú v stave 

miernej až vážnej vývojovej poruchy. Tieto nepriaznivé ľudské stavy sú v 

skutočnosti súvzťažnosťami tých sub-tvorov. 

 V Peklách sú však tieto sub-tvory schopné nacvičiť si vykonávanie nejakej 

podradnej práce. Zmenili sa teda na otrokov iných tvorov a renegátov, aby pre nich 

vykonávali tento typ úloh. Za ich momentálne existujúcich duchovných, duševných 

a osobných stavov nie sú schopné Mňa alebo Môj pozitívny stav pochopiť, a teda 

prijať. Toto je ,nie‘ odpoveď na otázku Beth Ann. Avšak kvôli Svojmu 

Absolútnemu Súcitu a Milosrdenstvu by Som nemohol dovoliť, aby boli 

eliminované ako obyčajné zvieratá. V týchto sub-tvoroch potenciálne existuje 

schopnosť, ktorá by ich mohla doviesť k rozvinutiu konceptu ,ja som‘. Vďaka 

tomu konceptu by Ma v Mojej Novej Prirodzenosti a Môj pozitívny stav boli 

schopné pochopiť a prijať. Preto, keď príde čas natrvalo zrušiť negatívny stav a 

jeho typický ľudský život (v jeho čisto negatívnych aspektoch), tieto sub-tvory 
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budú umiestnené do nemocničného typu oddelenia Novej Školy, kde im Ja osobne 

vštepím niektoré dodatočné duchovné, duševné a genetické prvky, ktoré by boli 

včlenené do ich súčasnej genetickej štruktúry a vďaka ktorým budú schopné získať 

úplnú sentienciu takým spôsobom, ako je to v pozitívnom stave. 

V prvom kroku tejto dôležitej práce bude do sféry chápania ich práve sa 

vyvíjajúcej sentientnej mysle implantovaná idea, v ktorej dostanú otázku, či si 

želajú a túžia svojou vlastnou slobodnou vôľou a voľbou byť a existovať ako 

výlučne pozitívne entity umiestnené do života pozitívneho stavu. Pretože ich 

pôvodný genetický kód, ako ho do nich implantovali renegáti, obsahuje silnú túžbu 

byť a existovať, nezáleží na tom v akej modalite života, všetci prijmú tento nový 

pozitívny stav. A toto je časť ,áno‘ Mojej odpovede na prvú otázku Beth Ann. 

A teraz, vyššie uvedené vysvetlenie termínov ,tvory‘ a ,sub-tvory‘ sa vzťahuje na 

tú dobu, ktorá sa odohrávala buď pred Mojím Prvým príchodom, alebo predtým, 

ako došlo k uskutočneniu sa Mojej Novej Prirodzenosti. Potom, a po stvorení 

Môjho Nového Vesmíru a po vypustení pseudo-tvorcov a potom, ako pseudo-

tvorcovia vyfabrikovali svoj vlastný nový pseudo-vesmír, vyfabrikovali odlišnú 

rasu tvorov, s následnou fabrikáciou odlišnej rasy sub-tvorov renegátmi. Pretože sa 

tieto nové fabrikáty nepodobajú ničomu, čo bolo a existovalo a pseudo-bolo a 

pseudo-existovalo predtým, a pretože nie sú zrovnateľné s nikým alebo ničím 

iným, tiež sa označujú menami ,tvory‘ a ,sub-tvory‘, aby boli odlíšené od všetkých 

ostatných. Dôvod, prečo sa tiež nazývajú týmito menami, hoci nie sú ničím takým, 

ako ostatné tvory a sub-tvory, ktoré boli vyfabrikované predtým, je vo fakte, že pre 

ich fabrikáciu boli použité tie isté metódy a procedúry, ako pri tých ostatných — až 

nato, že boli vytvorené z úplne odlišného materiálu. Tieto novovyfabrikované tvory 

a sub-tvory sú vo svojej štruktúre, v porovnaní s tými predošlými, oveľa pseudo-

vyvinutejšie a pseudo-prefíkanejšie. Hoci sú úplne sentientné, ich sentiencia je 

založená na vedomí inej úrovne ziel a lží, ktoré neboli do toho momentu k 

dispozícii alebo extrahovateľné. Pretože však skutočne majú nejaký pocit ,ja som‘, 

hoci je zakorenený v čistom zle a lžiach, keď príde čas, budú schopné pochopiť a 

prijať Moju Novú Prirodzenosť a život Môjho pozitívneho stavu. 

V Peklách však existuje ešte tretia kategória tvorov a sub-tvorov. Táto kategória 

pochádza z ľudskej rasy — z niektorých ľudí, ktorí boli povahovo tak ohromne 

negatívni, zlí a podvodní a ktorí sa tak upli a stotožnili so svojou hnusnou povahou, 

že po príchode do jedného z Pekiel boli/sú zvlášť ,odmenení‘ svojimi pánmi 

genetickou reštrukturalizáciou na tieto typy tvorov. Na druhej strane, tí z ľudskej 

rasy, ktorí úplne zlyhali vo svojom úsilí urobiť radosť svojim pánom, ktorí však 

súčasne pohrdli a odmietli všetko pozitívne a dobré, boli/sú po svojom príchode do 

Pekiel geneticky reštrukturalizovaní na typ sub-tvorov, uvedený vyššie. 

A teraz, týmto bývalým ľuďom, zmeneným na tvory a sub-tvory, bude pomocou 

Môjho zvláštneho stavu Súcitu a Milosrdenstva v príhodnom čase obnovená tá časť 

bývalej ľudskej prirodzenosti, ktorá obsahovala vedomie ich ,ja som‘, na ktorej 
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bude postavené ich následné spasenie, s plným pochopením a prijatím Mojej Novej 

Prirodzenosti a Môjho pozitívneho stavu. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za Tvoju vyčerpávajúcu a objasňujúcu odpoveď. 

Jej druhá otázka sa týka pojmu, ktorý sme použili na označenie knihy Nové 

Zjavenie Pána Ježiša Krista. Z toho či onoho dôvodu sme ju začali volať ,Veľká 

Kniha‘. V dejinách nepretržitého, sústavného boja ľudstva s alkoholizmom a 

ostatnými početnými typmi narkománií bolo založené hnutie známe pod názvom 

,Anonymní alkoholici‘. Zakladatelia toho hnutia napísali aj knihu obsahujúcu 

filozofiu Anonymných alkoholikov. Tá kniha sa tiež volá ,Veľká kniha‘. Beth Ann 

sa pýta, či existuje nejaká zhoda — akýsi predchodca pozitívnych princípov 

obsiahnutých v 12 krokoch — s Tvojím Novým Zjavením, obsiahnutým v našej 

Veľkej Knihe. 

Pán Ježiš Kristus: Aj keď medzi tými dvoma neexistuje žiadna priama zhoda, 

niektoré paralely skutočne existujú. Paralelu možno nájsť vo fakte, že zakladatelia 

Anonymných alkoholikov si po prvýkrát uvedomili duchovné korene a dôvody v 

pozadí alkoholizmu a všetkých ostatných foriem prepadnutia niečomu (drogám, 

nikotínu, gamblovaniu a všetkému ostatnému). Zistili fakt, že také narkománie 

alebo závislosti sú reflexiami úplnej straty, odmietnutia, nesprávneho chápania a 

zneužívania pravých duchovných princípov. Preto možno uzdravenie z toho stavu 

nájsť len v opätovnom nastolení správneho duchovného povedomia a v opätovnom 

napojení sa na svoj duchovný pôvod a v odovzdaní svojich problémov Bohu — v 

našom prípade Mne; a v tom, že bez tohto duchovného povedomia a prijatia Boha 

je jedinec úplne bezmocný a stratený. Pomenovanie ich knihy názvom ,Veľká 

kniha‘ sa týka skôr objemu písomného materiálu, v porovnaní s ich ďalšími 

vydanými knihami alebo literatúrou. 

Aj keď má v našom prípade názov ,Veľká Kniha‘ tiež určitý obmedzený 

konotatívny význam týkajúci sa jej kvantitatívneho objemu, teda že je veľká 

počtom strán, ktoré obsahuje, z čisto duchovného hľadiska, na základe spôsobu, 

akým je hodnotená v duchovnom svete, ,Veľká‘ znamená veľká skôr čo do kvality 

ideí a obsahu a toho, čo zjavuje, než čo do kvantity. Tak ako neexistovalo žiadne 

povedomie, že alkoholizmus a všetky ostatné narkománie sú v podstate 

duchovnými chorobami, kým to nezjavila a nedefinovala ,Veľká kniha‘ 

Anonymných alkoholikov, tak isto neboli dostupné a zistiteľné ani určité 

vysvetlenia, idey, pojmy a princípy, kým neboli zjavené vo ,Veľkej Knihe‘ Môjho 

Nového Zjavenia. A toto je miera, v akej sa zhodujú. Žiadne iné zrovnanie alebo 

zhoda medzi nimi neexistuje. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi, veľmi pekne za toto vysvetlenie. A posledná otázka 

prichádza od Dana. Pre našu ľudskú myseľ je tak trochu mätúce, keď má pochopiť 

predstavu, že sme zaangažovaní a že fungujeme na mnohých úrovniach bytia a 

existencie a pseudo-bytia a pseudo-existencie. Ako je to možné a do akej miery je 
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naše angažovanie sa na ďalších úrovniach porovnateľné s naším dennodenným 

fungovaním na našej vonkajšej ľudskej úrovni? Toto je veľmi zaujímavá otázka. 

Pán Ježiš Kristus: Áno, to je. A áno, z hľadiska vašej ľudskej vonkajšej vedomej 

mysle bude pre vás takmer nemožné pochopiť, ako sa uskutočňuje vaše 

angažovanie sa na všetkých uvedených úrovniach. Problémom vašej ľudskej 

vonkajšej vedomej mysle je to, že nakoľko vo svojom dennodennom fungovaní na 

planéte Nula prechádzate v tom či onom čase z jedného miesta na druhé, ona 

funguje z pozície a zvnútra časopriestorového kontinua. V tej modalite je vaše 

vnímanie lineárne, a nie diskrétne. Vaša ľudská vonkajšia vedomá myseľ 

neobsahuje žiadnu predstavu diskrétnosti multidimenzionálnej spojitosti. V 

praktickom zmysle rozlišujete a vnímate veci a udalosti tak, ako sa odohrávajú tu či 

tam, v tom či onom čase. Žiadna synchrónnosť alebo simultánnosť všetkých 

udalostí nie je vnímateľná alebo pochopiteľná vaším vonkajškom, podľa ktorého 

fungujete na každodennej báze. Kvôli svojim ľudským obmedzeniam uvažujete 

súčasne aj o ostatných dimenziách a pseudo-dimenziách tak, akoby boli 

umiestnené alebo sa nachádzali niekde tam vonku, v nejakom vzdialenom kúte 

viditeľného vesmíru. Čo je pre vás veľmi ťažké pochopiť, je to, že všetky tie 

dimenzie nielenže nie sú ďaleko od vás v zmysle dostupnosti vášmu vnímaniu, ale 

sú vedľa vás, okolo vás a vo vás, hoci v odlišnom stave a procese, než ste vy. Vaše 

ľudské percepčné obmedzenia vám nedovoľujú vidieť ich alebo ich počuť, alebo 

ich navonok registrovať. Avšak vaša pravá myseľ, za svojou vonkajšou schránkou, 

prostredníctvom a pomocou ktorej fungujete na planéte Nula, sa nenachádza v 

časopriestorovom kontinuu. Hoci je s ním spojená prostredníctvom svojich 

snímacích senzorov, prispôsobených povahe vášho fyzického prostredia, jej hlavná 

časť je zapojená do života a udalostí iných dimenzií a pseudo-dimenzií — bez 

priameho, alebo dokonca nepriameho angažovania sa tej časti vašej ľudskej mysle, 

ktorej je určená rola zorientovať vás a pomôcť vám fungovať v ľudskom živote 

umiestnenom vo vonkajšom fyzickom prostredí. V tomto zmysle je vaše 

angažovanie sa vo vonkajšom ľudskom živote, ako Mojich pravých reprezentantov, 

obmedzené približne na päť percent alebo menej. Zvyšné časti vašej mysle a 

pseudo-mysle (zvyšných 95 percent alebo viac) sú zaangažované niekde inde a 

v nejakom inom čase. To niekde inde a v nejakom inom čase nie je niekde tam 

vonku alebo niekedy vtedy (toto je veľmi ťažké vysvetliť!), ale je to, ešte raz, 

presne s vami, okolo vás, vo vás a pri vás. Preto pre vás nie je vôbec ťažké byť 

presne v tom istom momente na mnohých miestach, v mnohých stavoch, 

položeniach, časoch a para-časoch, pretože sú s vami všetky prítomné tu-a-teraz 

(nuž, ako by ste to povedali tak, aby ste sa vyhli časopriestorovo viazanému 

chápaniu toho, o čom hovorím?). 

Čo sa týka vášho ľudského chápania, najbližší, ale súčasne najvzdialenejší príklad 

môžete nájsť v niečom takom, ako sú rádiové, televízne a telefónne zariadenia. 

Napríklad, zhovárate sa po telefóne s niekým, kto sedí alebo stojí niekoľko tisíc 

míľ od vás a kto je v inom priestore a v inom čase a na inom mieste, než ste vy. A 
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predsa tú osobu počujete vo svojom vlastnom čase, vo svojom vlastnom sluchu a 

vo svojom vlastnom priestore presne vtedy, keď vás on/ona počuje vo svojom 

vlastnom čase, priestore a sluchu. Alebo, vezmite si napríklad rôzne frekvencie a 

vlny, na ktorých je postavené pozeranie televízie a počúvanie rádia. Svojím 

fyzickým zrakom alebo fyzickým sluchom tie frekvencie a vlny ani nevidíte, ani 

nepočujete. A predsa sú tam priamo s vami. A v nich nastáva priamo vo vašej izbe 

prítomnosť všetkých ľudí a udalostí na vašej planéte v tom istom čase a na tom 

istom mieste. A váš vlastný obraz a činnosti sú neustále prítomné so všetkými 

ostatnými v ich čase a na ich mieste. Aby ste zistili, že je to tak, vaša ľudská 

vedomá myseľ potrebuje zvláštne typy zariadení, ktoré zachytávajú všetky obrazy 

tých ľudí a udalostí a sprístupňujú ich, aby ste ich videli a počuli. 

Takže, v našom prípade vždy, keď akýmkoľvek spôsobom odvrátite svoju ľudskú 

vedomú myseľ inam, či už prostredníctvom spánku, snenia, sústredenia sa na 

nejaké zvláštne idey, alebo nejakými inými spôsobmi, v tom momente je vaša 

myseľ intenzívne zaangažovaná v iných dimenziách, presne vtedy, keď ste 

okrajovo zaangažovaní do svojho vlastného ľudského vonkajšieho života. Aby ste 

správne pochopili tento koncept, musíte sa dištancovať od svojho vonkajšieho 

vedomého vnímania a prepnúť na svoje vnútorné vnímanie a intuíciu. Pre vás je 

výslovne nemožné pochopiť tento koncept vašou vonkajšou mysľou. Ona nie je ani 

len vzdialene stavaná tak, aby chápala čokoľvek tejto povahy. Kvôli tomu by bolo 

veľmi ťažké, ak nie nemožné pokračovať v súčasnosti v tejto diskusii. Preto pre 

dnešok túto diskusiu uzavrime so zaželaním veľmi príjemného dňa vám všetkým. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za tento milý Dialóg. Bolo to veľmi príjemné 

stretnutie. 
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Peter: Kým položím svoje vlastné otázky, prenechávam Ti, aby Si hovoril prvý, 

alebo aby Si prispel čímkoľvek, čím Si dnes ráno želáš. 

Pán Ježiš Kristus: Ďakujem ti, Peter, za tvoju láskavú ponuku. Rád by Som učinil 

nejaké komentáre ohľadom nášho viacúrovňového rozhovoru, ktorý sa udial včera 

počas tvojej poobednej prechádzky s Ľudmilou. Ako vieš, do živej debaty o 

rôznych dôležitých duchovných záležitostiach boli zaangažovaní Ľudmila, Ja, ty, 

členovia vašich príslušných duchovných rodín, členovia Nového Vesmíru, ako aj 

pseudo-tvorcovia, ktorí vám boli pridelení. V jednom časovom bode bola počas 

tejto konverzácie nanesená záležitosť, ako môžu byť vaše energie prenesené na 

pseudo-tvorcov, s ktorými pracujete na všetkých úrovniach vášho života (v 

niektorých prípadoch s vylúčením vášho vedomého uvedomenia si, že taká práca 

neustále prebieha). 

Dovoľ Mi, aby Som vám o metódach tejto dôležitej práce niečo povedal. 

Predovšetkým, aby sa taká práca mohla efektívne a účinne uskutočniť, za účelom 

úzkej spolupráce medzi zvyškom pseudo-tvorcov a vami je vám z rôznych skupín 

pridelený určitý počet pseudo-tvorcov; okrem tých, ktorí sú už nejaký čas s vami 

(od doby, keď boli napísané Koroláriá...). Vtedy bol, samozrejme, účel vašej 

synergickej práce značne iný, než je teraz. Počas toho obdobia bolo hlavnou 

snahou vybudovať most spojenia medzi pseudo-tvorcami a pozitívnym stavom a 

pomôcť im dostať sa z jamy (obrazne povedané), aby videli a zistili, čo to je, čo 

vás tak odlišuje od celého zvyšku ľudstva. 

V súčasnej dobe sa v rámci Veľkej Aliancie vaša spolupráca orientuje na 

potlačenie a porážku renegátov, na nastolenie úplne nového životného štýlu a na 

vzťahy z pozície pozitívneho stavu — medzi mnohými inými vecami. 

Ako môžu byť vaše energie prenesené na pseudo-tvorcov, aby sa realizovala a 

aktualizovala táto dôležitá práca? Úplne prvým a jedným z najdôležitejších krokov 

je v tomto ohľade to, čo si o pseudo-tvorcoch myslíte, aký máte na nich názor a 

ako s nimi nadväzujete vzťah. Dlhú dobu ste o nich zmýšľali nepriaznivo a mali ste 

na nich nepriateľský názor. Boli považovaní za vašich nepriateľov, ktorí nechcú nič 

iné, než vás zničiť alebo zviesť, alebo podlomiť. Mnohí z vás sa ich aj obávali a 

vyhýbali sa tomu, aby na nich čo i len pomysleli. S takým postojom sa v procese 

zavádzania synergickej práce s nimi nemohlo príliš veľa dosiahnuť. Len čo si 

všimli existujúci rozdiel medzi vami a zvyškom typických ľudí, ich postoj voči 

vám sa zmenil. Už viac nepociťovali potrebu robiť niečo s vami alebo s vašou 

spätnou konverziou na ich stranu alebo na stranu negatívneho stavu. Namiesto toho 

voči vám zaujali nestranný, vedecký, chladný a objektívny postoj, aby vás 

pozorovali a poučili sa, čo vás činí tak odlišnými. Počas toho pozorovania a učenia 
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sa bolo zodpovedaných veľa otázok dôležitého významu na základe vášho 

prispenia a ochoty podriadiť sa ich pozorovaniu a experimentovaniu a vašej 

ponuky pomôcť. 

V tom období väčšina z vás ešte stále cítila ostražitosť a nedôveru voči pseudo-

tvorcom, vyhýbajúc sa im, nakoľko to len bolo možné a interagujúc s nimi len na 

základe ,musenia‘. Nepociťovali ste voči nim žiadne pozitívne pocity alebo 

priateľstvo. Tento váš stav bol pochopiteľný, keďže pseudo-tvorcovia prerušili 

smer vývoja života v pozitívnom stave a vyfabrikovali ľudskú rasu so všetkými jej 

ukrutnosťami a hnusom. V tom čase ste sa príliš zaoberali negatívnymi dôsledkami 

aktivácie negatívneho stavu a fabrikácie ľudí. Inými slovami, pozerali ste sa na tú 

situáciu z typickej pozície negatívneho stavu a ľudského života, namiesto pozície 

správneho pochopenia a akceptovania dôvodov, prečo Som dovolil, aby sa vôbec 

vyvinuli škodlivé aktivity pseudo-tvorcov. Z tej pozície bolo pre vás ťažké, ba 

dokonca nemožné pochopiť a prijať fakt, že svojimi škodlivými aktivitami pseudo-

tvorcovia prispievali k veľmi dôležitému poučeniu všetkých v Mojom Stvorení na 

všetkých jeho úrovniach. 

V súčasnosti sa však vaša pozícia a postoj voči nim — s náležitým pochopením a 

prijatím nutnosti všetkých tých udalostí rozpútaných pseudo-tvorcami; a na základe 

ich vlastného pochopenia a prijatia dôsledkov svojich škodlivých aktivít; a na 

základe toho, že majú k dispozícii náležité a správne odpovede na všetky svoje 

otázky — mení takým spôsobom, že zaujme pohľad vrodený prirodzenosti 

pozitívneho stavu a osobne Mojej Prirodzenosti. Toto je pohľad milosrdenstva, 

súcitu, empatie, pochopenia, akceptovania a odpustenia. Nebude viac žiadneho 

odmietania, strachu, vyhýbania sa, nedostatku dôvery a podobných negatívnych 

emócií a postojov, ale namiesto toho tu bude nová forma priateľstva a spolupráce 

medzi vami a nimi. 

A toto nás privádza k záležitosti prenášania vašich energií na pseudo-tvorcov, aby 

uskutočnili, čo je v tomto jednotlivom čase potrebné uskutočniť. Tým, že im 

prejavíte lásku, priateľstvo, láskavosť, pochopenie a podobné pozitívne emócie a 

myšlienky, odovzdávate im svoje energie. Prostredníctvom takých pozitívnych 

pocitov a myšlienok sú pseudo-tvorcovia schopní čerpať a využiť vaše energie vo 

svojej dôležitej práci, ktorú vykonávajú teraz výlučne pre Mňa a pre Moju vec. 

Prakticky vzaté, pokiaľ máte vizuálne uvedomenie si ich prítomnosti pri sebe (a 

niektorí z vás ho skutočne majú), choďte k nim, pozdravte ich, objímte ich, buďte k 

nim priateľskí a láskaví a konverzujte s nimi tak, ako je to len možné, o všetkých 

záležitostiach svojho života a o živote vo všeobecnosti. Ak nemáte vizuálne 

uvedomenie si alebo žiadny iný pocit ich prítomnosti pri sebe, môžete o nich týmto 

pozitívnym spôsobom zmýšľať a mať na nich pozitívny názor a zhovárať sa s nimi 

vo svojej mysli, akoby ste si úplne vedome uvedomovali ich prítomnosť pri sebe. 

Obidvoma spôsobmi, alebo akýmkoľvek vám dostupným spôsobom budete veľmi 

účinne prenášať svoje energie na nich. 
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Vaše osobné energie im budú všeobecnejšie a ešte účinnejšie neustále k dispozícii 

vtedy, ak ich pozvete, aby sa podieľali na všetkých vašich každodenných 

aktivitách. Musíte pochopiť, že odteraz budú pseudo-tvorcovia, ktorí sú vám 

pridelení, neoddeliteľnou súčasťou vašich duchovných rodín. V obzvlášť blízkom 

kontakte a obzvlášť úzko budú spolupracovať s členmi Nového Vesmíru, ktorí sú 

vám za týmto a za mnohými inými dôležitými účelmi určení. 

Ďalšia dôležitá záležitosť, ktorá sa udiala počas našej včerajšej viacúrovňovej 

konverzácie, sa týkala vášho postoja k pseudo-tvorcom v prípade, keď vy osobne 

nesúhlasíte s niektorými metódami, ktoré používajú vo svojej snahe potlačiť a 

poraziť renegátov, alebo v iných prípadoch, o ktorých si myslíte, že nie sú príliš 

vhodné alebo účinné. Hoci môže byť v niektorých prípadoch vaše vnímanie v 

tomto ohľade správne, je múdre, aby ste voči ich metódam nezaujali odsudzujúci 

postoj. Dôvodom je, že nemáte ani poňatia, prečo niektoré veci dovoľujem 

spôsobom, akým ich pseudo-tvorcovia manifestujú alebo podnikajú. V tvojej 

včerajšej konverzácii so Mnou a s nimi, ako aj so všetkými prítomnými, ti bolo 

jasne naznačené, že pseudo-tvorcovia, ako aj všetci ostatní, nie sú dokonalí alebo 

absolútni. Preto sú aj oni, aj všetci ostatní náchylní robiť chyby. Čo myslíš, ako sa 

v ich prípade a v prípade všetkých ostatných dosahuje a uskutočňuje nejaké 

dôležité poučenie? Tým, že sa robia chyby a že sa z nich poučuje. V Mojom 

Novom Zjavení vám bolo jasne naznačené, že kvôli relatívnej kondícii všetkých je 

dokonca aj niekto, koho možno považovať za toho, kto je takmer hneď po Mojom 

Absolútnom Stave, náchylný príležitostne urobiť nejaké chyby alebo dospieť k 

nejakým nevhodným záverom. Avšak prostredníctvom takých chýb a nesprávnych 

záverov sa získavajú veľmi dôležité ponaučenia, prostredníctvom a pomocou 

ktorých sú schopní byť vo svojom duchovnom vývoji a pokroku dokonalejší a 

dokonalejší a pokročilejší a pokročilejší. 

Takže, ak sa na chyby a nesprávne závery pseudo-tvorcov budete pozerať z tejto 

správnej perspektívy, pochopíte potrebu ich výskytu a poskytnete im plnú podporu 

v ich snažení, tým že budete s ich postupmi súhlasiť, nech by z vášho ľudského 

hľadiska vyzerali akokoľvek nevhodne alebo nesprávne. Pamätajte si, prosím, že z 

vášho vnútorného, nie-ľudského hľadiska existuje jasné chápanie a akceptovanie 

toho, prečo je potrebný výskyt takých chýb a nesprávnych záverov. 

Prostredníctvom tohto typu akceptujúceho a pozitívneho postoja im dávate alebo sa 

s nimi delíte o vaše osobné energie. A toto je ďalší veľmi účinný spôsob, ako im 

poskytovať vaše energie. 

Ako vidíš z týchto príkladov, vašu pomoc a vaše energie im poskytujete alebo 

dávate k dispozícii prostredníctvom vášho správneho postoja a tým, ako o pseudo-

tvorcoch zmýšľate, čo si o nich myslíte a ako s nimi interagujete. Toto je 

najúčinnejší spôsob. 

Ďalšou stránkou, ktorú si v tomto ohľade potrebujete uvedomiť, je to, že sú dve 

úrovne, na ktorých sa angažujete s pseudo-tvorcami, ako aj so všetkými ostatnými, 
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ktorí sú vám určení. Vaše angažovanie sa sa asi z 95 %, z hľadiska času a vašej 

mysle, odohráva všeobecne v iných dimenziách, a zvlášť v dimenzii pseudo-

tvorcov, kde v súčasnosti sídli väčšina z nich. Sú to tieto dimenzie, v ktorých s 

nimi potrebujete fyzicky (obrazne povedané) nadviazať vzťah a byť s nimi a 

podieľať sa na všetkých ich aktivitách. Toto participovanie a angažovanie sa sa 

odohráva, samozrejme, bez akéhokoľvek vedomia alebo len s veľmi malým 

vedomím (hoci veľmi, veľmi, veľmi málo z vás má toto vedomie) vašej ľudskej 

vonkajšej vedomej mysle. Tá druhá úroveň angažovania sa prebieha vo vonkajšej 

rovine vášho každodenného života, keď sa zaoberáte svojimi každodennými 

vecami, keď s nimi a s nami všetkými konverzujete vo svojej mysli, alebo 

jednoducho, keď nás všetkých máte vo svojom vedomom uvedomení. Odnožou 

tohto vonkajšieho angažovania sa je to, keď so sebou vzájomne hovoríte po 

telefóne, alebo zoči-voči, ako to bolo včera s Ľudmilou a s tebou, Peter. Vždy, keď 

použijete vaše vonkajšie hlasivky a hovoríte o duchovných záležitostiach a o 

pseudo-tvorcoch a ich práci alebo o čomkoľvek v tomto ohľade, ale len ak hovoríte 

o nich v pozitívnej konotácii, dávate im svoje energie a súčasne sa s nimi 

intenzívne zúčastňujete na ich aktivitách, umožňujúc im tiež, aby boli umiestnení 

vo vašom vonkajšku. Takým konaním pseudo-tvorcom umožňujete, aby 

ovplyvňovali beh udalostí na planéte Nula nielen z ich vlastnej dimenzie, ale aj z 

vašej vlastnej vonkajšej pozície. Toto kombinované umiestnenie zefektívni 

dosiahnutie cieľa, ktorý Som vytýčil pre proces držania renegátov v patričných 

medziach a pre konečnú elimináciu negatívneho stavu. Musíte veľmi jasne 

pochopiť, že súčasnou rolou pseudo-tvorcov je napraviť veci. Oni boli tí, kto veci 

pokazil. Preto je ich plnou zodpovednosťou ich opäť napraviť. A pretože pred 

vaším inkarnovaním sa na planétu Nula ste kvôli svojim vlastným veľmi dôležitým 

dôvodom a poučeniu dobrovoľne súhlasili s tým, že budete pseudo-tvorcom v 

tomto veľmi dôležitom procese pomáhať, vaše vlastné osobné roly sa menia, alebo 

aby Som bol presnejší, práve teraz sa aktivuje tá časť vašej roly ohľadom bytia na 

planéte Nula, ktorá sa týka snahy o spoluprácu s pseudo-tvorcami. Toto je dôvod, 

prečo o tom hovoríme v tomto Dialógu a prečo ste Ľudmila a ty, Peter, diskutovali 

včera s nami všetkými počas vašej poobedňajšej prechádzky o týchto 

záležitostiach. Ako vidíš, nič nie je bezdôvodné a všetko sa odohráva veľmi 

príhodným spôsobom. 

Keď už hovoríme o renegátoch, ďalším bodom, ktorý bol včera uvedený do vašej 

pozornosti počas našej viacúrovňovej konverzácie, bola záležitosť samotných 

renegátov a to, ako vyzerajú ,fyzicky‘ a v akom bode ich možnej budúcej 

konverzie do pozitívneho stavu sa v súčasnosti nachádzajú. Bolo vám naznačené, 

že z vášho ľudského pohľadu a podľa vášho ľudského úsudku vyzerajú veľmi 

hnusne, kruto, vzbudzujúc nepríjemný odpor. Avšak podľa ich vlastného 

subjektívneho názoru sami sebe pripadajú veľmi krásni a žiaduci, pretože krásu a 

žiaducnosť stotožňujú s krutosťou, hrubosťou, drsnosťou a podobnými 

negatívnymi črtami a charakteristikami. Ako vieš, vonkajší vzhľad a manifestáciu 

určujú vnútorné dispozície, ktoré sú v prípade renegátov zlé a negatívne. Čím sú 
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horší a negatívnejší, tým krutejšie a ohavnejšie, hrubšie, nepríjemnejšie a drsnejšie 

vyzerajú navonok. Pretože však podľa ich názoru byť vnútorne taký je to 

najžiadanejšie a najvzrušujúcejšie, tie stavy stotožňujú s krásou a roztomilosťou. 

Pokiaľ ide o to, v akom bode svojej možnej budúcej konverzie do pozitívneho 

stavu sa nachádzajú, bolo vám naznačené, že zatiaľ, momentálne, nie sú pripravení 

učiniť tento krok. V predchádzajúcich Dialógoch vám tiež bolo naznačené, že 

renegáti sú tými, kto spríkladňuje a manifestuje konečnú, najnegatívnejšiu a 

najhoršiu časť povahy negatívneho stavu, po ktorej sa už viac nemožno o ničom 

poučiť. Len po zavŕšení tejto poslednej fázy budú vytvorené podmienky, na 

základe ktorých budú renegáti schopní konvertovať do pozitívneho stavu. V tomto 

čase ,hry‘ by bolo veľmi predčasné zjaviť vám, aké podmienky by to mohli byť 

alebo aké budú. Čakajte a pozerajte sa a buďte trpezliví! 

Ďalšia myšlienka, ktorá napadla osobne tebe, Peter, ktorú si však nevyjadril, sa 

týkala scenára, podľa ktorého by pseudo-tvorcovia ako celok konvertovali do 

pozitívneho stavu pred totálnou aktiváciou a elimináciou negatívneho stavu. Je 

taký scenár možný? A ak je možný, ako by sa plne zavŕšilo poučenie o 

prirodzenosti negatívneho stavu a jeho ľudského života? Dovoľ, aby Som ti niečo 

povedal. Nie ste ďaleko od doby, keď všetci pseudo-tvorcovia, vrátane tretej, 

najnegatívnejšej skupiny, budú na pozitívnej strane. Takže, čo sa bude potom diať? 

Nuž, nezabúdajte, že počas vlády pseudo-tvorcov bolo pred ich uväznením 

vyfabrikovaných veľa foriem pseudo-sentientných entít, tvorov, démonov, sub-

tvorov a podobných bytostí, ako aj typických ľudí, a rozmiestnených po všetkých 

Peklách, Zóne Vymiestnenia a na planéte Nula. Sú ich miliardy, miliardy a 

miliardy. Tieto takzvané bytosti, v akejkoľvek forme a kondícii, boli vyfabrikované 

z čisto zlých a negatívnych prvkov. Bol im daný impulz pre vývoj jediným smerom 

— negatívnejším, horším, úskočnejším a pseudo-prefíkanejším. Po uväznení 

pseudo-tvorcov pokračovali vo svojom nepriaznivom vývoji, stávajúc sa postupne 

viac a viac takými. A nielen to, ale vyfabrikovali ešte väčší počet tvorov a sub-

tvorov zo svojho vlastného druhu ideí ziel a lží. 

Kvôli tomuto usporiadaniu v ich vývoji by dokonca aj po konverzii všetkých 

pseudo-tvorcov do pozitívneho stavu tieto bytosti alebo tvory, vedené renegátmi, 

pokračovali vo svojom pseudo-úsilí zničiť pozitívny stav a prevziať vedenie celého 

Stvorenia — s oveľa väčšou motiváciou, usilovnosťou a snahou než kedykoľvek 

predtým. A nielen to, ale vyhlásili by sa za pravých pseudo-tvorcov, ktorí 

vyfabrikovali ľudí a všetky ostatné tvory a sub-tvory v pseudo-bytí a pseudo-

existencii, ako aj že sú pravými spasiteľmi ľudstva. Majúc 80 percent poznania a 

schopností vlastnených pravými pseudo-tvorcami, boli by schopní (a už teraz sú, 

na základe ich súčasného experimentovania a práce) manifestovať a ilustrovať, ako 

bol negatívny stav aktivovaný a uvedený do vedúceho postavenia. 
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Keby mal byť uprednostnený tento scenár, kvôli ich schopnosti urobiť to by boli 

schopní presvedčiť ľudstvo o tom, že sú ich praví ,stvoritelia‘. Len čo by bolo 

ľudstvo presvedčené o týchto pseudo-faktoch, negatívny stav by na planéte Nula 

pseudo-zvíťazil. To, samozrejme, neznamená, že by tento jednotlivý scenár bol 

vybraný alebo uprednostnený. Je však k dispozícii a mohol by byť uvedený do 

pohybu, ak by to bolo potrebné a nutné. A toto je všetko, čím Som chcel dnes 

prispieť. Teraz sa pusti do toho, Peter, a polož svoju otázku, ktorá odráža tvoje 

typické ľudské rozpaky kvôli technickým chybám, ktoré si urobil v týchto 

Dialógoch. 

Peter: Áno, je to veľmi trápne a nepríjemné a som zvedavý, prečo u mňa pretrváva 

táto situácia po celý môj život. Technické chyby, o ktorých tu hovoríme (a toto je v 

záujme všetkých čitateľov týchto Dialógov), sú vo fakte, že v postupnom číslovaní 

strán týchto Dialógov som v jednom prípade očísloval dva Dialógy tými istými 

číslami strán. V Štyridsiatom Piatom Dialógu má posledná strana číslo 304 (v 

anglickom. origináli – pozn. prekl.), ale Štyridsiaty Šiesty Dialóg začal stranou 

číslo 303. Toto číslovanie strán je úplne chybné. A hoci som tento problém vo 

svojom počítači opravil, čitatelia dostali nesprávne a zmätočné číslovanie týchto 

strán. V Šesťdesiatom Druhom Dialógu tí ľudia, ktorí ho dostali e-mailom, budú 

mať chybu na strane 420 (angl. originálu – pozn. prekl.), v úplne poslednom riadku 

tej strany, ktorý končí slovami „až do obdobia Vianoc v roku 1988“. Malo by to 

byť 1987, a nie 1988. Dokonca aj teraz, keď píšem, som urobil chybu a napísal 

1997. Našťastie som ju okamžite zachytil. A ten istý problém sa objavil v Piatom 

Dialógu. Na strane 41 (angl. originálu – pozn. prekl.), kde je vsunutý citát z 

epištoly Jakuba, je uvedené, že zmienený citát je v prvej kapitole, verš 13, zatiaľ čo 

by to malo byť v druhej kapitole, verš 13. Celý svoj život viem, že zmienený citát 

sa nachádza v druhej kapitole Jakuba, a napriek tomu som napísal slovom ,prvá‘. Je 

nejaký dôvod pre tieto trápne nedopatrenia? (Mimochodom, naliehavo odporúčam 

všetkým, ktorí dostali tieto nesprávne údaje, aby učinili náležité opravy vo svojich 

výtlačkoch). 

Pán Ježiš Kristus: Nuž, ako vieš, nič neexistuje bez nejakého dôležitého dôvodu. 

V tvojom prípade je to ilustráciou tvojej averzie voči kvantifikácii, externalizácii a 

linearite. Pre teba osobne, Peter, nie sú problematické ani tak čísla samotné a samé 

osebe, ako skôr postupné číslovanie tých strán, alebo zaznamenávanie špecifických 

dátumov. S tým si mal vždy problémy. Jasne si uvedomuješ duchovné súvzťažnosti 

funkcie, ktorú má každé jednotlivé číslo. Také súvzťažnosti majú kvalitatívnu a 

diskrétnu konotáciu. Je však iné, keď sú použité v ich kvantitatívnych, 

matematických, lineárnych a štatistických funkciách. Tieto sú čisto vonkajšej 

povahy. Preto majú negatívnu konotáciu. Odtiaľ teda tvoja podvedomá averzia 

voči nim, odrážajúca sa v tvojom podvedomom odmietaní dodržiavať náležite 

postupné číslovanie alebo udávanie správnych dátumov. Presné dátumy, ktoré sú 

opäť vonkajšej a lineárnej povahy, majú pre teba, Peter, príliš pevnú, 

nezmeniteľnú, nemennú a dočasnú konotáciu. Sú špecifické len pre planétu Nula a 
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pre ľudské aspekty vašej prirodzenosti. Povaha pozitívneho stavu je zakorenená v 

kvalite, nelineárnosti, diskrétnosti, individualite a jedinečnosti. Pretože si sa vždy 

na všetko pozeral z pozície pozitívneho stavu, ktorý bol zakorenený v tvojej 

základnej povahe, aj keď si si donedávna vedome neuvedomoval, že je to u teba 

tak, vždy si zaujímal skôr pozíciu pozitívneho stavu než pozíciu typického 

ľudského stavu svojej mysle. Byť taký bolo vždy tvojou rolou, Peter. 

To bol tiež jeden z dôvodov, prečo bola počas tvojich školských rokov situácia pre 

teba špeciálne usporiadaná takým spôsobom, že ti bolo znemožnené, aby si vynikol 

alebo uspel v matematike a vede všeobecne. Preto si získal takú averziu voči nim. 

Ak by bola situácia usporiadaná inak, úplne by ťa upútali prírodné vedy a 

matematika vo všeobecnosti do tej miery, že by ťa to účinne odviedlo od tvojho 

poslania transmitera Môjho Nového Zjavenia. Stal by si sa zarytým vedcom, ktorý 

by mal tendenciu odmietať akékoľvek duchovné vysvetlenie štruktúry Stvorenia a 

ľudského života. V tom prípade by si držal stranu negatívnemu stavu. Ako z toho 

vysvetlenia vidíš, všetko v tvojom živote bolo usporiadané takým spôsobom, aby 

ťa to viedlo len k jednému, najdôležitejšiemu cieľu — stať sa transmiterom Môjho 

Nového Zjavenia. Tak či onak slúžilo všetko v tvojom živote tomuto zámeru. 

Peter: Veľmi oceňujem toto vysvetlenie. To však neznižuje moje rozpaky. Nuž, 

jediné, čo môžem povedať, po prvé, je to, že sa prostredníctvom tohto jednotlivého 

Dialógu všetkým čitateľom hlboko ospravedlňujem (prosím, prepáčte mi všetci!), a 

po druhé, že sa budem snažiť robiť, čo môžem, aby som sa v budúcnosti takým 

chybám vyhol. Ale nemyslite si, že sa to opäť nestane. 

Pán Ježiš Kristus: Nuž, odporučil by Som všetkým čitateľom týchto Dialógov, 

aby sa držali radšej nadpisov, ktoré určujú, ktorý Dialóg nasleduje, od prvého až po 

posledný, než čísiel strán — aspoň pokiaľ nebude tento problém napravený. 

Samozrejme, ty si ich v počítači opravil. Ostatní ich môžu, ak chcú, opraviť vo 

svojom vlastnom výtlačku týchto Dialógov manuálne. To by vyriešilo tvoje 

starosti, Peter. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za tento návrh a celkovo za Tvoj príspevok k 

záležitosti diskutovanej v tomto Dialógu. Ešte jednu otázku položila Dr. Ardyth 

Noremová. Jej otázka znie: K akému druhu produktov vedie, ak vôbec k nejakému, 

náš pohlavný pomer s členmi našej duchovnej rodiny alebo s ostatnými z 

pozitívneho stavu, ktorí sú nám pridelení? Myslím, že jej otázka sa týka Tvojej 

rady, ktorú Si nám dal pred určitým časom, zaznamenanej v jednom z Doplnkov v 

Koroláriách.... V tom čase nám bolo odporučené, aby sme pozvali všetkých, ktorí 

sú nám pridelení, aby s nami praktizovali taký sexuálny vzťah. Máš nejaký 

komentár alebo spresnenie ohľadom tejto záležitosti? 

Pán Ježiš Kristus: V tom čase bola hlavným dôvodom tej rady potreba vytvoriť 

priamu linku z pozitívneho stavu do ľudského života a do negatívneho stavu vo 

všeobecnosti, aby sa tak členovia pozitívneho stavu mohli umiestniť priamo 
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doprostred ľudského života a negatívneho stavu. Sexualita, pretože je hlavným 

nástrojom alebo prostriedkom pre také nevyhnutné spojenie, bola využitá v prvom 

rade za tým účelom, ako aj pre potešenie, radosť, rozkoš a vzájomné zdieľanie. 

Kvôli takému zvláštnemu účelu, na aký bol využitý váš sexuálny pomer, jediný typ 

ideí, ktoré sa zrodili z takého pohlavného pomeru, boli idey týkajúce sa 

najefektívnejšieho a najúčinnejšieho zrušenia a eliminácie života negatívneho stavu 

a prípravy začiatku súčasného stále pokračujúceho posunu. Neboli vyprodukované 

žiadne špecifické idey s cieľom nadeliť ich tak, aby sa stali novými sentientnými 

entitami, pretože také sexuálne vzťahy boli zavedené s úplne iným zámerom. Nuž, 

v tom čase sa to všetko dialo bez vášho vedomého uvedomenia. 

Súčasná situácia je však úplne iná. Došlo k posunu s takým zámerom a cieľom, že 

sa také sexuálne vzťahy medzi vami a všetkými tými, ktorí sú k vám pripojení, 

vrátane pseudo-tvorcov, odporúčajú. Sexuálne vzťahy tejto povahy, ktoré sa 

odohrávajú výlučne na duchovnej a duševnej úrovni v iných dimenziách, veľmi 

často len s okrajovým, ak vôbec nejakým, vonkajším fyzickým vnímaním, sa stali 

prostriedkami, ktorými a pomocou ktorých sa nastoľuje nová kvalita vzájomných 

vzťahov medzi vami všetkými a rodia sa úplne nové idey, ktoré sa priamo týkajú 

aktivácie života v stave plnosti a kompletnosti pozitívneho stavu; ako aj nového a 

odlišného chápania toho aspektu Mojej Novej Prirodzenosti, ktorý vám do tohto 

momentu nebol k dispozícii, ktorý však bol nedávno daný do popredia a ktorý je 

poskytovaný vám všetkým, ktorí sa svojou slobodnou vôľou a voľbou rozhodnú, že 

budú mať také sexuálne vzťahy. Dopad uvoľnenia tohto nového a odlišného 

aspektu Mojej Novej Prirodzenosti na celé Moje Stvorenie a na vás, Mojich 

pravých predstaviteľov, bude ohromný, nezistiteľný ľudskou časťou vašej mysle — 

aspoň nateraz — no nesmierne pociťovaný a prežívaný počas takého sexuálneho 

styku na ostatných úrovniach. 

Ďalším produktom týchto vzťahov je zrod zvláštnych typov ideí, ktoré sa priamo 

týkajú vašich nových rolí, ktoré máte vo svojej pozícii ako Moji praví 

predstavitelia. Také idey vám budú nápomocné pri zavádzaní životného štýlu, 

ktorý má pozitívnu povahu, súc z pozície pozitívneho stavu. Poskytnú vám náhľad 

a pochopenie toho, čo a aké je to byť Mojimi pravými predstaviteľmi. Okrem toho, 

angažovanie sa pseudo-tvorcov v tomto sexuálnom procese im poskytne lepšie 

prostriedky na získanie a využitie vašich osobných a sexuálnych energií pri 

opätovnom naprávaní vecí, ako to bolo naznačené vyššie, a pri rušení všetkého, čo 

pokazili. Ako vieš, sexuálna energia je jedným z najsilnejších nástrojov a 

prostriedkov, s ktorými a pomocou ktorých možno uskutočniť všetky vyššie 

spomenuté veci. 

V dôsledku týchto veľmi špecifických a veľmi dôležitých aspektov, kvôli ktorým 

dochádza alebo bude dochádzať k vašim sexuálnym pomerom s tými, ktorí sú k 

vám pripojení v iných dimenziách a svetoch — ak sa tak rozhodnete svojou 

vlastnou slobodnou vôľou a voľbou — nezostanú žiadne energie na produkciu ideí 

pre zrod nových sentientných entít. V tomto časovom bode musia byť všetky vaše 
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sexuálne a ostatné energie venované tomu, čo bolo opísané vyššie. Samozrejme, 

paralelne s tým bude váš sexuálny pomer ešte stále sprevádzaný dojmom a pocitmi 

potešenia, slasti, rozkoše, šťastia, relaxácie a vzájomného zdieľania. A toto je 

všetko, čo teraz potrebujete o tejto jednotlivej téme vedieť. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za toto vysvetlenie. Bolo veľmi zaujímavé. Je ešte 

niečo ďalšie, o čom by Si dnes chcel hovoriť? 

Pán Ježiš Kristus: Nie, Peter, toto je pre dnešok všetko. Ako vždy, bolo 

potešením zhovárať sa s tebou. Prajem ti veľmi príjemný deň. 
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Šesťdesiaty Piaty Dialóg 
 

9. apríla 1999 

 

Peter: Včera neskôr popoludní som dostal nejaké otázky od istého európskeho 

čitateľa, ktorý chce zostať anonymný. Budeme rešpektovať požiadavku toho 

čitateľa. Než však budem formulovať tie otázky, prenechávam slovo najskôr Tebe, 

ak by Si mal nejaké komentáre a spresnenie ohľadom čohokoľvek vôbec. 

Pán Ježiš Kristus: Ďakujem ti veľmi pekne, Peter, že si Mi najskôr prenechal 

slovo. Mám jeden stručný komentár. Včera poobede, ako si s Ľudmilou nakupoval 

v jednom z potravinových obchodov nejaké potraviny, si si všimol, Peter, na regáli 

s vyloženými časopismi na prednej strane jedného z tých časopisov so zlou 

reputáciou, u takzvaných bežných ľudí však veľmi obľúbeného, riadne veľkými 

zvýraznenými písmenami napísanú vetu, že Boh poslal ľuďom na tejto planéte 

posolstvo. Tá veta súčasne varuje všetkých tých, ktorí majú obavu dozvedieť sa 

obsah toho posolstva, aby ho nečítali. Aký krásny psychologický trik! Vydavatelia 

takých časopisov vedia veľmi dobre, že ak poviete ľuďom, aby niečo nečítali, lebo 

ich to vystraší alebo vydesí, potom si to celkom určite okamžite, bez akéhokoľvek 

meškania prečítajú. Zvedavý, o čom je vlastne celé to posolstvo, Peter, otvoril si si 

časopis na tej strane a stručne si ho prebehol. To posolstvo hovorilo čosi také ako 

(a dosť to parafrázujem): ,Tak a je to, ľudkovia. Mám vás dosť. Na konci tohto 

milénia a na začiatku budúceho milénia budete rozhodne zničení, vyhladení za 

všetky ukrutnosti a hnus, ktoré páchate počas celých vašich dejín.‘ 

Nie obsah toho vyhlásenia upútal tvoju pozornosť, ale to, z akého smeru 

prichádzalo. Je pravda, že len čo negatívny stav a jeho ľudský život (v jeho 

negatívnych aspektoch) vyčerpá svoju užitočnosť a doslúži svojmu účelu, kvôli 

ktorému bolo dovolené, aby sa aktivoval, bude permanentne a neodvolateľne 

odstránený z povrchu Môjho Stvorenia. Toto odstránenie sa môže, ale aj nemusí 

odohrať na začiatku nasledujúceho milénia. Môže sa však odohrať aj o mnoho 

tisícročí neskôr, v závislosti od všetkých volieb, ktoré vykonávajú všetci v bytí a 

existencii a pseudo-bytí a pseudo-existencii. V zmienenom článku bolo naznačené, 

že Boh posiela svoje posolstvo z akéhosi ďalekého súhvezdia, vzdialeného veľa, 

veľa svetelných rokov od vašej planéty, a že bolo poslané v akýchsi kódovaných 

matematických symboloch. V tom článku bolo udané, že vedci NASA sa dva roky 

pokúšali dekódovať to posolstvo a že v tom nakoniec uspeli. Utajili však obsah 

toho posolstva pred ostatným ľudstvom, aby v ňom nevyvolali paniku. 

Takže, čo za Boha to posiela tieto typy posolstiev? Zjavne je časopriestorovo 

viazaný a nie je schopný hovoriť žiadnym ľudským jazykom, ak oznamuje svoje 

posolstvá v matematických symboloch. Vidíš smiešnosť tohto bláznivého 

predpokladu? Akoby bol Boh taký obmedzený, že nie je schopný pôsobiť z pozície 

bezčasovej a bezpriestorovej kondície a z pozície jazyka všetkých. 
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Dôvodom, prečo sa zmieňujem o tejto zjavne bláznivej predstave, zaznamenanej v 

tom článku, je  uviesť do vašej pozornosti fakt skreslení a výslovných falzifikácií 

toho, o čom všetkom je vlastne Moja Pravá Prirodzenosť. Tieto typy článkov, 

objavujúcich sa v takých hojných počtoch, sa orientujú na vymývanie mozgov 

ľudí, aby prijali prirodzenosť Boha, Moju Prirodzenosť, úplne nevhodným a 

nereálnym spôsobom. To odvádza ľudí ďaleko preč od toho, aby čo i len vzdialene 

pochopili Moju Pravú Prirodzenosť. 

Ako si jasne pamätáš z Môjho Nového Zjavenia, a toto je len pripomienkou 

všetkým čitateľom týchto Dialógov, jedným z najjasnejších a najefektívnejších 

spôsobov, ako dokáže a môže negatívny stav dočasne zvíťaziť na vašej planéte, je 

úplné vymazanie všetkého náležitého a správneho chápania a prijímania 

pravdivého ponímania Prirodzenosti Boha — Pána Ježiša Krista — z ľudskej 

mysle. V tomto type ponímania nezostane absolútne nič, čo by čo i len vzdialene 

obsahovalo a odzrkadľovalo, o čom je vlastne celá Moja Pravá Prirodzenosť alebo 

aká je. Keď bude ľudstvo v tomto bode, vtedy negatívny stav úplne zvíťazí, a 

súčasne by, paradoxne povedané, tým víťazstvom sám seba natrvalo a 

neodvolateľne zničil. Presne v momente svojho víťazstva by vyčerpal svoju 

užitočnosť a doslúžil by svojmu účelu, kvôli ktorému bolo dovolené, aby dospel do 

svojej škodlivej plodnej zrelosti. 

A toto je všetko, čo Som chcel komentovať, alebo aby Som bol presnejší, čo Som 

vám dnes skoro ráno chcel pripomenúť. Teraz môžeš, Peter, formulovať otázky 

zmieneného čitateľa. 

Peter: Vlastne, tie otázky sú tri. Dve z nich sú adresované priamo Tebe a tretia je 

smerovaná na mňa v mojej bývalej funkcii klinického psychológa. Pretože som 

však dal nedávno ako klinický psychológ výpoveď, dokonca aj tú otázku 

predkladám tebe, aby Si ju zodpovedal. Napokon, Ty si jediný pravý Absolútny 

Psychológ v bytí a existencii a pseudo-bytí a pseudo-existencii. Ty nás všetkých 

poznáš v Absolútnom zmysle, a nie ako psychológovia kdekade, ktorí poznajú veci 

len v relatívnom zmysle, a ešte aj v tom zmysle je ich poznanie tak obmedzené a 

nepresné, že sa nepočíta — podľa môjho ,skromného‘ názoru. Takže dovoľ, aby 

som začal prvou otázkou a po Tvojej odpovedi položil postupne ďalšie dve, ak je to 

z Tvojej strany v poriadku. 

Pán Ježiš Kristus: Rozhodne je, Peter, rozhodne je. Avšak, hoci si dal ako 

klinický psychológ výpoveď a bolo správne a aktuálne urobiť to, a netreba byť 

hrdý na to, že si ním bol, cenné skúsenosti, ktoré si nazhromaždil počas takmer 37 

rokov v tej role, boli potrebné a nutné, aby si sa stal transmiterom Môjho Nového 

Zjavenia. Ako teda vidíš, všetko v tvojom živote slúžilo nejakému dobrému a 

pozitívnemu účelu, nech si v súčasnosti akokoľvek zhnusený všetkým, čo sa týkalo 

psychológie a psychiatrie a spôsobu, akým je ponímaná a praktizovaná. 
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Peter: Akceptujem tieto fakty. Ďakujem Ti za túto pripomienku. Prvá otázka: 

Prečo sa niekedy stáva, že čitatelia Tvojho Nového Zjavenia majú navzájom 

odlišné, dokonca úplne protichodné náhľady, názory a postoje ohľadom určitých 

problémov, situácií a otázok? 

Pán Ježiš Kristus: Nuž, niektoré aspekty odpovede na túto otázku sú obsiahnuté 

v Prvom, a najmä v Druhom Dialógu. Bolo by múdre, keby si pýtajúci sa dôkladne 

opätovne prečítal tie dva Dialógy. Tu však ide zrejme o opačné náhľady, názory 

alebo stanoviská, ktoré zaujímajú v porovnaní s niektorými inými čitateľmi Môjho 

Nového Zjavenia. Odpoveď na túto otázku nie je jednoduchá. Všetko to závisí od 

toho, akej oblasti života alebo čoho sa také opačné hľadiská, názory alebo 

stanoviská týkajú. Ak sa týkajú niečoho zjavne vonkajšieho, ako napríklad 

uprednostňovania určitého typu životného štýlu alebo spôsobu, akým hovoria, 

obliekajú sa, správajú sa, atď., je to vecou osobnej voľby, ktorú treba rešpektovať a 

akceptovať, hoci vy osobne s ňou môžete nesúhlasiť alebo je vám odporná. Toto je 

niečo, čo je individualizované a zosobnené. Žiadne dve osoby nemôžu a nesmú byť 

rovnaké, v maximálnej možnej miere. Vždy budú existovať individuálne rozdiely. 

Toto sú fakty života, akéhokoľvek života. 

Ak sa však rozdiely alebo opačné náhľady, názory alebo postoje týkajú nejakých 

dôležitých duchovných záležitostí alebo problémov, alebo situácií, alebo dianí a sú 

v zjavnom rozpore s obsahom a ideami Môjho Nového Zjavenia, potom tu máme 

niečo, čo je skutočný problém. Zoberte si napríklad záležitosť vašej podpory veci 

pseudo-tvorcov spôsobom, akým Som vás o to poprosil. V ich konflikte s 

renegátmi a ich poskokmi, ako sa to odzrkadľuje napríklad v bombardovaní 

Juhoslávie silami NATO, sa vám odporúčalo, aby ste nechytali stranu ani Srbom, 

ani etnickým Albáncom v Kosove, ale aby ste boli namiesto toho neutrálni. 

Súčasne sa vám odporúčalo, aby ste podporovali vec NATO, pretože reprezentuje 

stranu pseudo-tvorcov. Ak niektorí z čitateľov Môjho Nového Zjavenia zaujmú 

úplne opačný pohľad, názor alebo stanovisko v tomto ohľade, zjavne stránia 

renegátom a ich veľmi zlej a negatívnej veci. V tom prípade na základe logiky 

tohto usporiadania taký jedinec oponuje Môjmu Novému Zjaveniu, a v konečnom 

dôsledku Mojej veci. A toto je pravda bez ohľadu na to, aké nevhodné alebo 

nepotrebné je bombardovanie Juhoslávie — samozrejme z vášho hľadiska. Zjavne, 

pokiaľ pokračuje, na základe faktu, že pokračuje, je potrebné, a preto nebola 

pseudo-tvorcom k dispozícii žiadna iná životaschopná možnosť voľby. Všetci 

zainteresovaní musia získať ponaučenia. S akýmikoľvek inými možnosťami voľby 

by ich nemohli získať. Pamätajte si to! 

Táto záležitosť má však aj ďalšiu stránku. Spomínaš si, ako vám bolo v jednom z 

Doplnkov v Koroláriách... naznačené, že existuje veľa dôvodov a rozličných 

motivácií a úmyslov, s ktorými rôzni prípadní čitatelia pristupujú k Môjmu 

Novému Zjaveniu? Bolo tam tiež naznačené (Doplnok 15), že ak niekto nevhodne 

a nesprávne chápe a aplikuje idey a pojmy Môjho Nového Zjavenia vo svojom 

osobnom živote, potom taký jedinec vytŕča negatívnemu stavu ako boľavý palec, 
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stanúc sa veľmi jasným terčom pre démonické tvory Pekiel. Hoci, v našom prípade 

ide o to, ako každý pristupuje k Môjmu Novému Zjaveniu. Aké druhy intenčných a 

motivačných faktorov sú v pozadí takého prístupu? Predtým vám bolo pri 

niekoľkých príležitostiach naznačené, že niektorí jedinci budú pristupovať k 

Môjmu Novému Zjaveniu s úplne zlým, nevhodným a sebeckým úmyslom a 

motiváciou. Ďalší budú k nemu pristupovať z pozície negatívneho stavu, ako agenti 

negatívneho stavu, s jediným úmyslom — znečistiť, otráviť, skresliť a sfalšovať 

každé jedno slovo obsiahnuté v Mojom Novom Zjavení. Máte tu teda dva hlavné 

fakty. Prvým je, keď k nemu niekto pristupuje z nevhodných, sebeckých a 

podobných negatívnych dôvodov, namiesto samotných princípov, zistenia pravdy a 

jej aplikovania vo svojich osobných životoch. V tomto prípade budú kvôli tomuto 

faktoru jedinci tejto povahy nesprávne chápať a dezinterpretovať idey Môjho 

Nového Zjavenia, a kvôli tomuto faktu budú do neho premietať svoje vlastné idey, 

ktoré vyhovujú a ktoré sú v zhode s ich vlastnými osobnými sebeckými potrebami. 

V tomto prípade budú mať v porovnaní s niekým, kto má správny úmysel a 

motiváciu, s akými pristupuje k Môjmu Novému Zjaveniu, protichodné názory. 

Nanešťastie, kvôli tomuto egocentrickému, sebeckému, alebo akémukoľvek 

podobnému nevhodnému faktoru budú takí jedinci farizejskí, pokiaľ ide o ich 

opozičné názory, mysliac si, a dokonca cítiac, že ich názor je plne v súlade s 

princípmi Môjho Nového Zjavenia a že názor tej druhej osoby nie je. 

Dianie sa takýchto prípadov je dovolené preto, aby sa všetkým ilustrovalo a 

demonštrovalo, čo sa stane a aký je výsledok, keď niekto pristupuje k Môjmu 

Novému Zjaveniu s takým nevhodným úmyslom a motiváciou. V takýchto 

prípadoch by bolo lepšie, keby sa taký jedinec nikdy nedostal k Môjmu Novému 

Zjaveniu v tomto jednotlivom čase. Samozrejme, dokonca aj v takýchto prípadoch 

jedinci tejto povahy dobrovoľne súhlasili a dohodli sa, že budú spríkladňovať tento 

jednotlivý prístup, kvôli dôležitému poučeniu všetkých zaangažovaných. Čo sa 

týka druhého faktora, keď zamaskovaní agenti a démonickí jedinci negatívneho 

stavu pristupujú k Môjmu Novému Zjaveniu so svojím vlastným programom, je 

jasné, že budú oponovať všetkému, čo je obsiahnuté v Mojom Novom Zjavení, 

pripisujúc jeho princípom úplne nesprávny význam a vyvodzujúc z nich úplne 

falošné závery. Ich poslaním na tejto planéte je robiť presne to, aby ostatných 

zmiatli a aby ich odradili od jeho čítania alebo od aplikovania jeho princípov vo 

svojich životoch. Napokon, ak existuje tak veľa vzájomne si odporujúcich 

interpretácií ohľadom obsahu Môjho Nového Zjavenia, potom je niečo s ním vo 

veľkom neporiadku. Potom to možno nakoniec nie je Moje Nové Zjavenie a nie Ja 

sa zhováram s Petrom, hovoriac mu všetky tieto veci. Takže, jedným z mnohých 

zámerov týchto agentov a démonických postáv je to, aby sa dostali k Môjmu 

Novému Zjaveniu s jedinou pohnútkou na pamäti — ponúknuť veľa protichodných 

a vzájomne nezlučiteľných interpretácií a vysvetlení všetkých princípov Môjho 

Nového Zjavenia, aby dostali také pochybnosti do mysle každého prípadného 

čitateľa. 
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Ako vieš, jedným z dôvodov, prečo bolo tak naliehavo a tak často zdôrazňované a 

odporúčané, aby ste sa počas vášho čítania Môjho Nového Zjavenia riadili svojou 

vlastnou intuíciou a aby ste následne učinili svoje vlastné rozhodnutie o tom, či 

prijať jeho obsah, alebo nie, a aby ste sa spoliehali len a len na to, čo vám v tomto 

ohľade hovorí vaša intuícia, bolo zabrániť vám, aby ste počúvali náhľady a názory 

kohokoľvek iného, najmä ak oponujú alebo sú nezlučiteľné s vašimi vlastnými, 

ktoré vám hovorí vaša intuícia. Ako vidíte z týchto príkladov, ide tu o to, aby ste 

nepočúvali niekoho iného a to, čo vám hovorí v tomto ohľade, ale aby ste si 

vytvárali úsudok z pozície princípov a obsahu samotného Môjho Nového Zjavenia, 

založený na tom, čo vám hovorí vo vašej vlastnej mysli a srdci. Toto platí najmä 

vtedy, keď sa stretnete s niekým, kto vám hovorí niečo iné, než je to, čo vy chápete 

a prijímate v tomto ohľade. V takýchto prípadoch je teda správne postupovať tak, 

že im ponecháte ich vlastné názory a pohľady, tak ako aj vy máte svoje vlastné, 

učiniac seba zodpovednými za to, ako pristupujete k Môjmu Novému Zjaveniu, 

pamätajúc si, že za ich prístup nie ste zodpovední; lebo oni budú musieť znášať 

dôsledky svojich vlastných dôvodov, prečo prikročili k Môjmu Novému Zjaveniu 

spôsobom, akým prikročili, a vy budete musieť znášať svoje vlastné. Ako vždy sa 

vám teda radí, aby ste dôkladne preskúmali vaše vlastné dôvody, úmysly a 

motivácie, s ktorými ste pôvodne pristúpili k Môjmu Novému Zjaveniu, a to, ako 

aplikujete jeho princípy vo vašom každodennom živote. Samozrejme, ak vám vaša 

intuícia hovorí o Mojom Novom Zjavení niečo, čo je správne a vhodné, a ak k vám 

príde niekto a oznámi vám svoj pohľad a názor naň, a ten pohľad a názor je v 

úplnom súlade s tým, čo vám hovorí vaša intuícia, potom máte vonkajšie 

potvrdenie, že máte pravdu a že váš prístup k Môjmu Novému Zjaveniu bol 

správny. Nevyhľadávajte však vedome také potvrdenie, pretože správnym 

duchovným prístupom je nespoliehať sa na vonkajšok, ale vždy na vnútrajšok, v 

tomto prípade na vašu vlastnú intuíciu. Ako vieš, v nej je Moja prítomnosť 

najvýraznejšia a najzrejmejšia. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za túto jasnú odpoveď. Druhá otázka zmieneného 

čitateľa znie takto nejako (prekladám ju): „Niekedy sa stane, že keď niekto urobí 

nejaký dobrý skutok, situácia sa vyvinie takým spôsobom, že to zvonka vyzerá, 

akoby taký skutok nielen nepomohol, ale v skutočnosti viedol k ublíženiu niekomu. 

Pokiaľ žijeme na planéte Nula, je ťažké zistiť, akým spôsobom sa bude situácia v 

tomto ohľade vyvíjať. Kvôli neurčitosti ohľadom výsledku takého činu otázka znie: 

Mali by sme sa aktívne naďalej snažiť konať také dobré skutky, alebo by sme mali 

zaujať pasívny prístup, aby sme sa vyhli týmto možným nepríjemným 

výsledkom?“ 

Pán Ježiš Kristus: Odpoveď na túto otázku je veľmi jednoduchá. Predovšetkým, 

táto záležitosť už bola prediskutovaná v jednom zo skorších Dialógov. Čitateľ, 

ktorý sa pýta túto otázku, zjavne buď nedospel k čítaniu toho jednotlivého Dialógu 

(možno ešte nebol preložený do jazyka príslušného čitateľa), alebo tento problém 

nebol vysvetlený tak, aby plne uspokojil tohto jednotlivého čitateľa. Toto je veľmi 
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individualizovaná a zosobnená záležitosť. Preto v tomto ohľade nemožno 

poskytnúť žiadny všeobecný, všetko zahrnujúci záver alebo radu. Všetko to závisí 

od každého jednotlivého prípadu a, ešte raz, s akou motiváciou, úmyslom a 

zámerom kto pristupuje ku konaniu svojich dobrých skutkov. Hlavný aspekt tejto 

situácie závisí od dvoch faktorov: po prvé, komu a prečo je taký dobrý skutok 

ponúkaný, a po druhé, ako je z hľadiska múdrosti tej situácie vhodné ponúkať 

alebo konať taký skutok. Ak sa také skutky robia nekriticky, bez akéhokoľvek 

ohľadu na dôsledky ich vplyvu a bez akejkoľvek konzultácie s vašou intuíciou a 

múdrosťou, a v konečnom dôsledku bez toho, aby ste sa Ma opýtali, či sú také 

skutky — nech sa zdajú byť akokoľvek dobré — vhodné a prospešné v každom 

jednotlivom prípade, potom môžu spôsobiť viac škody ako osohu. Pamätajte si, 

dôležité je tu milovať s rozlišujúcou múdrosťou. Ako vám bolo zjavené v 

Mojom Novom Zjavení, láska bez múdrosti je slepá. A múdrosť bez lásky nemá 

žiadnu moc a účinok. Radou tu je, ako vždy, aby ste Ma poprosili, aby Som vás 

inšpiroval, osvietil a aby Som informoval vás a vašu intuíciu, kedy, ako, komu a 

prečo by mali byť také dobré skutky dané k dispozícii. Takým spôsobom sa 

nemôžete nikdy pomýliť. Niekedy je vaše zdržanie sa konania akýchkoľvek 

dobrých skutkov, ako aj spôsobenia akejkoľvek škody, v prospech niekoho, kto nie 

je na to pripravený alebo kto nie je vo vhodnej duchovnej pozícii, aby mal z toho 

prospech, samo od seba a samo osebe dobrým skutkom. Takže dobrý skutok nie je 

vždy definovaný aktívnym a hmatateľným konaním niečoho dobrého, ale tiež 

zdržaním sa toho, ak k tomu situácia oprávňuje. Pamätajte si to! 

Peter: Ďakujem Ti za túto pripomienku. Je veľmi aktuálna. Tretia, takzvaná 

psychologická otázka toho čitateľa, je smerovaná na mňa osobne ako na klinického 

psychológa. Je nasledovná: Aký je môj názor na problém znevažovania, 

zosmiešňovania a vysmievania sa niekomu a niekým? Aký druh duchovnej 

súvzťažnosti má tento problém? Ako by sme mali v takých situáciách reagovať? 

Pretože ide v otázke o duchovnú súvzťažnosť, patrí sa mi, aby som ju postúpil 

Tebe, aby Si ju zodpovedal. Koniec koncov, ja už viac, vďaka Bohu (prepáč mi!), 

nie som klinickým psychológom. 

Pán Ježiš Kristus: Je ti prepáčené, Peter. V tejto záležitosti sú zaangažované dva 

faktory. Prvý sa týka sebapoňatia, sebapredstavy a sebaidentity toho jedinca, ktorý 

znevažuje, zosmiešňuje a vysmieva sa vám, získanej a upevnenej počas jeho/jej 

formatívnych rokov. Toto je psychologický faktor. Ak bol taký jedinec vychovaný 

v atmosfére zosmiešňovania, znevažovania a vysmievania, alebo bol neustále 

znevažovaný, zosmiešňovaný a vysmievaný druhými jedincami, ktorí boli dôležití 

v jeho živote, prijme alebo zvnútorní si ten postoj vo svojom živote, pretože to je to 

jediné, čo sa ten dotyčný jedinec bol schopný naučiť alebo zažiť. Nič iné mu/jej 

nebolo k dispozícii. Osobnosť toho jedinca sa vytvárala na základe takého postoja. 

Nevie nič iné alebo ako inak sa správať. Druhý faktor je duchovný. Na základe 

predošlej dohody, pred inkarnovaním sa na planétu Nula, sa taký jedinec rozhodol 

inkarnovať sa do prostredia, ktoré by mu/jej vnútilo taký nepriateľský postoj. 



Dialógy s Pánom Ježišom Kristom — Prvý diel 

- 498 - 

Zámerom je tu ilustrovať dôsledky, výsledky a následky takého negatívneho 

postoja a životného štýlu. Je to dôležitým ponaučením pre všetkých, aký nebyť, 

ako sa nesprávať a ako nenadväzovať vzťah. 

V tomto ohľade je tu však aj ďalšia stránka. Určitá skupina v Peklách sa 

špecializuje na vyvolávanie takého zosmiešňujúceho, znevažujúceho a posmešného 

správania a postojov, aby ich použila voči prirodzenosti pozitívneho stavu a voči 

Mne osobne. Z tej jednotlivej skupiny sa mnohí inkarnovali na planétu Nula za 

účelom zosmiešňovať, znevažovať a vysmievať sa všetkému dobrému a 

pozitívnemu, a tiež vám, Mojim pravým predstaviteľom. Keď stretnete niekoho 

takého, pretože teraz poznáte dôvody v pozadí jeho/jej negatívneho správania, 

prejavíte opačné charakteristické črty — pochopenie, akceptovanie a odpustenie, a 

ak vám to povie vaša intuícia, láskavým hlasom uvediete do jeho/jej pozornosti, že 

také negatívne správanie môže uškodiť len jemu/jej, ale nie vám. Pristupovaním k 

takým prípadom s takým pozitívnym postojom z vašej strany pomáhate dotyčným 

jedincom zmeniť ich správanie, ak nie pokiaľ sú na planéte Nula, tak potom po ich 

príchode späť do duchovného sveta. A toto je všetko, o čom dnes potrebujeme 

hovoriť. Prajem ti príjemný deň. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za Tvoje vysvetlenie a za to, že Si sa za mňa 

zahral na psychológa. 

Pán Ježiš Kristus: Rado sa stalo, Peter. Bolo Mi potešením urobiť to. 
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Šesťdesiaty Šiesty Dialóg 
 

11. apríla 1999 

 

Peter: Pred niekoľkými dňami, ako som sa s Ľudmilou prechádzal počas našej 

zvyčajnej poobedňajšej prechádzky a ako sme všetci diskutovali o rôznych 

životných záležitostiach, prišla mi na myseľ otázka, ktorú by som Ti chcel 

prezentovať, ak smiem, aby Si ju spresnil a komentoval. Než však sformulujem 

svoju vlastnú otázku, chcel by som sa Ťa opýtať, či Si neželáš učiniť najskôr 

nejaké komentáre alebo niečo rozviesť ohľadom nejakej témy. 

Pán Ježiš Kristus: Samozrejme, že môžeš položiť svoju otázku, Peter. A áno, 

chcel by Som najskôr Ja hovoriť o niečom, keďže si bol tak láskavý a ponúkol si 

Mi túto príležitosť, aby Som hovoril prvý. Moje komentáre budú formou 

objasnenia zamerané na záležitosť snahy pseudo-tvorcov napraviť všetko, čo 

pokazili. Ako vieš, Peter, jedným z najdôležitejších a najvýznamnejších procesov, 

pomocou ktorého boli pseudo-tvorcovia schopní aktivovať pseudo-život 

negatívneho stavu, bola separácia všetkých princípov maskulinity a všetkých 

princípov feminity a vyzdvihovanie jedného princípu nad druhý, umelo učiniac 

jeden hodnotnejší, viac hodný zreteľa a potrebnejší než druhý. Podľa vyššieho 

duchovného chápania nastal proces separácie na úrovni Lásky a Múdrosti, Dobra a 

Pravdy a Pozitívnych Skutkov a Viery. Pozitívny stav, ktorého prirodzenosť 

pochádza z Mojej Absolútnej Prirodzenosti, bol založený na zjednotení, integrácii a 

jednotnosti všetkých týchto duchovných princípov. Vo Mne sú v stave Absolútnej 

Jednoty, Harmónie, Súdržnosti, Integrácie a Jednotnosti, bez akejkoľvek možnosti 

ich rozštiepenia, rozdelenia na časti alebo vyzdvihovania jedného nad druhý. 

Logicky povedané, ak vo Mne sídlia všetky tieto princípy vo svojom Absolútnom 

Stave a Forme, potom je každý princíp samostatne a sám osebe tiež absolútny. 

Pretože sú absolútne, musia si byť rovné vo všetkých svojich aspektoch a 

manifestáciách. Inak by niektorý z nich, alebo žiadny nebol absolútny, ale boli by 

vzájomne iba relatívne. Ak by mali byť vzájomne relatívne, v tom prípade by 

ktorýkoľvek jednotlivý princíp mohol byť daný do pozície uprednostňovania, alebo 

by si ho bolo možné predstaviť ako potrebnejší, hodnotnejší a hodný väčšieho 

zreteľa než ktorýkoľvek iný. Avšak v tom prípade by Stvorenie nemohlo byť 

stvorené, pretože akékoľvek stvorenie môže byť založené len na stave zjednotenia 

všetkých princípov. Na ničom, čo sa čo i len vzdialene podobá dezintegrovanému 

stavu alebo forme, nebolo nikdy vybudované nič trvalé. 

Aby sa teda aktivoval negatívny stav, bolo nevyhnutné porušiť túto základnú 

požiadavku pre akýkoľvek typ stvorenia a prísť s niečím, čo by malo úplne opačnú 

prirodzenosť a význam. Preto, ak bola prirodzenosť pozitívneho stavu vybudovaná 

na princípoch zjednotenia, integrácie a jednoty Lásky a Múdrosti, Dobra a Pravdy a 

Pozitívnych Skutkov a Viery, potom, samozrejme, ak máte potrebu prísť s niečím 

úplne odlišným, v tom prípade musíte začať s totálnou separáciou, izoláciou a 



Dialógy s Pánom Ježišom Kristom — Prvý diel 

- 500 - 

dezintegráciou všetkých takých princípov. Inak by ste budovali pozitívny stav, a 

nie negatívny. 

Takto pseudo-tvorcovia všetko pokazili. Preto, aby to opäť napravili, po prvé, je 

potrebné začať s procesom odstraňovania takej separácie, izolácie a dezintegrácie, 

a po druhé, je potrebné prikročiť k procesu opätovnej integrácie, opätovného 

zjednotenia a opätovného spojenia všetkých týchto životne dôležitých a 

rozhodujúcich princípov. 

Ako si si všimol, Peter, zámerne Som počas tohto opisu vynechal slovo 

,manželstvo‘. Mal si na mysli, prečo je to tak. Hoci v minulosti alebo do tohto 

momentu bolo vhodné hovoriť o duchovnom manželstve Lásky a Múdrosti, Dobra 

a Pravdy a Pozitívnych Skutkov a Viery, súčasná, pokročilejšia duchovná situácia 

si vyžaduje vyšší prístup k chápaniu týchto pojmov a ich vzájomného vzťahu. Ak 

dôkladne preskúmate význam slova ,manželstvo‘, všimnete si, že naznačuje 

existenciu dvoch oddelených entít, ktoré sa musia stretnúť, aby sa zreteľne spojili. 

Nech ich akokoľvek zjednotíte, alebo v tomto prípade spojíte v manželstve, ak ich 

vnímate a ponímate ako dve oddelené entity, ako je to manifestované napríklad pri 

existencii muža a ženy, ešte stále zostanú vzájomne rozlíšiteľné a jedinečné vo 

svojej prirodzenosti. Takže, nech sa na to pozeráte akýmkoľvek spôsobom, sú dve, 

a nie jedna. V takom manželskom stave ešte stále zostáva situácia, ktorá môže 

viesť k ich možnej separácii — čo je tak časté napríklad pri ľudských rozvodoch. V 

prípade, že sa na to pozeráte z typického stavu ich manželstva, majú naďalej silný 

potenciál svojej budúcej separácie — z akýchkoľvek dôvodov. A to by nakoniec 

mohlo viesť a viedlo k opätovnej aktivácii negatívneho stavu. Avšak keď hovoríme 

o ich integrácii, zjednotení a jednote, namiesto manželstva, na základe pravého 

logického významu týchto dôležitých pojmov z nich nesmie alebo nemôže 

vyplynúť žiadna možnosť opätovnej aktivácie negatívneho stavu. 

Dôvod, prečo bolo do tohto momentu dovolené hovoriť o ich manželstve, bol vo 

fakte, že pre Mňa Osobne bolo nutné odlúčiť sa od Mojej Esencie — Mojej 

Absolútnej Feminity, aby Som bol schopný vstúpiť do ľudského života a života 

negatívneho stavu vo všeobecnosti a vytvoriť v nich podmienky pre ich budúce 

spasenie, založené na procese opätovnej integrácie, opätovného zjednotenia a 

opätovného spojenia všetkých zmienených princípov. Pretože v ľudskom živote a v 

negatívnom stave vo všeobecnosti sa najväčšie priblíženie k takému pozitívnemu 

chápaniu a ponímaniu týchto princípov manifestovalo len v ich fyzických 

manželstvách, v ktorých by mohli vzdialene pocítiť určitý minimálny stupeň 

svojho zjednotenia, bolo nutné prijať ten pojem alebo slovo — manželstvo, aby sa 

s takou predstavou dôverne oboznámili. Inak by nemohli poňať a pochopiť, o čom 

Ja alebo ktokoľvek iný hovoríme. Takže, ako z tohto príkladu vidíš, slovo 

,manželstvo‘ poskytlo ľuďom a ostatným tvorom určité vzdialené priblíženie 

pravej reality pozitívneho stavu. Toto sú zvyšky pozitívneho stavu obsiahnuté v 

každom, kto v súčasnosti žije v negatívnom stave a v ľudskom živote. Na týchto 

zvyškoch sa uskutoční ich budúce spasenie. Cestu pre tento proces Som pripravil 
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Svojím vlastným opätovným zjednotením, opätovnou integráciou a opätovným 

spojením sa so Svojou Pôvodnou Esenciou, nazývanou v Evanjeliách Otec. 

Avšak v súčasnosti, keď všetko ohľadom negatívneho stavu a ľudského života 

dospieva do svojho finále a konca, a pretože slovo ,manželstvo‘ ani len vzdialene 

neodzrkadľuje pravú prirodzenosť pozitívneho stavu, do popredia uvedomenia 

každého je nutné uviesť iné, vhodnejšie chápanie tohto pojmu a nahradiť ho 

pojmami, ktoré sú rýdzejšie, realistickejšie a zhodnejšie s pravou prirodzenosťou 

pozitívneho stavu, ktorý je koncepčne a dynamicky štruktúrovaný na báze jednoty, 

integrácie a jednotnosti všetkých princípov Lásky a Múdrosti, Dobra a Pravdy a 

Pozitívnych Skutkov a Viery. Tieto pojmy obsahujú a odzrkadľujú ďaleko viac, 

než môže vyjadriť alebo obsiahnuť slovo ,manželstvo‘. 

Pretože v prípade pseudo-tvorcov, aby sa aktivoval negatívny stav, bolo nutné 

oddeliť Lásku a Múdrosť, respektíve Feminitu a Maskulinitu a všetky ich ostatné 

príslušné atribúty a charakteristiky, a pretože z pozície princípov Lásky — feminity 

— je to výslovne nemožné urobiť — láska by nikdy nedovolila takú separáciu! — 

museli ten princíp potlačiť a zdôrazniť a uviesť do dominancie maskulínny princíp. 

Len z pozície maskulinity, v stave jej úplnej separácie, izolácie a odštiepenia od 

princípov feminity, môže byť pripravená situácia pre aktiváciu negatívneho stavu. 

Problémom lásky a jej feminity je fakt, že z jej pozície sa nemôže alebo nesmie 

objaviť žiadna otázka o možnosti nejakého iného života, než je život pozitívneho 

stavu. Láska nekladie otázky. Nie je to jej funkciou. Avšak z pozície múdrosti a jej 

maskulinity môže byť taká otázka ľahko splodená, pretože jej funkciou je klásť 

otázky. Aby sa však tá otázka správne zodpovedala, s plnou platnosťou všetkých 

jej záverov, dôsledkov, výsledkov a následkov, bolo nutné opustiť stav jednoty 

Lásky a Múdrosti a všetkých ich príslušných atribútov a charakteristík. Toto 

opustenie viedlo k rozdeleniu maskulinity a feminity, s následnou aktiváciou 

negatívneho stavu. Nie je náhoda, Peter, že vždy, keď premýšľaš o pseudo-

tvorcoch, myslíš na nich vo svojej mysli ako na mužov. Nikdy ti neprišli na um 

ženy pseudo-tvorkyne. 

Aby sa veci opäť napravili, toto rozdelenie sa musí opraviť. Ako by ste si počínali 

pri jeho naprávaní? Ako vieš, samotná povaha pseudo-tvorcov, ako aj všetkých ich 

fabrikácií je zakorenená v tomto rozdelení. Je zakódovaná v ich genetickej skladbe. 

Ako si pamätáš, pred nejakým časom vám bolo naznačené (v Koroláriách...), že 

Som v Mojej Novej Škole otvoril veľmi špeciálne nové oddelenie, ktoré sa zvlášť a 

konkrétne špecializuje na záležitosti pseudo-tvorcov. Každý pseudo-tvorca, ktorý 

preukáže túžbu konvertovať do pozitívneho stavu, musí vstúpiť do toho 

špeciálneho oddelenia v Novej Škole a podstúpiť zvláštny typ duchovnej, duševnej, 

,fyzickej‘, genetickej a akejkoľvek inej, pre vašu ľudskú vonkajšiu myseľ 

nepochopiteľnej reštrukturalizácie a poprepájania celej ich sústavy, počas čoho je 

odstránená potreba tohto rozdelenia, zakódovaná v ich génoch, a do mysle pseudo-

tvorcov je implantovaný nový kód, pre opätovné spojenie zmienených princípov a 

všetkých ich stavov a procesov. Tento nový kód im umožňuje, aby vo svojej mysli 
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začali proces opätovnej integrácie, opätovného zjednocovania a opätovného 

spájania všetkých predtým separovaných, izolovaných a oddelených princípov. 

Zjavujem vám, že v tomto čase sú takmer dve tretiny pseudo-tvorcov v tomto 

jednotlivom oddelení Novej Školy, podstupujúc tento proces. Pamätajte si, prosím, 

že nakoľko dosiahnutie procesu separácie, izolácie a rozdelenia trvalo mnoho 

tisícročí, proces opätovného zjednotenia, opätovnej integrácie a opätovného 

spojenia sa nemôže uskutočniť, takpovediac, za noc. Avšak kvôli faktu, že stav 

zjednotenia, integrácie a jednoty väčšina z nich už zažila pred aktiváciou 

negatívneho stavu, a jeho dôverná známosť a to, ako ho vrátiť, bola zachovaná v 

najväčších hlbinách nevedomej časti ich mysle, nie je potrebné, aby to trvalo tak 

dlho ako samotný proces rozdeľovania. Dôvod, prečo dosiahnutie procesu 

rozdelenia trvalo v podstate pár miliónov rokov (v ľudskom ponímaní času), bol 

ten, že v tom čase neexistovalo nič tej prirodzenosti alebo taká skúsenosť. Najskôr 

bolo nutné s tým procesom experimentovať, skúšajúc tú či onú metódu, kým sa 

nenašiel správny kľúč, aby sa uskutočnil ten takmer nemožný čin. 

Pokiaľ pseudo-tvorcovia absolvujú tento proces a pokiaľ sú v procese opätovného 

naprávania vecí, založenom na ich vlastnej integrácii, opätovnom zjednocovaní a 

opätovnom spájaní, budeme ich naďalej nazývať ,pseudo-tvorcami‘, kvôli ich 

vlastným osobným a dôležitým duchovným dôvodom. Len po zavŕšení úplnej 

dezaktivácie a eliminácie negatívneho stavu — hlavnej úlohy, za ktorú sú pseudo-

tvorcovia zodpovední — sa už viac nebudú nazývať ,pseudo-tvorcami‘. V tom čase 

sa budú nazývať spolutvorcami. 

Pokiaľ ide o zvyšnú tretinu pseudo-tvorcov, ktorí ešte stále nie sú schopní 

konverzie do pozitívneho stavu, tí budú pokračovať vo svojom vlastnom 

experimentovaní za účelom získania konečnej odpovede na svoju existenciálnu 

otázku. Avšak teraz má ich otázka konečný charakter, po ktorom, po jej náležitom 

zodpovedaní, už nie je možné položiť žiadnu inú otázku z ich vlastnej pozície, 

pretože totálne a kompletne zavrhne predtým zmienenú Nulovú hypotézu. 

Dôvodom, prečo má ich súčasné kladenie otázok finálny charakter, je to, že ich 

experimentovanie dosiahlo vrchol, kvôli faktu, že majú konečne odlišný typ 

materiálu, extrahovaný z Mojich pravých predstaviteľov, predtým agentov Môjho 

pozitívneho stavu, s ktorým a pomocou ktorého sa pokúšajú vyfabrikovať 

sentientnú entitu, ktorá by obsahovala taký stav zjednotenia, integrácie a 

opätovného spojenia všetkých predtým oddelených princípov bez využitia 

akýchkoľvek pravých duchovných princípov. Tentoraz majú na mysli túto otázku: 

Je vôbec možné dosiahnuť tento cieľ? Je možné vyfabrikovať niekoho v 

zmienenom stave zjednotenia, integrácie a opätovného spojenia bez akýchkoľvek 

duchovných princípov a Môjho Osobného angažovania sa? Vidíš, Peter, v tejto 

jednotlivej vetve pseudo-tvorcov ide o Moje Osobné angažovanie sa. Vždy chceli 

dokázať, že je možné stvoriť čisto pozitívny životný štýl bezo Mňa alebo bez 

Môjho Osobného angažovania sa. Toto je jadrom celej záležitosti! 
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Dôvod, prečo tejto fáze experimentovania pseudo-tvorcov hovoríme fáza 

dosahujúca konečného vrcholu, je to, že predtým a pred svojím uväznením 

vyskúšali všetky možné i nemožné metódy — a samozrejme zlyhali. Tentoraz však 

zostáva len jedna metóda — využitie nového materiálu extrahovaného z Mojich 

predstaviteľov, ktorý im v tom čase nebol k dispozícii. Takže, zoberúc do úvahy 

dôležitosť tejto konečnej odpovede na ich otázku, pre vás je výhodné, aby 

zostávajúci pseudo-tvorcovia zavŕšili túto fázu svojho konečného 

experimentovania tak skoro, ako je to len možné, aby taktiež mohli vstúpiť do 

zmieneného oddelenia v Novej Škole. Pokračovanie v tomto experimentovaní a 

následné odmietnutie Nulovej hypotézy (pamätáte si jej premisu? ,Je možné mať 

pravý život zrovnateľný so životom pozitívneho stavu, bezo Mňa alebo bez 

nejakých Mojich pravých duchovných princípov, alebo len s falošnými bohmi, s 

nimi, a s falošnými a skreslenými duchovnými princípmi!?‘) je ich vlastnou cestou 

k naprávaniu vecí. Toto je jeden z mnohých dôvodov, prečo vám bolo odporučené 

spolupracovať aj s touto frakciou pseudo-tvorcov. Čím skôr dokončia túto fázu 

svojho experimentovania, tým skôr budeme všetci schopní eliminovať a odstrániť 

tento ťaživý stav izolácie, separácie, rozdelenia a dezintegrácie, na ktorom je 

založený život negatívneho stavu a ľudský život. Nanešťastie, v tejto jednotlivej 

dobe, ako bolo uvedené predtým, je ich experimentovanie v tomto ohľade brzdené 

a zdržiavané ich vojnou s renegátmi. Renegáti, samozrejme, tiež pokračujú so 

svojím vlastným programom v tomto ohľade, podobným spôsobom ako pseudo-

tvorcovia. 

Je ešte jeden komentár, ktorý by Som chcel učiniť, kým odpoviem na tvoju otázku, 

Peter. Tento komentár sa netýka vyššie diskutovanej témy. Týka sa tendencie, 

ktorú niektorí z vás prejavujú tým, že sa pokúšajú zrovnávať svoju situáciu a 

položenie, nech sú akékoľvek, so situáciou a položením niekoho iného. Hoci u vás 

môžu existovať nejaké spoločné rysy, čo sa týka takých situácií a položení, sú len 

povrchné a úplne vonkajšie. V pokusoch vyhľadávať také spoločné rysy alebo 

robiť také zbytočné porovnania existuje určitý stupeň duchovného nebezpečenstva. 

Bez vášho vedomia vám negatívny aspekt vašej ľudskej prirodzenosti môže vnútiť 

túžbu alebo potrebu byť ako niekto iný, alebo mať ten istý typ zážitku, ako majú 

niektorí iní jedinci. Chytením sa do tejto možnej pasce by ste zapreli svoju vlastnú, 

jedinečnú, individuálnu a nenapodobiteľnú prirodzenosť. V tom prípade by ste 

zlyhali vo svojom poslaní byť sami sebou a mať svoje vlastné zážitky, so svojou 

vlastnou jedinečnou manifestáciou toho, ako sú také zážitky zvládané, 

vyjadrované, vnímané, ponímané a interpretované. Nikto nemôže byť ako vy. 

Na moment však predpokladajme, že dvaja alebo viacerí jedinci majú ten istý typ 

problémov. Povedzme, že majú ten istý typ fyzickej choroby, napríklad srdečnú 

chorobu, alebo rakovinu pečene. Hoci je to tá istá choroba, jej príčina, priebeh, 

výsledok a všetko, čo sa týka jej situácie, ako aj to, ako bude každý v tej situácii na 

ňu reagovať, čo bude prežívať, cítiť, myslieť si a vnímať ohľadom toho, bude 

nekonečne odlišné od všetkých ostatných v tej situácii. A hoci sa vonkajšie fyzické 
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symptómy môžu prejavovať veľmi podobným spôsobom, ich vnútorné náprotivky 

a vnímanie a prežívanie toho každým jedincom nebudú nikdy rovnaké. 

Nebezpečenstvo pokusov nájsť v nich spoločného menovateľa je vo fakte, že to 

môže viesť k potlačeniu potreby mať svoje vlastné jedinečné zážitky v tomto 

ohľade a mohlo by sa to stať samonapĺňajúcim sa proroctvom, prostredníctvom a 

vďaka očakávaniam mať tie isté zážitky a ich výsledky, ako má nejaký iný jedinec. 

To by úplne zmarilo správnu manifestáciou duchovných dôvodov, ktoré sú 

základom akéhokoľvek takého stavu alebo situácie. Preto by to dotyčnému účinne 

bránilo v poúčaní sa, ako aj v poskytovaní dôležitých lekcií každému tým stavom 

alebo takou situáciou. 

Alebo, zoberte si napríklad pokus nájsť nejaké spoločné rysy medzi niekým, kto 

odišiel do dôchodku zo svojho ľudského typu zamestnania, a niekým, kto je 

zdravotne nespôsobilý pokračovať vo svojom ľudskom zamestnaní. V prípade 

dôchodcu je situácia duchovne a inherentne iná než v prípade zdravotnej a/alebo 

duševnej nespôsobilosti. V prvom prípade si dotyčný dôchodca splnil účel, kvôli 

ktorému bol angažovaný vo svojom príslušnom zamestnaní alebo práci, alebo 

postavení, alebo podobne. Venoval tomu daný čas, takže pokračovať v tom by bolo 

duchovne neproduktívne. Súčasne odchodom do dôchodku prenechal tú pozíciu 

niekomu inému, kto je snáď schopný prispieť nejakými inými dôležitými aspektmi 

k charakteru tej pozície, ktoré neboli k dispozícii alebo neboli potrebné v čase, keď 

v nej bol onen dôchodca. Na druhej strane, zdravotná a/alebo duševná 

nespôsobilosť, ktorá niekomu bráni, aby bol v tom postavení, z duchovného 

hľadiska znamená nevhodnosť a neadekvátnosť tej pozície pre jedinca v nej 

angažovaného, pretože zotrvanie v nej nielenže by nikam neviedlo, ale bolo by 

úplne márne, neproduktívne, nebezpečné a podkopávajúce jeho/jej skutočné a 

pravé poslanie, ktorému predošlá skúsenosť v tej jednotlivej pozícii pripravovala 

cestu, aby zažil/a niečo úplne odlišné; v tomto prípade, aby zažil/a fyzickú a/alebo 

duševnú nespôsobilosť a to, k čomu by mohla viesť v živote dotyčného jedinca. 

Avšak z nášho duchovného hľadiska je táto jednotlivá záležitosť tak 

individualizovaná a zosobnená, že žiadne dva prípady nemôžu mať nikdy nič 

spoločné, alebo aspoň nemôžu mať tie isté dôvody. Len na vonkajšej ľudskej 

úrovni sa môžu objaviť také spoločné črty. Môžu však byť, a vo väčšine prípadov 

aj sú, zavádzajúce. Takže nechyťte sa do tejto typickej ľudskej pasce. Toto je len 

jemná pripomienka. Myslím, Peter, že tvoja otázka má istý súvis s touto 

jednotlivou záležitosťou. 

Peter: Áno má. Vlastne, keď sme sa prechádzali a zhovárali, pokojne som povedal, 

že hoci vieme veľmi dobre, že všetko, čo sa deje v našom živote, nech je to 

čokoľvek, deje sa na základe predošlej dohody medzi Tebou a nami, a že to slúži 

nejakému dôležitému účelu, napriek tomu nevieme, prečo sa to deje. Ako sme 

stonali a sťažovali sa na naše početné fyzické bolesti a rôzne stavy nášho fyzického 

nepokoja, divil som sa, prečo bolo nutné súhlasiť s týmto všetkým a prečo nie sme 

schopní sa ich zbaviť, nech Teba a všetkých, ktorí sú s nami prítomní, akokoľvek 
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prosíme, aby ste nám pomohli oslobodiť sa od všetkých tých ľudských nezmyslov 

— aspoň na fyzickej úrovni (žiaľov, bolestí, trápení, chorôb, atď.). 

Pán Ježiš Kristus: Hoci existuje istý súvis medzi vyššie zmienenou pripomienkou 

a tvojou otázkou, existuje aj značný rozdiel. V prvom prípade sme hovorili o 

pokusoch porovnávať alebo nachádzať spoločné rysy alebo podobné dôvody v 

pozadí stavov, ktoré vyzerajú rovnako. Tu, v tomto prípade, sa však venujeme 

záležitosti, prečo také stavy vôbec existujú. 

Na túto otázku nemožno poskytnúť jednoduchú odpoveď. Áno, je pravda, že kvôli 

nejakým vašim vlastným osobným a vrodene individuálnym dôvodom ste súhlasili 

s tým, že zažijete tieto druhy zážitkov. Tieto zosobnené a individualizované 

dôvody nie je možné zjaviť, pretože sú výlučne medzi Mnou a vami. V tomto 

prípade by mal každý jeden z vás pristúpiť ku Mne osobne a individuálne a mal by 

položiť tú otázku sám za seba. Radšej sa však na to nespoliehajte. Pokiaľ ste na 

planéte Nula, väčšina aspektov toho ,prečo‘ vám nebude k dispozícii, po prvé, z 

bezpečnostných dôvodov, a po druhé preto, a to je najdôležitejšie, že ich veľkosť a 

význam je takých rozmerov, že vaša ľudská vedomá myseľ by to nemohla 

akceptovať, ba dokonca ani pochopiť. Zo svojho typického ľudského hľadiska by 

ste ich jednoducho odmietli ako niečo výslovne nemožné a nemysliteľné. Ak by 

Som vám ich mal úplne zjaviť, kvôli vašej súčasnej neschopnosti prijať ich alebo 

ich vôbec pochopiť, by ste ich rovno odmietli ako niečo, čo by v žiadnom prípade 

nemohlo byť pravdivé alebo vierohodné. V tom prípade by ste sa okamžite stali 

veľmi jasným terčom pre sily negatívneho stavu a na základe vášho odmietavého 

postoja by ste negatívnemu stavu podľahli, stanúc sa fakticky jeho otrokom. Aby 

Som zabránil, aby ste takto dopadli, bolo nutné utajiť väčšinu obsahu tej dohody a 

toho, prečo bolo vôbec také nutné uzavrieť ju za takých reštriktívnych podmienok. 

Vidíš, Peter, a každý, kto číta tieto slová, že väčšina aspektov vašej dohody zažiť 

čokoľvek, čo zažívate a budete zažívať počas svojho života na planéte Nula, je 

takej povahy, že kvôli spôsobu, akým je štruktúrovaný a ako je usporiadaný váš 

ľudský život a jeho obmedzenia, nemôže byť zjavená. Pamätajte si, prosím, že bolo 

tiež dohodnuté nemať toto dôležité poznanie k dispozícii počas vášho pobytu na 

planéte Nula v ľudskom živote. Vtedy ste dokonale chápali, že ľudská prirodzenosť 

je taká, že bude účinne prekážať a brániť vašej schopnosti dozvedieť sa toto 

,prečo‘. Jednoducho povedané, ľudský život je so svojou divnou a nemožnou 

prirodzenosťou taký, že nie je schopný akceptovať alebo pochopiť väčšinu 

duchovných dôvodov existujúcich v jeho pozadí, alebo duchovných dôvodov 

akýchkoľvek takých stavov a rozpoložení, aké sa odrážajú napríklad vo vašich 

chorobách, alebo duchovných dôvodov čohokoľvek, čo máte vo všetkých 

aspektoch vášho typického ľudského života. 

Sú však niektoré aspekty, ktoré môžu byť zjavené a pochopené dokonca aj vašou 

typickou ľudskou mysľou. Jedným aspektom zmienenej záležitosti je jasná 

ilustrácia a demonštrácia prirodzenosti ľudského života a negatívneho stavu 
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samého osebe a ako takého. K čomu vedú produkty negatívneho stavu, ako aj 

negatívny stav sám od seba a sám osebe, alebo čo sú schopné ukázať pre poučenie 

všetkých? Tie produkty a negatívny stav nie sú ničím iným než rozpadom, 

bolesťou, utrpením, biedou, slabnutím, úpadkom, umieraním a smrťou. Ak ste 

súhlasili so vstupom do ľudského života a ak váš duch a duša — vaša jedinečná 

individualita — súhlasili na dočasnom základe so zažitím ľudského života 

prostredníctvom typického ľudského tela, produktu negatívneho stavu, potom ste 

tiež zjavne súhlasili so všetkým, čo bolo/je neoddeliteľne zakorenené v takom tele 

— s rozkladom, bolesťou, nemocami, chorobnosťou, poruchami, utrpením, biedou, 

slabnutím a umieraním a smrťou vášho fyzického tela. Napokon, neexistuje žiadny 

iný spôsob, ako prežiť ľudský život. 

Ak teda zvážite tieto dôležité faktory, potom vám bude jasné, prečo nemôžu byť 

vaše prosby, aby Som vám pomohol zbaviť sa takých stavov, vždy splnené alebo 

prečo vám to nemôže byť poskytnuté. V tomto prípade by taká pomoc bola hrubým 

porušením vašej počiatočnej dohody, za ktorej ste vstúpili do ľudského života. V 

tom prípade by ste vo svojom poslaní zlyhali. Samozrejme, sú situácie, ktoré 

zaručujú takú pomoc a elimináciu určitých fyzických stavov, ktoré sa potrebujú 

odohrať len na dočasnej báze, vo vnútri špecifického časového rámca vašich 

ľudských životných zážitkov, kvôli potrebe prežiť ich a poučiť sa z nich, alebo 

ilustrovať schopnosti ich zvládania a ako boli použité a dosiahnuté. Sú potrebné len 

dovtedy, dokiaľ sa tie lekcie nenaučia alebo dokiaľ určité ďalšie aspekty ich 

povahy nie sú plne uchopené a pochopené všetkými, ktorí sú s vami do toho 

zapojení alebo ktorí sú s vami spojení. Na druhej strane, sú niektoré ďalšie stavy 

a ťažkosti vášho fyzického tela, ktoré potrebujú mať voľný priebeh buď do konca 

vášho ľudského života na planéte Nula, alebo do určitého daného času, kým 

nesplnia svoj účel a nevyčerpajú svoju užitočnosť, kvôli ktorým im bolo dovolené, 

aby vás vôbec postihli. Avšak vždy, keď Mňa, ako aj všetkých, ktorí sú pri vás 

prítomní, poprosíte o pomoc, môžeme urobiť len toľko, koľko nám umožňuje naša 

vzájomná dohoda a zmluva. Nezabúdajte však na jednu dôležitú vec: keby nebolo 

našej neustálej pomoci a podpory, neboli by ste schopní vydržať ani minútu nič z 

toho, čo je na vás uvaľované na základe povahy vášho fyzického tela a ľudského 

života vo všeobecnosti a na základe podmienok našej dohody a zmluvy. Takže 

dokonca aj v najoslabujúcejších a najbolestnejších stavoch, keď je vaše fyzické 

a/alebo duševné utrpenie najhoršie, aké si možno predstaviť, naša pomoc a podpora 

je nanajvýš výrazná a zjavná, aj keď vtedy, keď sa nachádzate uprostred takého 

strašného zážitku, sa vám zdá, že sme vás Ja a všetci, ktorí sú prítomní, opustili — 

zatiaľ čo pravdou je presný opak. Inak by ste neboli schopní prežiť takú tvrdú 

skúšku. Spomeňte si na tento fakt vždy, keď ste v takom rozpoložení alebo situácii! 

A na záver, existuje ďalší aspekt vašich fyzických stavov. Každý stav ilustruje 

určité odlišné aspekty prirodzenosti ľudského tela a to, aké je krehké a obmedzené. 

Ako vieš, jeden jedinec nie je schopný ilustrovať alebo prijať všetky také aspekty. 

Inak by to nemohol prežiť ani na zlomok sekundy. Preto bolo nutné 



Dialóg 66 

- 507 - 

rozdistribuovať všetky tie takmer nekonečné variácie takých aspektov medzi 

mnohých jedincov-dobrovoľníkov, a to počas mnohých, mnohých, mnohých 

tisícročí. Toto je záležitosť odhalenia prirodzenosti negatívneho stavu. Dôvod, 

prečo hovoríme ,takmer nekonečné variácie‘, je ten, že prirodzenosť negatívneho 

stavu a ľudského života je vyčerpateľná, a preto dospeje do svojho konca. Takže, 

nevzniknúc v Absolútnom Stave, ich prirodzenosť nemá výsadu zostať naveky. Z 

toho dôvodu nemá vo svojej prirodzenosti nekonečné, nevyčerpateľné rozmanitosti 

zážitkov. Z hľadiska týchto faktov každý jeden z vás súhlasil, že prežije len toľko, 

koľko môže prijať a koľko môže byť schopný zažiť alebo vydržať počas svojho 

pobytu na planéte Nula vo svojom vlastnom špecifickom ľudskom fyzickom tele. 

Osobne vás môžem ubezpečiť, že vám nebolo určené nič viac alebo nič väčšie, 

alebo intenzívnejšie, než by ste boli schopní alebo by ste chceli prežiť alebo 

vydržať. Na tomto sme sa vzájomne dohodli. A ako vieš, takú dohodu nemožno 

nikdy nedodržať alebo porušiť. Dáva Moje spresnenie tejto záležitosti odpoveď na 

tvoju otázku, Peter? 

Peter: Áno, dáva. A aby som Ti povedal pravdu, očakával som, že je za tým 

všetkým niečo také. Každopádne, veľmi pekne Ti ďakujem za Tvoju láskavosť a 

ochotu znášať všetky naše otázky a našu veľmi často bláznivú zvedavosť. Je dnes 

ešte niečo, čo by si Si želal spresniť? 

Pán Ježiš Kristus: Myslím, že sme toho mali na jeden deň dosť. Rado sa stalo, 

Peter. A nerob si starosti s vašimi otázkami a ,zvedavosťou‘, pretože ako vieš, 

Moja ochota odpovedať je nevyčerpateľná a nemá hraníc. Takže, len rovno do 

toho, a pýtajte sa a buďte zvedaví vždy, keď máte chuť. Zatiaľ sa majte vynikajúco. 
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13. apríla 1999 

 

Peter: Ja osobne nemám dnes žiadne konkrétne otázky ani multivesmírneho, ani 

iného významu. Ani som od nikoho žiadne otázky nedostal. Jeden problém však 

uviedla do mojej pozornosti Dr. Ardyth Noremová ohľadom nevhodnosti použitia 

termínu „in lieu“ v Šesťdesiatom Druhom Dialógu a možno v niektorých ďalších. 

V anglickom jazyku ten termín znamená „namiesto“ alebo „na mieste“. Takže keď 

som sa Ťa na úplnom začiatku toho Dialógu pýtal, či máš niečo dodať „in lieu of“ 

Tvojho vzkriesenia, myslel som to v úplne inej konotácii, než je anglický význam 

toho slova. Myslel som tým, či máš Ty niečo, čím by Si prispel ohľadom faktu 

Tvojho Vzkriesenia. Takže ktokoľvek, kto bude čítať tú otázku, mal by slovo „in 

lieu“ nahradiť slovami „about the fact of“ („ohľadom faktu“ – pozn. prekl.). 

Ospravedlňujem sa za ťažkosti, ktoré som mohol spôsobiť čitateľom, najmä tým, 

ktorí práve prekladajú tieto Dialógy do nejakých iných jazykov. Zjavne som 

ďaleko od dokonalosti v používaní niektorých slov anglického alebo akéhokoľvek 

iného jazyka. 

Pán Ježiš Kristus: Nebuď na seba taký tvrdý, Peter. Také chyby sú bežné a 

pochopiteľné. Môžem ťa uistiť, že väčšina čitateľov týchto Dialógov pochopí tvoju 

otázku takým spôsobom, akým si ju myslel, a nie spôsobom, akým je to myslené v 

angličtine. Samozrejme, je dobré urobiť vhodné opravy a od Ardyth bolo milé, že 

to uviedla do tvojej pozornosti. 

Peter: Pre mňa je to trochu trápne. Akceptujem však fakt mojej ľudskej 

nedokonalosti a obmedzení. Vráťme sa ale späť k dnešnej práci — ak to tak 

môžem povedať. Ako bolo uvedené na začiatku, ani ja, ani nikto iný nemáme teraz 

žiadne konkrétne alebo významné otázky. Preto by som sa Ťa chcel opýtať, či máš 

niečo, čím by Si dnes prispel alebo čo by Si dodal, alebo čo by Si spresnil. 

Pán Ježiš Kristus: Ďakujem ti, Peter, že si sa Ma opýtal. Áno, skutočne mám čo 

dodať, k záležitosti diskutovanej v Šesťdesiatom Šiestom Dialógu. Povedzme, že 

dnešok je pokračovaním našej diskusie o záležitosti odlúčenia Lásky a Múdrosti, 

Dobra a Pravdy a Pozitívnych Skutkov a Viery a feminity a maskulinity, ako aj o 

koncepcii toho, čo ľudia nazývajú ,manželstvom‘. 

Ako bolo uvedené v tom Dialógu, bolo nutné rozdeliť a separovať tieto princípy, 

aby sa umožnila aktivácia negatívneho stavu. Pôvodným účelom toho rozdelenia a 

separácie bolo zo strany pseudo-tvorcov zavedenie životného štýlu, ktorý by sa 

nielen podstatne líšil od životného štýlu vtedy existujúceho pozitívneho stavu, ale 

ktorý by bol v úplnom protiklade k nemu v zmysle opozície. Účel bol čisto 

vedecký, aby sa otestovala možnosť akéhokoľvek iného životného štýlu, odlišného 

od životného štýlu pozitívneho stavu. 
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Pokiaľ sú Láska a Múdrosť, Dobro a Pravda a Pozitívne Skutky a Viera a všetky 

ich atribúty, charakteristiky a derivácie v stave zjednotenia, integrácie a jednoty, 

žiadny iný životný štýl nie je možné nastoliť. Vediac, že z pozície čistej Lásky a z 

jej Dobroty a Pozitívnych Skutkov by nemohol byť počatý a následne nastolený 

žiadny iný životný štýl než pozitívny, bolo nutné izolovať a separovať tú Lásku a 

všetky jej atribúty, charakteristiky a derivácie od jej stavu a procesu zjednotenia, 

jednoty a integrácie s Múdrosťou a všetkými jej atribútmi, charakteristikami a 

deriváciami. Napokon, povaha Lásky a jej štruktúra a dynamika je taká, že nemôže 

vyprodukovať nič iné než to, čo je pozitívne a dobré. Čistá Láska nemôže vytvoriť 

a uviesť do činnosti žiadne iné produkty žiadneho iného druhu. 

Toto je hlavný dôvod, prečo bolo nutné potlačiť všetky princípy Lásky a uviesť ich 

do menej významnej a podriadenej pozície. A pretože Láska je čisto feminínny 

princíp, bolo nutné separovať a oddeliť feminitu od maskulinity a uviesť 

maskulinitu do dominantného postavenia. V stave tohto typu separácie a rozdelenia 

bol založený úplne nový životný štýl, ktorý nebol nikdy predtým vymyslený alebo 

možný. Toto je genéza aktivácie negatívneho stavu. 

Na základe týchto faktorov bol vyvinutý a nastolený ľudský život a život všetkých 

v Zóne Vymiestnenia a v jej príslušných Peklách. Preto je všetko v ľudskom 

živote, ako aj vo všetkých ostatných typoch pseudo-životov založené na týchto 

faktoroch a odvodené z týchto faktorov separácie a rozdelenia. Ak sa dôkladne 

pozriete na minulosť ľudstva, všimnete si, že počas celých jeho dejín boli ženy vo 

väčšine ľudských kultúr vždy v pozícii podriadenosti a otroctva voči dominantným 

mužom. Ich funkcia a rola sa obmedzovala na rodenie detí a bytie ženami v 

domácnosti. Vo väčšine prípadov boli vylúčené z akýchkoľvek dôležitých 

rozhodovacích procesov alebo zastávania akýchkoľvek významných a dôležitých 

spoločenských postov, samozrejme, pokiaľ nemali takzvané kráľovské dedičné 

právo. 

V dôsledku faktu, že životný štýl ľudstva a všetkých ostatných v negatívnom stave 

bol založený na princípe dominancie mužov nad ženami, aby Som sa osobne 

inkarnoval na planétu Nula do typického ľudského života a aby Som uspel vo 

Svojom poslaní, bolo nutné akceptovať existujúce rozpoloženie na tejto planéte a 

prijať formu muža. Pre túto nutnosť existovali dva dôvody. Jedným bolo to, že len 

z pozície muža Som mohol byť vypočutý a akceptovaný ako ten, čo má vôbec 

nejakú autoritu. Druhým, dôležitejším a významnejším dôvodom bolo to, že aby 

ste vytvorili v ľudskom živote a v živote negatívneho stavu vo všeobecnosti 

podmienky pre ich konečnú elimináciu, potrebujete začať zo stredu ich vlastnej 

prirodzenosti, z ich vlastnej pozície, z ich vlastného vnútra a zo všetkého, na čom 

založili zmysel svojho života. Akákoľvek iná pozícia by bola nielen 

nepochopiteľná pre všetkých v tom živote, ale bola by kategoricky odmietnutá. 

Ako vidíte z tejto situácie, bolo nutné, aby som Ja Osobne počas Svojho 

inkarnovania sa na planétu Nula a do negatívneho stavu dodržal tie isté procedúry 
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ako to, „do čoho“ dospela aktivácia negatívneho stavu. Takže, ako si pamätáte, 

určitý prvok z Mojej Absolútnej Maskulinity bol dočasne separovaný a oddelený z 

Mojej Absolútnej Prirodzenosti a skombinovaný s určitými ľudskými prvkami. 

Pretože ten element pochádzal zo Stavu a Procesu Mojej Absolútnej Maskulinity, 

umožnil Mi, aby Som sa narodil do ľudského života vo forme muža. 

Ďalším bodom nutnosti narodiť sa ako muž bolo to, že od celku všetkých princípov 

feminity, alebo v tomto prípade z princípov Lásky, Dobroty a Pozitívnych Skutkov, 

bol oddelený, izolovaný a separovaný maskulínny aspekt života pozitívneho stavu. 

Feminínny princíp neinicioval a nenastolil tú separáciu, izoláciu a rozdelenie. Preto 

akékoľvek opätovné zjednotenie, opätovná integrácia a opätovné spojenie 

maskulinity alebo Múdrosti, Pravdy a Viery, s jej feminitou alebo Láskou, Dobrom 

a Pozitívnymi Skutkami musí začať z pozície toho, čo sa separovalo, izolovalo a 

oddelilo. Musí to byť teda iniciované z pozície maskulinity. Toto je dôvod, prečo 

Som počas Svojho ľudského života musel byť mužom. Bolo nutné, aby Som plne 

zažil stav separácie, izolácie a rozdelenia tým istým spôsobom ako ľudia, aby Som 

ho bol schopný včleniť do Svojej Prirodzenosti za účelom jeho transformácie a za 

účelom vytvorenia priaznivých podmienok pre konečnú elimináciu tohto ťaživého 

a biedneho rozdelenia, separácie a izolácie. Ide o to uvedomiť si, že to, čo bolo 

separované, izolované a oddelené, nemôžete opätovne zjednotiť, opätovne spojiť a 

opätovne integrovať z vášho vonkajška. Než s tým môžete niečo urobiť, musíte to 

najskôr včleniť do seba, do samotnej svojej prirodzenosti. Pokiaľ sa to nenachádza 

v samotnej vašej prirodzenosti, v jej skúsenostnej modalite, nielenže by ste sa pri 

uskutočňovaní toho nemali k čomu uchýliť, ale ani by ste nevedeli, ako to urobiť; 

namiesto toho by ste opätovne potvrdzovali životný štýl negatívneho stavu. Toto je 

jeden z hlavných dôvodov, prečo bolo pre Mňa absolútne nutné, aby Som do 

Svojej Prirodzenosti začlenil všetko, čo Som zažil počas Svojej inkarnácie na 

planéte Nula a v Peklách. Ako si pamätáte, to začlenenie vytvorilo a ustanovilo 

Moju Absolútne Novú Absolútnu Prirodzenosť. 

Keď bolo to začlenenie dokončené, mohol Som zo samotného Svojho vnútra 

zahájiť proces opätovnej integrácie, opätovného zjednotenia a opätovného spojenia 

všetkého, čo bolo za pôvodným účelom aktivácie negatívneho stavu oddelené, 

izolované a separované. Najskôr sa to muselo odohrať vo Mne. Koniec koncov, 

pokiaľ Som bol v ľudskom živote, bol Som separovaný, izolovaný a oddelený od 

samotnej Svojej Esencie a Substancie. A nielen to, ale priniesol Som si so Sebou 

späť niečo, čo nebolo nikdy Mojou súčasťou — ľudskú prirodzenosť a ľudské 

fyzické telo — a vštepil Som to do Svojej Pôvodnej Prirodzenosti. Bolo by 

nemožné, aby ktokoľvek, kdekoľvek a kedykoľvek čo i len vzdialene pochopil, čo 

so sebou niesol tento nanajvýš významný, nanajvýš dôležitý a najrozhodujúcejší 

proces a aké boli, sú a budú jeho dôsledky, následky a výsledky do samej večnosti. 

Stačí povedať, že zavŕšenie tohto procesu vytvorilo základ a uviedlo do pohybu 

budúcu opätovnú integráciu, opätovné zjednotenie a opätovné spojenie všetkých a 

všetkého, čo bolo rozdelené, izolované a separované od svojho pôvodného zdroja. 
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Tento proces, ktorý práve teraz prebieha, je procesom postupnej eliminácie 

negatívneho stavu a všetkých negatívnych aspektov ľudskej prirodzenosti. 

Zatiaľ čo vo vnútri Mojej pôvodnej Prirodzenosti prebiehal proces opätovnej 

integrácie, opätovného zjednocovania a opätovného spájania, tá Prirodzenosť sa 

zmenila a okolo Vianoc 1987 Som sa stal plnosťou Pána Ježiša Krista. Čím viac sa 

tento proces blížil k stavu zavŕšenia, tým zjavnejší posun nastával v ponímaní 

feminity a maskulinity v ľudskom živote. Náhle sa v takzvaných civilizovaných 

krajinách začali objavovať feministické hnutia, účelom ktorých bolo to, aby ženy 

unikli zo svojho prekliateho postavenia, súc menej dôležité, menej hodnotné, 

menej potrebné a menej hodné zreteľa než muži. Všetky tieto hnutia, hoci ich 

filozofia bola/je založená na trochu skreslených a nesprávnych premisách, boli a sú 

dôsledkom toho, čo Som ustanovil v procese opätovnej integrácie, opätovného 

zjednotenia a opätovného spojenia všetkého v Sebe, čo bolo pôvodne oddelené, 

izolované a separované za účelom zažitia ľudského života a pseudo-života 

negatívneho stavu. Bez tohto príkladu, ktorý Som vytvoril Svojím Vlastným 

Životom a skúsenosťami, by sa žiadne také hnutia nemohli nikdy objaviť. 

Počas dlhej histórie svojej vlády pseudo-tvorcovia postupne stratili akúkoľvek 

perspektívu potreby mať nejaký iný typ života, než je život rozdelenia, izolácie a 

separácie od žien a nadradenosti nad nimi. Ich pôvodný postoj v tomto ohľade sa 

odráža v životnom štýle niektorých národov na vašej planéte, ktoré uviedli ženy do 

najponíženejších postavení, aké si môžete predstaviť. Taký hnusný postoj sa 

odzrkadľuje napríklad vo všetkých moslimských krajinách. 

Súčasné pomery sú v tomto ohľade také, že na vašej planéte je tendencia 

prejavovať dva trendy. Na jednej strane existuje väčšie a väčšie povedomie, že 

postavenie žien by sa malo úplne zrovnoprávniť s postavením mužov; na druhej 

strane, v niektorých zmienených moslimských krajinách, vidíte opačný 

extrémistický postoj a zriadenie. Toto je odrazom rozdelenia, ku ktorému došlo 

medzi pseudo-tvorcami a renegátmi. 

Pôvodným účelom, kvôli ktorému pseudo-tvorcovia iniciovali tu diskutované 

rozdelenie, bola čisto vedecká zvedavosť ohľadom toho, čo sa stane, ak separujete, 

oddelíte a izolujete maskulínne od feminínneho a maskulínne uvediete do 

dominantného postavenia. Otázkou bolo: Aká bude povaha života, ak by mal byť 

vytvorený s takýmto typom usporiadania? Vidíte, Peter a všetci, ktorí čítate tieto 

slová, že túto časť pôvodnej otázky (pôvodná otázka v tomto ohľade je oveľa 

obšírnejšia než táto) si už pseudo-tvorcovia zodpovedali. Teraz na základe 

všetkého, čo vidia v ľudskom živote a v celej Zóne Vymiestnenia, vedia, čo to je a 

aké to je byť v takom pseudo-živote. Preto prechádzajú procesom opúšťania svojho 

predošlého stavu a práve sa učia úplne novému postoju a vnímaniu toho, aké by 

malo byť miesto žien, s čím to miesto súvzťaží a ako je to v pravom pozitívnom 

stave. Ako súčasť toho poučenia, ktoré sa odohráva počas ich pobytu v Novej 

Škole, sú prideľovaní k ženám na planéte Nula, predovšetkým a obzvlášť k tým 
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ženám, ktoré čítajú, prijímajú a praktizujú tri zdroje Môjho Nového Zjavenia. Od 

vás sa naučia, aké je to byť v postavení ľudskej ženy, pretože v rozpore so 

všetkými ich očakávaniami ste nielen schopné čítať, chápať, prijímať a praktizovať 

všetko, čo je obsiahnuté v Mojom Novom Zjavení, ale ste schopné tiež klásť svoje 

vlastné otázky, dostávať svoje vlastné odpovede a byť rovné akýmkoľvek mužom, 

ktorí majú to isté spojenie s Mojím Novým Zjavením, a niekedy ste dokonca 

schopné chápať ho lepšie než niektorí muži. Pseudo-tvorcovia predpokladali, že 

ľudské ženy, tak ako ich vyfabrikovali, nebudú nikdy schopné docieliť alebo 

dosiahnuť ten istý stupeň poznania, chápania a prijímania ako muži. Vďaka vám, 

Mojim ženám, prebieha u nich proces odúčania sa tejto lži. Vďaka tomuto 

ponaučeniu zmenia svoj postoj k ženám. 

Kvôli vašej informácii, aby sa pomohlo všetkým pseudo-tvorcom v tomto 

dôležitom procese učenia sa, niekoľko dôležitých pseudo-tvorcov, reprezentantov 

každého z ich klanov a frakcií, je odteraz pridelených všetkým ženám na planéte 

Nula, ktoré sú spojené s Mojím Novým Zjavením — na základe ich predošlej 

dohody. Táto časť vašej dohody, dámy, sa aktivuje práve teraz, presne od tohto 

momentu a ako čítate tieto slová. Toto je veľmi dôležitá rola, ktorú budete hrať pri 

napomáhaní v tomto procese. 

Úplne iná situácia je v tomto ohľade s pozíciou renegátov. Zatiaľ čo v prípade 

pseudo-tvorcov bolo výlučným účelom diskutovaného rozštiepenia, separácie, 

izolácie a odpojenia poučenie sa o ich dôsledkoch, výsledkoch a následkoch a 

získanie veľmi dôležitej odpovede na ich existenciálnu otázku, renegáti nemajú 

žiadnu takú motiváciu a úmysel. Ich úmyslom a cieľom je pokračovať v pseudo-

živote negatívneho stavu a vládnuť nad všetkými a nad všetkým bez konca. A 

pretože pseudo-život negatívneho stavu je založený a možný len vďaka separácii, 

izolácii, rozdeleniu a odlúčeniu všetkých diskutovaných princípov a vďaka 

dominancii mužov nad ženami, renegáti s veľkou zúrivosťou a rozhodnosťou chcú 

a túžia po jednom jedinom — pokračovať v tomto trende. A nielen to, ale zaviedli 

ešte reštriktívnejšie a ničomnejšie požiadavky voči svojim ženám v tomto ohľade. 

Tento postoj renegátov sa odzrkadľuje na vašej planéte v extrémistických 

islamských skupinách, ako napríklad v Afganistane, kde požadujú, aby všetci muži 

mali brady a aby všetky ženy zostávali doma, boli úplne zahalené a aby nezastávali 

žiadny úrad, prácu alebo postavenie. 

V tomto ohľade môžete s istotou povedať, že väčšinu nasledovníkov islamu kvôli 

ich pseudo-duchovnej politike voči feminite a ženám vo všeobecnosti úplne a 

kompletne prevzali renegáti. Tak ako v pôvodnom usporiadaní pseudo-tvorcov, z 

ktorého oni sami v súčasnosti ustupujú, aj v ponímaní renegátov a ich poskokov sú 

ženy dobré len na sex, plodenie, výchovu a starostlivosť o ich deti, varenie a 

plnenie si domácich povinností. 

Samozrejme, dokonca aj v tvojej vlastnej krajine je situácia v tomto ohľade ďaleko 

od rovnoprávnosti. Pri oceňovaní ženskej roly a postavenia na pracovnom mieste 
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ešte stále existuje napríklad tendencia odmeňovať ženu za jej prácu menšou sumou 

než muža v tom istom postavení. Ako vidíte, zbaviť sa návykov, zvyklostí a 

kultúrnych mravov ohľadom postavenia žien v ľudskom živote, tvorených a 

prijímaných  tisícročia, nie je také ľahké, ako by sme chceli. Dosiahnutie tohto 

nanajvýš potrebného a žiaduceho cieľa bude trvať dlho, veľmi dlho. 

V procese aktivácie negatívneho stavu pseudo-tvorcovia hľadali niečo, čo by 

nahradilo dôležité a životodarné duchovné princípy zakorenené v ich jednote, 

jednotnosti, integrácii, súdržnosti a harmónii. Inými slovami, aby vytvorili 

akýkoľvek život, to je jedno akej povahy a obsahu, bolo potrebné umelo zostrojiť 

určitú podobu a kópiu prirodzenosti pozitívneho stavu. Inak by nebolo možné 

ustanoviť nič trvalé. Po mnohých stáročiach experimentovania prišli s koncepciou 

,manželstiev‘. Manželstvá vynašli preto, aby nahradili pravé stavy, procesy a 

podmienky jednoty, jednotnosti, harmónie, integrácie a súdržnosti všetkých 

duchovných princípov. Pretože v akomkoľvek manželskom vzťahu sú 

zaangažovaní dvaja zreteľne odlišní jedinci a pretože ich jednota je dosiahnutá 

výlučne z pozície vonkajška, nedochádza k žiadnemu skutočnému zjednoteniu, 

integrácii a jednote medzi nimi a v stave ich vnútrajška, kde sa to počíta a kde to 

môže odzrkadľovať pravú povahu takého zjednotenia a integrácie. Čo si v tomto 

ohľade musíte uvedomiť, je to, že negatívny stav je možné aktivovať len z pozície 

vonkajška. Takže všetky také manželské zväzky sú tiež len vonkajšej povahy, a 

preto pre pseudo-život negatívneho stavu nepredstavujú žiadne nebezpečenstvo. 

Presne naopak: Pretože opätovne potvrdzujú pozíciu vonkajšieho pomeru, 

podporujú, napájajú a dávajú život negatívnemu stavu. V tomto zmysle, ako bolo 

zjavené predtým v Mojom Novom Zjavení, akákoľvek forma manželstva je 

negatívneho a v podstate zlého pôvodu. 

Keď hovoríme o stave zjednotenia, integrácie a jednoty všetkých princípov 

feminity so všetkými princípmi maskulinity a všetkých princípov maskulinity so 

všetkými princípmi feminity, hovoríme o dosiahnutí takých stavov vo vnútri 

každého jedinca v bytí a existencii a pseudo-bytí a pseudo-existencii, a nie o 

manželstvách alebo zjednotení jedného muža s jednou ženou alebo jednej ženy s 

jedným mužom. Jedine to, čo sa odohrá vnútri každého z nich, sa počíta a jedine na 

tom treba pracovať a to treba dosiahnuť, aby sa eliminoval negatívny stav a ľudský 

život so všetkými ich falošnými náhradami — ako sú napríklad manželstvá. 

To, že vo vzťahu k jednému jedincovi je to záležitosťou procesu individualizácie a 

zosobnenia, je jasné z Mojej Vlastnej Absolútnej Prirodzenosti. Ja nie som dvoma 

či troma, alebo viacerými jedincami, ale Jedným a len Jedným Absolútnym 

Jedincom. V Mojom vnútri sú všetky diskutované princípy v stave ich absolútneho 

zjednotenia, integrácie, jednoty, harmónie a súdržnosti. A pretože všetci jedinci v 

bytí a existencii a potenciálne aj celom v pseudo-bytí a pseudo-existencii takým či 

onakým spôsobom odzrkadľujú túto Prirodzenosť, všetci sú jedincami relatívnymi 

ku Mne ako k Absolútne Jedinému Jedincovi. Preto musia byť taký istý stav, 

proces a kondícia ustanovené v ich vnútri, aby sa vo svojej vlastnej relatívnej 
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kondícii priblížili tejto Absolútnej Prirodzenosti. Od takého približovania sa závisí 

ich pravý život. 

Kvôli faktu, že pseudo-tvorcovia v tomto ohľade veci pokazili, za Môjho osobného 

vedenia a vodcovstva dostanú na starosti opätovné naprávanie vecí — potom, ako 

získajú v Novej Škole všetky nutné prostriedky na dosiahnutie tohto cieľa najskôr 

v ich vnútri, zaoberajúc sa následne všetkými ostatnými vo svojej bývalej doméne, 

ako aj ľuďmi, dovedúc ich do toho istého stavu opätovného zjednotenia, opätovnej 

integrácie a opätovného spojenia, aký budú mať v tom čase pseudo-tvorcovia. Len 

čo sa toto dosiahne, negatívny stav a ľudský život v jeho negatívnych aspektoch už 

viac nebudú existovať. A toto je všetko, o čom Som sa dnes s vami všetkými chcel 

podeliť. Choď a maj sa veľmi pekne. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za toto zaujímavé poučenie. 
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Šesťdesiaty Ôsmy Dialóg 
 

15. apríla 1999 

 

Peter: Ani dnes nepoložil nikto žiadne multivesmírne alebo bezodkladne dôležité 

otázky. Ani ja nemám nič také, čo by som sa opýtal. Už pár dní mám však niečo na 

mysli, čo vo mne osobne vyvoláva starosti. Pretože v ich skutočnom  význame 

tieto starosti nie sú osobné, ale čisto duchovné, chcel by som ich uviesť do Tvojej 

láskavej pozornosti, ak smiem. Než to však urobím, dovoľ mi opýtať sa, či nemáš 

niečo, čo by Si uviedol v toto veľmi hmlisté skoré ráno. 

Pán Ježiš Kristus: Je skutočne veľmi hmlisté, Peter. A hoci hmla tohto charakteru 

je v pobrežnej Kalifornii v tomto ročnom období veľmi bežná, v súčasnosti stav 

tvojej mysle v určitom zmysle odzrkadľuje túto hmlistosť. Týka sa to tvojich 

starostí, ktoré v podstate do určitej miery zahmlievajú tvoje vnímanie záležitosti, 

ktorú máš na mysli. Než sa jej však budeme venovať, skutočne mám čím prispieť 

dnes ráno. A keďže si tak milý, že si Mi dal príležitosť, aby Som hovoril prvý, 

využijem ju a urobím to. Ďakujem ti za tvoju ponuku. 

Dnes ráno mám určitú dobrú správu a — z hľadiska situácie v doméne negatívneho 

stavu a v ľudskom živote na planéte Nula — určitú zlú správu. Dobrou správou pre 

pozitívny stav je to, že v klane pseudo-tvorcov, ktorí patria k ich 

najkonzervatívnejšej vetve, vidíme nejaké pozitívne aktivity. Ako vieš, tá vetva 

stála vždy na radikálnej strane vedeckého postoja a veľmi agresívneho prístupu k 

riešeniu akýchkoľvek problémov, s ktorými sa stretli. Kvôli tomuto vedeckému 

postoju bola ich povaha vždy emocionálne chladná, nezaujatá a ,objektívna‘, bez 

akéhokoľvek osobného tepla, súcitu, lásky, skromnosti a pokory. Vo svojom 

postoji boli vždy akosi arogantní, velikášski, agresívni, hrdí na svoje úspechy a 

bezohľadní k iným. Kvôli tomuto typu povahy títo jednotliví pseudo-tvorcovia 

stratili akýkoľvek zmysel, dokonca akýkoľvek pocit toho, čo je to skutočne 

milovať a byť skutočne milovaný. Ak zoberiete do úvahy, že základný predpoklad 

ich životného štýlu bol odvodený z odmietnutia princípov lásky, dobroty, 

pozitívnych skutkov, súcitu a empatie, potom je jasné, že akékoľvek aspekty týchto 

princípov, zakorenené v povahe feminity, budú pre nich cudzie a oni nebudú 

vedieť, ako ich vyjadrovať alebo ako ich zažívať. Po rozdelení nezostalo v ich 

skúsenostnej modalite nič, čo by obsahovalo akékoľvek črty týchto princípov. Ako 

vieš, jedine takíto mohli byť, ak chceli aktivovať negatívny stav a jeho pseudo-

život. 

Táto situácia sa ešte stále odráža v niektorých ľudských jazykoch, ktorých slovník 

neobsahuje slovo ,láska‘ v jeho pravom zmysle, ako ho poníma a chápe každý v 

pozitívnom stave. Namiesto toho sú v tých jazykoch mnohé náhrady za slovo 

,láska‘ a za to, čo skutočne pre nich znamená. Moja Božská Prozreteľnosť sa však 

postarala o to, že väčšina ľudských jazykov obsahuje slovo ,láska‘, hoci jeho 



Dialógy s Pánom Ježišom Kristom — Prvý diel 

- 516 - 

význam nie vždy zodpovedá tomu, čo znamená a označuje vo svojom pravom 

zmysle a ako je láska vnímaná, chápaná, ponímaná a manifestovaná v živote 

pozitívneho stavu. 

Tu diskutovanej vetve pseudo-tvorcov bola zverená povinnosť nájsť efektívne 

náhrady za lásku a všetky jej princípy. Ak by také náhrady nebolo možné nájsť a 

nastoliť, v tom prípade by teda museli prísť s takou interpretáciou toho, čo láska 

skutočne znamená a ako by sa mala manifestovať, pociťovať a vyjadrovať, aby 

ponímanie ich chápania lásky nemalo nič spoločné s tým, čo pravá láska znamená a 

čím skutočne je. V negatívnom stave a vo väčšej časti ľudského života teda v 

podstate pojem láska a to, ako sa chápe a vyjadruje, veľmi často nemá so 

skutočnou láskou nič spoločné. Môžeme ju nazývať pseudo-láska. Problémom, 

ktorému pseudo-tvorcovia čelili počas svojho úsilia vynájsť a aktivovať negatívny 

stav, bolo to, že aby uspeli vo svojom úsilí, potrebovali prísť s niečím, čo by sa 

dostatočne podobalo pravej láske, a predsa by to nemalo nič z povahy tej lásky. 

Dôvodom takej potreby je fakt, že akýkoľvek život vôbec môže byť vynájdený a 

založený len na princípoch lásky. Láska je samotným základom akéhokoľvek 

života. Je jeho esenciou, tak ako múdrosť je jeho substanciou. Takže aby nastolili 

život negatívneho stavu, bolo potrebné vynájsť a uviesť do pohybu nejaký druh 

falošnej náhrady pravej lásky. Toto bola nanajvýš ťažká úloha a prísť s niečím 

takým trvalo mnoho tisícročí. Pre vás by ani len vzdialene nebolo možné pochopiť, 

ako to všetko pseudo-tvorcovia uskutočnili. 

Pri vedeckej analýze pojmu láska a čo obsahuje a ako je vyjadrovaná a zameraná, 

prišli pseudo-tvorcovia s niečím, čo nikdy predtým nebolo a neexistovalo a čo 

nikto, nikdy nezažil vo svojom osobnom živote. Ak bola pravá láska založená na 

zdieľaní s ostatnými, na čo najväčšom ohľade na iných, ak smerovala zvnútra von a 

vždy najskôr k ostatným, ak bol význam lásky v dávaní, prijímaní, opätovaní a 

chcení dobra, potešenia, radosti a šťastia pre všetkých — a vo všetkých podobných 

faktoroch a charakteristikách — potom v tom prípade bolo potrebné zaujať opačné 

smerovanie tej lásky tak, aby bola táto láska zameraná len na seba, zvonka na svoje 

vnútro a na všetko, čo môže slúžiť svojmu vlastnému sebeckému blahu, bez 

akéhokoľvek ohľadu na iných. Ak je pravá a skutočná láska bezpodmienečná, 

pretože byť taká je v jej prirodzenosti, potom v pseudo-láske negatívneho stavu 

tak, ako ju vynašli a zaviedli pôvodní pseudo-tvorcovia, bola táto láska zmenená 

výlučne na podmienečnú. Ukladajúc svojej láske, vlastne pseudo-láske podmienky, 

účinne anulovali akýkoľvek pozitívny význam pravej a rýdzej lásky. Pretože však 

museli začať s pôvodným pojmom láska, boli schopní presvedčiť pseudo-život 

negatívneho stavu, ktorý bol nastoľovaný, že je skutočne a hlboko milovaný. Tu je 

tajomstvo živototvorného procesu. Aby čokoľvek bolo a existovalo, to je jedno v 

akej forme, tvare, stave, kondícii či čomkoľvek, potrebujete to presvedčiť, že je to 

milované. Inak by neexistovala žiadna možnosť udržať taký život. Jednoducho 

povedané, všetko živé potrebuje byť milované. Ak to nie je milované, nemôže to 
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byť účinné a úspešné vo svojom vlastnom bytí a existencii, a nemôže to teda 

pokračovať vo svojom vlastnom živote. 

Takto boli vedeckí pseudo-tvorcovia schopní dosiahnuť svoj cieľ. Dokázali 

novovytvorenému pseudo-životu negatívneho stavu, že ho milujú. Jeho milovaním, 

opatrovaním a staraním sa oň uspeli v jeho sfunkčnení vo všetkých jeho početných 

aspektoch. A pretože akýkoľvek život je záležitosťou vnútrajška, aby negatívny 

stav milovali, bolo nutné zvnútorniť si ho a zindividualizovať, učiniac ho 

samotným jadrom svojich jedinečných individualít. Logika tohto usporiadania 

tkvie vo fakte, že ak učiníte pseudo-život negatívneho stavu svojím vlastným 

vnútrom, čiže ak učiníte negatívny stav esenciou a substanciou svojho ducha a 

duše, prostredníctvom ktorých budú žiť a fungovať, aby ste ho v sebe zachovali, 

musíte smerovať všetku tú lásku k sebe samému, a nie k niekomu inému. Takto 

vošiel do svojej škodlivej plodnej zrelosti, vo všetkých svojich negatívnych 

aspektoch, pojem sebaláska. A takto je udržiavaný a prekvitá a znásobuje sa život 

negatívneho stavu. 

Rozšírením tejto sebalásky — života negatívneho stavu — je láska k tomuto svetu 

alebo len k vonkajšku. Základným princípom sebalásky je mať všetko len pre seba. 

Kvôli tomuto princípu musí všetko slúžiť len jedincovým vlastným potrebám, bez 

akéhokoľvek ohľadu na niekoho iného alebo niečo iné. Aby sa plne uspokojil tento 

princíp a aby sa vylúčil každý z kohokoľvek alebo čohokoľvek sféry zdieľania, 

podstatnou časťou tej sebalásky je potreba moci a kontroly. Ak milujem len seba, 

potom každý a všetko tam vonku ma musí milovať, rešpektovať, slúžiť mi, starať 

sa o mňa a uctievať ma. Sú tu len pre mňa a ja som tu pre seba samého. Budem ich 

milovať len vtedy, ak budem mať nad nimi totálnu kontrolu a plnú moc. Preto ich 

budem milovať výlučne kvôli sebe, a nie kvôli nim. Takto došlo k škodlivému 

uskutočneniu sa podmienečnej lásky, stanúc sa láskou k tomuto svetu. Táto forma 

pseudolásky je založená na predpoklade, že všetko tam vonku je mojím rozšírením 

a procesom, ktorého účelom je slúžiť mi a byť pod mojou kontrolou a mocou. Ak 

by tam vonku nemalo existovať nič, nebol by som schopný naplniť potreby 

kontroly, moci a nadvlády svojej sebalásky. Napokon, nad kým alebo nad čím by 

som mohol mať moc, kontrolu a nadvládu, ak by tam vonku nič neexistovalo? 

Takto bola nastolená láska k tomuto svetu alebo k vonkajšku. 

Nuž, s týmito dvoma faktormi v ruke ― sebaláskou a láskou k tomuto svetu ― 

boli pseudo-tvorcovia schopní podvodom presvedčiť novozaložený životný štýl 

negatívneho stavu a všetkých jeho obyvateľov, po prvé, že sú milovaní, a po druhé, 

že ich život je jediný možný, ktorý má nejaký význam, účel a realitu. A aby 

vytvorili nejaké zdanie, že je to skutočná láska, vynašli pojem ,manželstvo‘, ktorý 

im poskytol akúsi predstavu zdieľania. Pozrite sa však, za akých podmienok sú 

také pseudo-zjednotenia nastolené. Sú založené na vlastnej exkluzivite, majetnosti, 

zotročovaní, vzájomnej závislosti, uzavretej slučke, žiarlivosti a na podobných 

negatívnych charakteristických črtách, ktoré sa nepriživujú na ničom a na nikom 

inom než na vlastnej sebaláske a láske k tomuto svetu, zvečňujúc ich donekonečna. 
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S takými charakteristickými črtami život negatívneho stavu naďalej stojí na pevnej 

zemi. 

V súčasnosti však, pod vplyvom študovaných dôsledkov, výsledkov a následkov 

tohto pseudo-života, začína byť pseudo-tvorcom jasné, vrátane ich 

najkonzervatívnejšieho krídla, že taký život je samonapájajúcou sa slučkou, ktorá 

nevedie nikam. A nielenže nevedie nikam, ale produkuje presný opak toho, čo 

chceli pseudo-tvorcovia dokázať a dosiahnuť. Zatiaľ čo dve ďalšie frakcie alebo 

vetvy pseudo-tvorcov si pred nejakým časom uvedomili tento fakt a rozhodli sa 

preto vstúpiť do špeciálneho oddelenia Novej Školy za účelom svojej konverzie do 

pozitívneho stavu, tretia vetva si len teraz začína uvedomovať márnosť svojho 

úsilia a experimentovania. Preto vidíme úplne prvých členov toho klanu 

prechádzať na našu stranu a vstupovať do Novej Školy za účelom ich konverzie do 

pozitívneho stavu. Toto je dobrá správa pre pozitívny stav, o ktorej sme hovorili na 

začiatku tohto Dialógu. 

Ako dôsledok a následok ich múdreho rozhodnutia sa Ľudmila stretla po prvýkrát s 

pseudo-tvorcom z toho klanu, ktorý jej bol pridelený, aby sa naučil, o čo všetko ide 

pri pravej láske a ako sa to týka princípu feminity. Nakoľko tu ide o lásku, dobrotu, 

zdieľanie a pozitívne skutky kvôli princípu, bez akejkoľvek ďalšej negatívnej, 

sebeckej konotácie a pretože tieto sú charakterom feminínne, tí pseudo-tvorcovia 

zo zmienenej najkonzervatívnejšej vetvy budú pridelení vám, Moje dámy, ktoré ste 

spojené s Mojím Novým Zjavením. Okrem tých ostatných pseudo-tvorcov, títo 

majú veľmi zvláštnu a silnú potrebu dozvedieť sa o láske, zdieľaní, dávaní, 

láskavosti, súcite a empatii, čiže o feminite a všetkých jej atribútoch, 

charakteristických črtách a manifestáciách. Len vy, dámy, im dokážete a môžete 

poskytnúť tento zážitok. Pri stretnutí sa s týmto jednotlivým pseudo-tvorcom si 

Ľudmila správne všimla nápadný rozdiel medzi ním a ostatnými, ktorí sú jej 

pridelení z dvoch ostatných vetiev. Tento pseudo-tvorca mal okolo seba atmosféru 

arogancie, hrubosti, odstupu, ľahostajnosti a chladu. Ako však interaguje s 

Ľudmilou, rýchlo sa učí novým spôsobom nadväzovania vzťahov, ktoré mu 

Ľudmila poskytuje. A toto je spôsob, akým k vám budú za tým istým účelom 

prichádzať všetci ostatní z tej vetvy. Pretože toto je učebný proces pre všetkých 

pseudo-tvorcov, a nielen pre túto jednotlivú vetvu, ktokoľvek z vás sa im venuje a 

bude venovať, je a bude zjavne integrálnou súčasťou akademického zboru, ktorý 

má na starosti zmienené špeciálne oddelenie Novej Školy. Toto je veľmi vznešená 

a životne dôležitá úloha pre vás všetkých, ktorí ste súhlasili s podieľaním sa na 

tomto procese. 

Takže, toto je dobrá správa. Z pozície negatívneho stavu je to, samozrejme, zlá 

správa. Ďalšími aspektmi zlej správy pre ľudí a pre všetkých ostatných v 

negatívnom stave je to, že ako viac a viac pseudo-tvorcov konvertuje do 

pozitívneho stavu prostredníctvom Novej Školy, renegáti a všetci ich poskokovia 

sa stávajú menej a menej zvládnuteľnými, horšími a horšími, nemilosrdnejšími a 

odhodlanými udržať si svoju kontrolu, moc a nadvládu. V dôsledku ich 



Dialóg 68 

- 519 - 

negatívneho a zlého úsilia sa život na tejto planéte stane komplikovanejším, 

chaotickejším, neznesiteľnejším, horším, negatívnejším, nepredvídateľnejším a 

netolerantnejším. Toto všetko sú znamenia toho, že negatívny stav je vo finálnej 

fáze víťazstva na vašej planéte. Samozrejme, pozerajúc sa na túto zlú správu z 

perspektívy pozitívneho stavu, pre každého v ňom je to dobrá správa, pretože to 

urýchľuje čas, kedy bude negatívny stav so všetkými svojimi ukrutnosťami a 

ohavnosťami naveky eliminovaný a uskutoční sa nanajvýš želateľný život 

pozitívneho stavu vo svojej plnosti a kompletnosti. A toto je všetko, Peter, čím 

Som dnes chcel prispieť pre vašu informáciu. Teraz môžeš formulovať svoje 

starosti. Viem, aké sú a ako vznikli, bolo by však dobré, keby si ich uviedol 

svojimi vlastnými slovami. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za Tvoj príspevok a vysvetlenie. A skutočne 

oceňujem, že máš strpenie s mojimi bláznivými starosťami. Ako dobre vieš, moje 

starosti sa týkajú doslovného významu Biblie, a najmä Tvojich vlastných 

doslovných vyhlásení, zaznamenaných v štyroch Evanjeliách (Matúš, Marek, 

Lukáš a Ján), ako aj v Apokalypse. Veľmi dobre si uvedomujem, že vo všetkých 

knihách Tvojho Nového Zjavenia bolo povedané a vysvetlené veľa ohľadom 

dôvodov, prečo bol použitý taký negatívny jazyk a prečo bolo nutné hovoriť takým 

spôsobom, akým Si hovoril. Zdá sa mi však, že som nebol úplne úspešný v 

zbavovaní sa pocitov, že niečo nie je v poriadku ohľadom spôsobu, ako to všetko 

chápem a oznamujem ostatným a sebe. Ako vieš, bol som vychovaný vo veľmi 

konzervatívnom, evanjelickom, baptistickom prostredí. V tom prostredí som bol, 

takpovediac, s materinským mliekom kŕmený, že všetko, čo je napísané v Biblii, 

má v jej úplne doslovnom zmysle večnú, nezmeniteľnú a nemennú platnosť a 

každý, kto povie niečo, čo je v rozpore s týmto faktom, pácha neodpustiteľný 

hriech a zaslúži si večný trest v najhlbšom z najhlbších Pekiel. Táto situácia 

obsahuje dva problémy: Po prvé, ako vieš, vo svojej bláznivej mladosti som kázal 

presne tie isté veci vo všetkých baptistických kostoloch v oblasti, kde som sa 

narodil. Som teda vinný z toho istého duchovného zločinu. A po druhé, a to je 

najdôležitejšie, všetko, čo je nám oznamované v Tvojom Novom Zjavení, je v 

totálnom a úplnom rozpore so všetkým, alebo takmer so všetkým, čo je obsiahnuté 

v kresťanskej Biblii, alebo vo všetkých ostatných takzvaných svätých knihách. 

Keby som bol nasledovníkom islamu, jeho fanatici by pravdepodobne zverejnili 

kontrakt na milión dolárov na môj život, ako to urobili autorovi Satanských veršov. 

Samozrejme, kresťanskí fanatici by mi pravdepodobne urobili to isté, čo robia 

lekárom, ktorí vykonávajú potraty. Som prekvapený, že ma ešte nikto z nich 

nezavraždil. Máš nejaké komentáre ohľadom týchto mojich starostí? Niežeby som 

sa bál, že ma zavraždia. Nebol by som prvý a pravdepodobne ani posledný, viac sa 

však obávam, že keď prídem do duchovného sveta, budem čeliť tejto strašnej 

dileme ocitnutia sa v pozícii večného trestu za všetko, čo som urobil a čo som 

doposiaľ prenášal v Tvojom Mene. Jéj, toto bol dlhý výrok. Prepáč mi, prosím. 
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Pán Ježiš Kristus: Rád ti prepáčim. Dokonale chápem tvoju nepríjemnú situáciu a 

pozíciu, Peter. Ako si spomínaš, minulú noc si mal počas spánku veľmi ťaživé a 

rušivé sny, v ktorých si sa ocitol v situácii, ako sa neustále ukrývaš a vyhýbaš 

nejakému nejasnému, neidentifikovateľnému nebezpečenstvu. Nemohol si si 

spomenúť, čo to bolo, pred čím si sa ukrýval a čomu si sa vyhýbal. Tie sny 

odzrkadľovali tvoje pocity úzkosti a obavy ohľadom tejto záležitosti. Áno, veľa 

bolo povedané a zjavené v Mojom Novom Zjavení o tom, prečo bolo nutné, aby 

som Ja hovoril a Moji učeníci písali spôsobom, akým to bolo zaznamenané v Biblii 

a spôsobom, akým sa to vtedy robilo. Pre pokoj tvojej mysle si opätovne 

zopakujme niektoré aspekty tohto úzkosť vyvolávajúceho ,prečo‘. 

Vezmi do úvahy kvalitu, stav, povahu a rozpoloženie tej doby v porovnaní s touto 

dobou a s rôznymi obdobiami nielen v dejinách ľudstva na planéte Nula, a nielen 

v dejinách celej Zóny Vymiestnenia, ale tiež v dejinách celého pozitívneho stavu, 

ako aj, čo je najdôležitejšie, v dejinách Môjho Vlastného pôsobenia, manifestácie a 

tvorivých snáh. Predpokladajme na moment, že všetko, čo bolo napísané v Biblii a 

v ostatných takzvaných svätých knihách, má absolútnu, večnú, nezmeniteľnú, 

nemennú a nemodifikovateľnú platnosť, za ktorou a nad ktorú už nič viac nemohlo 

alebo nemôže byť zažité alebo vysvetlené, alebo zjavené. Ak by táto situácia mala 

byť pravdou, čo by sa potom stalo? Každý, kdekoľvek a v každej dobe by bol 

naveky uväznený, aby zostal v tej istej kondícii, stave, situácii a procese, v akých 

bol v momente takých vyhlásení a zjavení. Žiadny pokrok, žiadny vývoj, žiadne 

zmeny a ani nič by nebolo nikdy možné alebo uskutočniteľné. (Som si vedomý, že 

anglická gramatika netoleruje dva zápory, v tomto prípade ,no nothing’ (tu 

preložené ako „ani nič“ – pozn. prekl.). Kvôli zdôrazneniu to však chcem nechať 

tak, ako to je). Avšak ako vieš, nič nie je také isté, ako to bolo v tej dobe, alebo ako 

to bolo v dobe Swedenborga, alebo v akejkoľvek inej dobe, alebo ako je to v úplnej 

súčasnosti, alebo ako to bude v budúcnosti. 

Ak zoberieš do úvahy povahu každej jednotlivej doby, môžeš fungovať, môžeš 

hovoriť o veciach a môžeš zjavovať veci len z pozície povahy a požiadaviek každej 

jednotlivej doby. Počas Môjho inkarnovania sa na planéte Nula bola situácia 

v celom bytí a existencii a pseudo-bytí a pseudo-existencii taká, že za ich 

vtedajšieho duchovného vývoja a pokroku, respektíve regresie v negatívnom stave, 

existujúcich v tej dobe, žiadny iný spôsob oznamovania duchovných alebo 

akýchkoľvek iných ideí nielenže nebol k dispozícii, ale nebol ani predstaviteľný 

alebo potrebný. Nikto by nerozumel žiadnemu inému jazyku. Nie je nutné 

zachádzať do žiadnych iných aspektov tejto záležitosti, pretože boli obšírne 

prediskutované pri niekoľkých príležitostiach v predošlých častiach Môjho Nového 

Zjavenia. Tu by Som chcel len zas a znova zdôrazniť, že kvôli ľudskej 

prirodzenosti a kvôli prirodzenosti každého v negatívnom stave bola tendencia 

vnímať všetko v stagnujúcom, nezmeniteľnom a nemennom stave. Nezabúdaj, 

prosím, že všetky tie slová, ako ich zaznamenali Moji učeníci, som vtedy povedal 

Ja. Ak Ja niečo poviem, ľudia to vnímajú ako niečo, čo má večnú platnosť, pretože 
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Ja som večne ten istý a nemenný. Preto musia mať Moje Slová ten istý význam a 

nemôžu byť nikdy zmenené, tak isto, ako som Ja neschopný zmeniť sa vo Svojej 

Prirodzenosti či zmeniť Svoju Mienku. Ako vidíš z tohto príkladu, problém nie je v 

tom, čo Som v tej dobe povedal, ale v tom, ako je ponímaná, chápaná a 

vykresľovaná Moja Prirodzenosť. 

Úplne falošné a skreslené vnímanie, chápanie a prijímanie Mojej Prirodzenosti 

alebo toho, Kto skutočne Som, vedie k skresleniam, falzifikáciám, nepochopeniam 

a dezinterpretácii všetkého, čo Som povedal alebo zjavil, alebo čo bolo povedané a 

zjavené v Mojom Mene. Zjavným rozporom tejto situácie je to, že ak je Boh — Ja 

— považovaný za jediného Stvoriteľa, ktorý dáva popud akémukoľvek pokroku, 

evolúcii, revolúcii, zmenám či čomukoľvek, ak Ja Sa vôbec nemením alebo 

nevyvíjam v absolútnom zmysle, ako sa potom môže vôbec niečo také stať? Má 

nejaký zmysel uvažovať o veciach z iného hľadiska? Rozmýšľaj o tom, Peter, a 

uvidíš krásnu logiku v potrebe prísť vždy s niečím novým, nechajúc za sebou 

všetko to, čo bolo nové a správne vtedy, alebo v každej jednotlivej dobe, čo je však 

teraz staré a vyčerpané, pretože to doslúžilo svojmu účelu a splnilo to svoje 

potreby, čo by však bolo úplne nevhodné, regresívne a deštruktívne v každej novej 

a inej dobe. Teraz ťa nechám ísť, aby si mohol o tom pomeditovať. Prajem ti 

príjemný deň a meditáciu po zvyšok dnešného dňa. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za všetko, čo Si nám oznámil a za Tvoje 

pochopenie. 
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Šesťdesiaty Deviaty Dialóg 
 

17. apríla 1999 

 

Peter: Z našej včerajšej a dnešnej konverzácie je mi jasné, že si treba ďalej 

pohovoriť a objasniť tému, ktorej sme sa venovali v Šesťdesiatom Ôsmom 

Dialógu. Mám pravdu? 

Pán Ježiš Kristus: Áno, Peter, máš pravdu. Nie je náhoda, že tvoje starosti, 

vyjadrené v tom Dialógu, sú v tomto jednotlivom čase zintenzívnené. Súčasná 

duchovná situácia a klíma je taká, že si vyžaduje, aby sme sa venovali určitým 

ideám a pojmom, ktoré sa týkajú súčasného pokračujúceho posunu. Povaha tohto 

posunu si vyžaduje predefinovanie významu niektorých slov, pojmov a ideí, ktoré 

tradične, tak ako ich chápete a ponímate vy a všetci ostatní, znamenajú a obsahujú 

niečo úplne iné, než na čo ste zvyknutí. 

Než sa však do toho pustíme, venujme sa najskôr niečomu inému. To nás privedie 

priamo k záležitosti, ktorej sa venujeme momentálne. Zober si napríklad tvoje 

vyhlásenie v zmienenom Dialógu, že si spáchal duchovný zločin tým, že si v 

rokoch svojej mladosti kázal a učil skreslenia a lži v Mojom Mene. Ak dôkladne 

analyzuješ duchovnú situáciu a klímu, ktorá existovala v tom čase (takmer pred 50 

rokmi); uvedomoval si si vôbec, že existuje nejaké iné možné interpretovanie a 

chápanie biblických vyhlásení než to, ktoré ti bolo poskytnuté a ktoré ťa učili 

ostatní po tie roky? O ničom inom si nemal ani tušenia. Považoval si za dané, že 

bolo možné a uskutočniteľné len jedno interpretovanie a chápanie ― doslovné. V 

tom čase si nemal nič iné k dispozícii. Takže, aký druh zločinu si z hľadiska týchto 

faktov vtedy spáchal? Urobil si to, o čom si si myslel, že je správne, náležité a 

pravdivé. Môžeš byť súdený, posudzovaný a odsúdený za niečo, o čom si absolútne 

netušil, že je to nesprávne, skreslené, alebo dokonca vyslovene nepravdivé? 

Bolo by úplne iné, keby si sa s tými skresleniami a lžami plne a kompletne 

stotožnil do tej miery, že by si si ich zvnútornil, a potom, ako by si sa dozvedel, že 

existuje úplne iný význam, alebo že existuje mnoho odlišných významov všetkých 

tých biblických vyhlásení, než si si myslel, by si ich kvôli svojmu stotožneniu sa 

len s doslovným významom a zvnútorneniu si len doslovného významu odmietol 

ako nevhodné, nepravdivé a falošné. V tom prípade, nedokážuc napraviť svoje 

cesty a zmeniť svoj postoj a chápanie, by si sa sám odsúdil na niektorú formu 

pekelného trestu. 

Nuž, prečo toto uvádzam do tvojej pozornosti v tomto čase? Predovšetkým, 

potrebujeme si objasniť záležitosť odsudzovania a súdenia. Ak je niekto pod 

vplyvom dojmu, že jeho/jej chápanie niečoho je vhodné, správne a náležité, a ak 

neexistuje žiadna iná možnosť alebo dispozícia nejakých iných spôsobov, ako to 

chápať alebo ponímať, potom taký jedinec nemôže byť za to súdený alebo 

odsúdený. Ak však po prezentovaní ponuky odlišného, vhodnejšieho vysvetlenia 
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tej istej veci a po prijatí tej ponuky na základe nových dostupných informácií 

následne svoj predošlý názor a chápanie odmietne, potom ten jedinec ustanovuje 

progresívny spôsob svojho života a odzrkadľuje realitu života v pozitívnom stave. 

Na druhej strane, ak by mal odmietnuť tieto nové informácie a lipnúť na svojom 

starom spôsobe chápania a ponímania, v tom prípade sa sám/sama vydáva súdu a 

odsúdeniu. 

Táto záležitosť má však aj ďalší aspekt. Akékoľvek súdobé chápanie a ponímanie 

všetkých pojmov, ideí, slov, životného štýlu či čohokoľvek, čo máte, za 

predpokladu, že nič iné nebolo k dispozícii alebo ponúknuté v tom jednotlivom 

čase, znamená len jedno: Že v danom čase existujúca duchovná situácia a klíma si 

vyžaduje a je schopná mať len tento typ chápania a ponímania, a žiadny iný. 

Čokoľvek viac alebo iné by za tých duchovných podmienok nebolo s nimi v 

súlade. A nielen to, ale bolo by to nebezpečné pre duchovné zdravie každého. 

Na základe týchto faktorov je zrejmé, že každá jednotlivá doba v histórii Môjho 

Stvorenia a pseudo-stvorenia má svoje vlastné chápanie všetkého vôbec, zhodné s 

povahou, potrebami a úrovňou jej momentálneho duchovného uvedomenia. Ako 

plynie čas a ako sú zvyšku všetkých sentientných entít oznamované odlišné 

aspekty Mojej Prirodzenosti, je aktivovaný a vkladaný do ich myslí odlišný 

význam a chápanie tých istých pojmov, ideí, slov či čohokoľvek, čo máte, za 

účelom volieb, ktoré majú uskutočniť: Buď prevýšiť svoje chápanie, ponímanie a 

na nich založený životný štýl, pojmy, idey, slová a všetko ostatné, čoho sa držali 

predtým, alebo ich odmietnuť a naďalej lipnúť na starom, čo prežilo svoj účel a 

vyčerpalo svoju užitočnosť. Ak je voľba pre ich presiahnutie, potom sa ustanoví 

nový životný štýl, ktorý odzrkadľuje prirodzenosť pozitívneho stavu v jeho 

nepretržitom progresívnom, dopredu smerujúcom pohybe a modalite. Ak je však 

voľbou odmietnuť ich a namiesto toho lipnúť na starom, potom dôjde k 

opätovnému potvrdeniu životného štýlu negatívneho stavu a ľudského života, 

poskytujúc im nový príval energie a impulz pokračovať vo svojej stagnujúcej a 

neproduktívnej prirodzenosti. 

Veľmi často — ak nie vždy — je predtým udržiavané chápanie a ponímanie 

pojmov, ideí, slov, či čohokoľvek, čo máte, v rozpore s ich nastávajúcim, novým a 

odlišným chápaním a ponímaním. Toto je dôvod, prečo bolo tak veľakrát uvedené 

v Mojom novom Zjavení, že to, čo bolo vhodné, náležité a správne včera alebo 

predtým, nemusí byť také dnes; a čo je vhodné, náležité a správne dnes, nemusí 

byť také zajtra. Z vašej strany existuje tendencia zabúdať na toto dôležité 

vyhlásenie a pripomienku, a preto máte často pochybnosti o platnosti buď toho, čo 

bolo vyhlásené predtým, alebo toho, čo je vám uvádzané teraz. Môžete to vidieť 

ako protirečenie, namiesto toho, aby ste to videli ako presiahnutie niečoho, čo bolo 

potrebné a správne vtedy, čo však teraz už viac nie je v tej pozícii. Alebo vaša 

vtedajšia interpretácia určitých udalostí alebo javov, ktoré bolo správne a potrebné 

chápať presne tak, ako ste ich interpretovali, má v prítomnosti úplne iný význam a 

interpretuje sa úplne inak. 



Dialógy s Pánom Ježišom Kristom — Prvý diel 

- 524 - 

Nezabúdajte na jednu rozhodujúcu a dôležitú vec v tomto ohľade. Keď ste boli v 

role Mojich agentov na planéte Nula, všetky veci, udalosti a javy ste vo väčšine 

prípadov chápali a interpretovali z pozície negatívneho stavu a vášho špecifického 

ľudského života, ako aj z úrovne vašich vlastných zosobnených a 

individualizovaných potrieb, zhodných s tou rolou. Ako ste umiestňovaní 

doprostred pozitívneho stavu, stávajúc sa Mojimi pravými reprezentantmi, vaše 

duchovné uvedomenie si úplne všetkého sa presúva na úplne inú úroveň. Tá úroveň 

si vyžaduje aktivovanie nového, vyššieho, vhodnejšieho chápania a ponímania 

všetkého, čo ste doposiaľ vedeli a chápali. Kvôli tomu sa vám predkladá a uvádza 

sa do vašej pozornosti odlišný význam, zhodnejší so súčasnou duchovnou 

kondíciou a klímou. Týmto faktorom ste uvádzaní do situácie vykonania dôležitej 

voľby svojho života ― presiahnuť starý význam a prijať nový, alebo ho odmietnuť 

a lipnúť na starom význame. Obidve voľby prinesú svoje vlastné dôsledky. 

Dovoľ, aby Som ti dal niekoľko príkladov. V čase, keď si písal Posolstvá z vnútra, 

Peter, došlo k určitému veľmi zriedkavému astronomickému javu. Vtedy sa ten 

fenomén zopakoval trikrát. Pri takom zriedkavom jave bolo zjavne potrebné učiniť 

nejaký primeraný a pochopiteľný výklad. Ako vieš zo svojich predchádzajúcich 

astrologických štúdií a poznatkov, v ďalekej minulosti bol taký jav dávaný do 

rovnosti s Mojím narodením sa na planéte Nula. Takto mudrci východu na základe 

svojich astronomických štúdií určili, že sa narodil významný Kráľ. Ty, Peter, si 

teda prirodzene predpokladal, že na základe toho dôležitého faktora ten istý jav, 

odohrávajúci sa v čase tvojho písania zmienenej knihy, bude mať za následok 

fyzické narodenie sa troch dôležitých ľudí, ktorí budú nápomocní pri zmene 

ľudského života z jeho negatívnej konotácie na pozitívnu. 

Duchovná situácia na planéte Nula a inde bola v tom čase taká, že neumožňovala 

žiadnu inú interpretáciu a chápanie toho javu, než si si o nej myslel alebo ju chápal 

ty. Tvoj astrologický tréning ti trochu zatemňoval spôsob, akým si sa naň pozeral a 

akým si ho interpretoval. Vtedy to však bolo potrebné, pretože ani ty, ani nikto iný, 

nikde inde nebol pripravený vedieť o tom viac alebo to vnímať na vyššej 

duchovnej úrovni. Preto ti teda bolo dovolené, aby si zatiaľ ponímal ten jav 

spôsobom, akým je to opísané v Posolstvách z vnútra. Avšak v súčasnosti 

existujúca úroveň tvojho duchovného uvedomenia, ako aj každého iného, kto číta 

tieto slová, si vyžaduje presiahnutie chápania a interpretácie diskutovaného 

fenoménu. Vtedy sa to ešte stále bralo príliš doslovne, a nie duchovne. 

Narodil sa niekto a/alebo niečo počas výskytu toho javu (alebo presnejšie, počas 

nezvyčajnej a veľmi zriedkavej konjunkcie Jupitera a Saturna, ku ktorej dochádza 

raz za niekoľko tisíc rokov v takej konfigurácii)? Áno, narodil. Nie však nutne na 

planéte Nula. Počas tej doby došlo k dvom udalostiam. V iných dimenziách sa 

narodili tri sentientné entity, ktorých narodenia sa boli iniciované z niečoho, čo sa 

odohrávalo v Mojej Prirodzenosti, nakoľko Som bol v konečnej fáze zavŕšenia 

získavania Mojej Novej Prirodzenosti. Pretože hlavným katalyzátorom tohto 

získavania bola Moja predošlá Ľudská Prirodzenosť, prirodzenosť zmienených 
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troch entít bola sformovaná takým spôsobom, aby odzrkadľovala proces zmien v 

Mojej Prirodzenosti, a aby súčasne odzrkadľovala potrebu vytvorenia veľmi 

špeciálneho predpokladu pre budúce spasenie ľudí na planéte Nula a pre budúcu 

elimináciu negatívneho stavu. 

A teraz, podľa tvojho ponímania a chápania toho fenoménu, pretože si 

prostredníctvom svojej intuície, Peter, správne vnímal, že sa to nejakým spôsobom 

veľmi významne týkalo ľudského života, si usúdil, že sa tie bytosti fyzicky narodia 

na planéte Nula ako typickí ľudia, zatiaľ čo realita tej situácie teraz naznačuje, že k 

ich narodeniam došlo niekde inde, ale so zvlášť dôležitým významom pre ľudský 

osud. Pozerajúc sa na tú udalosť z takejto perspektívy, boli tvoje chápanie a 

interpretácia nesprávne, Peter? Áno aj nie. Áno, boli nesprávne, pretože v 

skutočnosti sa žiadni takí fyzickí ľudia nenarodili. Nie, boli správne, pretože niekto 

sa narodil s priamym významom pre ľudský osud. Avšak duchovná úroveň vtedy 

bola taká, že si vyžadovala, aby došlo v určitej miere k doslovnej interpretácii, 

pretože neboli na patričnom mieste všetky duchovné faktory, ktoré by dovoľovali 

zjavenie alebo získanie nejakej vhodnejšej interpretácie. 

Najdôležitejšie aspekty tohto javu sa však neodzrkadľovali v narodení sa 

zmienených troch jedincov, ale v zrode troch duchovných ideí, ktoré mali byť 

práve uvoľnené do celkového Môjho Stvorenia a pseudo-stvorenia. Tieto idey sa 

týkajú priamo Mňa a Mojej Prirodzenosti. Napokon, z typického astrologického 

hľadiska, ktoré si ty, Peter, zo svojho života správne odvrhol, sa diskutovaný 

fenomén tak či onak týkal priamo Mňa. Preto by sa jeho hlavná interpretácia a 

chápanie mali týkať len Mňa. Ale pretože všetko, čo sa odohrá vo Mne v 

absolútnom zmysle, má tým či oným spôsobom dopad na všetkých a na všetko 

ostatné, to je jedno kde alebo kedy, vyvoláva to tiež následné udalosti vo všetkom 

relatívnom v jeho vlastných relatívnych podmienkach. Takže, ak sa v Mojej 

Absolútnej Prirodzenosti rodia alebo sú z nej uvoľňované nejaké idey, vtedy majú 

vždy za následok zrod niekoho a/alebo niečoho nového, čo predtým nebolo a 

neexistovalo. Odtiaľ teda zrod troch zmienených jedincov. 

Ktoré boli tie dôležité tri idey, čo sa vtedy rodili a/alebo uvoľňovali? Prvou ideou 

bolo to, že Moja Prirodzenosť je v procese zmeny v absolútnom zmysle, vedúcej k 

úplne Novej Prirodzenosti, ktorá nebola mysliteľná v žiadnej dobe predtým. 

Druhou ideou bolo to, že ako dôsledok Mojej Novej Prirodzenosti sa tvorí nové 

stvorenie, ktoré bude plne odrážať a obsahovať vo svojom relatívnom rozpoložení 

Moju Absolútne Novú Absolútnu Prirodzenosť. A treťou zjavovanou ideou bolo to, 

že negatívny stav a ľudský život vo svojom negatívnom stave nie sú naveky a že 

každý účastník týchto dvoch foriem života je v nich na základe dobrovoľnosti, a 

preto každý, nech je to ktokoľvek, bude spasený a vrátený do pozitívneho stavu. 

Ide tu o to uvedomiť si, že dovtedy nikto nevedel, že negatívny stav nie je naveky a 

že každý v ňom bude spasený a vrátený do pozitívneho stavu. Logika tej 

nesprávnej predstavy bola vo fakte, že ak by mal negatívny stav zostať naveky, 
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potom by zjavne aj všetci ostatní, nachádzajúci sa v tom pseudo-živote, museli v 

ňom zostať naveky. 

Učiniť také dôležité zjavenie pred tým a povedať každému o týchto troch ideách 

pred vlastným zavŕšením všetkých správnych duchovných faktorov a predtým, ako 

bola ustanovená Moja Nová Prirodzenosť, by nebolo uskutočniteľné alebo vhodné, 

pretože nikto by nemohol pochopiť, o čom hovorím. Zoberúc do úvahy vtedajší 

duchovný stav a položenie každého, ktoré pochádzali z Mojej Starej Prirodzenosti, 

také zjavenie by bolo odmietnuté, ohrozujúc tak duchovný život každého. Než 

mohlo do mysle každého preniknúť plné pochopenie a dopad tých troch ideí, tie 

mysle bolo potrebné transformovať a uviesť do úplného súladu s Mojou Novou 

Prirodzenosťou. Ako to bolo možné urobiť, ak Moja Nová Prirodzenosť nebola 

ešte plne ustanovená? Len teraz, počas súčasného pokračujúceho posunu, mohlo 

byť nakoniec odhalené a vysvetlené úplné zjavenie o týchto faktoch. 

Zoberme si ďalší príklad potreby mať odlišné chápanie niektorých slov, ideí a 

pojmov v zhode s rozdielnymi obdobiami a duchovnými podmienkami a 

požiadavkami. Prediskutujme si dva také pojmy ― ,otec/matka‘ a ,manželstvá‘. 

Ako ponímate a chápete napríklad slovo ,otec‘? Vo svojom ľudskom živote ho 

dávate do rovnosti predovšetkým s typickým mužským rodom. Máte jedinú 

predstavu a chápanie — že váš otec je muž. Prečo je to tak? A toto nás privádza k 

téme diskutovanej v Šesťdesiatom Ôsmom Dialógu. Ako si pamätáte, aby sa 

aktivoval negatívny stav, bolo potrebné oddeliť feminitu od maskulinity a 

maskulinitu od feminity; alebo inými slovami, lásku od múdrosti a múdrosť od 

lásky; dobro od pravdy a pravdu od dobra; a pozitívne skutky od viery a vieru od 

pozitívnych skutkov. Len čo sa uskutočnil tento nemožný čin, na základe toho 

pseudo-princípu bol vyfabrikovaný ľudský život. Takže, ako môžete prísť na tento 

svet, do ľudského života, aby ste tu boli schopní prežiť? Oddelením sa od svojej 

feminity ― ak sa narodíte ako muž; alebo od svojej maskulinity ― ak sa narodíte 

ako žena (samozrejme na základe svojej vlastnej voľby a z nejakých svojich 

vlastných dôležitých duchovných dôvodov, kvôli ktorým ste sa rozhodli narodiť 

ako muž alebo ako žena). 

Z hľadiska týchto podmienok vnímate a vidíte svojho otca ako muža a svoju matku 

ako ženu a seba osobne ako ženu, ak ste žena, alebo ako muža, ak ste muž. Akýmsi 

spôsobom ste sa počas svojho fyzického narodenia oddelili od svojho vlastného 

náprotivku. Kvôli tomuto oddeleniu nie ste schopní ponímať svoje pohlavie 

žiadnym iným spôsobom. V Mojom vlastnom jednotlivom prípade, pretože 

neexistovala žiadna iná cesta, ako vstúpiť do ľudského života pomocou 

prostriedkov fyzického narodenia sa, jedine cez toto rozdelenie, musel Som Sa 

oddeliť od Svojej Esencie, ktorá mala Absolútnu Feminínnu Prirodzenosť, a 

objaviť sa na planéte Nula ako Ľudský Muž. Kvôli tomu oddeleniu a separácii od 

Svojej Esencie Som nemal žiadne iné východisko, než mať k Nej vzťah ako k 

Niekomu, Kto Bol odo Mňa odlúčený ― dovtedy, kým to rozdelenie a separácia 
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neboli eliminované a kým Som ako Ľudský Muž nebol opätovne zaintegrovaný, 

opätovne zjednotený a opätovne spojený so Svojou Esenciou. 

V tom čase, kvôli tomu, aká existovala všade duchovná situácia, Som tú Esenciu 

volal ,Otec‘. Čo však slovo ,Otec‘ v Mojom ponímaní skutočne znamená? Prvý 

dojem, ktorý ste všetci mali, bol ten, že Môj Otec je Muž, mužského rodu. Kvôli 

zmienenému rozdeleniu a separácii nebolo nikomu nikde dostupné žiadne iné 

vnímanie a chápanie slova ,Otec‘. Znamená ale slovo ,Otec‘ vo svojej pravej 

esencii a substancii, rovnako ako slovo ,matka‘ vo svojej pravej esencii a substancii 

skutočne alebo rovná sa skutočne mužskému, respektíve ženskému rodu? 

Z vonkajšej, viditeľnej pozície, pretože sú tým pojmom pridelené určité rodové 

charakteristiky, vás vaše očakávania a návyky v tomto ohľade dostanú do jedinej 

pozície — uvažovať o nich tak. Prečo by Som volal Svoju Esenciu ― od ktorej 

Som sa oddelil a separoval, aby Som vstúpil do ľudského života ― ,Otec‘, ak Som 

počas pobytu na planéte Nula prijal mužskú formu a ak sa táto Esencia rovnala v 

podstate feminínnemu princípu? Pretože, na jednej strane, v Mojom ponímaní 

pojmu ,Otec‘ nie je obsiahnuté nič, čo by sa týkalo nejakých špecifických rodových 

charakteristík, a na druhej strane, vtedy, za tých duchovných podmienok, to slovo 

znamenalo Absolútne Dobro, ktoré sa stará o život každého, kdekoľvek a ktoré 

dáva zrod Stvoreniu. Inými slovami, zostúpil Som zo Svojho Dobra alebo z 

dobroty Svojho srdca a vstúpil Som do ľudského života, aby Som v ľuďoch 

vytvoril predpoklad, ktorý by umožnil, aby boli spasení z ich ľudského života. 

Odlúčil Som sa teda od Svojho Dobra-Lásky a priniesol Pravdu na miesto, kde už 

viac žiadna pravda neexistovala. Pretože táto Pravda pochádza z mužských 

aspektov Mojej Prirodzenosti, logicky Som sa musel objaviť ako ľudský muž, aby 

Som odzrkadľoval túto situáciu. 

Ďalším dôvodom pre túto nutnú voľbu bolo to, že len Pravda je schopná bojovať so 

zlami a lžami. Dobro-Láska nebojuje s nikým a ničím. Prijíma veci také, aké sú. 

Ak by Som sa mal objaviť ako žena, keďže by k takému objaveniu sa došlo z 

pozície feminínnych aspektov Mojej Prirodzenosti, jednoducho by Som prijal veci 

v ľudskom živote a v negatívnom stave vo všeobecnosti také, aké boli, bez 

akéhokoľvek pokusu niečo zmeniť. V tom prípade by negatívny stav a ľudský život 

museli zostať naveky a pre nikoho v pozitívnom stave by neexistovala žiadna 

možnosť nastoliť svoj život v jeho plnosti a kompletnosti. 

Takže v Mojom ponímaní slova ,Otec‘ sa jeho význam týka faktora rodičovstva, a 

nie niečoho, čo je čisto maskulínneho princípu. Ako vieš, slovo ,rodičovstvo‘ 

obsahuje v rovnakej miere tak feminínny, ako aj maskulínny princíp, alebo 

otcovstvo aj materstvo. Aby Som sa však prispôsobil vtedy existujúcej duchovnej 

situácii a aby Som sa podriadil životnému štýlu ľudí a všetkých ostatných v 

negatívnom stave, založenom na rozdelení a separácii tých dvoch princípov; a 

kvôli dôvernej známosti, ktorú im tie dva pojmy poskytovali, nemal Som iné 

východisko, než hovoriť z tej jednotlivej pozície. Ak by Som mal hovoriť slovami, 

ktoré by skutočne odzrkadľovali ich pravý a rýdzi význam, neboli by ich schopní 
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pochopiť, a preto by odmietli všetko, čo Som im hovoril. V takom prípade by si 

naveky znemožnili vlastnú spásu. Vieš si predstaviť dôsledky toho, keby to bolo 

tak? 

Ako však v procese duchovného vývoja a pokroku jeden krok, epocha, položenie, 

stav a čas postupuje za druhým, postupne a pomaly zvyšuješ úroveň a dopĺňaš 

ponímanie a chápanie všetkých takých termínov, približujúc ich viac a viac k ich 

pravému a mnohonásobnému významu. Nie je to ani natoľko to, že by ich význam 

nebol predtým pravdivý, ako skôr to, že majú mnohonásobné významy. V rôznych 

duchovných podmienkach sú aktivované len tie významy, ktoré sú zhodné s 

povahou a potrebami každého jednotlivého duchovného položenia a stavu. 

V tejto dobe, počas súčasného duchovného stavu a počas súčasného pokračujúceho 

posunu, sú aktivované nové významy všetkých takých termínov a dané vám k 

dispozícii. Jednou z najdôležitejších funkcií týchto Dialógov je vysvetľovať tieto 

fakty a dať vám príležitosť, aby ste sa dôverne oboznámili s týmito novými 

významami. Takže nebuďte prekvapení, ak všetko, čo je vám oznamované v týchto 

Dialógoch, bude kompletne vyvracať a nahrádzať vaše predošlé chápanie a 

aplikáciu všetkých takých termínov, pojmov, ideí a slov. Toto je neoddeliteľnou 

súčasťou vášho duchovného tréningu, rastu a pokroku vo vašej novej role Mojich 

pravých predstaviteľov. 

Nuž, z toho, čo bolo doposiaľ povedané, je jasné, že Ja a Môj takzvaný Otec nie 

sme dve, alebo tri, alebo viaceré osoby, ale Jedna, a len Jedna. Kresťanské 

ponímanie Mojej Pravej Prirodzenosti, ako aj ponímanie niektorých ďalších 

náboženstiev, pramení z vonkajšieho pozorovania usporiadania ľudského štýlu 

života. Z ich strany je to forma projekcie. Ak sú ľudskí muži a ženy a ich deti dvaja 

alebo traja, alebo viacerí, a ak sú navzájom separovaní a izolovaní a ak sú zreteľne 

odlišní jedinci, potom prirodzenosť Božia musí mať to isté usporiadanie. V tom 

prípade existuje Otec-Boh, v Jeho maskulínnom, Mužskom zjave, Matka-Boh v Jej 

feminínnom, Ženskom zjave, a možno existujú ďalší bohovia, reprezentujúci 

niektoré ďalšie aspekty bytia a existencie. Zatiaľ čo faktom je, že všetci tí takzvaní 

bohovia sú rôzne aspekty a charakteristické črty toho istého Absolútne Jedného 

Absolútneho a Jediného Jedinca. Ľudia nesprávne odvodzujú chápanie takých 

pojmov zo svojho vlastného falošného a dočasného stavu ― stavu rozdelenia a 

odlúčenia od ich vlastnej maskulinity alebo feminity. 

A tak niektorí z vás, ktorí majú prístup k stavu svojho vnútrajška, a teda k ostatným 

dimenziám, sú niekedy zmätení, keď vidia alebo počujú niekoho, kto tvrdí, že ste 

to vy buď v ženských aspektoch, alebo v mužských, alebo oboje. Toto je 

odzrkadlením vášho odlúčenia a izolácie od nich, ktoré vám umožnilo vstúpiť do 

vášho ľudského života na planéte Nula. Je to, akoby ste za sebou zanechali svoju 

feminitu, ak ste muž, alebo svoju maskulinitu, ak ste žena. Znamená to ale, že ste 

dvaja alebo viacerí jedinci súčasne, a nie jeden a ten istý? Samozrejme, že nie. 

Napokon, vaša prirodzenosť vo svojom pôvodnom a rýdzom stave a vo svojom 
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relatívnom položení odzrkadľuje Moju Absolútnu Prirodzenosť, ktorá je Jedna a 

Nedielna. 

Kvôli faktu vašej izolácie a odlúčenia sa od stavu vašej vlastnej integrácie, jednoty 

a jednotnosti zažívate neustálu túžbu opätovne sa zjednotiť, opätovne sa spojiť a 

zintegrovať sa so svojou celistvosťou a úplnosťou. Táto túžba sa odráža vo vašej 

potrebe byť s niekým, kto je opačného pohlavia. Pripomína vám váš predošlý stav 

a položenie, v ktorom ste boli pred vaším inkarnovaním sa na planétu Nula. 

Takto vošiel do ľudského života pojem manželstvá. Všimnúc si potrebu tejto 

opätovnej integrácie, opätovného zjednotenia a opätovného spojenia sa so svojou 

pôvodnou prirodzenosťou, pseudo-tvorcovia prišli s náhradou tejto potreby vo 

forme vonkajších typov manželstiev, v ktorých je muž spojený so ženou a žena s 

mužom. Avšak, dokonca aj v tomto stave je zrejmá jeho dočasnosť a 

pominuteľnosť, z faktu, že je zviazaný len ,kým nás smrť nerozdelí‘. Vidíte podľa 

tohto vyhlásenia skutočný význam takých spojení? Toto je dôvod, prečo Som 

počas Svojho života na planéte Nula povedal, že v nebi sa ani neženia, ani 

nevydávajú, ale sú ako Moji anjeli. Čo je to byť ako Moji anjeli? Znamená to byť v 

stave zjednotenia, integrácie a jednoty všetkých feminínnych a maskulínnych 

princípov v každom jednom jedincovi. V tom zmysle môžete vám známymi 

slovami povedať, že sú v sebe vnútorne a individuálne spojení v manželstve. 

Avšak slovo ,manželstvo‘ už viac nie je z pozície povahy súčasného duchovného 

stavu a vývoja, ktorý prevyšuje akýkoľvek predošlý, udržateľné alebo vhodné 

používať za účelom opisu takého zjednotenia, integrácie a jednoty. Ešte stále vo 

vás vyvoláva dojem, že niekde tam vonku existujú dvaja jedinci, ktorí splynú do 

jedného jedinca a v tomto procese stratia svoje jedinečné individuality a svoje 

jedinečné prirodzenosti. Taký prípad je nepredstaviteľný. Rovnalo by sa to 

deštrukcii obidvoch, čo by viedlo k nemožnému scenáru skončenia jedinečného 

života, ktorý som im Ja osobne prepožičal. Urobiť to by v určitom zmysle 

znamenalo, že Som sa vzdal Svojho vlastného života, ktorý Som vložil do tých 

dvoch jedincov. 

Až doposiaľ — aby Som vám poskytol určitú upokojujúcu a dôverne známu pôdu 

v tomto ohľade — bolo správne používať také termíny, aby sa do vás vštepili určité 

predstavy pojmov zjednotenie, integrácia a jednotnosť a čo znamenajú a 

predstavujú. Slovo a stav ,manželstva‘ poslúžili dobre tomu účelu. Preto bolo 

dovolené, a dokonca žiadané, aby sa to slovo doteraz používalo. Toto je dôvod, 

prečo bolo použité aj v predošlých knihách Môjho Nového Zjavenia. 

Teraz je však úplne iná doba. Sme ďaleko od všetkých ostatných čias a sme v 

úplne inej modalite a štýle života. Vo vašom jednotlivom prípade ste ako Moji 

praví predstavitelia trénovaní, aby ste k všetkým duchovným pojmom, slovám, 

ideám a svojmu životu všeobecne pristupovali spôsobom zhodnejším so spôsobom 

pravého duchovného pozitívneho stavu. Preto, ak v stave svojho zvnútornenia 
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počujete čosi také, že ,mimo času, mimo priestoru bol učinený sľub‘, znamená to 

sľub oslobodenia vás od stavu a položenia vašej súčasnej separácie, izolácie a 

oddelenia od vašej feminity, respektíve maskulinity a vašu opätovnú integráciu, 

opätovné zjednotenie a opätovné spojenie takým spôsobom, ako je to chápané, 

ponímané a aké je to v pozitívnom stave; a tak, ako je to v Mojej Vlastnej Novej 

Prirodzenosti. 

Nuž, myslím, že by sme mali pre dnešok skončiť. Všetci máte dosť podnetov na 

zamyslenie, obsiahnutých v tomto Dialógu, a preto je tu návrh nateraz ho uzavrieť. 

Choď na slnko a prelieč si svoje fyzické bolesti, Peter. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne. Budem sa držať Tvojej aktuálnej rady. 
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Sedemdesiaty Dialóg 
 

19. apríla 1999 

 

Peter: Včera som dostal dve otázky z Európy, dve otázky z Východného pobrežia 

USA a jednu otázku z Austrálie. Než sa budem venovať formulovaniu tých otázok, 

ako zvyčajne sa Ťa pýtam, či máš niečo, čím by Si prispel alebo čo by Si dodal, 

alebo spresnil dnes ráno. 

Pán Ježiš Kristus: Ďakujem ti, Peter, že si sa Ma opýtal, či chcem hovoriť prvý. 

Skutočne musím dnes uviesť do vašej pozornosti nejaké pripomienky. Prvá 

pripomienka sa týka prirodzenosti negatívneho stavu. Ak dôkladne analyzuješ 

chápanie prirodzenosti negatívneho stavu, ako ju ponímajú kresťania a niektorí 

ďalší a ako je vykresľovaná v ich takzvaných svätých knihách ― napríklad v Biblii 

― je jasné, že podľa ich chápania tu má negatívny stav zostať naveky. Aj keď 

tvrdia, že po konečnom Poslednom Súde, keď už viac nebude staré Nebo a stará 

Zem, stvorím namiesto nich Nové Nebo a Novú Zem, nelogicky a nevhodne 

nechávajú každého, kto bol hriešnikom (a kto nenapravil svoje cesty uznaním Ma a 

prijatím presne takého životného štýlu a správania, aký predpísali oni v súlade s ich 

vlastnými predstavami toho, ako by sa mal muž/žena Boží správať, konať a byť a 

akým spôsobom by Ma mal/mala vyznávať), v Peklách, aby tam bol mučený do 

večnosti. Ak má byť niekto mučený do večnosti v akomsi pekle, to znamená, že 

Peklá, samotné stelesnenie negatívneho stavu, musia byť tiež zachované do 

večnosti. Takže, logicky povedané, negatívny stav musí zostať do večnosti. 

Aký druh Nového Neba a Novej Zeme, alebo nového Stvorenia by to bol, ak by bol 

tento predpoklad pravdivý? Povedz Mi, aký by bol rozdiel medzi starým a novým? 

V podstate žiadny! Bolo by to zbytočným mrhaním tvorivých energií a Môjho 

Osobného úsilia. Nič by nebolo iné, pretože negatívny stav by naďalej sužoval 

mysle každého v pozitívnom stave vedomím, že ešte aj teraz pretrváva v bytí a 

existencii nejaký úplne odlišný stav v podmienkach väznenia, bez akejkoľvek 

možnosti mať vplyv a dopad na zvyšok Stvorenia. Takže, jediný rozdiel medzi 

starým a novým by bol vo fakte, že v negatívnom stave by bol každý uväznený a že 

by nemal prístup k nikomu, kto nie je v Peklách, takže by nemohol uplatniť žiadny 

vplyv na tých v pozitívnom stave. 

Táto falošná viera a ponímanie prirodzenosti a osudu negatívneho stavu pramení z 

nesprávneho vnímania prirodzenosti a pôvodu negatívneho stavu. Filozoficky 

povedané, ak pripustíme, že negatívny stav tu má zostať naveky, do večnosti, 

potom musíme pripustiť aj to, že je a existuje nejaká iná absolútna moc, odlišná od 

moci absolútneho pozitívneho stavu. Inými slovami, že je tam vonku niekto, kto 

má tú istú potenciálnu moc ako Ja, alebo kto je schopný živiť negatívny stav do 

večnosti. Taká schopnosť predpokladá potenciálnu absolútnosť. Podľa pravdivej 

logickej konštrukcie sa pripustenie dvoch absolútnych mocí ― a toto opakujeme 
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― vzájomne vylučuje. V tom prípade by tieto dve moci boli len vzájomne 

relatívne. Opäť, na základe logiky takého záveru by bol v tom prípade aj pozitívny 

stav relatívny, tým istým spôsobom, ako je negatívny stav. Takže obidve kondície 

by boli len dočasné a v určitom časovom a bezčasovom bode by všetko a každý 

naveky prestal existovať. Nebolo a neexistovalo by žiadne Stvorenie a žiadne nič 

(ponechaj, prosím, dva zápory!). Život, ako ho poznáte i ako ho nepoznáte, by viac 

nebol, nikde a v žiadnej dobe. 

Raz a navždy si teda treba uvedomiť, že negatívny stav sám od seba a sám osebe 

nemal nikdy žiadny pravý život, a preto nemôže zostať navždy, do večnosti. Len 

niečo alebo niekto, kto pochádza z Absolútneho Stavu, ktorý je Sám od Seba a Sám 

Osebe ― Ja — môže zostať a zostane do večnosti. Dôvod, prečo negatívny stav 

nemá túto výsadu, je ten, že, koniec koncov, čo je to negatívny stav, alebo aká je 

jeho pravá prirodzenosť? Negatívny stav a jeho prirodzenosť je prekrútením, 

skreslením, skomolením, falzifikáciou a, ako to ty rád hovoríš, Peter, zbabraním 

prirodzenosti pozitívneho stavu. Jeho pseudo-život sa odvodzuje z pravého života 

pozitívneho stavu. Preto, keby neexistoval žiadny život pozitívneho stavu, 

neexistoval by ani pseudo-život negatívneho stavu. 

V tomto zmysle k eliminácii negatívneho stavu nedôjde procesom jeho totálnej 

deštrukcie v akejsi apokalyptickej ohnivej guli či podobne, ako to každý očakáva, 

ale napravením vecí. Inými slovami, všetko, čo bolo zvrátené, skomolené, 

skreslené a sfalšované, bude dané späť do stavu a kondície, v ktorých to bývalo 

predtým, než bol aktivovaný ich súčasný nepriaznivý stav a kondícia. Pretože sa 

však na základe procesu pseudo-bytia a pseudo-existencie negatívneho stavu 

získajú nové skúsenosti o inom živote, než je život pozitívneho stavu, a pretože na 

základe povahy tých skúseností bude mať každý v pozitívnom stave úplne inú 

perspektívu toho, o čom je vlastne život, a pretože každý v negatívnom stave bude 

na základe tej istej skúsenosti — skúseností bytia v negatívnom stave — 

akýkoľvek život tiež chápať úplne inak, potom aj keby sa niekto vrátil do svojho 

predošlého rozpoloženia, ani tí v pozitívnom stave, ani tí, ktorí sa k nemu vrátia, 

nebudú rovnakí. Všetci budú výslovne noví a iní. A toto je v podstate to, čo sa 

myslí stvorením Nového Neba a Novej Zeme. V takom Novom Stvorení nemôže 

byť ponechané nič zo starého. Inak by to nebolo nové. Preto by pokračovanie 

negatívneho stavu alebo Pekiel aj po ustanovení tohto Nového Stvorenia anulovalo 

akúkoľvek možnosť, aby sa mohlo ujať čokoľvek nové. 

Ďalšie dva Moje komentáre, ktoré by Som chcel dnes ráno učiniť, sa týkajú tvojej 

včerajšej diskusie s Ľudmilou a Tomom Oudalom, ktorí boli u teba na návšteve v 

Santa Barbare. Obidva sa týkajú záležitosti pseudo-tvorcov. V jednom prípade išlo 

o ich konverziu do pozitívneho stavu, v druhom prípade o ich taktiku a jednanie v 

situácii s renegátmi. 

V prvom prípade bolo otázkou, čo by sa stalo, keby mali všetci pseudo-tvorcovia 

konvertovať do pozitívneho stavu pred úplným pseudo-víťazstvom negatívneho 
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stavu na planéte Nula? Dospeli ste k správnemu záveru, že v tom prípade by 

pseudo-tvorcovia boli schopní preniesť genézu alebo proces aktivácie negatívneho 

stavu do mysle každého z pozície pozitívneho stavu. Celý proces a výsledok tejto 

aktivácie by boli schopní ilustrovať ako vo filmoch alebo na televíznej obrazovke 

takým spôsobom, že každý účastník toho sledovania by nadobudol plnú nutnú 

znalosť všetkých aspektov toho procesu. Do určitej miery je toto vhodnejším 

zobrazením celého procesu aktivácie negatívneho stavu, než keby sa to malo urobiť 

z pozície samotného negatívneho stavu. V tej pozícii by to bolo naklonené na jeho 

stranu a nemohlo by to byť pri jeho zobrazení objektívne. V tom prípade by sa 

mohlo objaviť nebezpečenstvo získania nevhodného a nesprávneho poznania o 

celom procese aktivácie negatívneho stavu. 

Ako teda z tohto jednotlivého scenára vidíte, nielenže by bolo výhodné, keby všetci 

pseudo-tvorcovia konvertovali do pozitívneho stavu pred pseudo-víťazstvom 

negatívneho stavu na planéte Nula, ale poskytlo by to tiež úplné a kompletné 

zachovanie požiadavky a potreby ilustrovať proces aktivácie negatívneho stavu, 

takpovediac, od A do Z, bez akejkoľvek zaujatosti. 

V druhom prípade je taktika pseudo-tvorcov, použitá proti renegátom, chybná v 

tom zmysle, že pseudo-tvorcovia zabudli, že renegáti sú majstri vojenského 

prístupu k riešeniu svojich problémov. Naproti tomu, pseudo-tvorcovia takí nie sú. 

Sú vedci a teoretici, ktorí nevlastnia ten istý stupeň schopností vo vojenských 

záležitostiach ako renegáti. Z toho dôvodu vojenská akcia, ktorú podnikli proti 

renegátom, ako je to znázornené vo vojne NATO proti Juhoslávii, neúčinkuje tak, 

ako očakávali. Nielenže neúčinkuje tak, ale do určitej miery pomáha Juhoslovanom 

dosiahnuť ich ciele týkajúce sa ohavnosti etnických čistiek. Ako vieš, obyvateľstvo 

Kosova je procesom tej vojny vypudzované zo svojej zeme. A to je to, čo 

juhoslovanskí Srbi aj tak chceli. 

V súčasnosti pseudo-tvorcovia, ich najkonzervatívnejšie krídlo, zistili svoju chybu 

v tomto ohľade a ako ťa informovali, práve u nich prebieha spontánna diskusia 

ohľadom nájdenia inej, účinnejšej cesty, ako poraziť renegátov. Napokon, predsa 

len majú 20 percentnú výhodu oproti renegátom, ktorí fungujú na úrovni 80 

percent schopností, ktoré vlastnia pseudo-tvorcovia. Takže, čakajte a uvidíte, s čím 

v tomto ohľade prídu. A toto je všetko, čím Som dnes chcel prispieť, Peter. Teraz 

sa môžeš dať do toho a položiť otázky v mene pýtajúcich sa. 

Peter: Prvá otázka sa týka niečoho, čo Si oznámil Svojim učeníkom počas Svojho 

fyzického pobytu na planéte Nula. Je to zaznamenané v celej kapitole 24 v 

Matúšovi. Časť tej kapitoly (verše 29 – 31) bola vysvetlená vo Veľkej Knihe, v jej 

štvrtej kapitole. Otázka sa však týka významu veršov 4 až 28, a najmä veršov 15 až 

22. 

Pán Ježiš Kristus: Na obsah tej kapitoly sa musíte pozerať z hľadiska toho, čo 

predchádzalo celému rozhovoru, ktorý je v nej zaznamenaný. Predpoklad pre 
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udianie sa toho rozhovoru teda vytvorili verše 1 až 3, v kapitole 24. Za akých 

okolností Som povedal to, čo Som vtedy povedal? Moji učeníci Mi ukazovali 

budovy chrámu (verš 1). A ako to robili, Ja som im povedal: ,Či nevidíte všetky 

tieto veci? Vskutku, hovorím vám, nezostane tu ani kameň na kameni, ktorý by 

nebol zborený.‘ (verš 2). Neskôr prišli Moji učeníci ku Mne súkromne a opýtali sa 

Ma: ,Povedz nám, kedy sa toto stane? A čo bude znamením Tvojho príchodu, a 

konca tohto veku?‘ (verš 3). Bez správnej interpretácie a chápania týchto troch 

veršov, ktoré pripravili vhodné podmienky pre to, čo nasledovalo, ako je to opísané 

vo zvyšku tej kapitoly, by nemohlo byť ohľadom všetkého ostatného obsiahnutého 

v tej kapitole vysvetlené nič. 

Po prvé, musíte sa pozrieť na polohu toho chrámu. Ako vieš, nachádzal sa v 

Jeruzaleme, v zemi judskej. Po druhé, musíte pochopiť, s čím mesto Jeruzalem, 

Judea a chrám duchovne súvzťažia a čo znamenajú. Všetky tieto veci, ako aj celý 

obsah kapitoly 24 v Matúšovi, majú hlbší duchovný význam. Nie všetky aspekty 

toho významu vám môžu byť zjavené alebo vysvetlené v tomto čase. Boli by nad 

schopnosti vašej ľudskej mysle pochopiť ich. Avšak, sú tri aspekty, ktoré možno o 

tejto záležitosti zjaviť. Prvý aspekt sa týka osudu Jeruzalema, Judey, chrámu a 

Židov vo všeobecnosti a ich vlastnej jednotlivej duchovnej súvzťažnosti a aký druh 

roly zohrávali vo vzťahu ku Mne osobne a k zvyšku ľudstva. Druhý aspekt sa týka 

udalostí, ktoré sa odohrali pred niekoľkými storočiami (podľa vášho fyzického 

času) v Intermediárnom Svete Duchov, nie na planéte Nula. A tretí aspekt sa týka 

úplného pseudo-víťazstva negatívneho stavu na planéte Nula ― ako jeden možný 

scenár. 

Židovský národ celkovo reprezentuje v tejto jednotlivej konotácii, výhradne vo 

vzťahu k obsahu kapitoly 24 v Matúšovi, stav extrémnej doslovnosti, 

externalizácie, skreslení a falzifikácií všetkých duchovných pojmov, ideí, princípov 

a zákonov a toho, ako sa týkali Boha ― Mňa. Kvôli takémuto reprezentovaniu sa 

rozhodli reprezentovať aj celé ľudstvo v jeho vlastnej tendencii robiť presne to isté. 

Kvôli tomuto faktoru bolo nutné vytvoriť podmienky, ktoré by umožnili doslovnú 

a faktickú ilustráciu všetkých dôsledkov, výsledkov a následkov takého 

reprezentovania a životného štýlu. Bolo to teda nutné ilustrovať v samotných 

vonkajších udalostiach na planéte Nula a na osude židovského národa. Ich chrám 

reprezentoval v tejto jednotlivej konotácii toto falošné, skreslené, nevhodné a 

nenáležité uctievanie a ponímanie Mňa a Mojej Pravej Prirodzenosti. Jeruzalem 

predstavoval vo všeobecnosti pseudo-duchovnosť, ktorá vznikla vo vonkajšku a 

ktorá vznikla z falošného ponímania a chápania Mojej Pravej Prirodzenosti. A 

židovský národ reprezentoval falošný pozitívny stav, ktorý nahradil pravý 

pozitívny stav. Kvôli tomuto usporiadaniu a kvôli voľbe reprezentovať toto všetko 

Ma ako jediného pravého Boha a svojho pravého Mesiáša židovský národ musel 

odmietnuť aj fyzicky a doslovne. Toto odmietnutie je odzrkadlené v ich zvolaní: 

,Jeho ― Moju ― krv na nás a na naše deti‘ (Matúš 27:25). 
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Nuž, na základe tohto doslovného vyhlásenia židovský národ na seba privodil 

doslovne takmer všetko, čo bolo opísané v kapitole 24, v Matúšovi ― trest a 

odplatu. V skutočnosti, v pravej realite, sa im to všetko stalo presne takým 

spôsobom, ako je to vykreslené v tej kapitole. Po Mojom odchode z vašej planéty, 

o niekoľko desaťročí neskôr, boli chrám, Jeruzalem a všetko v ňom totálne zničené 

a učinené neobývateľným. A jeho obyvatelia boli vyhnaní zo svojej krajiny. A 

pretože židovský národ v tejto jednotlivej konotácii reprezentuje osud celého 

ľudstva, obsah tej kapitoly plne platí na všetko, čo sa odohráva v dejinách planéty 

Nula. Takže na vašej planéte nemáte nič iné než vojny, mor, zemetrasenia, 

hladomory, extrémne klimatické podmienky a podobné ničivé udalosti, ktoré 

sužujú ľudstvo počas mnohých, mnohých stáročí. Súčasne ste svedkami 

objavovania sa mnohých falošných prorokov, falošných kristov a podobných 

jedincov, ktorí vám nepriniesli nič iné než ďalšie skreslenia a lži v mene Božom 

alebo v Mojom Mene. Takým konaním, a akceptovaním ich lží a skreslení ako 

pravých a autentických, prichádzajúcich odo Mňa, ľudstvo len posilňuje potrebu 

pokračovať v tom istom spôsobe života, privodzujúc na seba viac ničivých a 

škodlivých udalostí, aké sú opísané v tej kapitole. Takto negatívny stav pseudo-

víťazí na vašej planéte. 

Dovoľ Mi však, aby Som ti niečo povedal o obsahu tej kapitoly. Aj keď je pravda, 

čo Som o nej práve povedal vo vzťahu k osudu ľudstva na planéte Nula, v 

skutočnosti, v pravej realite, Som hovoril o druhom aspekte jej významu ― o 

udalostiach, ktoré sa odohrali v Intermediárnom Svete alebo vo Svete Duchov. 

Každé jednotlivé slovo tej kapitoly sa netýka ničoho iného než toho, čo sa už-už 

malo stať v tom svete. Bol to Swedenborg, ktorý správne opísal povahu toho sveta 

a to, ako sa všetko, čo bolo o tom predpovedané v kapitole 24 v Matúšovi, 

vyplnilo. Ako si pamätáš z jeho opisu, ako aj z niektorých vyhlásení v Mojom 

Novom Zjavení, počas mnohých storočí bolo ľuďom po ich odchode z planéty 

Nula dovolené, aby si formovali svoje vlastné krajiny, mestá, spoločnosti a 

náboženstvá takým istým spôsobom, ako to robili, keď žili na tejto planéte. Pretože 

však v tom svete už viac neboli obmedzovaní typickými obmedzeniami ľudskej 

prirodzenosti, boli schopní ďalej skresľovať, falšovať, prekrúcať a komoliť 

duchovné pojmy a to, ako vnímali a chápali Moju Prirodzenosť, v rozsahu 

nepredstaviteľnom pre vašu ľudskú myseľ. Kvôli tomu privodili na seba všetko 

opísané v 24. kapitole Matúša. Každé jedno slovo tej kapitoly sa vtedy a v tom 

svete splnilo. Takže v tomto jednotlivom zmysle, na tejto úrovni chápania, má 

všetko to, čo je obsiahnuté v tej kapitole, veľmi malý súvis so súčasnosťou. 

Čo musíte pochopiť o ich situácii vo Svete Duchov, je to, že na základe nastolenia 

takého životného štýlu, ako je to opísané vyššie a v spisoch Swedenborga, v tom 

Svete negatívny stav vnútri ľudských enkláv kompletne a totálne pseudo-zvíťazil. 

Inými slovami, v tom Svete, v tom čase, negatívny stav vyčerpal svoju užitočnosť a 

doslúžil svojmu účelu, a preto potreboval čeliť svojmu Poslednému Súdu. 

Výsledkom toho Posledného Súdu, ako si pamätáte z predošlých častí Môjho 
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Nového Zjavenia, bolo zrušenie typickej ľudskej éry alebo ľudského veku. Toto je 

dôvod, prečo sa Ma Moji učeníci opýtali ,...aké bude znamenie Tvojho príchodu, a 

konca tohto veku?‘ Všimnite si, prosím, že to nebol koniec sveta alebo všetkého 

ostatného, ale len jedného špecifického veku. V našom prípade koniec ľudského 

veku v tom svete. Súčasne, jediný spôsob, ako mohol byť tento jednotlivý 

Posledný Súd vykonaný, bol proces Môjho Druhého Príchodu do toho jednotlivého 

sveta. Ako teda z týchto udalostí vidíte, v tom svete sa vtedy odohralo tak zrušenie 

negatívneho stavu, reprezentovaného ľudským vekom alebo érou, ako aj Posledný 

Súd a Môj Druhý Príchod. Vo vašom svete na planéte Nula, pretože tu hovoríme o 

skončení veku, a o ničom inom, sa tá udalosť manifestovala v skončení Vekov 

temna, ktoré vládli v dejinách ľudstva počas mnohých storočí takým istým 

spôsobom, ako ľudská éra vládla vo Svete Duchov počas ich mnohých storočí (vo 

vašom ponímaní času). Potom začal vo vašom svete na planéte Nula vek 

takzvaného osvietenstva a renesancie. 

Takže to, čo bolo povedané v prorokovi Danielovi (Daniel 11:31; 12:11) o 

,ohavnosti pustošenia‘ (Matúš 24:15), sa týka kompletného a úplného víťazstva 

negatívneho stavu v Intermediárnom Svete či Svete Duchov, ktoré sa vtedy 

naplnilo. Podľa vášho ponímania času trval Posledný Súd a očistenie toho Sveta od 

všetkých dôsledkov ohavnosti pustošenia ― to znamená od všetkých ziel, lží, 

skreslení, skomolení, prekrútení a všetkého ostatného, čo má charakter negatívneho 

stavu a ľudský charakter ― viac ako 250 rokov a bolo to zavŕšené v čase písania 

tvojich Posolstiev z vnútra, Peter. 

Už len jednu vec možno objasniť formou pripomienky. Týka sa to termínu ,veľké 

súženie‘ (Matúš 24:22) a slov ,A keby tie dni neboli skrátené, nezachránilo by sa 

ani jedno telo; ale kvôli vyvoleným budú tie dni skrátené.‘ ,Veľké súženie‘, ako 

vám bolo naznačené v jednom z predošlých Dialógov a vo Veľkej Knihe Môjho 

Nového Zjavenia, znamená — tak ako to bolo v tom druhom svete — totálne a 

kompletné víťazstvo negatívneho stavu v ľudskom živote na tejto planéte a všade, 

kde je ľudský život ešte stále v procese prekvitania. To, že tie dni, v ktorých sa to 

uskutoční, budú skrátené, sa týka prirodzenosti negatívneho stavu. Negatívny stav 

nemá nekonečnú možnosť voľby svojho pseudo-života. Preto v jednom bode času a 

svojho stavu vyčerpá všetky svoje energie, z ktorých a pomocou ktorých pseudo-

žije a pseudo-funguje. 

Ako viete, negatívny stav bol aktivovaný počas súčasného časového cyklu a môže 

zostať len počas tohto časového cyklu. Kvôli plnej vyčerpateľnosti a spotrebovaniu 

svojho obsahu ― napokon, nebol iniciovaný a nevznikol v Absolútnom Stave ― 

bude tento časový cyklus oveľa kratší v porovnaní s budúcim časovým cyklom, 

v ktorom sa bude plne rozvíjať a manifestovať pozitívny stav. Pretože pozitívny 

stav pramení a pochádza z Absolútneho Stavu, nemá žiadnu možnosť voľby 

ukončiť svoj pravý život. Bude pokračovať navždy, do večnosti. Nuž, ak by mal 

mať negatívny stav tú istú možnosť voľby, akú má pozitívny stav, nikto by 

nemohol prežiť jeho nevyčerpateľné potenciály. Víťazstvo negatívneho stavu za 
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takých podmienok, za podmienok nevyčerpateľnosti, by znamenalo, že veľké 

súženie by muselo pokračovať navždy, do večnosti. V tom prípade, reálne 

povedané, by také rozpoloženie nemohol prežiť ani nikto v pozitívnom stave. To 

by znamenalo, že by v ňom nakoniec každý podľahol negatívnemu stavu. 

Dopadnúť tak znamená jedinú vec ― duchovnú smrť a smrť každého tela, čiže 

všetkých v ľudskom živote a všetkých tých, ktorí sú v živote vonkajška (telo). 

,Vyvolení‘ sú všetci členovia pozitívneho stavu a Moji predstavitelia vo všetkých 

ostatných svetoch, dimenziách, na planéte Nula a v Zóne Vymiestnenia. Kvôli nim 

bol negatívny stav aktivovaný len na dočasnej a pominuteľnej báze. Kvôli tomu je 

doba, počas ktorej je dovolené manifestovať odpornú tvár negatívneho stavu, 

značne skrátená. V porovnaní s dobou, počas ktorej bude pozitívny stav 

manifestovať plnosť a kompletnosť svojho života, ktorá bude trvať do večnosti, je 

trvanie negatívneho stavu akoby ničím. A toto sa skutočne myslí obsahom 

citovaných veršov. 

Samozrejme, existuje odlišná úroveň významu všetkého, čo je obsiahnuté v tej 

kapitole. Tá je tretím aspektom jej významu, spomenutým vyššie. Týka sa 

multidimenzionálnych udalostí ako následku pseudo-víťazstva negatívneho stavu 

na planéte Nula. Tento jednotlivý aspekt, pretože je v procese svojej aktualizácie a 

realizácie a pretože má multidimenzionálne a multivesmírne dôsledky, nemôže byť 

v tomto čase z bezpečnostných dôvodov zjavený. Okrem toho, jeho úplné poznanie 

by bolo neznesiteľné pre ľudské aspekty vašej mysle. Preto je to pre vaše vlastné 

dobro a ochranu, že nepoznáte všetky jeho stránky. Neskôr sa vám objasní, ako sa 

všetko obsiahnuté v tej kapitole týka tejto jednotlivej doby. Preto by Som teda 

odporúčal uzavrieť našu diskusiu o obsahu a význame tejto kapitoly a prejsť na 

ďalšie otázky, ak môžeme. 

Peter: Áno, chápem. Je mi jasné, že niekedy kladieme otázky, na ktoré by bolo 

buď predčasné mať odpovede, alebo by sme ich nemohli pochopiť svojou ľudskou 

mysľou. Nuž, v tom prípade mi dovoľ, aby som preložil druhú európsku otázku. 

Myslím, že táto otázka už bola v tej či onej forme zodpovedaná. Otázka znie: 

,Podľa mojich osobných poznatkov existujú na planéte Nula niektorí ľudia, možno 

dokonca predstavitelia pozitívneho stavu, ktorí okrem toho, že majú genetické 

bloky svojich individuálnych myslí, a okrem toho, že majú obvyklú negatívnu 

schránku, ktorá ich obklopuje, majú ešte akýsi druh démonickej schránky, ktorá v 

danom jedincovi spôsobuje veľmi silné skreslenie vnímanej reality a veľmi často 

úplne neguje vstupné a výstupné informácie toho jedinca. Je možné vysvetliť 

pôvod, cieľ, účel, funkciu a prostriedky na odstránenie tohto jednotlivého bloku?‘ 

Koniec otázky. 

Pán Ježiš Kristus: Nuž, táto otázka bola v niektorých svojich aspektoch 

zodpovedaná v Šesťdesiatom Piatom Dialógu a v niektorých ďalších. Všetko, čo 

bolo naznačené v tom Dialógu, plne platí pre túto situáciu. Preto by bolo dobré, 

keby si pýtajúci sa opätovne prečítal tú časť zmieneného Dialógu, ktorá pojednáva 

o tejto záležitosti, aj keď v trochu odlišnej konotácii a z trochu iného hľadiska. 
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Dovoľ Mi však, aby Som vám na začiatku opätovného zopakovania Mojej 

odpovede niečo povedal. Predpokladať, že by niekto, kto je predstaviteľom Môjho 

pozitívneho stavu, bol v takej situácii, ako je opísané v otázke pýtajúceho sa, 

znamená predpokladať nemožnosť. Ak niekto prejavuje také démonické 

charakteristické črty, nech hovorí alebo si myslí, alebo nech tvrdí čokoľvek 

ohľadom toho, kým je alebo ako je vnímaný, taký jedinec nemôže byť 

predstaviteľom Môjho pozitívneho stavu. Je jasné, že jedinec takejto povahy je 

reprezentantom negatívneho stavu a jeho/jej úmyslom je znečistiť, kontaminovať, 

skresliť a sfalšovať všetko, čo sa týka reality pozitívneho stavu. Taký jedinec je 

skutočným démonom, inkarnovaným z negatívneho stavu so špeciálnym typom 

poslania — podkopať a oklamať správne vnímanie pravdy u každého a nasadiť do 

myslí iných ľudí, najmä do myslí Mojich pravých predstaviteľov, pochybnosti o 

ich vlastnej integrite, intuícii a o tom, kto sú a aký je účel ich života a či to, čo 

vedia a chápu o pozitívnom stave, a najmä o Mojej Prirodzenosti, je pravdivé, 

vhodné a správne, a tiež odkloniť ich od Môjho Nového Zjavenia. 

V Peklách jestvuje špeciálny kontingent tvorov, ktorý sa špecializuje na tento typ 

práce a ktorého členovia po inkarnovaní sa na planétu Nula získavajú takú hrubú 

schránku a bloky okolo seba za účelom byť imúnni voči akémukoľvek vplyvu 

alebo účinku čohokoľvek pozitívneho, s čím by sa mohli stretnúť počas svojho 

života na tejto planéte. Toto je robené s tým cieľom na mysli, aby uspeli vo svojom 

poslaní popierať, nesprávne chápať a skresľovať všetko, čo má nejakú pozitívnu 

konotáciu. Nebuďte prekvapení, keď zistíte, že niektorí jedinci tejto nepriateľskej 

alebo démonickej povahy prišli možno od renegátov alebo sú dokonca samotnými 

inkarnáciami renegátov. Ako si pamätáš, v jednom z predošlých Dialógov vám 

bolo naznačené, že niektorí členovia ich klanov sa rozhodli fyzicky sa vteliť na 

planétu Nula prostredníctvom projekcie späť v čase, aby naplnili tento úmysel a 

svoje zlé a negatívne pôsobenie. Pokiaľ vykonávajú svoje špecifické a špeciálne 

poslanie a úlohu, pretože sú súčasťou procesu víťazstva negatívneho stavu na 

planéte Nula, neexistujú v tomto čase žiadne prostriedky alebo spôsoby, ktoré by 

im umožnili odstrániť ich bloky alebo schránky. Na určitý čas musia zostať takí, 

akí sa rozhodli byť. Pri vašom jednaní s jedincami tejto povahy sa s nimi nehádajte 

alebo nepokúšajte sa ich presvedčiť o nesprávnosti ich vnímania, správania, 

postoja, životného štýlu alebo čohokoľvek, čo majú, ale namiesto toho ilustrujte 

príkladmi vášho vlastného pozitívneho života a tým, ako sa správate, konáte, 

nadväzujete vzťahy, myslíte, cítite a vnímate udalosti na tejto planéte, rozdiel 

medzi tým, aké je to byť predstaviteľom Môjho pozitívneho stavu, v porovnaní s 

démonickými reprezentantmi zmieneného Pekla. Takým konaním pripravujete 

prostriedky, pomocou ktorých títo jedinci po splnení si svojho účelu a cieľa, kvôli 

ktorému sa stali tým, čím sú, budú schopní preraziť svoje bloky a hrubé schránky a 

vnímať všetko v pravdivom svetle. Tak získajú prostriedky pre konverziu do 

pozitívneho stavu. V tomto čase neexistuje nič viac, čo by ste pre nich mohli 

urobiť. A nielen to, ale akýmkoľvek pokusom urobiť viac než to by ste len 

posilňovali ich odhodlanie pokračovať v ich nepriateľskom poslaní. V tom prípade 
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by ste prispievali k ich zlej veci. Takže buďte veľmi opatrní ohľadom toho, ako 

pristupujete k jedincom tejto povahy. 

Ako opäť z tohto príkladu vidíte, niekedy tým, že pre niekoho tejto povahy 

nerobíte nič, ale namiesto toho ho/ju necháte, nech je tým a nech robí čokoľvek, čo 

má; a z vašej strany súc a robiac to, čo máte vo svojom vlastnom individuálnom 

živote ako Moji praví predstavitelia, v konečnom a záverečnom dôsledku pre nich 

robíte oveľa viac, než by tomu bolo inak. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za toto vysvetlenie a spresnenie. Ďalšie dve 

otázky prichádzajú z Východného pobrežia USA. Zdá sa, že tieto dve otázky sú vo 

vzájomnom vzťahu. Z toho dôvodu ich uvediem spoločne. Prvá otázka sa týka 

tajomstva Bermudského trojuholníka a zmiznutí námorných a vzdušných plavidiel, 

ku ktorým tam došlo. Aby som Ti povedal pravdu, som prekvapený, že doteraz túto 

otázku nikto nepoložil. Z typickej ľudskej pozície je zaujímavá. Druhá otázka sa 

týka objavenia Portorika a Ameriky v „Novom svete“. Je niečo, čo možno zjaviť v 

tomto čase o akejkoľvek súvzťažnosti medzi Portorikom, Rajskou záhradou, a o 

vzťahu, o ktorý sa delí Portoriko so Spojenými štátmi? Ak nič nie je náhoda, je 

nejaký dôvod, prečo bolo Portoriko objavené pred Amerikou? Okrem toho, aký je 

súvzťažný význam toho, že Portoriko má štatisticky najnižšie tempo rastu/rozvoja 

v Spojených štátoch pokiaľ ide o výsledky vo vzdelávaní a o zdolávanie dopadov 

chudoby? Tiež, aký je súvzťažný význam intenzívneho, konfliktného a 

zamotávajúceho sa politického boja medzi Portorikom, jeho celkovým statusom a 

medzi Spojenými štátmi. Toto sú otázky. Sme pripravení poznať Tvoje odpovede 

na ne? 

Pán Ježiš Kristus: Väčšina aspektov týchto otázok by bola nad vašu schopnosť 

pochopiť ich pravý význam a účel. Niektoré ďalšie aspekty nie je príhodné zjaviť. 

Duchovné rozpoloženie ľudstva a vaše konkrétne miesto v schéme všetkých 

súčasných pokračujúcich udalostí a dianí je také, že by nebolo pre vás prospešné 

vedieť ich. Venujme sa však niektorým, ktoré môžu byť zjavené, poňaté a 

pochopené. Najskôr ohľadom Bermudského trojuholníka. Pôvodne, v čase 

experimentovania pseudo-tvorcov s vývojom a zavedením ľudského života na tejto 

planéte, počas jej sťahovania z jej pôvodného miesta vo vesmíre, kde bola 

najzovňajším odrazom pôvodnej planéty Zeme, a v priebehu jej umiestňovania do 

tejto jednotlivej fyzickej dimenzie, experimentovali aj s vybudovaním zvláštneho 

typu hviezdnej brány, ktorá by im umožňovala zachovať určité spojenie medzi 

rôznymi dimenziami a ktorá by im umožňovala cestovať medzi nimi podľa 

ľubovôle. Inými slovami, vo svojej pôvodnej konfigurácii bol Bermudský 

trojuholník vstupnou bránou ku všetkým ostatným miestam v ich vlastnom pseudo-

vesmíre. Len čo splnili svoj úmysel a cieľ so založením ľudstva na tejto planéte, 

pseudo-tvorcovia tú bránu zaklapli. Avšak energie, ktoré udržiavali to zaklapnutie, 

sú v tom regióne ešte stále prítomné. Takže počas veľmi zriedkavých a zvláštnych 

klimatických podmienok sa tie energie oslabia do tej miery, že zmienená brána sa 

na okamih a čiastočne opätovne otvorí. Ak sa tam náhodou niekto alebo niečo 
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počas výskytu tohto nesmierne zriedkavého fenoménu nachádza, je vsatý do tej 

brány a transportovaný do nejakej inej dimenzie, kde zostane až do svojej fyzickej 

smrti, ak by bol schopný ten presun vôbec prežiť. Vo väčšine prípadov nie je. 

Počas tejto časti svojho experimentovania hľadali pseudo-tvorcovia na tejto planéte 

miesto, ktoré by bolo najvhodnejšie a najdelikátnejšie pre zriadenie a otvorenie 

takej multidimenzionálnej brány. Také miesto našli v oblasti Bermudského 

trojuholníka. Ostrov Portoriko bol v tesnej blízkosti toho miesta, takže pseudo-

tvorcovia tam založili jednu z dôležitých základní, z ktorej operovali počas 

zmieneného experimentovania. V tom čase na tom ostrove vytvorili klimatické a 

prírodné podmienky, ktoré kopírovali a ktoré sa podobali niečomu, čo sa nazývalo 

„Rajská záhrada“. Pseudo-tvorcovia boli majstrami vo vytváraní takých miest, 

pretože mali poznatky svojho pôvodného života v pozitívnom stave, ktorý je 

štruktúrovaný v súlade s charakterom Rajskej záhrady, alebo aby Som bol 

presnejší, v súlade s povahou fyzickej dimenzie pozitívneho stavu, jeho 

najexternejšej pozície, ktorú v duchovnom svete volajú „Rajská záhrada“. Fyzická 

krása a životný štýl tej jednotlivej dimenzie sú neopísateľné. Toto je teda vzťah 

vtedajšieho Portorika k Rajskej záhrade. 

Spriaznenosť pseudo-tvorcov s tým ostrovom a jeho blízkosť k Spojeným štátom je 

vo fakte, že pseudo-tvorcovia počas svojich ciest v čase zistili dôležitosť 

Spojených štátov v schéme udalostí na tejto planéte a pripravili predpoklad pre 

budúcu nadvládu tejto krajiny nad Portorikom. Ale pretože nevedome obidve 

krajiny pripúšťajú alebo cítia dotyk pseudo-tvorcov v celom svojom historickom 

vývoji a v súčasných záležitostiach a pretože sú pod ich kontrolou, aktivuje sa 

určitý stupeň trestu a odplaty pre Portoriko, ktoré poskytlo pseudo-tvorcom fyzickú 

základňu, aby urobili to, čo urobili, ako to urobili a prečo to urobili. Toto viedlo k 

vytvoreniu súčasných politických, ekonomických, vzdelanostných a všetkých 

ostatných podmienok, v ktorých sa Portoriko nachádzalo počas celej histórie 

svojho vzťahu k Spojeným štátom. A toto je všetko, čo môže byť o tejto záležitosti 

zjavené. Čokoľvek navyše by v tomto čase nebolo príhodné ani potrebné. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi, veľmi pekne za toto zjavenie. Posledná otázka, ktorá 

prichádza z Austrálie, je nasledovná: „Ako by sme mali reagovať na niekoho, kto 

sa nás pýta na náš postoj k súčasným problematickým udalostiam v tomto svete, ak 

ten niekto nemá žiadne spojenie s Tvojím Novým Zjavením? Niekedy, keď sa 

pokúšame vysvetliť takým jedincom svoj postoj a názor na tieto problematické 

udalosti, vyvoláva to v ich mysliach viac zmätku, než tam mali predtým.“ 

Pán Ježiš Kristus: Odpoveď na túto otázku by mala byť jasná z čítania týchto 

Dialógov a všetkých ostatných kníh Môjho Nového Zjavenia. Je to vecou vašej 

individuálnej intuície a faktu, kto žiada a ako taký dotyčný jedinec žiada, aby ste 

mu/jej poskytli svoj názor na problematické udalosti na tejto planéte. Neexistujú 

žiadne všeobecné smernice, aplikovateľné na všetkých paušálnym spôsobom. 

Každý prípad bude iný. Jediná rada, ktorú vám môžem dať, je to, aby ste Ma 
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poprosili o zvýšenie vašej intuície a aby Som vás inšpiroval, čo, ako a komu máte 

oznámiť svoje stanovisko v tejto alebo v akejkoľvek inej záležitosti. Ak 

akceptujete, čo je vám oznamované v týchto Dialógoch a v Mojom Novom Zjavení 

vo všeobecnosti, a ak akceptujete, že ste Mojimi pravými predstaviteľmi na tejto 

planéte, na základe toho faktu ― a myslením, cítením a vnímaním Mojej 

prítomnosti vo vašej mysli akýmkoľvek spôsobom, ktorý máte k dispozícii, a 

reagujúc z tej pozície ― vás môžem uistiť, že budete schopní jasne poznať, ako, čo 

a komu môžete povedať čokoľvek, čo je potrebné komukoľvek povedať. Nebuďte 

však prekvapení, ak niekedy nadobudnete dojem, že by ste nemali povedať vôbec 

nič alebo že by ste mali odmietnuť akúkoľvek reakciu. Len nasledujte svoju 

intuíciu ― vždy! A toto je všetko, čo je potrebné oznámiť v tomto ohľade. Toto 

bol pre teba dlhý deň, Peter. Preto by Som odporúčal nateraz to skončiť. Choď v 

pokoji s Mojím požehnaním a s Mojou vďakou za tvoju prácu v Mojich službách. 

Peter: Veľmi, veľmi pekne Ti ďakujem za celý Tvoj vstup obsiahnutý v tomto 

Dialógu. 
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Sedemdesiaty Prvý Dialóg 
 

23. apríla 1999 

 

Peter: Už niekoľko dní mi prichádza na myseľ niečo, čo sa týka Tvojho prvého 

hlavného pokúšania silami negatívneho stavu počas Tvojho inkarnovania sa na 

planéte Nula, ako je to zaznamenané v Matúšovi 4:1-11, v Lukášovi 4:1-13 a čo je 

mimochodom stručne uvedené aj v Markovi 1:12-13. Znamená to, že by Si sa chcel 

venovať tejto jednotlivej záležitosti, a ak áno, aký je význam tej udalosti pre 

súčasný pokračujúci posun a pre naše osobné životy, ak vôbec nejaký? Alebo je 

niečo iné, čo by Si chcel uviesť do našej pozornosti, než sa budeme venovať tejto 

jednotlivej záležitosti? 

Pán Ježiš Kristus: Nuž, ako vieš, Peter, nič nie je náhoda. Ak máš tú jednotlivú 

udalosť na mysli a ak ťa neopúšťa napriek faktu, že si sa jej pokúšal zbaviť, potom 

treba zrejme o nej diskutovať. Nezabúdaj, čo je jednou z dôležitých a hlavných 

funkcií týchto Dialógov. Ako si pamätáš z jedného z nedávnych Dialógov, proces 

eliminácie negatívneho stavu a ľudského života v jeho negatívnych aspektoch je 

procesom naprávania vecí, pretože kedysi dávno ich niekto úplne pokazil. 

Neoddeliteľnou zložkou tohto procesu je vedenie dialógov o význame, správnom 

chápaní a správnom interpretovaní niektorých udalostí zaznamenaných v 

Evanjeliách, týkajúcich sa priamo Môjho života na planéte Nula. Ako vieš, väčšina 

tých udalostí, ako ich chápali a interpretovali učenci zaoberajúci sa Bibliou, 

neodzrkadľuje pravú realitu ich významu. Ich chápanie a interpretácia sú buď 

skreslené, alebo úplne nesprávne. Z toho dôvodu je nutné postaviť ich význam a to, 

prečo sa odohrali tak, ako sa odohrali, do správneho svetla. Neoddeliteľnou 

súčasťou týchto Dialógov je robiť presne toto. A toto je význam diskutovanej 

záležitosti pre túto dobu a pre váš život. Povaha stále pokračujúceho posunu si 

vyžaduje, aby bolo o Mne a o všetkom ostatnom, to je jedno čo a kde, všetko dané 

do správneho kontextu, významu a perspektívy. Nemôžete dosť dobre začať 

eliminovať negatívny stav s nevhodne chápanými pojmami a udalosťami 

týkajúcimi sa takých dôležitých duchovných záležitostí, aké sú zaznamenané 

napríklad v Biblii. Inak by to nebolo jeho elimináciou, ale potvrdzovaním a 

pokračovaním. 

Než však prejdeme k tejto záležitosti, ktorú máš na mysli, Peter, dovoľ Mi krátko 

hovoriť o niečom inom. Týka sa to tragédie, ktorá sa odohrala v jednej z 

kolorádskych stredných škôl. Ako si pamätáš z jedného z najnovších Dialógov 

(Dialóg 68), hovorili sme tam o dobrej správe a o zlej správe. Zlá správa sa týkala 

situácie v negatívnom stave a na planéte Nula. Bolo tam naznačené, že pre 

všetkých, ktorí sú v negatívnom stave na strane negatívneho stavu, sa veci budú 

viac a viac zhoršovať. Také nevýslovné a pred niekoľkými desaťročiami 

neslýchané udalosti nie sú ničím iným než reflexiou pseudo-víťazstva negatívneho 

stavu na planéte Nula. Ako si pamätáš, Peter, pred niekoľkými rokmi, keď si 



Dialóg 71 

- 543 - 

skončil zaznamenávanie Korolárií..., Som vás informoval, že vlastní ľudia sa už 

viac na planéte Nula nerodia/nebudú rodiť. Každý, kto sa tu narodí, prichádza len z 

negatívneho stavu. Neskôr Som vás informoval, že tí ľudia na planéte Nula, ktorí 

preukazovali zjavné inklinovanie k negatívnemu stavu a podporu negatívnemu 

stavu, boli transmogrifikovaní, stanúc sa plnohodnotnými agentmi negatívneho 

stavu. V tom čase ešte nebolo vhodné zjaviť, že tento proces transmogrifikácie bol 

vykonávaný na všetkých tých deťoch a novorodencoch z ľudskej rasy, ktorých 

genetický kód preukazoval ohromujúce sklony k negatívnemu stavu. Boli teda 

transmogrifikované na agentov negatívneho stavu dokonca skôr, než sa stali plne 

funkčnými dospelými. 

Ako si pamätáš, renegáti imitujú aktivity pseudo-tvorcov, a preto prikročili u 

niektorých ľudí a u mnohých detí a batoliat k svojmu vlastnému typu 

transmogrifikácie. Ako výsledok ich pseudo-tvorivého úsilia v tomto ohľade sa 

objavili niektoré veľmi démonické, kruté, bezohľadné, emocionálne pusté a 

prázdne, nezodpovedné a násilné deti a teenageri, ktorí sú schopní z vášho hľadiska 

bez akéhokoľvek zaváhania spáchať nevysloviteľné a strašné zločiny. Toto je 

dôvod, prečo odnedávna počúvate o 11 ročných, alebo dokonca mladších deťoch, 

ktoré zavraždili svojich rodičov, alebo spáchali podobné činy, ktoré nikto 

nedokázal pochopiť alebo vysvetliť. Kolorádska udalosť je dôsledkom tohto typu 

transmogrifikácie. Nebuďte teda prekvapení, ak budete počuť o ďalších a ďalších 

podobných, alebo dokonca horších udalostiach tejto povahy. Všetky sú jedným z 

mnohých aspektov procesu pseudo-víťazstva negatívneho stavu na planéte Nula. 

Nedávno Som vás informoval, že pseudo-víťazstvo negatívneho stavu je vo svojej 

finálnej fáze. Boli ste tiež upozornení, že v tejto poslednej fáze bude jeho povaha 

ukazovať svoju najodpornejšiu, najprehnitejšiu, najopovrhnutiahodnejšiu, 

najstrašnejšiu a najohavnejšiu tvár. Ak sa pozriete na povahu zločinov, ktoré sú 

okolo vás páchané, môžete vidieť, že sa odhaľuje táto príslušná tvár. Takže opäť, 

nebuďte prekvapení, ak sa práve dopočujete o viacerých týchto udalostiach, 

odohrávajúcich sa na planéte Nula všemožnými neočakávanými spôsobmi. 

Na druhej strane, tí ľudia a deti, ktorí nepreukázali uprednostňovanie negatívneho 

stavu, boli v tom čase uvedení do pozície stávania sa agentmi pozitívneho stavu. A 

hoci väčšina z nich nie je priamo spojená s Mojím Novým Zjavením, alebo nemá 

ani potuchy, že Moje Nové Zjavenie vôbec existuje a je všetkým k dispozícii, 

napriek tomu sú ním skryto ovplyvnení takým spôsobom, aby podporovalo 

pozitívny životný štýl v ich vlastných osobných životoch. Nanešťastie, v porovnaní 

s počtami transmogrifikovaných ľudí je počet týchto typov ľudí malý. Našťastie, z 

pozície pozitívneho stavu kvalita prevláda nad kvantitou. Takže nezúfajte. A toto je 

všetko, čo Som chcel dnes ráno komentovať. Môžeš sa dať do toho, Peter, a 

formulovať, čo máš na mysli týchto pár dní. 

Peter: Zmienenou záležitosťou je tvoje pokúšanie Satanom alebo diablom v púšti. 

Ktorý text v Evanjeliách budeš radšej interpretovať, Matúšov, alebo Lukášov? 
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Pán Ježiš Kristus: Zoberme si Lukášovu verziu. V tejto jednotlivej verzii je 

postupnosť udalostí trochu iná než v Matúšovej. Začneme tu prvým veršom a 

budeme pokračovať interpretáciou každého nasledujúceho verša. 

Verše 1-2: ,Potom Ježiš, naplnený Duchom Svätým, vrátil sa od Jordánu a Duch ho 

zaviedol do púšte, súc pokúšaný štyridsať dní (v Matúšovi ,štyridsať dní a štyridsať 

nocí‘) diablom. A v tých dňoch nič nejedol, a potom, keď skončili, bol hladný.‘ V 

týchto veršoch je opísaná situácia, ktorá pripravila predpoklad pre prvý stret s 

vládnucim orgánom pseudo-tvorcov a pre prvé priame zažitie prirodzenosti 

negatívneho stavu. Byť naplnený Duchom Svätým znamená byť posilnený 

všetkými nutnými prostriedkami pre úspešný výsledok tohto prvého stretu. Byť 

vedený Duchom do púšte znamená byť prenesený do samotného srdca negatívneho 

stavu. Podmienky púšte odzrkadľujú pravú prirodzenosť negatívneho stavu, 

nemajúc nič pozitívne a dobré. V púšti nemožno nájsť žiadny skutočný a pravý 

život. Možno v nej nájsť jedine divoké, spurné, jedovaté, škodlivé, zhubné a 

neužitočné veci. Inými slovami, je to pseudo-život. Byť pokúšaný štyridsať dní 

znamená byť v stave kompletného a totálneho odňatia všetkého, čo má 

prirodzenosť pozitívneho stavu. ,Štyridsať dní‘ v tejto konotácii neznamená čas, ale 

kompletný nedostatok čohokoľvek dobrého a pozitívneho. ,Štyridsať nocí‘ na 

druhej strane znamená byť len vo všetkom zlom a lživom; čiže byť v stave 

priameho zažitia všetkých aspektov všetkých ziel a lží negatívneho stavu. Slová ,a 

v tých dňoch nič nejedol‘ znamenajú, že Som odmietol prijať do Seba a zvnútorniť 

Si čokoľvek, čo má povahu negatívneho stavu. Inými slovami, neprijal Som nič 

zlé, nič nepravdivé, nič skreslené, nič z prekrútení a nič jedovaté, obsiahnuté v 

živote negatívneho stavu. Slová ,a potom, keď skončili, bol hladný‘ reprezentujú 

stav úplného spotrebovania a odlúčenia od čohokoľvek dobrého, od čohokoľvek 

pravdivého a od čohokoľvek pozitívneho vo všeobecnosti. Pamätajte si, prosím, že 

len v stave kompletného odlúčenia od pozitívneho stavu a od Mojej Pôvodnej 

Božskej Prirodzenosti Som mohol byť pokúšaný diablom, v tomto prípade 

vodcami pseudo-tvorcov. Súc v tom stave, po chvíli Som dostal hlad po niečom 

dobrom, pravdivom a pozitívnom. 

Toto bol stav, v ktorom sa ku Mne priblížil diabol, ako je to opísané vo verši 3: ,A 

diabol Mu povedal: „Ak Si Syn Boží, prikáž tejto skale, aby sa stala chlebom.“‘ 

,Diabol‘ v tejto konotácii znamená súhrnne všetky zlá negatívneho stavu. 

Pokušenie, ktoré bolo na Mňa zamerané, prichádzalo z tej pozície, z pozície 

všetkých ziel. ,Ak Si Syn Boží‘ znamená, že sily negatívneho stavu neboli/nie sú 

schopné akceptovať fakt, že Som učinil Svoje Božské Ľudským, čo v tejto 

konotácii znamená ,Syn Boží‘. Ony potrebujú externé dôkazy, že je to tak. Ale 

pretože ich požiadavka dokázať to je založená na povahe negatívneho stavu a 

prichádza iba z pozície negatívneho stavu, z tej pozície ju nemožno uskutočniť. 

,Prikázať tejto skale, aby sa stala chlebom‘ znamená uznanie a akceptovanie 

pseudo-faktu, že všetky lži (skala) negatívneho stavu sú dobré a pozitívne (chlieb). 
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Verš 4: ,Ale Ježiš mu odvetil, rieknuc, „Je napísané, ,Nielen samotným chlebom 

bude človek živý, ale každým slovom Božím.‘“‘ Moja odpoveď prišla z pozície 

pozitívneho stavu a Môjho Absolútneho Dobra (Ježiša) znamenajúc, že všetok 

život — a akýkoľvek život vôbec — je možný jedine na základe neustáleho 

vyžarovania Môjho Absolútneho Života (každým slovom Božím) do všetkého 

života, a že akýkoľvek život vôbec, samostatne, sám osebe a sám od seba (samotný 

chlieb), nie je inak schopný uchovať sa. 

Verše 5-7: ,Potom Mu diabol, vyzdvihnúc Ho na vysokú horu, v momente ukázal 

všetky kráľovstvá sveta. A diabol Mu povedal: „Dám Ti všetku túto moc, a ich 

slávu; lebo toto mi bolo dané, a ja to dám, komu chcem. Preto, ak mi preukážeš akt 

uctievania, všetko bude Tvoje.“‘ Tu sa opisuje situácia, počas ktorej Som bol 

skúsenostne uvedený do všetkých pseudo-dimenzií Zóny Vymiestnenia a všetkých 

jej príslušných svetov v multiúrovňovej a multidimenzionálnej modalite, nezávisle 

od času a priestoru, počas čoho minulosť, súčasnosť a budúcnosť splynuli, dávajúc 

Mi príležitosť pozorovať a zažiť všetky aspekty pseudo-života negatívneho stavu v 

ich úplnosti. Z tej pozície Mi bola ponúknutá kompletná kontrola a moc nad 

všetkým za predpokladu, že budem súhlasiť s ich podmienkami, že sa stanem 

jedným z nich, vzdávajúc sa Svojej Božskosti a Svojho bytia pravým Bohom. 

Verš 8: ,A Ježiš mu odvetil a riekol: „Choď za Mňa, Satan! (v Matúšovi: ,Odíď, 

Satan!’) Lebo je napísané, ,Pána svojho Boha budeš uctievať, a len Jemu budeš 

slúžiť.‘“‘ Všimnite si, prosím, že v druhom rade Som použil slovo ,Satan‘, aby 

Som zdôraznil, z ktorého smeru Som bol teraz pokúšaný. Ako vieš, ,Satan‘ 

znamená súhrnne a v úplnosti všetky lži negatívneho stavu. Boli mi teda 

predstavené všetky dostupné lži, s ktorými negatívny stav na Mňa útočil, ako na 

Jedinú Absolútnu Pravdu. To, že do Mňa nič z takých lží nemohlo preniknúť, ba 

dokonca Som o tom nemohol ani uvažovať, je tu označované slovami ,Choď za 

Mňa, Satan!‘ alebo ,odíď, Satan!‘. Akékoľvek vpustenie čohokoľvek tejto povahy 

do Mojej Absolútnej Prirodzenosti by znamenalo koniec pozitívneho stavu a 

následne koniec každého a všetkého. Toto je to, čo chceli dosiahnuť vodcovia 

negatívneho stavu. Ak by Som sa im mal podvoliť v tomto ohľade v čo i len 

najmenšej a najnepatrnejšej miere, dosiahli by svoj cieľ, zničiac pozitívny stav a 

jeho pravý život. Samozrejme, neuvedomovali si, že ak by sa malo stať niečo také, 

oni sami by prestali byť a existovať vo svojom vlastnom pseudo-bytí a pseudo-

existencii. Preto Som odpovedal slovami, že ,Pána svojho Boha budeš uctievať, a 

len Jemu budeš slúžiť‘. 

Po prvé, tieto slová sú veľmi dôležité v tom zmysle, že to bolo po prvýkrát počas 

Mojej Prítomnosti na planéte Nula, keď Som veľmi jasne vyhlásil a potvrdil, že 

Som pravý a jediný Boh. Inak by Som nemohol povedať ,uctievajte Pána svojho 

Boha‘. Po druhé, toto tiež znamená fakt, že Ja som bol/som jediný Pán všetkého a 

každého a že tvrdenie diabla a Satana — ziel a lží negatívneho stavu — že celý 

negatívny stav so všetkými jeho svetmi a dimenziami je pod kontrolou, nadvládou 

a v moci vládcov negatívneho stavu, je ilúzia, ktorú Som zatiaľ dovolil, ale len 
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dovtedy, kým Ja Osobne neprevezmem tú moc, kontrolu a nadvládu. A po tretie, 

jasne Som naznačil, že jedinú realitu akéhokoľvek života možno nájsť vo 

vyznávaní Mňa a v slúžení výlučne Mojej veci. Preto keby sa mal ktokoľvek vzdať 

tohto faktu alebo odmietnuť tento fakt, pripravil by sa o pravý život. Toto bol 

veľmi jasný náznak, že negatívny stav nevlastnil žiadny pravý život vo svojej ríši a 

sfére. Do toho momentu falošne predpokladal, že má taký život. 

Je tu opisovaná situácia, ktorá naznačuje, že členom negatívneho stavu bolo 

dovolené, aby si mysleli, že majú pravý život, zrovnateľný s pravým životom 

pozitívneho stavu a súc opakom pravého života pozitívneho stavu. Zo strany 

členov negatívneho stavu bola taká domnienka nutná, aby dostali šancu etablovať 

sa vo svojom vlastnom druhu pseudo-životného štýlu. Ak by im také dovolenie 

nebolo dané, nemohli by uspieť v poskytovaní nutného poučenia všetkým o 

nepravdivosti, ilúzii a nereálnosti takého života. Môj vstup do ich pseudo-života 

však zvestoval nový začiatok. V tom čase Som vytyčoval prvý míľnik a podmienky 

pre budúcu elimináciu negatívneho stavu a jeho pseudo-života. Úplne prvým 

krokom v tomto úsilí bolo uviesť do ich pozornosti, že ich život nie je skutočne 

pravý život, ale že je len prekrútením, skreslením, skomolením, falzifikáciou a v 

konečnom dôsledku ilúziou pravého života; a že bez života pozitívneho stavu by v 

pseudo-živote negatívneho stavu nemohol nikto prežiť ani na zlomok sekundy. 

Takže v tomto zmysle Som po prvýkrát uviedol do ich pozornosti, aká je pravá 

prirodzenosť negatívneho stavu. Súčasne Som im prostredníctvom vyhlásenia, že 

,Pána svojho Boha — Mňa — budete uctievať, a Jemu — Mne — budete slúžiť‘, 

poskytol novú alternatívu života a toho, ako sa dostať von z ich pseudo-života. Len 

takým konaním možno nájsť pravý život. Neexistuje nijaký iný spôsob, ako sa 

ustáliť vo svojom vlastnom živote. 

Verše 9-11: ,Potom Ho vzal do Jeruzalema, postavil Ho na vrchol chrámu, a 

povedal Mu: „Ak Si Syn Boží, hoď Sa odtiaľto dolu. Lebo je napísané: 

,Dá Svojim anjelom príkaz o Tebe, 

Aby Ťa chránili,‘ 

a, 

,Na svojich rukách Ťa ponesú, 

aby Si Si nohu neurazil o kameň.‘“‘ (Žalm 91:11-12) 

Zobrať Ma do Jeruzalema znamená umiestniť Ma doprostred stelesnenia pseudo-

duchovnosti, zakorenenej v externalizácii a braní všetkého doslovne (Jeruzalem). 

Byť postavený na vrchol chrámu znamená byť na vrchole sfalšovaného uctievania, 

alebo v tomto prípade uctievanie vodcov negatívneho stavu, ktorí sa sami prehlásili 

za bohov. Chrám bol takým miestom uctievania. Ak Som bol pravým Synom 

Božím, potom by z hľadiska negatívneho stavu Moje pripustenie Si, že len 

externalizácia a branie všetkého doslovne ohľadom všetkých duchovných faktorov 

má nejaký skutočný význam a realitu, znamenalo, že len negatívny stav má pravý 

život a skutočnú realitu. Koniec koncov, rozhodol Som sa zísť z pozitívneho stavu 
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do negatívneho stavu, a tým faktorom Som uprednostnil život v negatívnom stave, 

odmietnuc život v pozitívnom stave. Ak by to malo byť tak, potom by Som sa 

prijatím takých lží ako právd stal negatívnym a zlým, a preto by Mi zostúpenie do 

negatívneho stavu nijako neuškodilo. A nielenže by Mi to neuškodilo, ale všetkých 

obyvateľov pozitívneho stavu by Som priviedol dolu do negatívneho stavu, kde by 

Mi naďalej slúžili v súlade s pseudo-duchovnými princípmi negatívneho stavu. 

Toto je to, čo chceli pseudo-tvorcovia vtedy uskutočniť. Moja odpoveď na toto 

pokušenie bola jasná: 

Verš 12: ,A Ježiš mu odvetil a riekol: „Bolo povedané: ,Nebudeš pokúšať Pána 

svojho Boha.‘“‘ (Deuteronómium 6:16). Opäť, druhýkrát, bolo naznačené, že Ja 

som skutočný Boh. Inak by Som nemohol povedať: ,Nebudeš pokúšať Pána svojho 

Boha.‘ Pokúšať Mňa alebo svojho Boha znamená odmietnuť Ma a neveriť Mi, že 

urobím, čo je potrebné urobiť a ako je to potrebné urobiť. Znamená to tiež neuznať 

alebo pochybovať o tom, že Ja som Jediný Boh Nedielny a jediný Zdroj a Pôvodca 

pravého života a jediný Stvoriteľ Môjho Stvorenia. Také pochybnosti sa dokážu a 

môžu stať príčinnými faktormi aktivácie negatívneho stavu. Toto je dôvod, prečo 

bol každý varovaný, aby nepokúšal Pána svojho Boha. Pokúšať Pána svojho Boha 

znamená v duchovnom zmysle týchto slov nebezpečnú túžbu zo strany niekoho, 

kto Ma pokúša, stať sa sám/sama takým bohom. Túžba po tom vedie priamo k 

nastoleniu pseudo-života negatívneho stavu. Takže, v Mojom prípade Som 

odmietnutím riadiť sa požiadavkou diabla, aby Som sa Sám vrhol dolu, odmietol 

celý negatívny stav a všetky aspekty jeho pseudo-života. Tým faktom Som jasne 

odmietol uznať realitu pseudo-bytia a pseudo-existencie. Súčasne Som ustanovil 

druhú najdôležitejšiu podmienku, za ktorej by sa každý mohol dostať von z 

negatívneho stavu — „nepokúšaj Ma a prijmi Absolútnu Realitu toho, Kto Som a 

aká Je Moja Pravá Prirodzenosť.“ Akceptovaním tohto, spolu s prvou podmienkou 

načrtnutou vyššie, sa oslobodíte od ilúzií pseudo-života negatívneho stavu. 

Po tejto poznámke a s týmto vysvetlením Ma negatívny stav zatiaľ nechal na 

pokoji, ako je to vykreslené vo verši 13. 

Verš 13: ,Teraz, keď diabol skončil všetko pokúšanie, odišiel od Neho, kým nebude 

príhodný čas.‘ Ako vidíte z obsahu tohto verša, bolo veľa ďalších pokušení, 

ktorým Som bol vtedy vystavený. Dôvod, prečo neboli zahrnuté do vyššie 

citovaného textu alebo do Matúšovho textu, bol ten, že boli takej povahy, že by ich 

nebolo možné pochopiť ani opísať žiadnym ľudským jazykom alebo výrazmi. Tiež, 

ako z tohto textu vidíte, bolo naznačené, že Moje pokúšanie negatívnym stavom 

bolo len začiatkom a že bude oveľa viac, príhodnejších časov pre uskutočnenie 

týchto typov pokušení — čo sa aj stalo. Ako viete, posledné pokušenie, ktorému 

Som bol vystavený, bolo pokušenie na kríži. Počas toho bolo Moje Božské v 

najodľahlejšom postavení voči Môjmu ľudskému, čo Mi umožňovalo zažiť ľudskú 

smrť alebo smrť ľudského fyzického tela. Bolo to v čase, keď sa, paradoxne 

povedané, negatívny stav sám dostal do pozície úplnej porážky. Sily negatívneho 

stavu predpokladali, že zabitím Môjho ľudského fyzického tela Ma majú a že Som 
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porazený. Presný opak bol pravdou. Takým konaním Mi umožnili vstúpiť do ich 

ríše z najmenej očakávanej pozície, avšak z jedinej pozície, ktorá by umožnila, aby 

došlo k takému vstupu — z ľudskej pozície. Ako si pamätáte, predpokladali, že 

keby Som bol Pravý Syn Boží, také niečo, ako ľudská smrť, by sa Mi nikdy 

nemohlo prihodiť. Preto vo svojej chvastavej duchovnej arogantnosti vôbec 

nepochopili Moju potrebu podstúpiť taký proces. 

Na druhej strane, ak by Som nemal fyzicky zomrieť na kríži, ale zostať nažive, 

negatívny stav by nikdy nemohol byť eliminovaný a v určitom zmysle by nakoniec 

vyhral svoju vec trvalým, a nie iba dočasným spôsobom. Toto bol paradox tej 

situácie. Pre sily negatívneho stavu bola Moja fyzická smrť ich domnelým 

víťazstvom nado Mnou, zatiaľ čo opak bol pravdou — bola ich totálnou porážkou. 

Keď už hovoríme o kríži a symbolike, ktorú reprezentuje, privádza nás to k otázke, 

ktorú nastolil Edmund Heine mladší, náš architekt, a ktorú opätovne zopakovala 

Ľudmila Savelieva. Aký bol význam alebo symbolika kríža? Dôvod, prečo Som 

musel zomrieť na kríži, bol obšírne vysvetlený v Doplnku 9 v Koroláriách.... Bolo 

by nepotrebnou zbytočnosťou opakovať to tu. Otázkou je význam alebo symbolika 

kríža. 

Slovo ,kríž‘ (v angl. jazyku ,cross‘ – pozn. prekl.) má veľa významov. 

Predovšetkým je to mechanická konštrukcia používaná v dávnych dobách na 

popravu zločincov. Tento typ popravy bol veľmi rozšírený počas vlády Rímskej 

ríše. V tomto zmysle má kríž čisto negatívnu konotáciu. Symbolizuje robenie kríža 

nad niekým alebo zavrhovanie čiehosi života, alebo učinenie čiehosi života 

neznesiteľným, mučivým a plným utrpenia a biedy. Takže v tomto zmysle kríž 

symbolizuje aj prirodzenosť negatívneho stavu, ktorý urobením kríža nad 

pozitívnym stavom zabil dopad a vplyv pozitívneho stavu na každého, kto sídli v 

negatívnom stave, a tým faktorom neurobil z negatívneho stavu nič iné než život 

smrti, biedy, utrpenia, bolesti, múk, nepokoja, odporu, ťažoby a všetkých ostatných 

nepriaznivých stavov a kondícií, nemysliteľných v živote pozitívneho stavu. Kríž 

je stelesnením takého pseudo-života. Moje umieranie na kríži symbolizuje Moje 

umieranie v dôsledku negatívneho stavu a pre negatívny stav, a v dôsledku 

negatívnych aspektov ľudského života a pre negatívne aspekty ľudského života. V 

hlbšom duchovnom význame, pretože kríž predstavuje celú ohavnú prirodzenosť 

negatívneho stavu, Moje umieranie na kríži symbolizuje Moje vzatie na Seba 

všetkých dôsledkov, výsledkov a následkov aktivovaného negatívneho stavu za 

účelom jeho konečnej eliminácie. Pamätáte si, čo bolo o tom povedané v jednom z 

predošlých Dialógov? Aby ste zdolali a následne eliminovali negatívny stav, 

musíte najskôr do seba zahrnúť jeho obsah. Čiže, aby ste sa účinne a úspešne 

vyrovnali s negatívnym stavom, musíte vstúpiť do samotného jeho centra alebo 

samotného jeho pseudo-vnútra, a z tej pozície, prevzatím na seba všetkých jeho 

dôsledkov, ste schopní dosiahnuť svoj cieľ. Kvôli opätovnému zopakovaniu: 

Nemôžete to urobiť z vonka negatívneho stavu. A toto bol jeden z pravých 

významov kríža. 
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Ďalším významom tohto slova je prekročiť (,cross‘) niečo, alebo byť na 

križovatke, alebo niesť trpezlivo svoj kríž. V prvom prípade, prekročiť niečo, 

znamená skončiť niečo staré, predtým funkčné a živé, a začať niečo nové a odlišné. 

Byť na križovatke znamená stáť pred dôležitým rozhodnutím svojho života. 

Naznačuje to tiež potrebu vykonať voľby, ktoré určia výsledok vášho ďalšieho 

vývoja. Vo všetkých týchto významoch kríž symbolizuje vždy koniec niečoho 

alebo umieranie niečoho a začiatok niečoho nového a odlišného. 

Niesť trpezlivo svoj kríž symbolizuje váš súhlas vstúpiť do negatívneho stavu a 

jeho ľudského života, a vzatie na seba ťažkej a takmer nemožnej úlohy prežiť v 

ňom bez podľahnutia jeho pokušeniam. 

Ako viete, kresťania prijali symboliku kríža vo všetkých svojich náboženských 

rituáloch. Ak zoberiete do úvahy úplne negatívnu konotáciu symboliky kríža, ktorá 

nenaznačuje nič iné než biedu a utrpenie, potom ich zaoberanie sa ním znamená 

opätovné potvrdenie vlády, ktorú má nad nimi negatívny stav. Katolícka cirkev je 

obzvlášť zahĺbená do tohto aspektu Môjho života na planéte Nula, vykresľujúc Môj 

život takým spôsobom, že zdôrazňuje aspekty porážky. Nakoniec, ak sa sústredíte 

len na biedu a utrpenie, alebo v Mojom prípade na mučenícku smrť na kríži, ktorá 

bola najbolestnejším a najnegatívnejším zážitkom, sústredíte sa len na negatívny 

stav a na to, ako ovláda alebo ovládal váš život. V tom prípade prehliadate 

akúkoľvek pozitívnu konotáciu, ktorú má váš život, a že jeho konečným 

výsledkom je vaše víťazstvo nad negatívnym stavom. Kvôli tomuto druhu 

významu termínu ,kríž‘ sa vám teda odporúča, aby ste sa nedali oklamať ničím, čo 

symbolizuje a reprezentuje. Robiť to znamená, že fungujete z pozície negatívneho 

stavu. Ako Moji praví predstavitelia máte fungovať len z pozície pozitívneho stavu. 

Tá pozícia neobsahuje žiadny pocit utrpenia, biedy, bolesti a podobných 

negatívnych charakteristických čŕt, ktorými je presýtený život ľudí a tvorov 

negatívneho stavu. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za toto dôkladné vysvetlenie a spresnenie. Je ešte 

niečo, o čom by Si dnes chcel hovoriť? 

Pán Ježiš Kristus: Je tu jeden stručný komentár ohľadom Danových starostí so 

slovom ,titrácia‘, použitým vo Štvrtom Dialógu. To slovo je zahrnuté a definované 

v každom normálnom výkladovom slovníku Webster College Dictionary. V našom 

prípade slovo ,titrácia‘ v konotácii zmieneného Štvrtého Dialógu znamená 

rozdistribuovanie alebo prideľovanie určitého množstva dostupnej energie alebo 

podobne, aby sa upravila na úroveň potrieb a schopnosti absorbovať a využiť ju v 

súlade s jedinečnými individuálnymi a osobnými charakteristikami každej 

sentientnej entity. V tom texte netreba robiť žiadne zmeny, pretože každý čitateľ by 

mal byť schopný samostatne aktívne a nezávisle skúmať, hľadať, uvažovať a 

usúdiť, čo to znamená. Duchovne nie je vždy vhodné predžuvať potravu ľuďom a 

podávať im ju do úst ako malým deťom. Oni nie sú deti. Niekedy prílišné 

uľahčenie vecí ľuďom znamená učiniť ich príliš závislými na vysvetlení niekoho 
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iného, brániac im, aby skúmali veci samostatne. To im môže odobrať alebo to 

môže udusiť ich stimuly samostatne prikročiť k určeniu významu takých slov na 

základe kontextu akýchkoľvek takých vyhlásení, v ktorých sú tieto slová použité. 

Nemôžeme podporovať vytvorenie situácie, ktorá by pestovala také závislosti. V 

tom prípade by boli v nebezpečenstve, že budú pod vplyvom negatívneho stavu. 

Môžem vás uistiť, Peter a Dan, že použite takých ,nezvyčajných‘ slov v Mojom 

mene má hlbší zmysel a význam. Aj keď je niekedy ťažké pochopiť ich správny 

význam, sú použité s presne definovaným zámerom. Pokorne vám odporúčam, aby 

ste si zvykli na túto nutnosť. A toto je všetko, čo Som vám dnes musel povedať. 

Nateraz môžeme skončiť. Prajem vám všetkým veľmi príjemné chvíle. 

Peter: Veľmi Ti ďakujem za celý tento vstup a za to, že máš trpezlivosť s našimi 

ľudskými obmedzeniami. 
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Sedemdesiaty Druhý Dialóg 
 

24. apríla 1999 

 

Peter: Dnes ráno by som chcel do Tvojej láskavej pozornosti uviesť záležitosť 

empatie, ktorú nastolila Dr. Ardyth Noremová. Myslím, že táto otázka sa týka 

problému, keď niekto dopadne tak, že prevezme bolesť, utrpenie, trápenie a 

podobné nepriaznivé symptómy niekoho iného a učiní ich svojím vlastným 

vlastníctvom. Otázkou je, ako sa tomu vyhnúť, a napriek tomu zostať aj naďalej 

empatický. Je vhodné položiť túto otázku, alebo je snáď jej charakter príliš 

zosobnený a individualizovaný? Kým Sa však budeš venovať odpovedi na moju a 

Ardythinu otázku, chcel by som sa Ťa opýtať, či nechceš najskôr Ty niečo dodať. 

Pán Ježiš Kristus: Väčšina aspektov tejto otázky má zosobnený a 

individualizovaný charakter. Je na každom jednotlivcovi, aby zo svojho vlastného 

vnútra určil, z Mojej prítomnosti v sebe, poprosiac Ma o inšpiráciu, osvietenie a 

poučenie, ako sa nechytiť do pasce prevzatia stavov iných jedincov, nech by boli 

akékoľvek. Existujú však nejaké všeobecné črty, ako zažívať alebo aplikovať 

pocity empatie tak, aby ste neskončili v tejto nepríjemnej situácii. Než sa ale 

budeme tejto záležitosti venovať, chcel by Som sa chopiť tvojej ponuky, Peter, a 

pridať niektoré body k téme diskutovanej vo včerajšom Dialógu (Dialóg 71). Týka 

sa to záležitosti pokušenia. 

Ako si pamätáš, tvojou otázkou bolo, ako sa biblický príbeh Môjho pokúšania 

diablom (všetkými zlami negatívneho stavu) týka vás všetkých osobne a povahy 

pokračujúceho posunu. Okrem toho, čo bolo stručne uvedené v tom Dialógu o 

tomto význame pre vašu dobu, budú zjavené nasledovné body. 

Dovoľ Mi, aby Som vám ohľadom tohto povedal niečo dôležité. Stručne povedané, 

budete vstupovať do veľmi zložitej fázy tohto posunu, ktorá vás všetkých dostane 

do stavu pokušenia. Biblický príbeh o Mojom pokúšaní vás pripraví, aby ste 

správne riešili tú situáciu, počas ktorej sa môžete ocitnúť v stave pokušenia. 

Prostredníctvom spôsobu a štýlu, akým som Ja zvládal Svoje pokušenia a 

príkladom ich výsledku Som vám ukázal, ako v tomto prípade postupovať. 

Ako si si všimol z biblického textu, boli tri oblasti pokušení, ktoré Som dovolil 

zaznamenať v Biblii. Len tieto tri sa nejako týkajú vašich prípadov alebo sú 

prístupné vášmu ľudskému chápaniu. Početné ďalšie, ktoré vtedy neboli 

zaznamenané, sa týkajú len Mňa osobne a realizácie Môjho Plánu Spasenia 

samotného diabla a Satana, obrazne povedané (to znamená tých sentientných entít, 

ktoré vytvárajú všetky zlá a nepravdy). 

Prvá oblasť pokušenia, ktorej môžete byť vystavení, sa týka vašej túžby vedieť 

viac, alebo pocitov hladu po pochopení mnohých vecí, alebo po získaní odpovedí 

na mnohé otázky, ktoré vám nie sú alebo nemôžu byť k dispozícii v tejto dobe, 
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alebo vôbec v žiadnej dobe, pokiaľ ste v ľudskom živote. Do tohto momentu sa 

vyskytlo a odteraz sa vyskytne veľa udalostí a situácií, ktoré boli a budú veľmi 

brutálne, záhadné, nepochopiteľné, netolerovateľné, neakceptovateľné, nezmyselné 

a mätúce, ktoré vám znemožnia, aby ste ich videli alebo interpretovali v správnom 

svetle. Túto situáciu možno porovnať s dočasným stavom temnoty, počas ktorej nie 

ste schopní nič správne vidieť alebo vnímať. V takých obdobiach bude pokušenie 

znieť takto nejako: „Ak ste pravými reprezentantmi Pána Ježiša Krista, ako je 

možné alebo ako to, že nedostávate odpovede ohľadom významu všetkých týchto 

udalostí a situácií, ale ste ohľadom nich držaní v úplnej temnote? Alebo, ako to, že 

vám vaša ,znamenitá‘ intuícia nehovorí, o čo sa jedná pri všetkých týchto veciach? 

Nie je pravda, že ak nie ste schopní rozlíšiť alebo vysvetliť, alebo pochopiť 

význam všetkých týchto vecí, že potom v tom prípade nemôžete byť pravými 

predstaviteľmi vášho vzácneho Pána Ježiša Krista? Klamete sami seba a radšej by 

ste mali akceptovať realitu toho, kto skutočne ste. Vzdajte to, chlapi/ženy, 

neklamte sami seba; darilo by sa vám lepšie, keby ste sa stali takými, ako sme my, 

bez akýchkoľvek tvrdení, že ste nejakí iní. Klamú vás, keď vám hovoria, že máte 

zvláštne zapojenie, ktoré vás odlišuje od nás obyčajných, čo ho nemáme.“ 

Čo by ste odpovedali v takýchto situáciách? Môžete povedať alebo myslieť si, 

alebo cítiť niečo takéto (ak si tak zvolíte svojou vlastnou slobodnou vôľou a 

voľbou): „Pán Ježiš Kristus mi poskytuje len to alebo len toľko, koľko potrebujem 

pre každú jednotlivú dobu svojho života na tejto planéte ― ani menej, ani viac. Ak 

nedostávam odpovede na svoje otázky, alebo ak som zmätený/á a neschopný/á 

objaviť nejaké rozumné vysvetlenia ohľadom čohokoľvek, čo sa deje alebo koná, 

je to pre moju vlastnú ochranu, prospech a bezpečnosť. To len znamená, že také 

poznanie by v tomto jednotlivom čase nielen nebolo pre mňa osožné, ale mohlo by 

uškodiť môjmu blahu. Vo všetkej skromnosti, pokore a poníženosti prijímam túto 

nutnosť a do rúk môjho Pána Ježiša Krista vkladám svoj nevhodný hlad a smäd po 

väčšom poznaní a svoje chcenie a túžbu mať viac. Takýmto konaním, a robiac to 

týmto spôsobom, uznávam a potvrdzujem, že som pravým predstaviteľom/ 

predstaviteľkou môjho milovaného Pána Ježiša Krista.“ Nuž, odpoveď tohto 

charakteru efektívne ukončí toto jednotlivé pokušenie. 

Druhá oblasť pokušenia, s ktorou sa môžete stretnúť počas nastávajúceho obdobia, 

sa týka vašej možnej fascinácie a obdivovania vonkajších vecí, politických vecí a 

rôzneho vonkajšieho majetku. Je tu nebezpečenstvo, že význam svojho života 

vložíte do toho, aby ste ich mali viac a do túžby mať moc, kontrolu a nadvládu nad 

inými a nad vecami. Môžu sa vám naskytnúť situácie, v ktorých môže vaše 

zaoberanie sa týmito vecami nadobudnúť také rozmery, že môžete stratiť správnu 

duchovnú perspektívu takých situácií, tendencií a túžob. Prostredníctvom 

všemožných lákavých vonkajších vecí vám môže byť sľúbený šťastný, naplňujúci, 

zmysluplný, pokojný a bohatý život, len ak prestanete zabŕdať do svojich 

takzvaných duchovných úvah. Inými slovami, v tomto ohľade bude pokušením to, 

aby ste sa vzdali svojho duchovného dedičstva a bytia Mojimi pravými 
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predstaviteľmi a aby ste namiesto toho slúžili negatívnemu stavu — pod pláštikom 

plnej kontroly, moci a nadvlády nad svojím vlastným životom, a dokonca nad 

životmi iných. 

Vaša odpoveď počas týchto typov pokušení môže byť niečo také ako (opäť, ak sa 

rozhodnete, že to bude takto alebo podobne na základe vašej vlastnej 

slobodnej vôle a voľby): „Som pokorným služobníkom/služobníčkou a nasledov-

níkom/nasledovníčkou Pravého Pána Ježiša Krista v Jeho/Jej a Jej/Jeho Novej 

Prirodzenosti, Jediného, Kto má všetku moc, kontrolu a nadvládu, alebo nadvládu 

nad všetkými a nad každým a nad všetkým. Neexistuje nikto a nič, čomu by som 

mal/a akúkoľvek potrebu alebo túžbu slúžiť, alebo byť pod vplyvom toho, alebo to 

uctievať, alebo to považovať za nejako dôležité pre svoj život. Svojou vlastnou 

slobodnou vôľou a voľbou odovzdávam všetky také pokúšajúce myšlienky, pocity, 

tendencie a správanie môjmu milovanému Pánovi Ježišovi Kristovi, Ktorý/Ktorá je 

Jediný, Kto v mojom živote zaváži. Čokoľvek, čo momentálne mám alebo nemám, 

alebo čokoľvek, čo budem mať alebo nebudem mať v budúcnosti, je a bude na 

základe Vôle môjho Pána Ježiša Krista, a to je jediné, čo potrebujem. Za všetko, čo 

mám a nemám a za všetko, čo budem mať a nebudem mať, som hlboko a 

nesmierne vďačný môjmu Pánovi Ježišovi Kristovi a hlboko a nesmierne Mu/Jej za 

to ďakujem a oceňujem to, pretože len On/Ona vie v absolútnom zmysle, čo 

potrebujem alebo nepotrebujem, alebo čo je pre mňa najlepšie na každej križovatke 

môjho života na planéte Nula alebo kdekoľvek inde, alebo kedykoľvek inokedy.“ 

Tým, že si budete hovoriť, myslieť, alebo cítiť niečo takéto, úspešne odrazíte tieto 

typy pokušení a vnád negatívneho stavu. 

Tretie možné pokušenie, ktoré vám môže prísť do cesty počas tohto jednotlivého 

posunu, je pokušenie, ktoré sa týka vašich vlastných osobných, väčšinou fyzických 

a/alebo duševných utrpení, chorôb, obáv, starostí, bolestí, nepohody, osamelosti, 

depresie, nenaplnenia, chudoby, nedostatku podpory a prostriedkov a podobných 

negatívnych stavov a kondícií. Takže môže vzniknúť otázka: „Ako to, že zažívate 

tieto typy totálne negatívnych rozpoložení, ak ste pravými predstaviteľmi Pána 

Ježiša Krista? Ako to, že sa váš vzácny Pán Ježiš Kristus nestará o Svojich 

vlastných? Prečo je dovolené, aby ste zažívali také veci? Nie je pravda, že ak ich 

zažívate, potom ste presne ako my a niet absolútne žiadneho rozdielu medzi vami a 

nami? Takto vyzerá pozitívny stav a takto s vami zaobchádza váš vzácny Pán Ježiš 

Kristus? Má vôbec cenu slúžiť niekomu takému, niekomu, Kto dovolí, aby ste 

zažívali všetky tieto biedne stavy?“ 

Vaša odpoveď, na základe vašej vlastnej slobodnej vôle a voľby, môže v 

takýchto situáciách znieť nejako takto: „Odíď Satan ― lži negatívneho stavu! 

Svojou vlastnou slobodnou vôľou a voľbou som súhlasil/a s tým, že z nejakých 

veľmi dôležitých duchovných dôvodov a pre poučenie a v prospech všetkých 

zažijem tieto typy nepriaznivých zážitkov. Také negatívne a nepriaznivé stavy by 

ma nikdy nemohli odradiť od mojej pravej duchovnosti a od toho, aby som bol/a 

pravým predstaviteľom/predstaviteľkou môjho Pána Ježiša Krista. Dokonca aj 
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On/Ona Sám/Sama podstúpil všetky pokušenia, dokonca pokušenie na kríži, aby 

dal príklad a ilustroval márnosť takých pokušení a ich úplnú nemohúcnosť 

odkloniť ma od mojej duchovnej cesty a od môjho osudu. Takže, nemárnite svoj 

čas a energiu na pokúšanie ma vašimi bláznivými a zbytočnými snahami, aby som 

sa hodil/a do vašej priepasti. Nikdy to nebude fungovať. V hlbokej skromnosti, 

pokore a poníženosti prijímam všetko, čo zažívam a budem zažívať vo svojom 

živote na tejto planéte, nech to je alebo bude akokoľvek bolestné, biedne, negatívne 

a nepriaznivé. Všetko je to súčasťou môjho poslania a úlohy.“ Tým, že si to 

poviete, pomyslíte a budete vnímať takýmto alebo podobným spôsobom, budete 

schopní zdolať tieto typy pokušení. 

Ak sa dôkladne pozriete na obsah a spôsob týchto pokušení, ktorým môžete 

zakrátko alebo v blízkej budúcnosti čeliť, nájdete nápadné podobnosti medzi nimi a 

tými, ktorým Som umožnil, aby boli zaznamenané v Evanjeliách. Môžem ťa uistiť, 

že dôvod, prečo si mal na mysli príbeh o Mojich pokušeniach, Peter, je ten, aby si 

sa tejto záležitosti venoval z pozície jej významu pre túto jednotlivú dobu, počas 

súčasného pokračujúceho posunu; a ako ho možno uplatniť vo všetkých vašich 

životoch v Mojich službách z pozície Mojich pravých predstaviteľov. A toto je 

všetko, čo Som vám chcel nateraz oznámiť. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za tieto návrhy a podporu. 

Pán Ježiš Kristus: Rado sa stalo, Peter. A teraz sa môžeme venovať niektorým 

aspektom otázky ohľadom empatie. 

Ako vieš, empatia pochádza spolu s milosrdenstvom a súcitom z prirodzenosti 

bezpodmienečnej lásky. Hoci existuje určitá miera vzájomnej spojitosti medzi 

empatiou a milosrdenstvom a súcitom, empatia môže fungovať aj zo svojej vlastnej 

podstaty. Aby ste lepšie chápali, čo nasleduje, najskôr si treba z nášho hľadiska 

definovať termín ,empatia‘. Čo myslíme týmto termínom, bez ohľadu na to, ako je 

definovaný v bežných slovníkoch ľudských jazykov? Také definície môžu, ale aj 

nemusia byť tým, čo sa myslí pod duchovnými aspektmi tohto termínu. Aby sme 

rozlišovali medzi týmito troma termínmi ― milosrdenstvo, súcit a empatia ― bolo 

by rozumné stručne si ich všetky presne zadefinovať z nášho vlastného hľadiska a 

chápania. 

Empatia je v našom ponímaní definovaná ako schopnosť akejkoľvek sentientnej 

entity cítiť a uvedomovať si, čo zažíva druhá sentientná entita, nech je to čokoľvek, 

bez zvnútornenia si alebo prijatia, alebo prevzatia na seba čohokoľvek, čo cíti 

alebo zažíva ten druhý. Na základe faktora tejto definície empatia môže, ale aj 

nemusí viesť k súcitu, v závislosti od povahy a charakteru takých zážitkov. Ak má 

ten zážitok charakter útrap alebo je nepriaznivý, alebo ak jedinec nájde niekoho v 

rozpoložení, že potrebuje podporu a pomoc, takéto situácie môžu vyvolať stav 

súcitu. 
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V tomto zmysle môže byť potom súcit definovaný ako vnútorný stav cítenia so 

stavom niekoho iného alebo nepriaznivou situáciou niekoho iného, ktorý vedie k 

vytvoreniu potreby byť nápomocný a byť oporou akémukoľvek jedincovi, ktorý 

práve zažíva také nepriaznivé situácie či čokoľvek, opäť, bez zvnútornenia si alebo 

prijatia, alebo prevzatia na seba stavov a kondícií tých druhých. Ak sú tieto stavy 

a kondície takej povahy, že si z vašej strany vyžadujú, aby ste zanechali niektoré 

negatívne pocity, ktoré by ste mohli mať voči takému jedincovi, môže to vo vás 

viesť k stavu pociťovania potreby mať s takým jedincom zľutovanie. 

Z toho dôvodu môže byť milosrdenstvo v tomto zmysle definované ako úplné 

zanechanie akýchkoľvek negatívnych pocitov, myšlienok, postojov, očakávaní a 

správaní, ktoré môžete pociťovať voči komukoľvek, kto je voči vám takým či 

onakým spôsobom zadlžený, či už duchovne, duševne, fyzicky, materiálne, 

finančne, spoločensky, alebo akýmkoľvek iným spôsobom. 

Tieto tri stavy a rozpoloženia vašej mysle sú zakorenené v prirodzenosti samotnej 

bezpodmienečnej lásky. Ako však viete, pravá bezpodmienečná láska nikdy 

nefunguje alebo nie je vyjadrovaná bez svojej bezpodmienečnej múdrosti; tak ako 

bezpodmienečná múdrosť nikdy nefunguje a nie je vyjadrovaná bez svojej 

bezpodmienečnej lásky. Inak by ani jedna z nich nemala silu alebo správnu funkciu 

a prejavenie sa. Z toho dôvodu je potrebné zobrať do úvahy hlavné atribúty tejto 

múdrosti ― pochopenie, akceptovanie a odpustenie ― aby sa mohla nastoliť ich 

správna funkcia, aplikácia a prejavenie sa. 

Takže vždy, keď získate plné pochopenie položenia niečoho alebo niekoho, nech je 

to čokoľvek, a ak je toto pochopenie založené na správnom zohľadnení všetkých 

duchovných faktorov slobodnej vôle, voľby a dohody, povedie vás to k vytvoreniu 

potreby vo svojom vnútri prijať nutnosť položenia a/alebo zážitku takého jedinca. 

Ak je tento zážitok nejakým spôsobom negatívnej alebo škodlivej povahy a on/ona 

preukáže výčitky svedomia alebo ľútosť, alebo vás alebo druhých poprosí o 

odpustenie, na základe všetkých vyššie uvedených faktorov pocítite v sebe silnú 

potrebu odpustiť a skutočne odpustíte. 

Takže, čo sa vo vás odohráva, ak sa ocitnete v nejakej nepríjemnej situácii, kedy 

cítite empatiu s utrpením niekoho do tej miery, že sa to stane vaším vlastným 

utrpením a v dôsledku toho sa stane váš život biednym? Predovšetkým, v tomto 

prípade nebola správne aplikovaná časť múdrosti tejto kombinácie. To znamená, že 

ste nesprávne pochopili potrebu a voľbu, ktorú mal taký jedinec, keď prijal, že 

zažije také zážitky. Preto ste neboli schopní prijať fakt, že dotyčný jedinec sa 

sám/sama dostal do postavenia, ktoré mu/jej umožnilo splniť si svoje poslanie v 

tomto ohľade. A ak by táto situácia oprávňovala k potrebe odpustiť, v tom prípade 

by ste neboli schopní odpustiť niekomu alebo niečo, kto/čo bol/o z vášho pohľadu 

príčinným faktorom takých položení, stavov a zážitkov. 
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Existuje však aj ďalší dôvod vášho negatívneho zážitku v tomto ohľade. 

Nevedome, a niekedy dokonca vedome, bez toho, aby ste správne chápali, poznali 

a akceptovali potreby a voľby takých jedincov, usudzujete, že si v žiadnom prípade 

nezaslúžia, aby ich mali alebo aby nimi trpeli. Preto ich na základe svojej nemúdrej 

empatie, empatie, ktorá v tomto jednotlivom prípade vylučuje chápanie a 

akceptovanie, chcete zbaviť alebo oslobodiť od toho položenia. Takže v určitom 

zmysle ich pripravujete o to, aby mali svoje vlastné zážitky a aby si tým splnili svoj 

vlastný účel — kvôli ktorému súhlasili so svojím umiestnením — tým, že ich budú 

mať. 

V takom postoji je určitý stupeň duchovnej arogancie. Preto môže tento postoj 

viesť k odplate a sebapotrestaniu, manifestovaným v pociťovaní alebo preberaní 

niektorých symptómov problémov iných ľudí. Sú varovnými znameniami, že váš 

postoj v tomto ohľade je nevhodný a neberie do úvahy všetky faktory zo správneho 

duchovného hľadiska celej situácie. 

Toto je jeden aspekt tejto záležitosti. Ďalší aspekt, ktorý, myslím, robí Ardyth 

starosti, je to, keď ste voči niekomu empatickí a delíte sa s ním o seba, a ten niekto 

dopadne tak, že vás raní alebo odmietne, alebo oboje. Inými slovami, pohoríte. Je 

veľa dôvodov, prečo sa to môže stať. Toto je ten aspekt daného problému, ktorý je 

úplne individualizovaný a zosobnený, a preto ho nemožno zjaviť alebo vysvetliť 

prostredníctvom niekoho — v tomto prípade prostredníctvom Petra — kto je v inej 

modalite a na inej úrovni zažívania a chápania všetkého. 

Hoci, jedného aspektu tejto situácie sa môžeme dotknúť. Otázka znie: „Z akej 

pozície vytvárate nejaké podmienky alebo budujete nejaký základ pre vzťah, ktorý 

by viedol k vášmu vzájomnému zdieľaniu? Je to empatia? Je to pravá láska? Je to 

pravé pochopenie a akceptovanie? Je to súcit? Alebo sú to očakávania a projekcie, 

ako by sa samotné také zdieľanie malo pociťovať a manifestovať? Nadväzujete 

vzťah s tým jedincom zo seba samého/samej, zo svojej vlastnej esencie a 

substancie, smerujúc ho k vlastnej esencii a substancii toho jedinca, zo svojho 

pravého ,ja som‘ k pravému ,ja som‘ toho druhého? Alebo je smerovaný z vášho 

vlastného ega k egu toho druhého jedinca, a zo všetkých ich negatívnych atribútov? 

Alebo, vo vyššom a v najdôležitejšom zmysle, je taký vzájomný vzťah smerovaný 

zo Mňa vo vás ku Mne v tom druhom jedincovi?“ 

Ak dôkladne preskúmate všetky tieto faktory, môžete nájsť odpoveď na svoje 

otázky ohľadom toho, prečo v mnohých ľudských vzťahoch dochádza k takým 

zlyhaniam. Jednoducho povedané, sú založené na zlom základe; pristupujú k sebe 

vzájomne zo zlých dôvodov a s nevhodným úmyslom a motiváciou. 

Na druhej strane, nezabúdajte tiež na záležitosť niektorých veľmi individuálnych, 

osobných a jedinečných volieb, ktoré ste prijali pred inkarnovaním sa na planétu 

Nula do vášho druhu ľudského života, aby ste sa z nejakých veľmi dôležitých 

duchovných dôvodov dostali do tohto typu nepriaznivých zážitkov. V tom prípade 
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vám pochopenie a akceptovanie vášho vlastného osudu a vašej vlastnej úlohy, 

pokiaľ ste na planéte Nula, môže pomôcť zvládnuť tieto problémy a vy vo všetkej 

skromnosti, pokore a poníženosti zanecháte všetky zbytočné očakávania a nádeje v 

tomto ohľade. Ak nie, váš život bude naďalej neznesiteľný a nenaplňujúci, plný 

sklamaní a nešťastia. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za toto vysvetlenie. Je ešte niečo, o čom by Si 

dnes chcel hovoriť? 

Pán Ježiš Kristus: Rado sa stalo, Peter. Nie, dnes nie. Myslím, že to momentálne 

stačí. Choď a maj sa pekne. 
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Peter: V poslednom čase mi stále prichádza na myseľ jedna záležitosť z Biblie, 

ktorá opisuje Tvoje premenenie. Ak zoberiem do úvahy, že nič nie je náhoda, 

predpokladám, že by Si sa chcel tejto záležitosti venovať. Mám pravdu? 

Samozrejme, ako vždy sa Ťa pýtam, či nemáš najskôr Ty niečo dodať, než sa 

budeme venovať tejto téme. 

Pán Ježiš Kristus: Máš úplnú pravdu, Peter. Určité aspekty súčasného 

pokračujúceho posunu si vyžadujú, aby bola teraz do tvojej pozornosti a do 

pozornosti všetkých čitateľov týchto Dialógov uvedená záležitosť Môjho 

premenenia. Než sa však tej záležitosti budem venovať, s tvojím láskavým 

dovolením, Peter, by Som chcel uviesť krátku, tak trochu stručnú filozofickú 

rozpravu. Táto rozprava sa týka vzájomného vzťahu bezpodmienečnej lásky a 

múdrosti a ich rôznych atribútov. Za účelom našej diskusie sa zmienime o tých, 

ktorým sme sa venovali v našich predošlých Dialógoch. Sú to: milosrdenstvo, 

súcit, empatia, pochopenie, akceptovanie, odpúšťanie, objektivita, poctivosť, 

spravodlivosť a súdnosť. 

Filozoficky a duchovne povedané, tieto atribúty možno spárovať nasledovným 

spôsobom: milosrdenstvo-pochopenie-objektivita; súcit-akceptovanie-poctivosť a 

empatia-odpustenie-súdnosť. Súčasne ich môžete ponímať nasledovným 

spôsobom: milosrdenstvo, súcit, empatia, objektivita a spravodlivosť sú z feminity, 

ktorej prirodzenosť je založená na bezpodmienečnej láske, dobrote a pozitívnych 

skutkoch, a pochopenie, akceptovanie, odpustenie, poctivosť a súdnosť sú z 

maskulinity, ktorej prirodzenosť je založená na bezpodmienečnej múdrosti, pravde 

a viere. 

Z tejto logickej konštrukcie je zjavný vzájomný vzťah týchto atribútov a ich 

súbežné pôsobenie. Bez správneho chápania akejkoľvek situácie nie ste schopní 

byť objektívni, a preto milosrdní. Súčasne, nemôžete byť chápaví a objektívni, 

pokiaľ nie ste zároveň milosrdní. Vaša objektivita nemôže ožiť bez pochopenia a 

pocitu milosrdenstva. Nemôžete byť súcitní bez akceptovania akejkoľvek situácie 

podľa jej prínosu a bez toho, aby ste v tom boli poctiví. Nemôžete niečo 

akceptovať bez toho, aby ste s tým mali súcit, a bez toho, aby ste ohľadom toho 

boli poctiví. Nemôžete cítiť poctivosť nejakej situácie bez toho, aby ste ju 

akceptovali a mali s ňou súcit. Nie ste schopní zažiť skutočnú empatiu bez toho, 

aby ste mali nejaký pocit a potrebu odpúšťať a bez toho, aby ste boli schopní 

správne posudzovať význam akejkoľvek situácie. Nie ste schopní odpúšťať bez 

toho, aby ste boli empatickí a bez toho, aby ste situáciu správne posudzovali. 

Nemôžete správne posudzovať význam akejkoľvek situácie, pokiaľ nie ste ochotní 

odpúšťať a byť empatickí. 
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Ako vidíte z týchto logických konštrukcií, vzťah týchto atribútov je taký, že sú 

všetky na úrovni súbežného a súčasného vysielania a prijímania a prijímania a 

vysielania. Nie je to tak, akoby bol jeden aktívnym vysielateľom a druhý pasívnym 

prijímateľom; alebo akoby jeden bol pasívnym vysielateľom a druhý pasívnym 

prijímateľom. A pretože tu v konečnom dôsledku hovoríme o integrácii, zjednotení 

a jednote lásky a múdrosti, dobra a pravdy a pozitívnych skutkov a viery, a v ešte 

konečnejšom zmysle o zjednotení, integrácii a jednote maskulinity a feminity, ako 

aj feminity a maskulinity, je úplne jasné, že oboje, so všetkým, čo k nim patrí, sú v 

stave súbežného a súčasného aktívneho vysielania a aktívneho prijímania, ako aj 

aktívneho prijímania a aktívneho vysielania. Takže vo všetkých týchto prípadoch je 

to vždy, takpovediac, obojsmerná ulica. V tomto type vzájomného vzťahu 

neexistujú žiadne také stavy, ktoré by bolo možné považovať za pasívny modus. 

Všetky sú aktívne a všetky majú ten istý dynamický, progresívny a interaktívny 

charakter. 

Ak sa pozriete dôkladne na tento opis, budete z neho schopní vydedukovať veľmi 

dôležitý záver: že živo opisuje prirodzenosť a život pozitívneho stavu. Ako teda z 

tohto faktu vidíte, pozitívny stav neobsahuje nič, čo by sa čo i len vzdialene 

podobalo pasívnemu stavu alebo stavu, v ktorom je jeden aktívnym vysielateľom a 

druhý pasívnym prijímateľom. Zakaždým obidvaja tak aktívne vysielajú, ako aj 

aktívne prijímajú, a tiež tak aktívne prijímajú, ako aj aktívne vysielajú. Prečo túto 

kombináciu opakujeme aj v opačnom smere? Pretože obidve situácie sú rovnako 

zaangažované. Takže nie je to len aktívne vysielanie a aktívne prijímanie, ale úplne 

súčasne ten, kto vysiela, tiež aj prijíma, a ten, kto prijíma, tiež aj vysiela. V tomto 

ohľade je ich zrovnoprávnenie absolútne. 

Takto sú v pozitívnom stave ustanovené a manifestované všetky princípy 

maskulinity a feminity a feminity a maskulinity. Sú v stave a procese absolútneho 

zrovnoprávnenia po všetky časy a za každých okolností. Z týchto faktov môžete 

jasne usúdiť, že za takýchto podmienok, keď prirodzenosť všetkých princípov je v 

stave ich absolútneho zrovnoprávnenia, nemôže byť počaté ani nastolené nič 

negatívnej povahy. 

Aby sa aktivoval pseudo-život negatívneho stavu a aby sa uviedol do stavu 

nadvlády, bolo nutné vzdať sa tohto usporiadania. Ako by ste si pritom počínali? 

Ak prirodzenosť pozitívneho stavu je zakorenená v tomto absolútnom 

zrovnoprávnení a súbežnom aktívnom a progresívnom moduse jeho života, potom 

musíte prísť s niečím alebo s nejakými spôsobmi, ktoré by anulovali túto 

rovnoprávnosť a simultánny a synchrónny aktívny a progresívny modus jeho 

života. Logickou analýzou týchto aspektov prirodzenosti pozitívneho stavu 

dospejete k objaveniu pojmov protikladov, rozdelení, nejednotnosti, izolovanosti, 

separácie, podriadenosti a nerovnosti. Pôvodne takéto pojmy nikomu v bytí a 

existencii neboli známe. Než sa mohli realizovať, najskôr ich bolo potrebné 

vydedukovať. 
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Aby však bolo možné takú dedukciu vykonať, bolo potrebné objaviť a realizovať 

odlišný prístup k získavaniu poznania. Dovtedy všetko poznanie prichádzalo z 

vnútra každého, bez akéhokoľvek zvažovania alebo možnosti jeho príchodu z 

vonkajška. Problém so získavaním všetkého poznania z vnútra je vo fakte, že 

nakoľko Ja som bol v stave vnútra každého, také poznanie pochádzalo vždy priamo 

odo Mňa. Z tejto pozície nemohlo byť počaté alebo vymyslené nič negatívnej 

povahy, alebo nič nemohlo viesť k objaveniu akýchkoľvek iných metód, ktoré by 

niekomu umožnili položiť existenciálnu otázku o nejakom inom živote, než je život 

pozitívneho stavu. 

Prvým krokom v tomto procese bolo teda odvrátenie sa od stavu toho vnútra. V 

momente, keď došlo k takému rozkolu a všetko poznanie začalo byť vyhľadávané 

vonku, zrodili sa vedecké metódy výskumu, zovšeobecňovania a robenia záverov a 

boli objavené pojmy protikladov, rozdelení, nejednotnosti, izolácie, separácie, 

podriadenosti a nerovnosti. Keď boli objavené tieto termíny, v teraz už pseudo-

logických konštrukciách myslí pseudo-tvorcov, ďalším krokom bolo 

experimentovanie s týmito termínmi, aby sa našiel spôsob na vytvorenie životného 

štýlu, ktorý by bol na nich založený. Počas tohto pseudo-úsilia sa po dlhom 

časovom období usúdilo, že ak všetky pozitívne náprotivky týchto pojmov — 

absolútne zrovnoprávnenie, jednota, jednotnosť, harmónia a integrácia — tvoria 

základ života pozitívneho stavu a ak sa odzrkadľujú v stave a procese maskulinity a 

feminity a feminity a maskulinity, potom, aby učinili negatívne náprotivky týchto 

termínov — protiklady, rozdelenia, nejednotnosť, izoláciu, separáciu, podriadenosť 

a nerovnosť — funkčnými a reálnymi, dajúc im akési zdanie života a ustanoviac 

ich nezávisle od života pozitívneho stavu, bolo najskôr nutné poradiť si s 

maskulinitou a feminitou a ich zjednotením, jednotnosťou, integráciou a 

absolútnym zrovnoprávnením. Aby tak urobili, najskôr bolo nutné objaviť zvláštny 

typ metódy, ktorá by im umožnila zničiť stav a položenie feminity a maskulinity, 

za ktorých fungovali a pôsobili v pozitívnom stave. 

Takú metódu našli v duchovných zákonoch súvzťažností a v genetickom kóde tých 

sentientných entít, ktoré obývali prírodnú dimenziu Môjho Stvorenia. V procese 

experimentovania so svojimi vlastnými fyzickými telami (v tom časovom bode 

obývali fyzickú dimenziu a mali takzvané fyzické telá) a s fyzickými telami 

ďalších obyvateľov fyzickej dimenzie boli schopní objaviť tie gény a ich duchovné 

náprotivky alebo súvzťažnosti, ktoré boli zodpovedné za stav zjednotenia, 

jednotnosti, integrácie a zrovnoprávnenia maskulinity a feminity a feminity a 

maskulinity a ich simultánnu a synchrónnu funkciu v procese ich aktívneho 

vysielania a aktívneho prijímania a ich aktívneho prijímania a aktívneho vysielania. 

Ako si pamätáte, pseudo-tvorcom trvalo veľmi, veľmi dlho vo vašom ponímaní 

času, kým boli schopní prísť s riešením, ktoré by ich priviedlo k dosiahnutiu tohto 

najťažšieho cieľa. Pomocou rôznych kombinácií, štiepení, pitvaní a rekombinácií 

tých či oných génov a všetkých ich duchovných súvzťažností boli nakoniec 

schopní nájsť najvhodnejšiu kombináciu, ktorá viedla k vytvoreniu životnej formy, 
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ktorá plne zachovávala pseudo-princípy rozdelenia, nejednotnosti, separácie, 

izolácie, nerovnosti, pasivity, podriadenosti a podobných charakteristík, ktoré sa 

nenachádzali v žiadnych aspektoch života v pozitívnom stave. Uvedením týchto 

stavov do aktívnej modality sa pseudo-život negatívneho stavu vydal na svoju 

cestu demonštrácie a ilustrácie života postaveného a zakoreneného v nejakých 

iných princípoch, než sú pravé princípy pozitívneho stavu. 

Takto došlo k negatívnemu stavu. Túto krátku diskusiu môžete považovať za 

lekciu z genézy negatívneho stavu a všetkých foriem jeho pseudo-života. A teraz 

môžeme túto filozofickú zachádzku uzavrieť a začať sa venovať záležitosti Môjho 

premenenia, ktorú máš na mysli, Peter. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za túto krásnu a poučnú filozofickú rozpravu. 

Veľmi sa mi páčila. Udalosť Tvojho premenenia je zaznamenaná v troch 

Evanjeliách. Je to v Matúšovi 17:1-9; v Markovi 9:2-8 a v Lukášovi 9:28-36. 

Ktorej verzii by Si sa chcel venovať? 

Pán Ježiš Kristus: Hoci sú určité malé rozdiely v časových súvislostiach týchto 

verzií, všetky odzrkadľujú fakt Môjho premenenia. Avšak najvyčerpávajúcejší a 

najpresnejší opis tej udalosti bol zaznamenaný Lukášom. Z toho dôvodu si 

zoberme Lukášovu verziu, od prvého až po posledný verš. 

Verš 28: A uplynulo asi osem dní po týchto slovách (v Matúšovi a Markovi je to 

šesť dní), keď vzal Petra, Jána a Jakuba a vystúpil na vrch modliť sa. Tu vidíte 

vyššie zmienené nezrovnalosti v časových súvislostiach. Matúš a Marek hovoria o 

šiestich dňoch, zatiaľ čo Lukáš naznačuje, že sa to stalo po ôsmich dňoch. Číslo 

šesť v tejto jednotlivej konotácii znamená pred úplnosťou určitých dôležitých 

duchovných stavov. Ako si pamätáš z prvej kapitoly knihy Genezis v Biblii, 

takzvané stvorenie bolo dokončené na šiesty deň, po ktorom prišiel stav odpočinku 

alebo stav zavŕšenia jedného tvorivého úsilia pred začiatkom ďalšieho tvorivého 

úsilia. Takže v tomto zmysle ,šesť‘ znamená predtým, než mohla byť ustanovená 

plnosť a kompletnosť života pozitívneho stavu, čo je tu naznačené siedmym dňom 

odpočinku. ,Sedem‘ znamená plnosť a kompletnosť života pozitívneho stavu, čo sa 

odzrkadľuje v Mojom vyhlásení zaznamenanom v Apokalypse, ,Dokonané je!‘ 

(Zjavenie 21:6). Na druhej strane, ,osem‘ znamená po zavŕšení tejto fázy. V tejto 

jednotlivej konotácii slová ,asi osem dní po‘ znamenajú potom, ako bol vytvorený 

veľmi dôležitý predpoklad vo všetkých zaangažovaných dimenziách a ich svetoch, 

ktorý Mi umožnil pokračovať s udalosťou Môjho premenenia. To, že Som so 

Sebou vzal Petra, Jána a Jakuba, znamená fakt, že akákoľvek taká udalosť môže 

byť iniciovaná len z pozície integrácie, zjednotenia a jednoty všetkých princípov 

Lásky a Dobroty (Ján), Múdrosti a Pravdy (Peter) a Pozitívnych Skutkov a Viery 

(Jakub). Len z tejto pozície možno zažiť Moju Pravú Prirodzenosť oddelene od jej 

fyzickej ľudskej prirodzenosti. To, že Som ich vzal na vysoký vrch (Matúš a Marek 

zaznamenali slovo ,vysoký‘, zatiaľ čo Lukáš vynecháva slovo ,vysoký‘), znamená 

vzatie ich do samotného jadra pozitívneho stavu, označovaného tu slovom ,vrch‘. 
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V blízkosti všetkého ostatného je vrch vždy vysoký. Takže toto slovo samo osebe 

znamená jeho veľké vyvýšenie/výšku. Označuje to fakt, že Môj pozitívny stav je 

nad všetkými a nad všetkým. To, že Som sa tam išiel modliť, znamená Môj stav 

meditácie a presunu z typického ľudského stavu vonkajška do správneho 

duchovného stavu vnútrajška (modlitba). Len v tomto stave možno rozpoznať a 

pochopiť čokoľvek duchovné a pravdivé. Žiadny iný stav nevedie k žiadnemu 

takému vnímaniu a chápaniu. 

Verš 29: A ako Sa modlil, vzhľad Jeho tváre sa zmenil, a Jeho odev zbelel a 

trblietal sa. Počas presunutia Sa do vnútrajška a počas nastoľovania stavu 

zjednotenia všetkých aspektov Mojej Prirodzenosti (proces modlenia sa) sa 

manifestuje Moja Pravá a Rýdza Prirodzenosť, zakotvená v Stave Mojej 

Absolútnej Nevinnosti a Mojej Absolútnej Pozitívnosti, bez akejkoľvek 

kontaminácie, znečistenia a otrávenia čímkoľvek z negatívneho stavu a z 

negatívnych aspektov ľudskej prirodzenosti (vzhľad Mojej tváre sa zmenil a Môj 

odev zbelel a trblietal sa). 

Verš 30 ‒ 31: Potom hľa, rozprávali sa s Ním dvaja muži, boli to Mojžiš a Eliáš, 

ktorí sa zjavili v sláve, a hovorili o Jeho smrti, ktorú sa chystal podstúpiť v 

Jeruzaleme. Rozprávanie sa s dvoma mužmi znamená vyjadrovanie všetkých vecí 

z pozície správneho chápania všetkého; z pozície zákonného usporiadania všetkých 

aspektov tak pozitívneho stavu, ako aj negatívneho stavu, za účelom uskutočnenia 

jedného z najdôležitejších krokov v procese spasenia všetkých z negatívneho stavu 

a vybudovania pevného základu, na ktorom bude možné eliminovať negatívny 

stav. Mojžiš reprezentoval všetky zákony a princípy, ktoré nemohol naplniť nikto 

na planéte Nula alebo v negatívnom stave. Všetky tieto zákony nielenže neboli 

naplnené, ale boli úplne prestúpené a porušené. Eliáš reprezentoval naplnenie sa 

všetkých proroctiev ohľadom spôsobov, ako by sa všetky tieto veci mohli 

uskutočniť a nastoliť. Z tej pozície sme my traja diskutovali o všetkých aspektoch 

Môjho Božského Osudu a o tom, ako neexistovali žiadne iné možnosti dosiahnutia 

Mojich cieľov, jedine zažitím smrti Môjho fyzického tela prostredníctvom 

ukrižovania a vstúpením do všetkých Pekiel vo všeobecnosti, a zvlášť Pekiel 

pseudo-tvorcov, a uväznením pseudo-tvorcov na dlhé časové obdobie. Diskutovali 

sme tiež o výsledku všetkých týchto udalostí a o tom, ako to prispeje k úplnej 

eliminácii negatívneho stavu a k aktivácii plnosti a kompletnosti života v 

pozitívnom stave. To, že sa Mojžiš a Eliáš zjavili vo svojej sláve, znamená v stave 

ich pravej prirodzenosti ― bez akýchkoľvek známok čohokoľvek typicky 

ľudského obsiahnutého v negatívnych aspektoch ľudskej prirodzenosti. ,Byť vo 

svojej sláve‘ znamená byť úplne oslobodený a nezávislý od čohokoľvek zlého, 

nepravdivého a negatívneho, a teda byť vo svojej pravej prirodzenosti. 

Verš 32: Ale Petra a tých, ktorí boli s ním, premohol hlboký spánok; a keď sa 

celkom prebudili, videli Jeho slávu a tých dvoch mužov, ktorí stáli pri Ňom. Byť v 

hlbokom spánku znamená byť v hlbokom stave zvnútornenia. V tvojich starých 

termínoch, Peter, to znamená byť v hlbokom hypnotickom tranze (v plenárnom 
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stave). Len v takom stave mohli presiahnuť svoje ľudské obmedzenia a vonkajšie 

vnútenia a prebudiť sa v stave vyššieho vedomia a schopnosti vidieť veci v ich 

pravej esencii a substancii. Byť v hlbokom spánku a prebudiť sa z toho stavu 

neznamená doslovne sa prebudiť, ale prekročenie do stavu za a mimo spánok. V 

tvojich profesionálnych kruhoch, Peter, to bolo známe ako plenárny stav hypnózy. 

V tomto jednotlivom prípade boli teda Peter, Ján a Jakub uvedení do najhlbšieho 

stavu svojho vnútra, z ktorého boli zobudení do plenárneho stavu, do stavu, ktorý 

zjednocuje všetko, z čoho sa skladali v celistvosti svojich jedinečných osobností a 

individualít. Len v takom stave mohli rozoznať Moju Pravú Prirodzenosť a pravú 

prirodzenosť tých, ktorí tam boli so Mnou prítomní (Mojžiš a Eliáš), označovanú tu 

ako ich sláva. 

Verš 33: A stalo sa, ako od Neho odchádzali, že Peter povedal Ježišovi, „Majstre, 

dobre nám je tu; urobme tri stánky: jeden pre Teba, jeden pre Mojžiša, a jeden pre 

Eliáša“ — nevediac, čo hovorí. Proces odchádzania tých dvoch odo Mňa bol pre 

Petra a pre ďalších dvoch procesom návratu do ich predošlého, vonkajšieho 

ľudského položenia. V tomto položení sú zmätení a nevedia, čo sa deje, až na to, že 

akosi cítia, že je to stav, v ktorom by chceli byť naveky, pretože je to najkrajší a 

najžiadanejší stav bytia. Preto z pozície pravdy v tejto veci, reprezentovanej tu 

Petrom, chce Peter nastoliť situáciu, ktorá by im umožnila zostať v tom stave 

donekonečna, bez toho, aby vedel vôbec niečo vedome o tom, čo si želajú alebo 

prajú. To v tomto prechodnom stave sa odohráva nasledovná udalosť, vylíčená vo 

veršoch 34 – 36. 

Verše 34 – 36: Zatiaľ čo to hovoril, prišiel oblak a zatienil ich; a keď vstúpili do 

oblaku, dostali strach. Potom z oblaku vyšiel hlas, hovoriac, „Toto je Môj 

milovaný Syn. Počúvajte Ho.“ A keď hlas ustal, našli Ježiša samotného. Pretože 

teraz, ako Peter rozprával, boli v prechodnej fáze zo stavu svojho zjednoteného 

zvnútornenia do svojho typického a zvyčajného vonkajšieho ľudského stavu, v tej 

fáze všetko vyzerá zmätene, nehmatateľne, zatemnene a nejasne. Zážitok takejto 

povahy vyvoláva emóciu strachu. Toto je stav nevedomosti a záhadnosti, v ktorom 

nie je nič jasné. V ňom je vnímaná separácia medzi niečím, čo nie je možné 

pochopiť a rozpoznať samo od seba a samo osebe, a niečím, čo je fyzicky skutočné 

a hmatateľné. Počuť v tomto stave hlas znamená mať určité nejasné vedomie, že je 

v tomto všetkom viac, než môžu uchopiť a pochopiť svojou ľudskou mysľou, a že 

je to zdrojom pôvodu toho, čo môžu uchopiť a pochopiť. V tomto prípade sú Moje 

fyzické aspekty, ako ľudskej bytosti, pochopiteľné a rozoznateľné. Na druhej 

strane, Môj pôvod nie je. Preto je ten pôvod vnímaný ako hlas Môjho Otca, ktorý 

Ma uznáva ako Svojho Milovaného Syna, Ktorého by mali počúvať, naslúchať Mu 

a nasledovať Ho. Duchovná indikácia tejto požiadavky — počúvať Ma alebo 

nasledovať Ma — naznačuje fakt, že Ja ako Milovaný Syn Toho v Oblaku Som 

Jediný, Kto vám môže poskytnúť všetko, čo potrebujete vo všetkých aspektoch 

vášho života. A pretože neexistuje nikto iný, kto to môže urobiť, logika tohto faktu 

vás privádza k záveru, že Ja som Jediný Pravý Boh, Ktorý Sa dočasne a zatiaľ 
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rozhodol odlúčiť od Svojej Božskej Esencie a skombinovať určité Svoje prvky s 

niektorými ľudskými aspektmi, aby Sa stal typickým ľudským tvorom. A toto je 

jeden aspekt udalosti Môjho premenenia, ktorý môže byť v tomto čase zjavený. 

Význam tejto udalosti pre vás a pre tieto časy je obsiahnutý v dôraze na fakt, že 

musíte mať neustále na pamäti, aké je dôležité vidieť veci za scénou, a nie na scéne 

a aké je dôležité byť v stave zjednoteného zvnútornenia s vedomým uvedomením 

si toho stavu. Len v takomto stave ste schopní rozoznať a pochopiť všetky veci v 

čistote ich esencie a substancie, bez akýchkoľvek skreslení a falzifikácií tak 

typických pre ľudskú prirodzenosť. Takým spôsobom sa skutočne stanete Mojimi 

pravými predstaviteľmi. A toto je všetko, čo Som vám dnes chcel oznámiť. Prajem 

ti duchovne veľmi prospešný deň. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za túto pripomienku a za všetko. 
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Sedemdesiaty Štvrtý Dialóg 
 

29. apríla 1999 

 

Peter: Počas niekoľkých dní prestávky od dialógov som dostal niekoľko otázok z 

Východného pobrežia (od Kevina, fotografa) a zo Slovenska (od Aleny). Niektoré 

z týchto otázok boli zodpovedané veľakrát dokola počas transmisie celého Tvojho 

Nového Zjavenia. Možno, pretože ich naši ľudia kladú, je potrebné uviesť do 

popredia našej pozornosti niektoré z ich ďalších aspektov. Než sa však budem 

venovať formulovaniu a oznamovaniu týchto otázok, chcel by som Ti poskytnúť 

príležitosť, aby Si hovoril prvý a aby Si nám povedal, či máš niečo, čím by Si 

prispel v toto veterné a veľmi chladné ráno (na Santa Barbaru). 

Pán Ježiš Kristus: Ďakujem ti, Peter, že si Mi ponúkol, aby Som hovoril prvý. 

Áno, je veľmi veterno a chladno na váš typ podnebia. V určitom zmysle to 

odzrkadľuje celkovú nestabilitu, zmätok, nepredvídateľnosť a chaos, ktoré 

spôsobili šialení renegáti. A áno, chcel by Som si dnes ráno o niečom pohovoriť, 

než sa budem venovať uvedeným otázkam. Vlastne, chcel by Som sa dotknúť 

dvoch záležitostí. 

Prvá záležitosť sa týka témy diskutovanej v predošlom Dialógu (73). Týka sa to 

udalosti Mojej premeny na vysokom vrchu. Jeden aspekt tejto transfigurácie nebol 

v tom čase uvedený, pre niektorých z vás však môže mať nejaký upokojujúci 

význam. Moja premena ilustrovala a demonštrovala všetkým prítomným a 

prizerajúcim sa, že k manifestácii jedincovho ducha a duše dochádza 

prostredníctvom určitého typu viditeľného a vnímateľného média. V prípade ľudí 

sa napríklad ich duch a duša prejavujú prostredníctvom ich fyzických tiel, ktoré sú 

vnímateľné všetkými ľudskými zmyslami (môžete ich vidieť, počuť, cítiť čuchom, 

dotýkať sa ich, a dokonca cítiť ich chuť). Keď toto ľudské telo zomrie, je rozložené 

na svoje elementárne častice, z ktorých bolo stvorené pomocou ideí svojho ducha a 

duše. Kvôli tomuto pozorovateľnému fenoménu niektorí ľudia na vašej planéte 

usúdili, že duch a duša snáď nemôžu byť pociťované alebo vnímané žiadnym z 

bežných ľudských piatich zmyslov, ktorých schopnosť robiť to sa prisudzuje 

existencii ľudského fyzického tela. Podľa ich názoru duch a duša buď vôbec 

neexistujú nezávisle od svojich fyzických tiel, alebo sú akýmsi oparom alebo 

niečím takým, neschopným prejavovať sa hmatateľným spôsobom bez takého tela. 

Na druhej strane, niektorí z vašich takzvaných mystikov postulovali existenciu 

rôznych typov tiel (napríklad takzvaných astrálnych tiel), ktoré koexistujú s 

vonkajšími fyzickými telami a ktoré preberajú jeho funkciu po jeho fyzickej smrti. 

Hoci ich predpoklad je tak trochu pokrivený alebo skreslený, a v niektorých 

prípadoch úplne falošný, postulovanie existencie nejakého typu média, cez ktoré 

jedincov duch a duša manifestujú svoje jedinečné bytie a existenciu, je správne. 

Jedným z dôležitých účelov Môjho premenenia, hoci nie jediným, bolo 
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demonštrovať a ilustrovať tento fakt. Počas tej udalosti Som sa presunul z 

typického ľudského tela do iného typu tela, ktoré bolo ukryté za vonkajším 

fyzickým telom (ak to tak môžete povedať!) a ktoré bolo vybudované z úplne iných 

prvkov než čokoľvek predstaviteľné pre vašu ľudskú vonkajšiu myseľ. 

Podľa tohto faktu to môžete ponímať tak, že akýkoľvek duch a jeho duša, ktorý sa 

nachádza vo fyzickej dimenzii planéty Nula, má dočasné telo, pomocou ktorého a 

prostredníctvom ktorého prejavuje/realizuje svoj jedinečný život, kým prebýva 

v akomkoľvek externom fyzickom prostredí, a trvalé nefyzické telo, 

prostredníctvom a pomocou ktorého sa prejavuje vo všetkých iných, nefyzických 

dimenziách. Rozdiel medzi týmito dvoma telami spočíva vo fakte, že zatiaľ čo 

fyzické telo je pominuteľné a podlieha rozkladu, starnutiu a umieraniu, nefyzické 

telo nepodlieha takému deštruktívnemu procesu. Môže zmeniť svoju formu, tvar, 

vzhľad a všetko ostatné, čo sa týka jeho funkcie; ako je potrebné a ak je potrebné, 

nemôže však prestať byť a existovať ako to druhé. 

Prečo je to tak? Táto schopnosť a potreba pramení z prirodzenosti samotného 

ducha a jeho duše. Ako si pamätáte z predchádzajúcej diskusie o týchto 

záležitostiach, každá sentientná entita, vrátane ľudí, pozostáva z troch 

neoddeliteľných aspektov: najvnútornejšieho aspektu, zvaného duch; vnútorného 

aspektu, zvaného duša; a vonkajšieho aspektu, zvaného telo. Čo je duch a čo je 

duša? Samostatne a sám osebe, nezávisle od svojej duše a svojho tela, je duch 

nehmotný, nevnímateľný a nezistiteľný, pretože je v konštantnom stave a procese 

čistej individualizovanej, zosobnenej a jedinečnej energie, čistej myšlienky, čistej 

idey, čistej reality a čistej esencie a substancie svojho života. Takže, je to idea 

čistej životnej sily, ktorá generuje a produkuje všetko ostatné. Kvôli takýmto 

funkciám nemôže byť samostatne a sama osebe prirodzenosť ducha pociťovaná 

vonkajšími spôsobmi vnímania. Nakoniec, je to stav čistého vnútra/duchovna. 

Avšak, z čistoty svojho stavu a procesu duch neustále generuje čisté idey svojej 

formy a médium manifestácie a vzhľadu pre akékoľvek vonkajšie vnímanie. Z 

takých ideí si vytvára svoju dušu. Duša môže byť v tomto ohľade ponímaná ako 

rozšírenie a proces svojho ducha, pomocou a prostredníctvom ktorej si duch 

umožňuje vnímať a pociťovať seba, ako aj vnímať a pociťovať všetko navonok od 

seba. Za tým účelom, aby bol duch pociťovaný a vnímaný vonkajškom alebo 

zovňajškom, aby si splnil svoj hlavný životný záväzok zdieľania a opätovania, z 

čistej idey tejto potreby vytvára spolu so svojou dušou špecifické a jedinečné telo, 

pomocou a prostredníctvom ktorého môže dosiahnuť tento najzákladnejší cieľ a 

účel, zakorenený v samotnom svojom bytí a existencii. 

Táto prirodzenosť ducha, samozrejme, odzrkadľuje Moju Absolútnu Prirodzenosť. 

Ako vieš, duch a duša každého sú vytvárané/modelované v súlade s konštrukčným 

plánom poskytnutým Mojou Absolútnou Prirodzenosťou. Ja som jediný Absolútny 

Čistý Duch, Ktorý v absolútnom zmysle generuje všetky absolútne idey života, 

akéhokoľvek života. Ja som jediná Absolútna Čistá Duša, Ktorá v absolútnom 
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zmysle generuje všetky vnemové a zmyslové faktory života, akéhokoľvek života. 

Ja som jediné Absolútne Čisté Telo, Ktoré v absolútnom zmysle umožňuje životu, 

akémukoľvek životu, aby bol navonok hmatateľný a vnímateľný všetkými a 

všetkým. Pretože táto štruktúra je konštrukčným plánom pre akékoľvek stvorenie 

— ako aj pre pseudo-stvorenie — všetci ostatní sú štruktúrovaní tým istým 

spôsobom, relatívnym k Mojej Absolútnej Kondícii. 

Keď už hovoríme o rozličných typoch tiel, môžete ponímať existenciu duchovného 

tela, mentálneho alebo duševného tela a fyzického alebo externého tela. Na planéte 

Nula bol okrem týchto tiel vyfabrikovaný ďalší typ tela, ktoré je prispôsobené len 

pseudo-životu na tejto jednotlivej planéte. Preto je schopné prežiť na dočasnej báze 

len v prostredí, sfére a atmosfére, ktoré existujú len na tejto planéte. Ako vieš, aby 

Som Sa stal dôverne známy aj ľuďom, za účelom ich konečného spasenia, rozhodol 

Som sa Svojou vlastnou slobodnou vôľou a voľbou inkarnovať sa na planétu Nula 

a získať typické ľudské telo, pomocou a prostredníctvom ktorého Som sa stal 

kompletnosťou a plnosťou všetkých stavov a procesov v Stvorení a pseudo-

stvorení. 

Takže, aby Som našu tak trochu filozofickú zachádzku zhrnul, je zrejmé, že 

hmatateľnosť, vnímateľnosť, citeľnosť, zistiteľnosť a pochopiteľnosť ducha a jeho 

duše sú samotnými ideami samotného ducha, aby nebol považovaný za stav 

niečoho, čo nemá žiadny zmysel. Pretože sú tieto faktory generované ideami ducha 

cez jeho dušu, schopnosť tela, akéhokoľvek tela, vidieť, počuť, vnímať čuchom, 

chutnať a dotýkať sa neexistuje vďaka telu, na základe tela a z tela samotného, ale 

vďaka, na základe a z ducha a jeho duše — prostredníctvom tela, ktoré si duch 

vytvoril presne za týmto účelom. V tomto ohľade môžete ponímať, že duch a jeho 

duša sú vždy zahalené svojimi špecifickými a jedinečnými telami, ktoré telá sú 

odzrkadlením svojho jedinečného ducha a duše. Že je to tak, bolo dokázané Mojou 

transfiguráciou na vysokom vrchu, kde Som sa objavil vo Svojom Duchovnom 

Tele, ktoré bolo viditeľné a vnímateľné ako akékoľvek iné telo. Preto boli Moji 

traja učeníci schopní vidieť nielen Mňa, ale aj Mojžiša a Eliáša. To, že videli aj 

Mojžiša a Eliáša, ktorí boli dávno mŕtvi podľa ich chápania tohto faktu, ilustruje 

dve dôležité veci: Prvú, že sentientné entity v duchovnom svete nie sú akýmsi 

vzduchom, vetrom, chumáčikom či čímkoľvek, ale že sú tak skutočné, vnímateľné 

a hmatateľné a tak živé ako ktokoľvek na planéte Nula, a dokonca ešte viac. A 

druhú, že to totálne vyvracia vieru niektorých kresťanov, že každý, kto zomrie, 

zostane mŕtvy, kým ich nevzkriesim z mŕtvych počas Svojho Druhého Príchodu a 

Posledného Súdu. Ak by to bola pravda, Mojžiš a Eliáš by sa so Mnou nemohli 

v žiadnom prípade objaviť na vrchu a hovoriť so Mnou o dôležitých udalostiach. 

Táto udalosť teda nad akýkoľvek tieň pochybnosti dokazuje, že ktokoľvek zomrie 

na planéte Nula, krátko nato je vzkriesený vo svojich ďalších duchovno-duševných 

telách a pokračuje vo svojom živote skutočným, konkrétnym, vnímateľným a 

hmatateľným spôsobom. 
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Druhá záležitosť, ktorú Som chcel dnes ráno naniesť, je tak trochu praktická v 

porovnaní s vyššie uvedenou teoretickejšou a v určitom zmysle filozofickou 

záležitosťou. Bude príjemným vyvážením a prechodom k tvojim otázkam, Peter. 

Týka sa tvojich starostí, Peter, že niektorí — v skutočnosti len veľmi málo 

jedincov, ktorí dostávajú naše Dialógy ― ti do tohto dátumu neposkytli žiadnu 

spätnú väzbu, ani pozitívnu, ani negatívnu. Si trochu zmätený a nie si si istý, či im 

naďalej zasielať tieto Dialógy, alebo nie. Obávaš sa, že pokiaľ ti nie je poskytnutá 

nejaká spätná väzba, tvoje konanie v tomto ohľade môže byť považované za 

vnucovanie. 

Uváž toto, Peter: Ani jeden z týchto štyroch jedincov ťa neinformoval, aby si ho 

prestal obťažovať zasielaním našich Dialógov, ani ti neposkytol žiadnu negatívnu 

spätnú väzbu. Ako hovoríte vo vašom ľudskom živote, žiadna správa je dobrá 

správa. Tvoja intuícia ti jasne hovorí, aby si im naďalej posielal naše Dialógy, aj 

keď nemáš k dispozícii žiadnu spätnú väzbu. Počúvaj svoju intuíciu. Pokiaľ ťa 

jednoznačne nepožiadajú, aby si s tým prestal, odporúčal by Som ti, aby si im naše 

Dialógy naďalej poskytoval. Nevieš vedome, či z ich ideí a obsahu nemajú 

prospech. 

Na druhej strane, nikdy nezabúdaj, že obrovská väčšina ľudí, ktorí dostávajú naše 

Dialógy, nielenže ti s veľkým nadšením a vďakou poskytla nanajvýš pozitívnu a 

povznášajúcu spätnú väzbu, ale poskytla ti tiež podporu, či už finančnú, alebo 

morálnu, alebo oboje. A toto Ma privádza k bodu, kde by Som sa veľmi rád k tebe 

pridal, Peter, a vyjadril Svoju osobnú vďaku, povďačnosť a ocenenie Dr. Beth Ann 

Voienovej a Dr. Ardyth Noremovej, ktoré nedávno aj v minulosti poskytli našej 

dôležitej a životnej veci veľmi štedrý finančný príspevok; Tomovi Oudalovi, ktorý 

najmenej dva – trikrát do roka poskytuje našej veci svoju štedrú finančnú podporu; 

Pearl McCallum, Helene Soderberg, Kathleen Brady, Brianovi Mullanymu, Alice 

Good a niektorým ďalším za ich zmysluplnú finančnú podporu; a všetkým 

ostatným, ktorým ich finančné ťažkosti a obmedzenia nedovoľujú, aby finančne 

prispeli, ktorí však prispievajú inými spôsobmi, ako napríklad pomocou pri 

redigovaní, preklade a morálnou podporou v našej dôležitej a rozhodujúcej práci. 

Ich podpora je, samozrejme, rovnako hodnotná a rovnako potrebná ako akákoľvek 

iná. Všetci sú potrební a veľmi oceňovaní. 

Nuž, naša diskusia by v nijakom prípade nemala byť interpretovaná ako pokus 

žiadať o finančnú alebo akúkoľvek inú podporu od kohokoľvek. Nikdy sme nikoho 

o nič nežiadali a naďalej nebudeme. Ak je však niekto zo svojho vlastného vnútra 

nabádaný, svojou vlastnou slobodnou vôľou a voľbou, aby prispel, či už finančne, 

alebo akokoľvek inak, môže tak, samozrejme, urobiť za predpokladu, že sa necíti 

byť nútený alebo tlačený žiadnymi vonkajšími alebo vnucujúcimi faktormi alebo 

ohľadmi. A toto je všetko, o čom Som chcel dnes ráno hovoriť. Môžeš sa dať do 

toho, Peter, a položiť svoje otázky v mene Kevina, fotografa, a Aleny. 
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Peter: Pretože Kevinova otázka bola predložená pred niekoľkými dňami, a 

Alenkine otázky prišli len včera, predložím Ti najskôr Kevinovu otázku, ak smiem. 

Pán Ježiš Kristus: Smieš, Peter, je správne tak postupovať. 

Peter: Kevina by zaujímala záležitosť súkromia v pozitívnom stave. Existuje tam 

nejaké, alebo, je potrebné? Jeho scenárom je, že ak niekto konvertuje do 

pozitívneho stavu a ten niekto bol trebárs vrahom alebo páchateľom znásilnení na 

planéte Nula ako ľudský tvor, či by to vedeli všetky pozitívne entity a ako by sa to 

týkalo ,každodenných‘ záležitostí tých, ktorí by prišli do kontaktu s touto, teraz už 

pozitívnou entitou. 

Pán Ježiš Kristus: Všetko to závisí od toho, ako vy všetci chápete termín 

,súkromie‘. Podľa typického ľudského chápania tento termín znamená nechávať si 

všetko pre seba a nezdieľať nič, čo jedinec považuje za svoje vlastné záležitosti, 

ktoré sa netýkajú nikoho iného. Z tohto chápania pojmu ,súkromie‘ môžete usúdiť, 

že v ľudskom živote existuje potreba tajiť alebo skrývať niečo, alebo byť diskrétny 

ohľadom niečoho. Istým spôsobom slúži súkromie v ľudskom živote určitej 

ochrannej funkcii, chrániacej vás pred možnou žiarlivosťou, závisťou, 

chamtivosťou, nepochopením a dezinterpretáciou vašej situácie a vášho osobného 

života niektorými ďalšími z ľudskej rasy. 

V tomto jednotlivom zmysle v pozitívnom stave problém súkromia nie je vôbec 

žiadny problém. Jednoducho povedané, neexistuje tam žiadna potreba takéhoto 

typu súkromia. Nezabúdajte však, že život v pozitívnom stave je založený na 

individualizácii, zosobnení a privátnosti. Každý jedinec je jedinečný a odlišný. 

Tento systém si vyžaduje usporiadanie, ktoré by každému jedincovi poskytlo 

nekonečné možnosti aktualizácie, realizácie a manifestácie svojej vlastnej 

individuality, osobnosti a jedinečnosti. Pretože každý je nekonečne iný a jedinečný, 

všetci majú nekonečne odlišné a jedinečné potreby. Na základe faktora tohto 

usporiadania je každý jedinec vo svojich potrebách úplne súkromný/osobný a úplne 

individualizovaný. 

V pozitívnom stave teda termín ,súkromie‘ neznamená potrebu utajovania alebo 

skrývania, alebo vyžadovanie si nejakých iných bezpečnostných alebo ochranných 

dôvodov, ale namiesto toho to znamená byť vo svojej vlastnej prirodzenosti, 

absolútne jedinečnej a odlišnej od prirodzenosti kohokoľvek iného. Táto špecifická 

potreba pramení z faktu, že na každého jedného jedinca bol prenesený jedinečný 

prvok, alebo aby Som bol presnejší, jeho idea z Mojej Absolútnej Prirodzenosti, 

aby tomu jedincovi poskytla jeho/jej vlastný jedinečný život a jeho jedinečnú 

manifestáciu. Toto je úplne súkromná záležitosť, ktorá je medzi Mnou a každým 

jedným jedincom. 

Ako však viete, jeden z hlavných účelov života je manifestovať tú jedinečnosť a 

individualitu alebo ideu Môjho veľmi špecifického a jedinečného prvku za účelom 

zdieľania so všetkými ostatnými jedinečnosťami a individualitami. V tejto 
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jednotlivej konotácii neexistuje alebo si nemožno predstaviť žiadnu potrebu 

súkromia na základe procesu zatajovania seba a svojej jedinečnosti niekomu 

inému, kto túži po zdieľaní a po poznaní. Taká predstava, ako tento typ súkromia, 

nebola vštepená do mysle nikoho v pozitívnom stave. Preto je každý jedinec, 

takpovediac, otvorenou knihou. 

Na druhej strane, s tými, ktorí konvertovali do pozitívneho stavu a počas bytia v 

ľudskom živote spáchali nejakú ukrutnosť a ohavnosť (napríklad vraždu alebo 

znásilnenie), je situácia trochu iná. V procese svojej duchovnej transformácie, 

potom, ako zažili plnú odplatu a trest za svoje skutky, faktorom samotného trestu a 

odplaty boli ich skutky od nich úplne odlúčené a umiestnené do Univerzality-

Toho-Všetkého alebo do Strážcu Večnosti, alebo podľa biblických termínov do 

Jazera Ohňa a Síry, kde sú držané do večnosti pre poučenie všetkých o tom, čo si 

nikdy nezvoliť a aký naveky nikdy nebyť alebo sa nesprávať, alebo nekonať. Kvôli 

faktu tohto odlúčenia sú ich skutky vymazané z ich pamätí a naveky nikdy im už 

nie sú pripomenuté alebo uvedené do ich pozornosti. Ak niekto ide do zmienenej 

oblasti kvôli poučeniu a ak sa dotyčný náhodou stretne s týmito jednotlivými 

skutkami (vraždou alebo znásilnením), zažíva samotné skutky, nie však to, kto ich 

spáchal. V tomto prípade je absolútne zachované súkromie jedinca, ktorý ich 

spáchal. 

Z tohto faktu môžete usúdiť, že v pozitívnom stave sa nikto nezaujíma o to, kto bol 

ten jedinec, ktorý spáchal také skutky, ale že boli vôbec také skutky spáchané z 

nejakých veľmi dôležitých dôvodov a pre poučenie všetkých. Toto je dôvod, prečo 

Som niekoľkokrát uviedol, že zahladím ich prehrešky a oni si na ne nespomenú. 

Toto vyhlásenie musíte chápať takým spôsobom, že tieto prehrešky budú úplne 

vymazané alebo natrvalo odstránené z dotyčného jedinca a nikto nebude vedieť 

alebo si pamätať, vrátane samotného/samotnej jedinca, že to bol/a on/ona, kto ich 

spáchal/a. 

Dôvod, prečo bolo, je a bude nutné mať takéto opatrenia, je ten, že ak by si všetci 

takí jedinci mali pamätať, čo urobili alebo aké ukrutnosti a ohavnosti spáchali, ich 

spomienky by ich neustále mučili a v dôsledku faktora viny, navodeného takými 

spomienkami, by nemohli prijať život v pozitívnom stave. Jednoducho by cítili, že 

by si v nijakom prípade nezaslúžili nič, čo by im bolo k dispozícii v živote 

pozitívneho stavu. A nielen to, ale ich vina a mučivé spomienky by nepriaznivo 

ovplyvňovali všetkých ostatných v pozitívnom stave, zmeniac pozitívny stav veľmi 

rýchlo na negatívny stav. V tom prípade by negatívny stav musel zostať naveky a 

neexistovala by žiadna možnosť pre nastolenie plnosti a kompletnosti života 

pozitívneho stavu. Toto je dôvod, prečo bolo uvedené, že nielenže zmažem všetky 

ich previnenia, hriechy a podobne, ale že ich natrvalo vymažem z ich pamätí. 

Takže, ako z tohto zjavenia vidíte, zlé a negatívne skutky života akéhokoľvek 

jedinca, spáchané počas života na planéte Nula a vo všetkých ostatných oblastiach 

Zóny Vymiestnenia a v jej Peklách, zostanú absolútne súkromné nielen pokiaľ ide 
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o všetkých ostatných, ale aj pokiaľ ide o toho jedinca samotného/samotnú. Nie je 

vôbec potrebné pamätať si ich alebo ich držať vo svojich spomienkach. 

Ak by však mala vyvstať nejaká nepravdepodobná a nemožná potreba pripomenúť 

tomu jedincovi jeho/jej skutky, tieto skutky môžu byť vždy vytiahnuté z 

Univerzality-Toho-Všetkého a jeho/jej spomienky na ne, ako aj na svoju bývalú 

identitu, môžu byť dočasne obnovené. Aby sa zachovalo úplné a kompletné 

súkromie jeho/jej prípadu, urobilo by sa to tak, že by sa ten jedinec dočasne 

umiestnil do Univerzality-Toho-Všetkého, nechajúc ho/ju spoznať jeho/jej bývalé 

ja a to, aký druh skutkov spáchal/a. A toto je všetko, čo potrebujete teraz o tejto 

záležitosti vedieť. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za toto zmysluplné a pekné vysvetlenie. Dovoľ mi 

sformulovať alebo preložiť Alenkine otázky. Sú štyri. Budem ich prezentovať 

jednu za druhou, aby som to zjednodušil. Jej prvou otázkou je: Akú súvzťažnosť 

má strach? Aký dopad má na duchovný a duševný život ľudí? Ako ovplyvňuje 

spojenie, či už vedomé alebo nevedomé, s ostatnými dimenziami a aké následky 

má na fyzickej úrovni? 

Pán Ježiš Kristus: Kvôli správnemu pochopeniu pojmu strach je nutné preskúmať 

genézu strachu. Ako vieš, strach je negatívny pocit, ktorý nemá žiadne miesto 

alebo zmysel v pozitívnom stave. V celom Mojom Novom Zjavení, ako aj v týchto 

Dialógoch, sme už diskutovali o väčšine aspektov genézy negatívneho stavu. To 

všetko sa týka aj pojmu strach. Pretože pred aktiváciou negatívneho stavu strach 

neexistoval, bolo nutné vynájsť najskôr koncept strachu ako taký; a potom, keď už 

boli koncept alebo predstava, alebo idea strachu objavené, vytvoriť určité 

podmienky, za ktorých by sa mohol strach objaviť a vžiť sa v životoch 

sentientných a nesentientných entít (zvierat). Ako by si si počínal pri produkovaní 

alebo vynachádzaní predstavy alebo idey samotného strachu? Koniec koncov, 

neexistovalo nič porovnateľné, na základe čoho a z čoho by pseudo-tvorcovia 

mohli vydedukovať takú, pre vtedajšiu dobu nezvyčajnú predstavu alebo ideu. Ako 

si pamätáš z predošlého Dialógu (73), záležitosť, pred ktorou stáli, bola separácia, 

rozdelenie, izolácia, skreslenie a odlúčenie všetkých duchovných princípov a 

princípov maskulinity a feminity a feminity a maskulinity. V procese tohto pseudo-

tvorivého úsilia sa na základe povahy samotného procesu ako vedľajší účinok tohto 

rozdelenia, separácie, atď., objavilo veľa nezvyčajných stavov, kondícií, emócií, 

myšlienok a pocitov, ktoré do tej jednotlivej doby neboli predstaviteľné alebo 

možné. Ich objavenie sa bolo do určitej miery pre pseudo-tvorcov úplne 

neočakávané. 

Táto situácia je porovnateľná s objavmi súčasnej doby, počas ktorých napríklad 

experimentovanie s nejakým typom lieku z dôvodu, kvôli ktorému je testovaný, 

neprináša požadované výsledky; takzvaným náhodným testovaním (podľa ich 

názoru) sa však jeho účinnosť a pozitívne výsledky objavia v úplne neočakávanej 

forme. Takže v našom prípade pseudo-tvorcovia, súc vynikajúcimi vedcami svojej 
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doby, dôkladne analyzovali a kategorizovali všetky novo objavujúce sa stavy, 

emócie, pocity, myšlienky či čokoľvek, čo sa objavilo v procese zmieneného 

rozdelenia. Pozorovali všetky účinky, následky, výsledky a dôsledky akéhokoľvek 

novo objavujúceho sa duševného alebo fyzického fenoménu. Predsa len očakávali 

— ako dochádzalo k procesu tohto rozdelenia — že to bude produkovať niečo 

nové, nezvyčajné a úplne neočakávané. Ako experimentovali s každým takým 

novým javom, všimli si istú emóciu, ktorá vyvolávala veľmi divné duševné a 

fyzické symptómy. Tendencia stiahnuť sa, utekať, uniknúť, triasť sa, spanikáriť, 

oháňať sa päsťami, kričať a schovať sa, a podobné stavy, sprevádzané všemožnými 

fyzickými symptómami, ktoré sa neobjavili v žiadnych iných situáciách, viedli 

pseudo-tvorcov ku klasifikovaniu tohto stavu ako strach. Tak sa zrodil a ujal strach 

v živote sentientných a nesentientných entít, ktoré sa nachádzali v negatívnom 

stave a na planéte Nula. 

Študovaním tohto pojmu boli pseudo-tvorcovia schopní vytĺcť z neho kapitál a 

prostredníctvom určitého typu genetickej a inej manipulácie a experimentovania so 

súvzťažnosťami boli schopní vyfabrikovať špecifický gén spôsobujúci vyvolanie 

strachu. Spárovali ten gén so všetkým, čo bolo cudzie a nevysvetliteľné, alebo čo 

bolo naopak dôverne známe, ale súčasne nebezpečné pre samotný pseudo-život. Z 

tohto bol vyvodený a zavedený koncept dôvernej známosti. Všetko dôverne známe, 

a nie nebezpečné, nevyvolávalo strach a potrebu vyhnúť sa tomu. Na druhej strane, 

všetko cudzie a nebezpečné vyvolávalo okamžitý strach a potrebu vyhnúť sa tomu, 

alebo ujsť od toho, alebo tomu uniknúť, alebo sa pred tým ukryť, atď. 

Dobrý príklad tejto situácie možno nájsť v tom, ako Som kráčal po mori počas 

búrky smerom k loďke s Mojimi učeníkmi. Taký jav im bol cudzí. Ľudská bytosť 

nemohla kráčať po mori. Takže museli usúdiť, že Som akýsi duch, pretože podľa 

ich názoru len duch mohol urobiť niečo také. Preto boli nesmierne vyľakaní a 

kričali od strachu. Keď si uvedomili, že som to skutočne Ja, prestali sa báť. Avšak 

Šimon Peter, aby Ma vyskúšal, sa Ma opýtal, či môže kráčať ku Mne po mori. 

Vyhovel Som tej jeho túžbe a on začal kráčať. Pretože však bol taký akt pre neho 

úplne cudzí, pocítil strach a v dôsledku toho sa začal topiť. Alebo vezmite si iný 

príklad: Spal Som v loďke (koniec koncov, mal Som predsa len ľudské telo, ktoré 

potrebovalo určitý fyzický oddych) a prepukla ohromná búrka, takmer veľkosti 

hurikánu. A teraz, taký jav im bol dôverne známy, avšak v negatívnom smere. 

Dôverná známosť tejto situácie bola spájaná s nebezpečenstvom zahynutia a 

umierania. Zobudili Ma teda, vytýkajúc Mi, že Ma nezaujíma, že všetci hynú. Ako 

vieš, postavil Som sa a prikázal Som búrke, aby sa utíšila — čo aj urobila. Ako 

však reagovali na Môj zásah? Teraz začali mať strach zo Mňa, pretože niečo také 

ako tá udalosť — Moje prikázanie búrke, aby prestala besnieť a moru, aby sa 

utíšilo — bolo pre nich vyslovene cudzie. Žiadna ľudská bytosť nebola nikdy 

schopná urobiť niečo tej povahy. 

Z tohto vysvetlenia a z týchto príkladov môžete jasne vidieť, že hoci v niektorých 

ľudských situáciách je strach považovaný za niečo, čo má ochrannú funkciu, jeho 
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duchovný a duševný účinok má negatívnu konotáciu. Zvyčajne pramení z 

neschopnosti niečo chápať a v dôsledku toho to považovať za samozrejmé. Preto 

skresľuje pravú realitu a veľmi často ju úplne falšuje. Tieto jednotlivé vlastnosti 

strachu — skresľovať, falšovať, nepochopiť a odmietať — boli účinne využité 

pseudo-tvorcami a tí ich úspešne implantovali do svojich fabrikátov, aby im tak 

zabránili v tom, aby pochopili a akceptovali pravú realitu pozitívneho stavu a jeho 

pravý život. Kvôli tomuto usporiadaniu je strach v ľudskom živote z duchovného a 

duševného hľadiska prostriedkom na skresľovanie, falšovanie a nesprávne 

chápanie pravej reality akéhokoľvek života alebo čohokoľvek iného v tej veci. S 

istotou teda môžete povedať, že strach súvzťaží so stavom skreslenia, falšovania, 

neporozumenia, odmietania, vyhýbania sa, nesprávneho chápania a duchovnej 

slepoty. Každý, kto je v stave strachu, nemôže správne komunikovať s nikým v 

iných dimenziách. A nielen to, ale strach priťahuje určité skupiny tvorov a sub-

tvorov v Peklách, ktoré sa priživujú na strachu a produkujú ho, a tiež udržiavajú 

jeho stav v každom, kto ho zažíva. Takže cez stav strachu je jedinec spojený s 

týmito typmi tvorov a sub-tvorov v Peklách, ktorí prostredníctvom strachu 

ovplyvňujú a diktujú podmienky života dotyčného ustráchanca. Kvôli faktu, že 

strach vytvára v jedincovej celkovej sústave neustále napätie a stres, jeho fyzické 

odozvy sú úplne jasné. Môže viesť k vysokému krvnému tlaku, k srdcovým 

záchvatom, k mŕtvici, k vredom a k mnohým ďalším nepriaznivým fyzickým 

stavom, z ktorých všetky môžu viesť k smrti fyzického tela jedinca. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za tento príspevok. Alenkina ďalšia otázka bola 

podľa mojej mienky obšírne zodpovedaná tak v týchto Dialógoch, ako aj v 

ostatných knihách Nového Zjavenia. Pýta sa na nasledovné: Aký je pôvod 

negatívnych myšlienok, najmä ak sú v našej mysli prítomné veľmi často, veľmi 

intenzívne a proti našej vôli? Aká je ich duchovná súvzťažnosť? Je možné sa proti 

nim brániť? Myslím, že odpoveď na túto otázku je, medziiným, obsiahnutá v 43., 

44. a 46., ako aj v niektorých ďalších Dialógoch, v Koroláriách... a v Novom 

Zjavení Pána Ježiša Krista. (najmä v kapitolách 11, 12, 13 a 16). Možno uvedené 

Dialógy neboli ešte preložené do slovenského jazyka. Chcel by Si sa aj tak venovať 

tejto záležitosti? 

Pán Ježiš Kristus: Máš pravdu, Peter; určitým spôsobom všetky knihy Môjho 

Nového Zjavenia obsahujú odpoveď na jej otázku, a najmä na to, ako odvracať 

také negatívne myšlienky. Napriek tomu si zopakujme niektoré aspekty tejto 

záležitosti. Tak, ako je to aj so všetkým ostatným v negatívnom stave, čokoľvek, čo 

obsahuje, čokoľvek, čo má jeho prirodzenosť a to, ako v ňom a v ľudskom živote 

každý funguje, nemalo nikdy miesta v pozitívnom stave, alebo o tom nikto nikdy v 

pozitívnom stave neuvažoval. Ako teda viete, negatívne myšlienky boli vynájdené 

pseudo-tvorcami pomocou dôkladnej analýzy všetkých myšlienok a ideí, ktoré sa v 

tom čase vyskytovali v mysli každého. V procese vyššie opísaného rozdelenia a 

dezintegrácie bol jedným z vedľajších účinkov toho procesu zrod negatívnych 

myšlienok a ideí. Tento fakt musíte chápať tak, že keď odstránite stav integrácie, 
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zjednotenia, jednotnosti a súdržnosti, samotným tým procesom tvoríte negatívne 

myšlienky a idey, neoddeliteľné od opaku týchto pozitívnych stavov. V určitom 

zmysle sú ,prirodzenými‘ dôsledkami takého procesu. Takto sa v tom čase zrodila 

väčšina negatívnych vecí, ak nie všetky. Od toho momentu — keď sa už zrodili — 

nastolenie životného štýlu zhodného s ich prirodzenosťou netrvalo príliš dlho. 

Pretože ľudský život je vybudovaný na predpokladoch negatívneho stavu, také 

negatívne myšlienky a idey sú hlboko zakorenené v ľudských mysliach alebo, aby 

Som bol presnejší, v ich pseudo-mysliach. Ako vieš, ohromná väčšina ľudí funguje 

len z pozície svojich pseudo-myslí. Pretože ignorujú svoje pravé mysle alebo svoje 

pravé ja a všetko odvodzujú zo svojich pseudo-myslí a ego stavov, zakorenených 

vo vonkajšku, sú naplnení len negatívnymi myšlienkami a ideami. Takže, pokiaľ 

žijete v ľudskom živote a fungujete vo svojom ľudskom tele, také negatívne 

myšlienky, idey, pocity, emócie či čokoľvek, čo máte, je nevyhnutné mať, zažívať 

a prejavovať. Pseudo-myseľ, pridaná vo svojich troch sférach k vašej pravej mysli, 

a jej tri vlastné sféry, vám ich vtierajú a vnucujú na nepretržitej báze. Na druhej 

strane, nezabúdajte, čo vám bolo povedané v Mojom Novom Zjavení o určitých 

negatívnych strážcoch a démonoch zvlášť určených, aby strážili vašu pseudo-

myseľ. Je ich doménou. Nielenže ju skutočne chránia pred čímkoľvek pozitívnym a 

dobrým, ale vkladajú do nej všetko negatívne a zlé (negatívne myšlienky a zlé 

idey), a kŕmia vás tým, a na oplátku sú zas oni kŕmení nimi. Odtiaľ teda 

nevyhnutnosť mať také negatívne myšlienky a pocity na takmer nedobrovoľnej 

báze. 

Pri mnohých príležitostiach ste boli v celom Mojom Novom Zjavení, a hlavne vo 

vyššie zmienených Dialógoch inštruovaní, ako s nimi zaobchádzať vo svojom 

každodennom živote. Kvôli opätovnému zopakovaniu: Vždy, keď vám také 

myšlienky alebo idey prídu na myseľ, ako Moji praví predstavitelia sa okamžite od 

nich dištancujte, uznajúc, že nie sú vaše, ale že sú vám vnucované proti vašej 

slobodnej vôli a voľbe. Ako vyhlasujete tento fakt, okamžite ich dávajte Mne a ja 

ich podľa potreby a čo najvhodnejším spôsobom odstránim a na vašu prosbu ich 

nahradím výlučne pozitívnymi myšlienkami a ideami. Odporúčam vám, aby ste sa 

v tejto snahe cvičili. V momente, ako vo svojej mysli zistíte také prenikanie 

negatívnych myšlienok alebo ideí, namieste ich odmietnite a okamžite ich nahraďte 

nejakými pozitívnymi myšlienkami alebo ideami. Ak budete toto cvičenie robiť 

dostatočne dlho, zbadáte, že v jednom časovom bode bude do vašej mysle vnikať 

menej a menej takých negatívnych myšlienok a ideí. Dobrou praxou je v tomto 

ohľade anulovať toto vnikanie povedaním si Novej Modlitby Pána Ježiša Krista, 

alebo prečítaním si nejakej strany z ktorejkoľvek knihy Môjho Nového Zjavenia 

alebo z týchto Dialógov. Takýto prístup nielenže bude pomáhať vám, ale aj vy 

budete pomáhať všetkým tým negatívnym entitám, ktoré vytvárajú také myšlienky 

a idey vo vašej mysli a ktoré sú na také myšlienky a idey viazané. Vidiac a 

zažívajúc váš proces v tomto ohľade, budú schopné konverzie do pozitívneho 

stavu. Ako vidíte, toto je jeden dôležitý krok k eliminácii negatívneho stavu. 
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Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za túto aktuálnu pripomienku. Ďalšia Alenkina 

otázka je o význame farieb a o ich súvzťažnostiach. 

Pán Ježiš Kristus: V tomto jednotlivom poznaní, v poznaní súvzťažností farieb, 

existuje duchovné nebezpečenstvo. Niekto by ho mohol zneužiť — a už ho aj 

zneužil. S ľuďmi je ten problém, že majú nebezpečnú tendenciu pripisovať 

objektom samotným, v tomto prípade farbám, vlastnosti alebo potenciály, ktoré 

nevlastnia. Ako bolo uvedené predtým, má ich ich súvzťažná duchovná funkcia, a 

nie objekty alebo farby samotné. Navyše, ak ľuďom zjavíte, a toto zahŕňa aj vás 

všetkých, pravé súvzťažnosti farieb, mali by tendenciu aplikovať určité farby 

nanajvýš nevhodne vo svojich životoch. Taká nevhodná aplikácia by mohla viesť k 

nebezpečným dôsledkom. Preto by bolo v tomto čase predčasné zjaviť ich pravý 

význam. Možno neskôr, keď bude situácia priaznivejšia, niektoré aspekty 

tajomstiev farieb a ich duchovných súvzťažností bude možné zjaviť. 

Peter: Chápem. Jej ďalšia a posledná otázka je vlastne prosbou o vysvetlenie. Sú 

nejaké zmeny ohľadom jedenia mäsa, ako je to opísané v Koroláriách..., alebo je 

ten opis ešte stále platný? 

Pán Ježiš Kristus: Áno, je ešte stále platný a bude vždy platný, kým žijete na 

planéte Nula. Nezabúdajte na jedno veľmi dôležité vyhlásenie, ktoré Som učinil 

počas Svojho fyzického života na planéte Nula. Nie to, čo dávate do svojich úst, 

vás poškvrňuje (toto parafrázujem) alebo vám spôsobuje problémy, ale to, čo z 

nich vychádza. Inými slovami, môžete jesť všetko, čo chcete, nech je to čokoľvek, 

ak to robíte s mierou a kvôli dodávaniu nutnej energie potrebnej pre vaše telo. 

Duchovne povedané, nič vám neškodí alebo neubližuje, ak to robíte so správnym 

prístupom, zo správnych dôvodov a so správnym úmyslom a motiváciou. Je úplne 

na vašej vlastnej osobnej a individuálnej zodpovednosti, aby ste určili, s akým 

postojom, úmyslom, zámerom a motiváciou jete, alebo sa postíte, alebo držíte 

diétu, alebo cvičíte, alebo robíte čokoľvek v tomto ohľade. Akt jedenia alebo to, čo 

jete, samostatne a samo osebe nemá žiadny význam, nezávislý od jeho účelu a 

potrieb. Vaša motivácia, úmysel, zámer, postoj a prístup — tie sa počítajú. Pretože 

sú vaše a vy ste za ne zodpovední, je to vždy medzi Mnou a vami. Preto, ak si 

želáte, môžete pristúpiť ku Mne s touto otázkou, aby Som vám pomohol určiť tento 

faktor a vytvoriť životný štýl najzhodnejší s vašimi vlastnými osobnými a 

individualizovanými potrebami. A toto je všetko, o čom dnes potrebujeme 

diskutovať. Prajem ti krásny deň. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za Tvoju ochotu znášať naše otázky. 
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Sedemdesiaty Piaty Dialóg 
 

30. apríla 1999 
 

Peter: Včera, po dokončení zaznamenávania Sedemdesiateho Štvrtého Dialógu, 

dostal som list od muža zo Slovenska, ktorého nepoznám, ktorý uviedol do mojej 

pozornosti možnú kontradikciu alebo nezrovnalosť v Novom Zjavení Pána Ježiša 

Krista. Prosí o vysvetlenie nasledovnej kontradikcie: V Úvode tej knihy je 

uvedené, že „Prirodzenosť Pána Ježiša Krista neobsahuje vôbec žiadny sklon 

čokoľvek komukoľvek prikazovať, natláčať, vnucovať, nariaďovať alebo 

kohokoľvek čímkoľvek zastrašovať.“ Avšak v kapitole druhej tej knihy, na strane 

27, Si ohľadom zmeny vo formulácii Svojej modlitby uviedol: „Z právomoci a 

nariadenia Pána Ježiša Krista...“. Chcel by Si učiniť nejaký komentár ohľadom 

tejto nezrovnalosti? 

Pán Ježiš Kristus: Áno, Peter, rád by Som učinil komentár ohľadom tohto 

zdanlivého problému alebo kontradikcie. Pozri sa na to, v akej konotácii boli 

obidve vyhlásenia učinené. V Úvode sme vytyčovali podmienku, za akej by sa mal 

každý pustiť do čítania Môjho Nového Zjavenia. Mala všeobecnú konotáciu, 

týkajúcu sa všetkých, ktorí budú schopní čítať Moje Nové Zjavenie. Také čítanie 

by sa za žiadnych okolností nemalo považovať za záväzné, vnucujúce, 

požadovačné, výhražné, súdiace, odsudzujúce a nútiace niekoho, aby niečo zmenil 

proti svojej vlastnej slobodnej vôli a voľbe. To vyhlásenie sa prihovára priamo 

ľuďom, ktorí čítajú našu knihu, vysvetľujúc im, ako by mal byť zvažovaný jej 

obsah. Netýka sa to slov tej knihy samotnej. 

Na druhej strane, vyhlásenie na strane 27 sa týka potreby zmeny formulácie toho, 

čo bolo dovtedy známe ako Modlitba Pána. Kto je autorom slov obsiahnutých v tej 

modlitbe? Ja som autorom. Ak by si napríklad ty napísal knihu a tá by bola 

následne publikovaná v prvom vydaní, a o niekoľko rokov, keď by si zvažoval 

prípad druhého vydania, by si sa ocitol pred potrebou zmeniť určité slová alebo 

formulácie, možno dokonca vynechať alebo dodať niečo, atď. Kto má právomoc 

urobiť akékoľvek zmeny v tvojej knihe? Ty máš tú právomoc a z pozície svojej 

vlastnej právomoci dávaš príkaz svojmu vydavateľovi a nakladateľovi, aby zmenil 

formuláciu na niektorých miestach tvojej knihy. Tvoj príkaz sa týka len a len 

obsahu alebo formulácie tej knihy. V žiadnom prípade neprikazuješ alebo 

nenariaďuješ svojmu nakladateľovi a vydavateľovi, aby zmenili svoj vlastný 

spôsob života alebo to, ako sa správajú, hovoria, obliekajú alebo žijú svoj život vo 

všeobecnosti, alebo to, aký majú vzťah k tvojej knihe vo všeobecnosti. Tvoj príkaz 

alebo nariadenie sú teda vydané a týkajú sa v skutočnosti len teba samotného, ako 

autora tvojej knihy. Netýkajú sa nikoho iného, pokiaľ ide o jeho/jej vlastné 

správanie a životný štýl. Takto musíte chápať a interpretovať zmienený zdanlivý 

rozpor. Tvoja odpoveď autorovi zmieneného slovenského listu bola správna. 
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Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za Tvoje vysvetlenie a potvrdenie. V ten istý deň 

som dostal e-mail zo Slovenska, pýtajúci sa na filozofiu a význam hnutia new age. 

Nejaký komentár ohľadom toho? 

Pán Ježiš Kristus: Nuž, vo všetkých knihách Môjho Nového Zjavenia bolo veľa 

vecí povedaných a vysvetlených o tom hnutí. Napríklad tvoj článok, Peter, 

obsiahnutý v Koroláriách..., o „Kurze zázrakov“, čo sa považuje za vrchol hnutia 

new age, je dobrou ilustráciou a vysvetlením niektorých aspektov toho hnutia a 

jeho duchovného nebezpečenstva pre tých, ktorí prijímajú a nasledujú jeho učenia. 

Ako bolo uvedené v jednom z predošlých Dialógov, toto hnutie môžete považovať 

za reakciu a vzburu proti dogmatickým, rigidným a reštriktívnym ideológiám 

napríklad tradičného kresťanstva a islamu. Aj za vzburu proti nebezpečenstvu 

predstavovanému atómovým vekom, proti environmentálnemu zneužívaniu, 

využívaniu a katastrofám, proti používaniu všemožných druhov umelých prísad 

pri spracovaní potravín, pri pestovaní plodín a v krmovinách a pri podobných 

záležitostiach. Vo všeobecnosti je to vzbura proti starému životnému štýlu, proti 

spôsobu, akým ľudia žili svoje životy a proti spôsobu, akým zaobchádzali jeden 

s druhým, a najmä so svojím životným prostredím. 

Vo svojej filozofickej činnosti sa hnutie new age obrátilo na niečo, čo bolo buď 

nedostupné, alebo to bolo zakázané, alebo posudzované ako nevhodné pre západnú 

kultúru. Členov a zakladateľov toho hnutia fascinovala novosť a tajomnosť niečoho 

neznámeho alebo do určitého momentu nedostupného. Pretože jediná známa 

filozofia a náboženstvo, ktoré im boli do toho momentu dostupné, bola filozofia 

západného typu a kresťanstvo, v podstate sa od nich odvrátili preč a obrátili sa 

k východným, mystickým učeniam, obsiahnutým napríklad v budhizme, hinduizme 

a v niektorých ďalších východných náboženstvách a takzvaných duchovných 

učeniach. Ich filozofia teda v podstate vychádza z týchto typov učení, prevzatých a 

prispôsobených potrebám typického západného muža/ženy. 

Ako vieš, nahradenie kresťanstva a západnej filozofie východnou filozofiou príliš 

veľa nemení na veciach duchovnej pravdy a na tom, ako je ponímaná, vnímaná, 

chápaná a praktizovaná. Sú dogmatické, ritualistické a doslovné. Preto sú všetky 

povrchné, vonkajšie a duchovne slepé. Všetky obsahujú vo svojej filozofii jedine 

skreslenia a lži. 

Čo teda doteraz dosiahlo hnutie new age? Nahradilo jeden dogmatický, 

ritualistický a vonkajší prístup iným. A nielen to, ale v určitom zmysle sa ešte viac 

než predtým odvrátilo od pravých vnútorných duchovných faktorov k 

ritualistickým, externým faktorom. Vložilo všetky hodnoty, účel a význam života 

do niečoho, čo v sebe a samo osebe nemá žiadny význam, hodnotu a účel. 

Príkladom tohto je používanie veľmi zvláštnych, takzvaných organických potravín 

a diét, používanie farieb, používanie aróm, používanie určitých typov vôní, 

magnetov, byliniek, nerastov a mnohých ďalších podobných prostriedkov, ktoré 
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nemajú na nikoho a na nič žiadny duchovný účinok, ale len robia radosť vreckám 

ich výrobcov. Nesprávne pripisujú týmto produktom niečo, čo tieto neobsahujú — 

vyliečenie zo všetkých chorôb negatívneho stavu bez toho, aby uznali, že 

negatívny stav vôbec existuje. 

Ako si pamätáš z Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista, bolo tam naznačené, že 

jedným z hlavných aspektov filozofie new age je jej dôraz na láske bez múdrosti. 

Nebezpečenstvo tohto prístupu je jasné: Láska bez múdrosti je slepá. Nie je 

schopná vidieť skutočné korene ľudských problémov a prirodzenosť negatívneho 

stavu. Kvôli tomu majú nasledovníci new age tendenciu popierať, že niečo také 

ako negatívny stav so všetkými svojimi Peklami vôbec existuje. 

V jednom z predošlých Dialógov sme už obšírne diskutovali o používaní 

netradičných liečebných prístupov ľuďmi new age. Nie je nutné to tu opäť 

opakovať. Preto dotyčného jedinca zo Slovenska, ktorý položil túto otázku, 

odkazujem na tento jednotlivý Dialóg, aby si osviežil pamäť. 

Vo vašom konkrétnom prípade sa vám ako Mojim pravým predstaviteľom 

naliehavo odporúča, aby ste sa nezaoberali ničím, čo sa týka hnutia new age a aby 

ste sa nedali oklamať jeho duchovne nebezpečnou filozofiou. Samozrejme, ako 

vždy, je to na vašej vlastnej slobodnej vôli a voľbe riadiť sa, alebo sa neriadiť touto 

radou. V jednom z predošlých Dialógov už bolo vysvetlené, prečo je to 

nebezpečné, a najmä prečo je ohromne nebezpečné miešať idey Môjho Nového 

Zjavenia s ideami a praktikami hnutia new age. Opäť, každého odkazujem na ten 

jednotlivý Dialóg. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za túto aktuálnu pripomienku. Vždy sa divím, 

prečo dokonca aj naši vlastní ľudia, tí, ktorí čítajú a praktizujú Tvoje Nové 

Zjavenie, sa toľko zaoberajú týmito typmi hnutí. Pripadalo by mi úplne 

samozrejmé, že po niekoľkonásobnom prečítaní si Tvojho Nového Zjavenia by mal 

byť každý schopný mať všetky nutné odpovede na tieto typy otázok a jasne vidieť, 

aké sú také hnutia zbytočné a duchovne nebezpečné. Čo sa deje s našimi ľuďmi, že 

nielenže sa zaoberajú týmito hnutiami, ale niektorí z nich dokonca praktizujú ich 

metódy a predávajú ich produkty? 

Pán Ježiš Kristus: Nuž, Peter, nezabúdaj, že tie hnutia alebo to, čo sľubujú a 

obsahujú vo svojej filozofii, môže byť veľmi očarujúce a lákavé. V mnohých 

prípadoch by sa na základe používania ich produktov mohol tiež niekto začať cítiť 

fyzicky svieži, silnejší a zdravší. Takto je nastavená pasca negatívneho stavu. Ako 

ty rád hovoríš, Peter, aj keď je negatívny stav šialený, nie je hlúpy. Ako pôsobí, 

aby pritiahol ľudí na svoju stranu a následne ich chytil do svojich pazúrov? Tak, že 

učiní veci, čo sa týka ich vlastností, účinnými, očarujúcimi, krásnymi, lákavými a 

príjemnými. Inak by sa nikto nedal ich tvrdeniami oklamať. 

Ako si jasne pamätáš, aby bol negatívny stav efektívny, čo sa týka jeho funkcie a 

ilustrácie, potrebuje byť milovaný. Niekto ho musí milovať, aby mohol žiť, 
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prekvitať a šíriť sa. Ak by sa mal negatívny stav svojim nasledovníkom javiť tak, 

ako ho vykresľuje napríklad katolícka cirkev, ako veľmi odporný, úbohý, príšerný, 

odpudivý, opovrhnutiahodný a s vražednou démonickou tvárou, nikto by sa nikdy 

nedal na jeho vec nalákať. Prefíkanosť negatívneho stavu nie je v tom, že je taký, 

ale že je presne opačný. Jeho prirodzenosť bola formovaná takým spôsobom, aby 

bolo veľmi ľahké a pohodlné prijať všetky jeho tvrdenia. Inak by nemal ako prežiť 

a manifestovať svoju pravú prirodzenosť. Myslíš si, že Satan alebo diabol vyzerá 

tak, ako ho zobrazujú všetci tí početní umelci, autori kníh a filmoví producenti na 

vašej planéte? Absolútne nie! Pred svojimi nasledovníkmi vyzerá fakticky ako 

jedna z najkrajších osôb, aké by ste si kedy mohli predstaviť alebo zažiť. 

Samozrejme, hovoríme tu o vzhľade pseudo-tvorcov, ktorí boli pomenovaní takými 

menami ako Satan a diabol. 

Čo musíte v tomto ohľade pochopiť, je to, že vnútorný, duchovný stav takzvaného 

Satana alebo diabla je skutočne taký, ako ho vyobrazujú na vašej planéte vo vašich 

umeleckých dielach, filmoch, knihách a televíznych programoch. Navonok je to 

však úplne iný príbeh. Čo myslíš, prečo je jedným z najdôležitejších faktorov 

života negatívneho stavu, na ktorom tento stojí a padá, sústreďovanie sa všetkého 

na vonkajší vzhľad a posudzovanie všetkého podľa vonkajšieho vzhľadu, a nie 

podľa vnútorných stavov, dispozícií a rozpoložení? Presne kvôli tomu — aby 

mohol byť akceptovaný a milovaný. Inak by nemal žiadne iné východisko, než 

biedne zlyhať vo svojom úsilí nastoliť a manifestovať svoj pseudo-život. 

Tento fakt je ďalším príkladom genézy negatívneho stavu. Ako vieš, aby sa 

negatívny stav aktivoval, bolo nutné prekročiť a porušiť základné pravidlo, princíp 

a zákon, na ktorom je založené Moje Stvorenie — že stav vnútra je počiatočným 

bodom, z ktorého všetko ostatné pokračuje a stáva sa svojím vlastným procesom. 

Kvôli tomuto pravidlu sa počíta stav vnútrajška a to, čo obsahuje alebo ako vyzerá 

vo svojej pravej prirodzenosti. 

Za uplatňovania tohto pravidla by však nebolo možné aktivovať negatívny stav v 

žiadnom z jeho aspektov. Takže, aby sa utajilo, čo by sa stalo, keby sa aktivoval 

negatívny stav alebo ako by vyzeral jeho vnútorný stav, bolo nutné zablokovať 

schopnosť všetkých účastníkov v jeho živote vidieť, rozlíšiť, brať do úvahy a 

chápať stav vnútrajška. Ak možno pravú hodnotu pozitívneho stavu nájsť len v 

stave vnútrajška, a z neho vo všetkých jeho ďalších deriváciách, nachádzajúcich sa 

vo vonkajšku alebo medzi tým, potom zjavne pravá hodnota negatívneho stavu 

musela byť vložená do vonkajška a z tej pozície aj do všetkých jeho derivácií. Ak 

zablokujete cestu k vnútrajšku, nemáte v tej veci inú možnosť než, po prvé, 

poprieť, že čokoľvek vnútornej alebo internej povahy vôbec existuje, a po druhé, 

odvodzovať všetko a vkladať všetky svoje nádeje, poznanie, chápanie či čokoľvek, 

čo máte, do jedinej veci, ktorú považujete za skutočnú — do vonkajška alebo 

zovňajška, alebo do toho, čo vidíte, počujete, cítite, vnímate čuchom a hmatáte 

svojimi vonkajšími zmyslovými orgánmi. Všetko ostatné by bolo pre vás 

nehmotné. 
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Urobíte teda všetko v negatívnom stave navonok krásne, atraktívne, rozkošné a 

príjemné pre všetky vaše zmysly. Tak by ste získali tendenciu obdivovať všetko, čo 

sa prezentuje vašim zmyslom. A nielen to, ale všetko by ste to pripísali Mne, akoby 

to bolo Moje Stvorenie, považujúc Ma za Pôvodcu toho všetkého. Za takého 

predpokladu by vás nikdy ani zďaleka nenapadlo, že to, čo sa vám prezentuje, v 

skutočnosti nemá žiadnu účasť v pozitívnom stave a z pozitívneho stavu, a teda zo 

Mňa a vo Mne. Toto je pravda najmä vtedy, ak sú vám všetky tieto veci 

prezentované v Mojom Mene. Ako by ste o tom mohli pochybovať? Alebo, ako by 

ste mohli odmietnuť prijať realitu všetkého toho, čo je vašim zmyslom 

prezentované pod Mojím Menom? Takto bol negatívny stav schopný mnohých 

zviesť a chytiť do pasce svojho pseudo-života. Týmto usporiadaním dostal 

negatívny stav všetkých svojich nasledovníkov do pevného a nehybného 

postavenia, aby videli len veci na scéne, bez toho, aby vôbec vedeli, že pravá 

realita všetkého je za scénou. 

Majúc tieto správne poznatky a majúc vysvetlenie, ako negatívny stav funguje, 

majúc tiež všetky ostatné náležité a správne poznatky a objasnenie jeho 

prirodzenosti a jeho genézy, ako Moji praví predstavitelia ste uvádzaní do pozície 

jasného prekuknutia všetkých jeho ponúk, zvádzaní a sľubov. Tento fakt vám dáva 

schopnosť vidieť veci za scénou a ignorovať, čo sa deje na scéne. Takým konaním, 

trénujúc sa vo vnímaní všetkého z tejto náležitej perspektívy, budete schopní 

vzdorovať vplyvu negatívneho stavu na vás a už vás viac nebudú priťahovať a 

nebudete sa zaoberať žiadnymi jeho hnutiami, ako je napríklad hnutie new age. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za toto spresnenie. Dr. Ardyth Noremová kladie 

nasledovnú otázku: Reagujúc na biedu negatívneho stavu a na jeho súčasné 

rozpoloženie, ako Ty a bytosti pozitívneho stavu pociťujete a ako reagujete na 

súčasné okolnosti? Okrem toho, je pre nás ako pre Tvojich pravých predstaviteľov 

vhodné zažívať tento hlboký smútok, vzhľadom k našej spoločnej úlohe 

manifestovať v tomto čase a na tomto mieste Tvoju Prirodzenosť a pozitívny stav? 

Pán Ježiš Kristus: Odpoveď na túto otázku by mala byť jasná z našej 

predchádzajúcej diskusie o prirodzenosti pozitívneho stavu a o Mojej 

Prirodzenosti. Ako si pamätáš, prednedávnom Som vás informoval, že počas 

súčasného pokračujúceho posunu sa uskutočnili určité presuny atribútov Mojej 

Absolútnej Bezpodmienečnej Lásky a Absolútnej Múdrosti, a následne ich 

aplikácie v životoch členov pozitívneho stavu. V súčasnosti je všetok dôraz 

kladený na tie aspekty, ktoré boli označené ako milosrdenstvo, súcit, empatia, 

pochopenie, akceptovanie a odpustenie. 

Čo vám hovoria tieto atribúty? Naše postavenie, myšlienky, pocity či čokoľvek, čo 

máme v tomto ohľade, pokiaľ ide o všetky ukrutnosti, ohavnosti, bolesti, utrpenie a 

všetko ostatné v živote negatívneho stavu a v ľudskom živote na planéte Nula, je 

určené vyššie uvedenými atribútmi. Pozrite sa na to takto: Ak plne chápeme, prečo 

musí byť niečo tak, ako je, a prečo sa to deje tak, ako sa to deje a bude diať v 
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negatívnom stave a v ľudskom živote, potom sme schopní plne a kompletne prijať 

nutnosť odvíjania sa a manifestácie toho všetkého. Ak poznáte, po prvé, dôvod 

toho všetkého, a po druhé, ak ste si vedomí dobrovoľného, dočasného a 

pominuteľného statusu všetkých, ktorí sa zúčastňujú života negatívneho stavu a 

ľudského života a všetkých jeho útrap, bolesti a utrpenia, potom je v tomto ohľade 

náš postoj ovplyvnený naším totálnym súcitom, empatiou, milosrdenstvom a 

odpustením. Koniec koncov, bolo na každého slobodnej vôli a voľbe, či začne 

tento typ pseudo-života. Nikto nebol do ničoho tlačený alebo nútený. 

Ak vezmete do úvahy fakt, že každý, kto spočiatku dobrovoľne súhlasil s 

aktiváciou a následne s účasťou v pseudo-živote negatívneho stavu a v typickom 

ľudskom živote, tak učinil s veľkou radosťou, potešením a eufóriou, vediac, že tým 

nesmierne prispeje do zásobárne poznania o akomkoľvek inom živote, než je život 

pozitívneho stavu, a že jeho negatívne zážitky budú nápomocné pri konečnom 

volebnom úsilí a rozhodovaní za účelom aktivácie plnosti a kompletnosti života 

pozitívneho stavu, potom by bolo totálne a úplne nadbytočné, neproduktívne a 

márne byť smutný alebo pociťovať zármutok ohľadom čohokoľvek, čo sa odohráva 

v pseudo-živote negatívneho stavu a v ľudskom živote. Z našej strany by to bolo 

mrhaním vzácnej energie, ktorá musí ísť niekde inde — do niektorých dôležitejších 

prípadov. 

S vaším pohľadom je ten problém, že sa na všetko, čo sa deje okolo vás, pozeráte z 

pozície vášho vonkajška, vidiac, ako sa to všetko javí, a nie ako to skutočne je. 

Opäť tu vyvstáva záležitosť pozerania sa na všetko tak, ako sa to odohráva na 

scéne; a nie tak, ako a prečo sa to skutočne odohráva za scénou. Vo vašej pozícii, 

pretože ste ešte stále v ľudskej koži, nie je také ľahké ignorovať vonkajšie 

vnímanie a na ňom založenú vonkajšiu reakciu na všetko, čo sa deje okolo vás. 

Ľudská časť vašej prirodzenosti, pretože vnímať tak a reagovať tak je 

neoddeliteľné od jej štruktúry, nemá iné východisko, než cítiť bolesť a biedu 

utrpenia, ktoré neustále sprevádzajú ľudský život a život negatívneho stavu. Avšak 

vo vyššom zmysle, alebo za scénou, je to všetko len ilúzia. Na duchovnej úrovni 

každého účastníka v tom type pseudo-života je situácia úplne iná. Bolesť, trápenie, 

utrpenie a všetko ostatné, tak neoddeliteľné od prirodzenosti negatívneho stavu, je 

pociťované a manifestuje sa len vo vonkajšku. Vo vnútrajšku, na duchovnej úrovni, 

kvôli správnemu chápaniu a na ňom založenom následnom prijatí nutnosti prejsť 

tým všetkým, také nepriaznivé zážitky nie sú vnímané ako bolesť, trápenie a 

utrpenie, ale ako proces učenia sa, ilustrácie, demonštrovania a manifestácie toho, 

aký nebyť, ako nepociťovať, ako sa nesprávať a ako nežiť svoj život vo 

všeobecnosti. Tento faktor je jedným z najdôležitejších pri budovaní základu pre 

spasenie všetkých, ktorí sú a ktorí budú účastníkmi v tomto pseudo-živote. 

Pretože ako Moji predstavitelia, nie ako typickí ľudia, máte poznanie a vysvetlenie 

všetkých týchto faktorov zjavených vám v Mojom Novom Zjavení, a pretože máte 

odzrkadľovať postoj a životný štýl pozitívneho stavu a Môj Postoj vo vašom 

relatívnom stave, prosím vás, aby ste sa trénovali v zaobídení sa bez takých emócií, 
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ako je smútok nad všetkým, čo vidíte a zažívate v ľudskom živote. Také emócie by 

vám alebo komukoľvek, na koho je ten smútok orientovaný, nepomáhali. 

Nakoniec, smútok je negatívna emócia. Logicky povedané, tým, že ste smutní, 

podporujete negatívny stav. Namiesto toho nahraďte svoj smútok a podobné 

emócie milosrdenstvom, súcitom, empatiou, pochopením, akceptovaním a 

odpustením. Tým budete uprostred negatívneho stavu a ľudského života 

manifestovať život Môjho Pozitívneho Stavu a Môj Život. A toto je presne to, 

kvôli čomu ste tu — aby ste to manifestovali. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za tieto milé slová. Je dnes ešte niečo? 

Pán Ježiš Kristus: Rado sa stalo, Peter. Nie, dnes už nič. Choď a postaraj sa o 

niektoré ďalšie dôležité veci. Prajem ti príjemný deň. 

 



- 583 - 

Sedemdesiaty Šiesty Dialóg 
 

2. mája 1999 

 

Peter: Než sa dnes ráno budeme venovať akýmkoľvek otázkam, môžem Ťa 

pokorne poprosiť, aby Si trochu viac rozviedol tému o Satanovi alebo diablovi 

javiacom sa svojim nasledovníkom navonok ako krásny, a súc skutočne taký z 

pozície vonkajšieho pozorovania, ktorej sme sa venovali v Sedemdesiatom Piatom 

Dialógu? 

Pán Ježiš Kristus: Celkom iste, Peter. Nie je to len Satan alebo diabol, alebo to, s 

čím tieto termíny duchovne súvzťažia, kto sa svojim nasledovníkom javí ako 

krásny, atraktívny a veľmi milý, ale oni všetci navzájom a aj sami sebe sa takto 

javia. Musíte veľmi jasne pochopiť, že prirodzenosť negatívneho stavu je založená 

na všetkom vonkajšom a na zdaní. Keď dôkladne analyzujete význam slova 

„zdanie“, nutne dospejete k záveru, že jeho význam značí, že niečo, čo sa javí 

určitým spôsobom, nie je nutne také v pravej realite svojej prirodzenosti. 

Dôvod, prečo sa všetci v negatívnom stave javia tým spôsobom, je ten, že ak 

separujete, oddelíte a odpojíte stav svojho vnútrajška od stavu svojho vonkajška, 

vonkajšok sa javí, akoby mal život samostatne a sám osebe, nezávisle od stavu 

svojho vnútrajška. Také zdanie umožňuje komukoľvek, aby premietal podobu 

svojho zjavu ako krásnu, žiaducu, atraktívnu a milú. 

Ešte raz, ide tu o rozdiel medzi prirodzenosťou pozitívneho stavu a prirodzenosťou 

negatívneho stavu. Ak chcete prísť s ideou negatívneho stavu ako takou a ak chcete 

aktivovať a nastoliť život negatívneho stavu, nemáte v tejto veci žiadnu inú voľbu, 

než sa odchýliť od spôsobu, akým je štruktúrovaný život pozitívneho stavu. Inak 

by ste skončili posilňovaním pozitívneho stavu. Takže, ak je život pozitívneho 

stavu zakorenený vo vnútrajšku alebo v stave vnútra a ak všetko ostatné postupuje 

z toho smeru k svojej externej alebo vonkajšej manifestácii, potom musíte logicky 

postupovať v opačnom smere. Aby ste to urobili, potrebujete oddeliť stav 

vonkajška, ktorý pochádza zo stavu vnútrajška, a urobiť to tak, aby vyzeral 

nezávislý a odlišný od stavu vnútra. 

Pretože však v podstate nič externej alebo vonkajšej povahy nedokáže alebo 

nemôže existovať bez svojho vnútrajška alebo vnútra, urobíte to tak, aby sa to 

javilo ako nezávislé a odlišné od čohokoľvek alebo kohokoľvek. Prehlásite, že to 

má život samostatne a samo osebe, bez akéhokoľvek spojenia s niekým alebo 

niečím. Súčasne zablokujete akýkoľvek jasný a vedomý prístup k čomukoľvek 

vnútornému alebo k stavu vnútra. Tým umiestnite každého vo svojej ríši a pod 

svojím vplyvom do pozície jedinej voľby — posudzovať všetko a všetkých podľa 

stavu ich zovňajšieho alebo vonkajšieho, alebo externého zdania. Nech je v tomto 

prípade stav vášho vnútrajška akýkoľvek, keďže k nemu nemáte žiadny vedomý 

prístup, ste schopní manipulovať so svojím vonkajším zjavom tak, ako chcete. 
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Čo sa však stane, ak prinesiete svetlo pozitívneho stavu do negatívneho stavu? 

Kvôli faktu, že život pozitívneho stavu je založený a zakorenený v stave vnútrajška 

alebo vnútra, a pretože pravá realita všetkého a každého je v takom stave, keď 

zaplavíte svojím stavom-svetlom všetko, čo je v stave zdania-vonkajška, zdanie sa 

rozloží a vaša pravá a rýdza prirodzenosť alebo váš stav vnútra vyjde na svetlo. V 

tomto stave už viac nevyzeráte krásne, ale realitou sa stane vaša opačná a odlišná 

prirodzenosť. Toto vyhlásenie máte chápať tak, že ak ste voči niečomu v opozícii, 

nemôžete vyzerať alebo byť ako to niečo. Prirodzenosť pozitívneho stavu je krása 

sama osebe a ako taká. A pretože pozitívny stav je stavom vnútrajška, stav 

vnútrajška je tým, čo určuje podmienky, za akých a na základe ktorých je 

definovaná, ponímaná a vnímaná krása. Takže v tomto zmysle je krása vždy 

stavom vnútrajška, ktorý sa premieta aj do stavu vonkajška. Toto je stav integrácie, 

zjednotenia a jednoty všetkého, čo má prirodzenosť pozitívneho stavu. 

Takže, ak je prirodzenosť pozitívneho stavu taká, potom je na základe logiky 

faktora opozície negatívny stav vo svojej podstate a obsahu alebo vo svojom 

vlastnom stave vnútrajška odporný a odpudzujúci. Pretože je však negatívny stav 

vždy v stave separácie, oddelenia a odlúčenia od svojho vlastného stavu vnútrajška, 

je schopný stanoviť, ako bude vyzerať vo svojom stave vonkajška. Nakoniec, jeho 

vonkajší vzhľad sa javí, akoby mal svoj vlastný život, nezávislý od čohokoľvek a 

kohokoľvek. Vo svetle pozitívneho stavu sa toto ,javí sa‘ úplne stratí a objaví sa 

alebo vyjde do popredia pravý stav jeho vnútrajška. ,Javí sa‘ je ilúziou, ktorá 

vyzerá, akoby mala svoju vlastnú realitu. Takže v tomto zmysle všetko v 

negatívnom stave, ako aj samotný negatívny stav, nie je ničím iným než ilúziou. 

Ak vložíte zmysel všetkého do zdania, žijete život ilúzií. V tom prípade nemáte 

žiadny pravý život. Taká je prirodzenosť negatívneho stavu. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za toto spresnenie. Ako dobre vieš, už niekoľko 

dní mám na mysli niektoré veľmi ťaživé myšlienky. Pozerajúc sa a analyzujúc 

charakter a obsah niektorých otázok, ktoré čitatelia týchto Dialógov a Tvojho 

Nového Zjavenia vo všeobecnosti kladú, uvažujem, či skutočne čítali všetko 

obsiahnuté v Tvojom Novom Zjavení, alebo ak to čítali, či správne poňali alebo 

pochopili jeho idey, alebo či bol ich prístup k jeho čítaniu príliš povrchný a príliš 

plytký. Prepáč mi, prosím Ťa, ak odsudzujem. Nemám to vôbec v úmysle. Vezmi 

do úvahy fakt, že Tvoje Nové Zjavenie sa zaoberá, okrem mnohých iných nanajvýš 

dôležitých a nanajvýš významných záležitostí, záležitosťou negatívneho stavu, jeho 

pôvodom, genézou, aktiváciou, vývojom, prirodzenosťou a všetkými ostatnými 

faktormi tvoriacimi jeho pseudo-život. Táto jednotlivá téma plynie všetkými 

knihami Tvojho Nového Zjavenia od úplne prvej (Základy ľudskej duchovnosti) 

až po tieto Dialógy. Myslel by som si, že ak táto téma tak prevláda v týchto 

knihách, že bude veľmi ľahké vydedukovať alebo učiniť závery o mnohých 

veciach, týkajúcich sa pôvodu, účelu a zaobchádzania s takými vecami, ako sú 

napríklad negatívne myšlienky, emócie, činy, správanie, vzťahy, prirodzenosť ľudí, 

ich lákadlá, ich životný štýl a všetky podobné negatívne faktory, ktorými je 
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negatívny stav a ľudský život tak veľmi a tak rozsiahle presýtený. A predsa, sme 

tam, kde sme boli, otázky tejto povahy sa neustále hrnú a prichádzajú k nám. Čo sa 

tu deje? Zabúdam na niečo? Prosím Ťa, pomôž mi očistiť si myseľ od týchto 

ťaživých myšlienok. 

Pán Ježiš Kristus: Nuž, Peter, zabúdaš na jednu dôležitú vec. Ako je 

štruktúrovaná ľudská myseľ a jej schopnosti chápania? Je štruktúrovaná na základe 

obmedzení, predpojatosti, jednostrannosti a selektívnej pozornosti. Okrem toho, 

všetky aspekty jej pamäti sú poruchové a zábudlivé. Ľahko zabudnete všetko alebo 

takmer všetko, čo čítate alebo počujete, alebo vidíte. A ak si niečo pamätáte, veľmi 

často je väčšina z toho skreslená alebo prekrútená takým spôsobom, že to odráža 

veľmi málo z toho, ako to skutočne bolo alebo ako sa to odohralo. Spomínaš si, čo 

sa stalo včera? Po prečítaní niekoľkých Dialógov si sa následne pri svojom 

rozhovore s Glóriou sťažoval, že si nepamätáš ani jediné slovo obsiahnuté v tých 

Dialógoch, akoby si ich nikdy nebol čítal alebo zaznamenával. A ty si 

zaznamenávačom týchto Dialógov! Ak ty, ktorý zapisuješ naše Dialógy a všetky 

ostatné knihy Môjho Nového Zjavenia, si sa chytil do tejto pasce, nastavenej vám 

všetkým tak pekne silami negatívneho stavu, o čo skôr by mohol v rovnakej 

nepriaznivej situácii ako ty skončiť niekto iný? Chápeš Ma? Takže nebuď 

frustrovaný a nerob si starosti s týmto javom, ale namiesto toho Mi predlož všetky 

také otázky. Dovoľ, aby som Ja rozhodol, či by mali byť zodpovedané, alebo nie. 

Na druhej strane, je veľmi dôležité, aby každý, kto chce predložiť také otázky na 

naše zváženie, predtým, než predloží svoje otázky, dôkladne prešetril a preskúmal, 

z akých dôvodov, s akým úmyslom a motiváciou a za akým účelom je plánované 

položenie takých otázok. Predovšetkým, majú také otázky skutočne multivesmírny 

význam? Môžu skutočne prispieť k zásobárni poznania, ktoré by bolo prospešné a 

užitočné pre všetkých? Je niečo v pozadí kladenia týchto otázok, čo vychádza z 

čisto osobných, stavom ega poháňaných potrieb? Mohli by byť také otázky 

zodpovedané jednoducho opätovným prečítaním si týchto Dialógov a ostatných 

kníh Môjho Nového Zjavenia, starostlivejším a pozornejším než predtým, pretože 

odpovede na ich otázky sú v nich fakticky obsiahnuté? 

V skutočnosti a fakticky by ste mohli ľahko a správne usúdiť, že odpovede na 

všetky otázky, ktoré boli až doposiaľ položené, ako aj na otázky, ktoré budú 

položené, sú buď obsiahnuté priamo vo všetkom, čo bolo doteraz napísané a 

zaznamenané, alebo môžu byť z toho logicky vydedukované. 

Nanešťastie, nie je to také jednoduché, keď uvážiš štruktúru a dynamiku ľudskej 

mysle. Nezabúdaj, že všetko v ľudskom živote, pretože je to založené na pseudo-

princípoch negatívneho stavu, je externalizované a materializované (v zmysle 

hmoty alebo pevnosti!). Preto sa na základe samotnej tejto povahy očakáva, že 

všetko bude prichádzať od niekoho alebo niečoho, čo má veľmi jasnú a všetkými 

vonkajšími zmyslami rozoznateľnú, pevnú alebo kompaktnú prítomnosť v čase a 

priestore. 
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Kvôli tejto geneticky zakódovanej tendencii ľudskej prirodzenosti niektorí z vás 

veľmi často očakávajú alebo môžu vnímať negatívny stav, ako i pozitívny stav, ako 

akúsi tuhú, vnímateľnú a hmatateľnú entitu, ktorá do vás búši z vášho vonkajška 

všetkými tými negatívnymi myšlienkami, pocitmi, emóciami, postojmi, správaním, 

činmi a mnohými ďalšími podobnými negatívnymi kondíciami. Ako teda podľa 

tejto ilúzie vidíte, taká entita je časopriestorovo viazaná, pretože podľa vášho 

ponímania je tam vonku, v akejsi blízkosti k vášmu vlastnému času a priestoru, 

ovplyvňujúc váš život pozitívnym, respektíve negatívnym spôsobom. 

Ak je vaše vnímanie a chápanie týchto faktorov zjavnou ilúziou, čo je potom v 

tomto prípade vlastne negatívny stav a pozitívny stav? Je to niečo hmatateľné, 

materiálne (v zmysle hmoty), objektívne, časopriestorovo viazané, žijúce nezávisle 

od vás a vášho života? Ako definujete tieto pojmy? 

Ani pozitívny stav, ani negatívny stav nesídlia niekde tam vonku, umiestnené a 

nachádzajúce sa ďaleko od miesta, kde ste alebo sídlite vy. Sú vo vás, vo vašom 

vnútri, s vami a okolo vás. V tomto zmysle ich môžete definovať ako stavy, 

spôsoby a kvalitu svojho myslenia, chcenia, správania, konania, nadväzovania 

vzťahov a pocitov voči sebe, ostatným a všetkému ostatnému. Sú vecou vášho 

postoja, úmyslu a motivácie. Ak teda dovolíte, aby ste mali negatívne myšlienky, 

negatívne pocity, negatívne správanie, negatívne vzťahy a konali negatívne, potom 

negatívny stav je vo vás a vy ste negatívny stav; potom v tom prípade je diabol vo 

vás a vy ste v diablovi (alebo s čím súvzťaží!). Na druhej strane, ak dovolíte, aby 

ste mali pozitívne myšlienky, pozitívne pocity, pozitívne správanie, pozitívne 

vzťahy a konali pozitívne, potom pozitívny stav je vo vás a vy ste pozitívny stav; 

potom v tom prípade som Ja vo vás a vy ste vo Mne. Ako vidíte z tejto definície a 

opisu, všetky aspekty, charakteristiky, črty, atribúty, ako aj všetko ostatné tak v 

pozitívnom stave, ako aj v negatívnom stave, nie sú niekde tam vonku, pripravené 

a ochotné vstúpiť do vás, alebo vás pohltiť — v prípade negatívneho stavu — ale 

sú vo vás, generované na základe vášho vlastného postoja, úmyslu a motivácie. 

Keď sú už takéto stavy vo vás nastolené, či už pozitívne alebo negatívne, z tej 

pozície sú premietnuté do svojho vonkajška. V tej forme sú znásobované všetkými 

tými, ktorí si ich zvnútornili a prijali ich za svoj pevný životný štýl. Preto majú 

tendenciu stať sa objektívnou realitou nezávislou od zdroja svojho pôvodu. Zriadia 

si svoj vlastný stav zásobárne, kde sú všetky uchovávané a uvoľňované v súlade s 

potrebami tých, ktorí ich do tej zásobárne vôbec dali. Takto sa zrodil nesprávny 

záver o nezávislom bytí a existencii a pseudo-bytí a pseudo-existencii týchto 

stavov. 

Existuje ľudské príslovie, ktoré znie asi takto: ,Vrana ku vrane si sadá, rovný 

rovného si hľadá‘. Ktokoľvek s podobnými stavmi bude mať tendenciu formovať 

sa do skupín, spoločností, národov, krajín a podobných entít, dávajúci im zmysel 

rovnakého účelu a cieľa, založeného na nimi uprednostňovaných vnútorných 

dispozíciách. Pretože sa také entity zdajú byť nezávislé od akéhokoľvek jedinca, 



Dialóg 76 

- 587 - 

vytvárajú v jeho/jej mysli dojem, že sú zdrojom všetkého, čo sa odohráva v jeho/jej 

živote, či už je to pozitívne, alebo negatívne. Odtiaľ teda ilúzia, že všetko 

prichádza z vonka alebo z vonkajška a že negatívny stav a pozitívny stav sú 

umiestnené v akomsi skutočnom čase a priestore, mimo jedincovej vlastnej pozície, 

ktorá je tiež časopriestorovo viazaná. 

Takže, aby sme sa venovali tvojim starostiam, Peter, je jasné, že čitatelia týchto 

Dialógov, ktorí kladú svoje otázky — odpovede na ktoré by už mali byť jasné z 

obsahu a ideí Môjho Nového Zjavenia — sú ešte stále v modalite typického 

ľudského ponímania prirodzenosti negatívneho stavu, respektíve pozitívneho stavu. 

Keď kladú otázky takej povahy, ktoré smerujú k faktu a ktoré naznačujú fakt, že 

podľa ich názoru niečo do nich vchádza odkiaľsi z vonka, potom je jasné, že vôbec 

nepochopili zmysel Môjho Nového Zjavenia. Znamená to ale tiež, že ich otázky, 

ktoré majú tento charakter, by mali byť promptne zodpovedané, aby sa im 

objasnila pravá realita týchto činiteľov, aby sami seba v tomto ohľade nezavádzali. 

Takže, ak sa niekto pýta, odkiaľ prichádzajú negatívne myšlienky a pocity, potom 

ho/ju jednoducho upozorni, že neprichádzajú odkiaľsi z vonka, ale že sú z nejakých 

veľmi dôležitých dôvodov generované sentientnou mysľou. Toto je tiež 

záležitosťou osobnej zodpovednosti. Ak očakávate, že veci prídu do vás z vonka, 

potom si myslíte, že nie ste za ich existenciu zodpovední. Avšak v momente, keď 

do vás vstúpia, je na vás, aby ste ich buď akceptovali a zvnútornili si ich, stanúc sa 

tak ich majiteľmi a rozmnožovačmi, alebo ich odmietli a vylúčili zo svojej mysle. 

Tak či onak ste zodpovední za fakt, či sa stanú, alebo nestanú realitou vášho života. 

Toto vyhlásenie musíte chápať tak, že všetky také myšlienky, pocity, postoje, 

správanie, či čokoľvek, čo máte, sú vždy generované sentientnou mysľou. Nikdy 

neexistujú nezávisle od sentientnej mysle. Keď sú však už vygenerované, na 

základe faktora toho vygenerovania, okrem toho, že sú integrálnou súčasťou tej 

mysle, ich energia, ktorá obsahuje celý obsah ich prirodzenosti, sa oddelí od tej 

mysle a vznáša sa okolo, hľadajúc nejakú inú sentientnú myseľ, aby sa na ňu vrhla. 

Keď tá energia nájde ďalšiu sentientnú myseľ, vojde do tej mysle a dotyčný jedinec 

v sebe pocíti celú prirodzenosť obsiahnutú v tej energii. Takto sa zrodil dojem, že 

všetky tie negatívne myšlienky alebo podobné veci prichádzajú z vonka a sú 

nezávislé od vlastnej mysle jedinca. Jasne vidíte ilúziu a falošnosť tohto vnímania. 

Naše vysvetlenie tejto záležitosti upozorňuje na vyššie alebo transcendentné 

chápanie toho, čo všetko je zaangažované do tejto záležitosti a aká je v skutočnosti 

prirodzenosť negatívneho stavu. Do tohto momentu bolo kvôli lepšiemu chápaniu a 

akceptovaniu týchto faktov nutné tak trochu objektivizovať a konkretizovať 

pseudo-bytie a pseudo-existenciu negatívneho stavu a jeho funkciu, manifestáciu a 

vplyv na ľudskú myseľ. Pri takomto druhu prezentácie to dáva prípadnému 

čitateľovi lepší zmysel. Keďže však boli, sú a budú kladené otázky vyššie 

zmienenej povahy, teraz bol čas spresniť túto záležitosť podľa úplne 

transcendentného hľadiska. Je nutné raz a navždy sa zbaviť objektivizovaného a 

konkretizovaného vnímania pseudo-bytia a pseudo-existencie negatívneho stavu a 
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spôsobu, ako je ponímaný, vnímaný a chápaný. A toto je všetko, čo Som chcel o 

tejto záležitosti dnes povedať. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za toto vysvetlenie. Veľmi si ho cením. Leilani 

Henry z Koloráda predložila tri otázky. Dovoľ mi, aby som Ti ich prezentoval 

jednu po druhej. Prvá otázka: Aké je tajomstvo polarity, frekvencie, 

elektromagnetických polí, záporných a kladných iónov a Tvojej Sexuálno/Vitálno/ 

Životodárnej Sily? Niektoré veci, ako betónové mestské oblasti, mikrovlnky, 

elektrické vedenia, televízia, počítače, atď., môžu v nás zlikvidovať Tvoju Životnú 

Silu. Ľudia tiež ,objavili‘, že určité veci v nás živia Tvoju Životnú Silu, ako 

napríklad pobyt v blízkosti prírody (vodopády, návšteva Grand kaňonu, myslenie 

podnecujúce rozhovory s opačným pohlavím a zmyslová stimulácia vo 

všeobecnosti). A v súvislosti s týmto všetkým; prečo ľudia tiahnu k rozhovorom s 

tým istým pohlavím, pričom ženy sa poväčšine zhovárajú v kuchyni a muži v 

obývačke... je to vyhýbanie sa akejsi polarite? 

Pán Ježiš Kristus: Odpoveď na túto dlhú otázku sa priamo týka toho, o čom sme 

práve diskutovali vyššie. Predovšetkým, túto odpoveď možno ľahko vydedukovať 

z obsahu Môjho Nového Zjavenia. Vezmi si napríklad kapitolu 20 v Novom 

Zjavení Pána Ježiša Krista, ktorá obšírne pojednáva o sexuálnych energiách, ako 

je energia životnej sily, ako je vitalita, elán a podobné charakteristické črty Mojej 

Sexuálnej Energie, ktoré neustále vyžarujú k všetkým a všetkému v Mojom 

Stvorení a pseudo-stvorení. Zaoberá sa tiež Mojou sexualitou, sexualitou 

sentientných entít v pozitívnom stave, a zvlášť ľudskou sexualitou. 

Súčasne bolo tiež vyššie uvedené, že všetko, čo existuje alebo pseudo-existuje, je 

neustále a nepretržite generované energiami sentientnej mysle, a v konečnom 

zmysle Energiami Mojej Absolútnej Sentientnej Mysle. Takže také fenomény, ako 

polarita, frekvencia, elektromagnetické polia a záporné a kladné ióny, sú 

produkciou aktivít sentientnej mysle. V procese tejto produkcie, ako sa tieto 

aktivity aktualizujú a realizujú, sú v závislosti od povahy a účelu takých aktivít 

vyžarované určité typy energií, ktoré sa objavujú vo vonkajšku životného 

prostredia sentientných entít za účelom udržiavania toho prostredia vo funkčnej a 

vyváženej modalite, aby im mohlo poskytnúť pohodlné a príjemné životné 

podmienky, v ktorých môžu žiť a fungovať. Také životné prostredia sú vytvorené z 

ideí sentientných myslí, prispôsobených špecifickej prirodzenosti a potrebám, ktoré 

majú, súvisiacim a zhodným s ich vlastnou jedinečnosťou a nekonečnými 

rozmanitosťami ich odlišností. Kvôli týmto odlišnostiam sú vytvorené nekonečné 

rozmanitosti prostredí, každé majúc svoje vlastné špecifické duchovné, duševné a 

fyzické zákony, v závislosti od toho, v ktorej dimenzii a kde sa v rámci tej 

dimenzie nachádzajú. 

Ako viete, štruktúra a dynamika negatívneho stavu a ľudského života bola vo 

svojej esencii a substancii vyfabrikovaná v súlade s plánom poskytnutým 

štruktúrou a dynamikou samotného pozitívneho stavu, ktorý Som do neho 
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implantoval. Aby sa však diferencovali a osamostatnili od pozitívneho stavu a jeho 

štruktúry, fabrikátori negatívneho stavu a ľudského života dali všetko do pozície 

hore nohami. Preto čokoľvek, čo je prospešné, dobré a pravdivé v pozitívnom stave 

a pre pozitívny stav, je pre každého v negatívnom stave a v ľudskom živote presne 

opačné. A, samozrejme, naopak. 

Dobrým symbolickým vykreslením tohto faktu je to, ako kladné a záporné ióny 

ovplyvňujú ľudské duševné a fyzické stavy. Vezmite si napríklad jednoduchý 

význam slov ,kladný‘ a ,záporný‘. Ak by ste sa mali riadiť významom samotných 

týchto slov, museli by ste usúdiť, že kladné ióny by mali mať pozitívny a dobrý 

vplyv na duševný a fyzický stav a záporné ióny by mali mať negatívny. Kvôli 

obrátenej situácii je však vo väčšine prípadov pravdou opak: kladné ióny majú 

negatívny vplyv a záporné ióny majú pozitívny vplyv. Takto sa odohráva a 

manifestuje všetko v negatívnom stave a v ľudskom živote. 

Samozrejme, v pravom živote pozitívneho stavu ani polarita, ani kladný verzus 

záporný neexistuje. Ako si pamätáte z predošlého, v pozitívnom stave je všetko v 

stave a procese integrácie, zjednotenia a jednoty. Preto je pre nich pojem polarita 

nepredstaviteľný dokonca aj v typickom vedeckom zmysle, ako je opísaný 

napríklad vo vedeckej fyzike. 

Výskyt polarity a všetkých ostatných fyzikálnych javov, manifestujúcich sa v 

pseudo-vesmíre, v Zóne Vymiestnenia a na planéte Nula, je výsledkom 

experimentovania sentientných myslí so zákonmi Stvorenia, na ktorých je 

vybudovaná toľkokrát opísaná jednota, zjednotenie, integrácia a harmónia všetkých 

a všetkého. V procese toho experimentovania bolo vytvorené rozdelenie, separácia, 

dezintegrácia, chaos a disharmónia, ktoré sa oddelili z pravého Stvorenia a 

vytvorili veľmi divný stav, známy vám pod menom Zóna Vymiestnenia, planéta 

Nula a všetky Peklá, v ktorých boli všetky tieto zákony porušené a predefinované 

takým spôsobom, aby realizovali, podporovali a udržiavali stav tejto separácie, 

rozdelenia a odlúčenia, so všetkými ich početnými odvodeninami. Odtiaľ teda 

polarita, záporné a kladné ióny, elektromagnetické polia a všetky ostatné podobné 

sily, ktoré udržiavajú pseudo-život negatívneho stavu a ľudský život tým, že im 

poskytujú prostredie, pomocou ktorého môžu žiť a fungovať. Za žiadnych iných 

podmienok a zákonov by nemohli prežiť. Takisto, akékoľvek porušenie týchto 

typov zákonov vedie k deštruktívnym stavom, nezdravým pre ľudské telo, ktoré si 

pre svoje zdravie vyžaduje fungovanie v rámci tých zákonov. Takže, kedykoľvek 

je do blízkosti toho tela dané niečo, čo je v nesúlade s jeho vlastnými fyzickými a 

duševnými požiadavkami a čo narúša jeho správnu funkciu (ako napríklad 

zmienené betónové mestské oblasti, atď.), to telo reaguje vyčerpaním svojich 

vlastných energií a môže ochorieť, alebo dokonca zomrieť. Na druhej strane, ak ho 

dáte do blízkosti oblastí, ktoré sú v harmónii s jeho vnútornými zákonmi, ako sú 

napríklad vodopády, návštevy Grand kaňonu, atď., reaguje na ne priaznivo a je 

schopné opätovne sa nabiť energiou. Nezabúdajte, že v negatívnom stave, ktorý je 

zakorenený v živote vonkajška, prichádza na základe jeho prirodzenosti všetko 
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zvonka. Ľudské fyzické telo bolo teda vytvorené takým spôsobom, že si vo väčšine 

prípadov vyžaduje opätovné dobitie svojich energií z vonkajších zdrojov. Je ako 

stroj, ktorý musí byť napájaný alebo opravený niekým zvonka. 

Pokiaľ ide o mužov a ženy, nie je to vyhýbanie sa akejsi polarite, ale odraz 

násilného rozdelenia, separácie a odlúčenia maskulinity od feminity a feminity od 

maskulinity. Už sme o tejto záležitosti hovorili niekoľkokrát predtým. Preto nie je 

vôbec potrebné opäť to opakovať. Ako vidíte, dokonca ani manželský stav, v 

ktorom sa ľuďom páči, neeliminuje túto prekliatu situáciu. Rozdiely medzi nimi sú 

tak hlboké a nezmieriteľné, že dokonca aj v ich vlastnom ponímaní sú ženy, 

obrazne povedané, vnímané akoby pochádzali z Venuše a muži akoby pochádzali z 

Marsu. Takto ďaleko ich pseudo-tvorcovia pôvodne od seba separovali a odlúčili. 

Neprikladajte teda týmto odlišnostiam nič fyzikálneho charakteru (v zmysle 

fyziky). Všetko je to výsledkom duchovných pomerov a toho, ako bolo všetko 

postavené na hlavu. 

Peter: Jej ďalšou otázkou je toto: Je ešte nejaký ďalší význam, ktorý by bolo 

možné zjaviť o ľavej (left) a pravej (right) strane tela a mozgu? 

Pán Ježiš Kristus: Ešte raz, odpoveď na túto otázku možno vydedukovať zo 

všetkého, čo bolo o tejto a o jej príbuzných záležitostiach zjavené doteraz. Dovoľ, 

Peter, aby Som ti povedal niečo iné. V pozitívnom stave nie je žiadna ľavá strana. 

Existuje len pravá strana. Pravá strana symbolizuje pravdu — správnosť 

(rightness) všetkých vecí. V pozitívnom stave je všetko náležité a správne (right). 

Ak je to tak, a Ja dosvedčujem, že je to skutočne tak, ako sa potom môžete odlíšiť 

od pozitívneho stavu, aby ste vytvorili odlišný životný štýl, než je ten, ktorý je jeho 

pevnou súčasťou? Odchýlením sa od jeho správnosti (rightness) a umiestnením 

všetkého naľavo (to the left) od neho. Logicky povedané, ak je v pozitívnom stave 

len správne (right), potom jediný smer, ktorým sa môžete uberať, aby ste sa od 

neho odchýlili, je, obrazne povedané, smerom od správnosti (rightness) k 

nesprávnosti (wrongness). Nesprávnosť (wrongness) je vynechaná (left out) z 

pozitívneho stavu. Vidíte symboliku tohto? A pretože ľudské telo je konečným 

vyjadrením povahy tejto prekliatej odchýlky, všetko je v ňom rozdelené na pravé 

(right) a ľavé (left) — pričom pravá strana vo svojej funkcii súvzťaží s niečím 

pozitívnym a mocným, a ľavá strana súvzťaží s niečím negatívnym a slabým. A 

toto je všetko, čo môže byť nateraz zjavené o tejto záležitosti. Vedieť viac by bolo 

predčasné. 

Peter: Leilani sa pýta na multivesmírny význam Havajských ostrovov, ak je 

nejaký. Veľa ľudí hovorí, že sú to najkrajšie ostrovy na celej planéte. 

Pán Ježiš Kristus: Nuž, také jednoduché to nie je. Tak ako je to so 

súvzťažnosťami akýchkoľvek miest a krajín na vašej planéte, ani multivesmírny 

význam alebo duchovná súvzťažnosť Havajských ostrovov nemôže byť zjavená, a 

to z jednoduchého dôvodu, že by ste ju svojou ľudskou mysľou nemohli pochopiť. 
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Jediné, čo možno o tom povedať, a aj to je snáď priveľa, je to, že tie ostrovy — cez 

ich duchovnú súvzťažnosť — obsahujú tajomstvo multivesmírnych brán, ktoré 

symbolizujú a ktorými sú symbolizované otvory do niektorých iných dimenzií, ako 

aj do najhlbších Pekiel. Na jednej strane máte krásny ostrov (samozrejme, podľa 

vášho ponímania toho, čo je krása. Nemáte žiadnu možnosť porovnania s tým, čo 

je považované za krásne a čo je krásne v pozitívnom stave), ktorý vzdialene 

odzrkadľuje niektoré aspekty dobra a pozitívnosti; na druhej strane tam máte 

ostrov, ktorý chrlí lávu, oheň, síru, jedovaté výpary a podobné veci, čo súvzťaží s 

najhlbšími Peklami. Tieto diametrálne odlišnosti ilustrujú a demonštrujú 

diametrálne rozdiely, ktoré existujú medzi povahou a životom pozitívneho stavu a 

povahou a životom negatívneho stavu. Také ilustrácie a demonštrácie sú 

poskytované na vašej planéte na rôznych miestach prostredníctvom Mojej Božskej 

Prozreteľnosti, aby Som ľuďom pripomínal tieto rozhodujúce a fundamentálne 

odlišnosti. A toto je všetko, čo potrebujete momentálne vedieť o tejto záležitosti. 

Teraz choď a oddýchni si, Peter. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za Tvoje zjavenie. Budem sa držať Tvojej rady. 
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Sedemdesiaty Siedmy Dialóg 
 

3. mája 1999 

 

Peter: Smiem Ťa vo všetkej pokore a skromnosti poprosiť, aby Si dnes ráno 

prevzal vedenie a oznámil nám čokoľvek, čo Si želáš? Potom položím niektoré 

otázky v mene Michaela Maldonada z Massachusetts. 

Pán Ježiš Kristus: Ďakujem ti, Peter, za tvoju láskavú ponuku. Všetkých čitateľov 

týchto Dialógov, ktorí majú potrebu klásť otázky multivesmírneho významu, by 

Som chcel poprosiť o jednu vec: aby sa zdržali kladenia otázok ohľadom 

duchovných súvzťažností rôznych krajín a miest na planéte Nula a ich príslušných 

jazykov. Všetko, čo bolo doposiaľ v tomto ohľade zjavené a rozsah, v akom to bolo 

zjavené, je jediné, čo bolo možné bezpečne zjaviť. V tomto jednotlivom čase a po 

určitý čas v budúcnosti nie je možné o takých súvzťažnostiach zjaviť nič viac, 

kvôli vážnym duchovným odozvám, ku ktorým by to v tých krajinách a v ich 

pomeroch mohlo viesť, ako aj vo všetkom v duchovnom svete, s čím súvzťažia. 

Dokonca aj nejaké menšie zjavenia ohľadom tejto záležitosti by mohli byť 

zničujúce pre prípad ich budúceho spasenia z negatívneho stavu. 

Dovoľ Mi, aby Som vám o tejto záležitosti niečo povedal. Členovia negatívneho 

stavu, zvlášť a hlavne renegáti, sa horúčkovito pokúšajú určiť, s čím a kde ktorá 

krajina a jej jazyk súvzťaží. Ak by boli schopní zistiť toto tajomstvo, získali by 

kľúč, ktorý by im otvoril dvere k účinnému útoku a možnému prevzatiu moci 

nielen v tých krajinách a ich jazykoch, ale aj vo všetkých tých štátoch a miestach, s 

ktorými súvzťažia. Ak by Som vám mal teda niečo o takých duchovných 

súvzťažnostiach zjaviť v čo i len najmenšej miere, také poznanie by vošlo do 

multiverzálneho vedomia, ako aj do všeobecného vedomia každého (pre väčšinu 

ľudí bez ich vedomého uvedomenia), odkiaľ by renegáti to poznanie ľahko vyčítali 

a využili na svoje deštruktívne účely. 

Nečakajte, že sa táto situácia tak skoro skončí. Je celkom možné, že pokiaľ existuje 

negatívny stav, také poznanie, ako aj mnoho iných poznaní (plurál!), vám nebude k 

dispozícii kvôli vašej vlastnej bezpečnosti a kvôli bezpečnosti všetkých ostatných 

všade inde. Svoju zvedavosť a potrebu poznať takéto tajomstvá môžete do určitej 

miery považovať za niečo, čo vám implantovali a na čo vás navádzajú členovia 

negatívneho stavu, ktorí sú na vás nalepení (bez toho, aby poznali vašu pravú 

identitu) za tým účelom, aby sa mohli niečo dozvedieť o týchto tajomstvách, aby 

ich mohli využiť pre svoje vlastné negatívne a zlé zámery. 

Ako vidíte podľa tejto situácie, niektoré vaše otázky, hoci zaujímavé a podnetné, 

nemôžu byť zodpovedané pre vaše vlastné dobro. Včera Som vás poprosil (Dialóg 

76), aby ste predtým, ako vaše otázky predložíte k Mojej úvahe, veľmi starostlivo 

preskúmali dôvody, ktoré sú v pozadí ich predkladania. Nakoľko je pre váš vlastný 

duchovný rozvoj, pokrok a rast dôležité, aby ste mali odpovede na niektoré zo 
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svojich otázok? Vezmite si napríklad poznanie súvzťažností, ktoré majú v 

duchovnom zmysle Havajské ostrovy. Prispelo by také poznanie nejakým 

spôsobom k vášmu duchovnému rastu, obohateniu, pokroku a zlepšeniu sa? 

Prispelo by to k zdokonaleniu vašej vlastnej individuality, osobnosti, mentality, 

duchovnosti a všetkého ostatného, z čoho vy ako jedinec predo Mnou pozostávate? 

Alebo je to z vašej strany jednoducho číra zvedavosť, aby ste mali také poznanie 

kvôli samotnému tomu poznaniu, bez akéhokoľvek úžitku pre niekoho alebo 

niečo? Ako by mohlo byť také poznanie využité v prospech všetkých, ako aj vo váš 

vlastný prospech? 

Musíte si položiť tieto typy otázok, kým Mi ich predložíte k zodpovedaniu. 

Dokonca ani pre Mňa nie je ľahké dostať vaše otázky, a potom sa dostať do pozície 

odmietnutia odpovede na ne z nejakých dôležitých duchovných dôvodov, alebo 

jednoducho kvôli vašej vlastnej bezpečnosti a blahu. Verte Mi, odmietnutie 

akejkoľvek prosby, ktorú Mi vy, Moje deti, predkladáte, sa Mi nepáči o nič viac 

než vám. Nebyť toho, že Mi Moja Absolútna Múdrosť bráni, aby Som na niektoré 

vaše otázky odpovedal, rád by Som vám ich poskytol, dostanúc vás tak do 

ohromného duchovného nebezpečenstva. Moja Bezpodmienečná Absolútna Láska 

by nič nechcela radšej a viac, než zodpovedať všetky vaše otázky bez akýchkoľvek 

výhrad. Avšak Moja Absolútna Múdrosť starostlivo zvažuje všetky aspekty, s 

akými sú vaše otázky kladené, a najmä v akej miere by zodpovedanie vašich 

otázok prospelo úžitku všetkých, všade a ako by ho každý v negatívnom stave 

využil, nesprávne použil alebo zneužil. Nezabúdajte, z akej pozície sú kladené vaše 

otázky. Ešte stále ste v ľudskej koži, nachádzajúc sa na planéte Nula, obklopení 

obrovským množstvom negatívnych entít, ktoré nečakajú na nič iné, než aby mali 

to isté poznanie, aké máte vy, aby ho mohli využiť k zničeniu nielen vás, ale aj 

celého pozitívneho stavu. Chápete Ma? 

Takže, opäť vás vo všetkej skromnosti, poníženosti a pokore prosím, aby ste 

akceptovali tieto fakty a aby ste sa neznervózňovali, ak by niektoré z vašich 

otázok nemohli byť z hore uvedených dôvodov zodpovedané. 

Toto vyhlásenie je tiež odpoveďou na jednu z otázok, ktoré položil Michael 

ohľadom španielskeho jazyka. Táto otázka spadá do kategórie tých, ktoré v tomto 

čase nemôžu byť zodpovedané — ak vôbec počas jeho života na planéte Nula. 

Na druhej strane, to, čo si myslíte o svojich otázkach a do akej miery majú 

multivesmírny význam, veľmi často nie je tým, čo je skutočne v pozadí motivácie a 

úmyslu, ktoré vás donútili položiť ich. Je celkom možné, že ak niečo pokladáte za 

multivesmírne významné a dôležité, z nášho hľadiska to také nie je. Je to buď príliš 

zosobnené a individualizované, alebo príliš lokálne, bez akéhokoľvek dopadu na 

niekoho iného alebo na niečo iné, okrem vás a vašej lokality. Preto je vždy dobré 

opýtať sa najskôr Mňa vo svojom vlastnom vnútri, alebo svojej intuície, či by vaša 

otázka mohla byť zodpovedaná lokálne cez vás alebo vám individuálne, bez 

angažovania akéhokoľvek mediátora. Je veľmi dôležité, aby ste sa presne v tomto 
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trénovali, aby ste sa vyhli pasívnej závislosti od akýchkoľvek mediátorov. Veľmi 

naliehavo sa vám odporúča, aby ste sa stali svojimi vlastnými mediátormi voči 

Mne. Je vašou duchovnou zodpovednosťou vytvoriť si takú mediáciu medzi 

Mnou a vami. Nikto to nemôže urobiť za vás. Len vtedy, ak je z vášho vnútra 

naznačené, že kvôli multivesmírnemu významu by mala byť vaša otázka položená 

cez niekoho, koho Som určil, aby ju položil za vás, v tomto prípade cez Petra, Mi 

môžete svoje otázky predložiť cez Petra. V budúcnosti nebudú brané do úvahy 

žiadne iné typy otázok. 

Ďalším aspektom tejto prosby je uviesť do vašej pozornosti fakt, že namiesto toho, 

aby som musel Ja cez Petra rozhodnúť, či si vaše otázky zaslúžia Moje odpovede 

kvôli ich možnému multivesmírnemu významu, vy máte duchovnú povinnosť a 

zodpovednosť určiť, či je alebo nie je potrebné, aby Mi boli vaše otázky 

predložené, aby Som ich zodpovedal cez Petra. Opäť, ste povzbudzovaní, aby ste 

boli plne aktívnymi účastníkmi tohto procesu, a nie pasívnymi prijímateľmi 

odpovedí. Táto požiadavka je duchovne veľmi dôležitá. Ako Moji praví 

predstavitelia na planéte Nula máte ilustrovať faktory nezávislosti, slobody, 

spoliehania sa na seba, aktívnej účasti a faktory svojich vlastných príspevkov, zo 

svojej vlastnej jedinečnej pozície a stavu, aby ste všetkým v negatívnom stave dali 

správne a náležité odpovede o prirodzenosti života v pozitívnom stave. Koniec 

koncov, ich pseudo-životy sú založené na závislosti, otroctve, spoliehaní sa na 

autority, pasívnom akceptovaní rozkazov, neprispievaní ničím samostatným, 

odmietaní jedinečnosti svojich individualít a na podobných negatívnych faktoroch, 

ktoré dusia akékoľvek produktívne a tvorivé stimuly robiť niečo samostatne. 

Dobrý príklad takého pseudo-života, vlastného prirodzenosti negatívneho stavu, 

bol na planéte Nula zobrazovaný v komunistických krajinách a v krajinách s 

diktatúrami. Ich občania boli daní do takého postavenia, že im prostredníctvom 

direktív straníckych vodcov bolo hovorené, čo majú robiť a ako to majú robiť. Bez 

takých direktív by sa nikto neodvážil ani len prstom pohnúť zo strachu, že bude 

potrestaný, degradovaný, alebo dokonca uvrhnutý do väzenia. Vy ako Moji praví 

predstavitelia nechcete byť v tej istej pozícii, na základe pasívneho očakávania, že 

niekto iný prevezme vašu zodpovednosť a urobí všetko za vás. Preto, ak máte 

aktívne ilustrovať a demonštrovať životný štýl pozitívneho stavu v rámci a 

prostredníctvom svojho vlastného osobného a individuálneho života, máte sa cvičiť 

v tom, ako sa stať aktívnymi, zodpovednými, nezávislými, jedinečnými a 

slobodnými účastníkmi tohto procesu. Takým konaním si budete úspešne plniť 

svoje poslanie a záväzok, ktorý máte odo Mňa na planéte Nula. 

Ďakujem vám za vašu pozornosť v tejto dôležitej veci. 

Peter: A ja Ti veľmi pekne ďakujem za túto veľmi potrebnú a aktuálnu 

pripomienku. Pokiaľ nemáš nič ďalšie, čo by sa nás týkalo, chcel by som predložiť 

Michaelovu prvú otázku. Ako je zrejmé z Tvojej pripomienky, jeho druhá otázka o 
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rozsiahlom používaní španielskeho jazyka bola zodpovedaná tým, že Si na ňu z 

bezpečnostných dôvodov neodpovedal. 

Pán Ježiš Kristus: Momentálne nemám nič iné, čo by Som dodal. Pokračuj a 

polož jeho otázku. 

Peter: Jeho prvá otázka sa týka záležitosti maskulinity a feminity a prejavov 

uprednostňovania toho istého pohlavia pri pohlavnom živote u niektorých ľudí — 

homosexuality. Ja by som k tomu pridal ľudí, ktorí majú obidve tendencie — 

bisexualitu. Otázkou je, či má homosexualita niečo dočinenia so spríkladňovaním 

ďalšieho aspektu strachu a pseudo-duchovnej snahy udržať separáciu 

maskulínnych a feminínnych princípov. Toto je čosi ako neodváženie sa zažiť 

niečo nové a neznáme. V tomto ohľade je zaujímavé všimnúť si, že hoci bolo o 

sexualite v Tvojom Novom Zjavení povedané a napísané veľa, o tejto záležitosti 

nebolo nikdy nič zjavené, s výnimkou akejsi stručnej poznámky v kapitole 20 

Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista. Vieš, Pán Ježiš Kristus, vôbec by som nebol 

prekvapený, keby si niektorí ľudia aj o Tebe mysleli, že Si mal homosexuálne 

sklony, kvôli tomu, ako Tvoj učeník Ján opísal Tvoj vzťah k nemu — miloval Si 

ho a on sa opieral o Tvoju hruď. 

Pán Ježiš Kristus: Nuž, dôvod, prečo táto téma nebola nikdy náležite 

prediskutovaná, je ten, že doposiaľ túto otázku nikto nenastolil. Zrejme nebolo 

príhodné uviesť ju do našej pozornosti. Môj vzťah s Jánom a čo symbolizoval bolo 

náležite vysvetlené v jednom z predošlých dialógov. Nie je potrebné to tu 

opakovať. Ako však vieš, ľudský sklon všetko nesprávne chápať, dezinterpretovať 

a skresliť nemá hraníc. Preto nebuďte prekvapení, ak niektorí ľudia prídu s niečím 

takým, aby ospravedlnili svoje vlastné skryté sexuálne túžby či potreby. Nedajte sa 

ničím takým oklamať. Pripisuje sa Mi veľmi veľa vecí, ktoré sa nikdy nestali, 

alebo Som o nich dokonca ani neuvažoval. Na druhej strane, ešte viac vecí o Mne a 

o Mojom živote sa popiera, ktoré Som skutočne urobil a povedal. Máte tu teda dva 

extrémy: Jeden extrém vyslovuje tvrdenia o Mojom všemožnom správaní, slovách, 

postojoch a činoch, ktoré sa nikdy nestali. Vo väčšine prípadov to robia s úmyslom 

schválenia ich vlastných názorov, postojov, správania a životného štýlu. Je ľahšie 

ospravedlniť svoje vlastné pochybné sklony, ak sa také sklony pripisujú aj Mne. 

Koniec koncov, ak som to robil Ja, alebo ak som Ja bol taký alebo Sa tak správal, 

potom je náležité a zbožné byť taký. 

Naproti tomu, druhým extrémom, ktorý je jedným z najobľúbenejších u pseudo-

ideológov a tvorcov propagandy Pekiel a ich vedeckých poskokov na planéte Nula 

a ktorý uprednostňujú a v ktorom sa vyžívajú, je tvrdenie, že Som nepovedal nič z 

toho, čo Mi je pripisované ako Môj výrok, alebo že Som nebol tam, kde sa hovorí, 

alebo že všetko, čo je napísané o Mne a o Mojich skutkoch, sa nikdy nestalo, alebo 

ak sa čokoľvek z toho skutočne stalo, potom sa to stalo len na úrovni 16 % 

pravdepodobnosti. 
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Nech sa teda pozeráte ktorýmkoľvek smerom, alebo nech si vezmete ktorýkoľvek 

extrém, obidva slúžia skresleniu a úplnému falšovaniu všetkého o Mne, o Mojom 

živote na planéte Nula a inde a o Mojej Prirodzenosti. Zvyknite si na túto 

predstavu! Vidíš, Peter, ak sú vám predložené zdanlivo nesporné a nepopierateľné 

vedecké fakty o Mojom živote na planéte Nula a o tom, ako málo dôkazov a/alebo 

pravdivosti je vo všetkom, čo bolo o mne napísané a čo Mi bolo pripísané počas tej 

doby, je nesmierne ťažké nedať sa oklamať ich tvrdeniami. Čo im všetkým v tomto 

ohľade uniká, je to, že jedným z hlavných dôvodov, prečo bolo dovolené nemať 

také dôkazy a objektívnu vedeckú verifikáciu ohľadom čohokoľvek, čo sa týka 

Môjho života na planéte Nula, bolo prenesenie plnej zodpovednosti na každého 

jedinca, nech si overí tieto veci svojou vlastnou intuíciou a rozlišovacou 

schopnosťou, aby tak samostatne usúdil, či to tak bolo, alebo nie. 

Išlo tu o slobodu voľby prijať Mňa a to, čo Som im oznamoval a čo Som urobil, 

alebo to všetko odmietnuť. Viete si predstaviť, čo by sa stalo, samozrejme z 

duchovného hľadiska, keby mali existovať pevné, nepopierateľné, vedecky 

overiteľné dôkazy o Mojom živote na planéte Nula a o všetkom, čo Som vtedy 

urobil a čo Som povedal? Čo by to vytvorilo v ľudskom živote a v živote 

negatívneho stavu vo všeobecnosti? Faktorom takého nepopierateľného dôkazu by 

Som ich dostal do stavu prijatia všetkého o Mne vnútením, a nie ich slobodou 

voľby, založenou na svojich vlastných vnútorných záveroch, či to tak bolo, alebo 

nie — čokoľvek, čo sa týka Môjho života na planéte Nula. V tom prípade by každý 

v ľudskom živote bol naveky uväznený v živote nevyhnutnosti, a žiadnej slobody 

voľby. 

Ako vieš a ako sme opakovali mnohokrát predtým, prijatie čohokoľvek na základe 

vnútenia, a žiadnej slobody voľby, nemôže preniknúť do jedincovho vnútrajška 

alebo vnútra. Preto mu to kvôli tomuto faktoru nemôže byť prisvojené. Nemôže sa 

to stať akoby jeho vlastným. Akékoľvek vnútenie vždy prichádza z vonka. Kvôli 

tomu to nemôže ovplyvniť vnútro, kde sa to počíta. Duchovný zákon si vyžaduje, 

že akékoľvek prijatie čohokoľvek, s tým, že sa to jedincovmu životu prisvojí alebo 

prisúdi, je možné, len ak je to prijaté na základe vlastnej slobody voľby bez 

akéhokoľvek vnútenia z vonka alebo z vonkajška. 

Takže, keby boli ľudí prinútení, aby čokoľvek o Mojom živote na planéte Nula 

prijali na základe vonkajšieho vedeckého overenia a dôkazu, zablokovalo by to ich 

prístup k ich vnútrajšku, kde sídlim Ja. Paradox tejto situácie je vo fakte, že prijatie 

Ma na základe vnútenia, a nie na základe ich vlastnej slobody voľby a slobodnej 

vôle, by úplne, kompletne a večne eliminovalo ich schopnosť učiniť akýkoľvek 

kontakt s Mojím pravým Ja, sídliacim v ich vnútri. V tom prípade by všetci ľudia, 

ktorí by Ma prijali za takých vonkajších podmienok, boli večne uväznení vo 

svojom vonkajšku. Ak by sa to malo stať, potom by negatívny stav a jeho ľudský 

život nemohol byť eliminovaný, pretože ich život je zakorenený vo vonkajšku. Ešte 

raz, v tom prípade by nemohla byť aktivovaná ani plnosť a kompletnosť života 

pozitívneho stavu. Pokiaľ existuje negatívny stav a pokiaľ prekvitá ľudský život vo 
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svojich negatívnych aspektoch, neexistuje žiadna možnosť úplného nastolenia tejto 

plnosti a kompletnosti života pozitívneho stavu. 

Ako vidíte z tohto opisu, ako aj z tohto odbočenia od našej témy, dôvody 

nevlastnenia žiadneho vonkajšieho vedeckého dôkazu o Mojom živote na planéte 

Nula sú úplne jasné. Táto situácia dáva súčasne každému na vašej planéte a v 

negatívnom stave schopnosť uvažovať o Mne a prijať Môj život všade hocijakým 

spôsobom, akým len chce alebo si želá — dokonca do tej miery, že budú tvrdiť, že 

Som prejavil alebo mal nejaké homosexuálne sklony voči Svojmu učeníkovi 

Jánovi. Nikomu nie je nič zakázané. Nuž, kvôli takémuto prístupu sú ľudia daní na 

ich vlastné miesto, aby na základe svojho vlastného rozlišovania učinili svoje 

vlastné rozhodnutie prijať, alebo neprijať niečo vo všeobecnosti, a zvlášť o Mne. 

Pretože je to ich vlastné rozlišovanie, na základe neho a pomocou neho budú 

schopní akceptovať čokoľvek prostredníctvom stavu svojho vnútrajška, kde sa to 

skutočne počíta. 

Vráťme sa ale k záležitosti homosexuality. Je pravda, že jedným z mnohých 

dôvodov, prečo boli umožnené takéto typy sexuálnych vzťahov, okrem toho, čo 

bolo o tom povedané v stručnom komentári v kapitole 20 Prvej Veľkej Knihy (tieto 

Dialógy budú zrejme tvoriť Druhú Veľkú Knihu), bolo ilustrovať na konkrétnych 

príkladoch separáciu maskulinity od feminity a feminity od maskulinity; ako aj 

ilustrovať tendenciu a povahu ľudskej mysle vyhýbať sa niečomu novému a 

odlišnému. Toto však nie je jediný hlavný dôvod. Ďalšie dôvody pramenia z 

funkcie a účelu sexuality. Jej funkcia a účel boli obšírne opísané v zmienenej 20. 

kapitole Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista. 

Ako si pamätáte z tej kapitoly, sexualita má oveľa širší význam, než byť 

obmedzená výlučne na pohlavný, fyzický, alebo akýkoľvek iný typ styku. Bola 

definovaná ako Moja Energia Životnej Sily, Vitalita, Elán, Moc a Nástroj všetko 

zahŕňajúceho zdieľania a získavania poznania o Mne, ostatných a o sebe 

samom/samej, neprestajne vyžarujúc zo Mňa cez celé Moje Stvorenie a súc 

sprístupnená akejkoľvek sentientnej entite na akomkoľvek mieste a 

v ktoromkoľvek čase. 

V zmysle vyššie opísanej funkcie sexuality je jasné, že akýkoľvek vzťah vôbec, 

bez ohľadu na pohlavie, pramení z tejto sexuálnej energie a je umožnený 

prostredníctvom nej. Podľa chápania tejto roly sexuality je jasné, že tu nehovoríme 

o pohlavnom styku, ako ho ponímajú ľudia. Pre nich slovo „sex“ neznamená nič 

iné, než mať pohlavný styk alebo sa milovať. Toto je extrémne obmedzené a 

nevhodné chápanie a pohľad na sexualitu. Kvôli tomuto faktu alebo tomuto 

nevhodnému vnímaniu sexuality, zredukovanému na koitus dvoch ľudí, končí 

širšie a vhodnejšie chápanie sexuality, ktoré ju definuje ako zdroj, základ a impulz 

pre nadviazanie akéhokoľvek vzťahu, jej rozšírením na pohlavno-koitálny akt aj 

medzi dvoma partnermi toho istého pohlavia. Inými slovami, v ľudskom živote, 

ktorý na jednej strane berie všetko extrémne, a na druhej strane úplne redukuje 
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akýkoľvek význam všetkého na najmenej významné aspekty, sa všetko manifestuje 

v akomsi vzťahovom usporiadaní, ktoré by umožnilo ilustrovanie tohto faktora 

krajností, alebo redukcionalizmu. 

Takže, ak akýkoľvek vzťah vôbec pramení a pochádza zo všeobecnej sexuálnej 

energie, vyžarovanej zo Mňa do všetkých a do všetkého v bytí a existencii a 

pseudo-bytí a pseudo-existencii, potom, pretože je to koniec koncov sexuálna 

energia, musí byť hmatateľne zakotvená a ilustrovaná v sexuálnych vzťahoch 

niektorých ľudí takým spôsobom a štýlom, akým ľudia chápu a praktizujú 

sexualitu. Pretože ľudia zredukovali sexualitu len na koitus dvoch ľudí a pretože 

sexualita je základom akéhokoľvek vzťahu vôbec, je pre nich podľa ich názoru 

logické a správne mať pohlavný styk aj s partnermi toho istého pohlavia. Takto 

vznikla ľudská homosexualita a bisexualita. Ako vidíte z tohto vysvetlenia, bodom 

vzniku týchto dvoch praktík, ako aj akýchkoľvek ľudských sexuálnych praktík, 

bolo nesprávne, prekrútené a skreslené pochopenie roly, miesta a funkcie sexuality, 

ako sú ponímané, vnímané, chápané a praktizované v Mojom Stvorení. A to je 

všetko, čo je v tomto čase potrebné zjaviť o tejto záležitosti. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za toto vysvetlenie. Je dnes ešte niečo? 

Pán Ježiš Kristus: Rado sa stalo, Peter. Nie, dnes nie. To je nateraz všetko. 

Prajem ti nádherný deň. 
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Peter: Dnes by som Ti chcel predložiť dve otázky. Samozrejme, než to urobím, 

pýtam sa Ťa, či by Si chcel hovoriť najskôr Ty. 

Pán Ježiš Kristus: Ďakujem ti, Peter, že si sa opýtal. Navrhujem, aby sme tentoraz 

tento proces obrátili. Najskôr ty predložíš svoje otázky a keď ich zodpoviem, 

uvediem niečo zo Svojej vlastnej pozície, ak budeme mať čas a ak to bude 

potrebné. Takže pokračuj, Peter, a polož svoje otázky. 

Peter: Moje dve otázky by mohli tak trochu súvisieť. Prvá otázka sa týka 

nápadných rozdielov obsahu štyroch Evanjelií, spôsobu, ako vykresľujú Tvoj život 

na planéte Nula; čo Si robil a čo Si povedal, a ako Si robil, čo Si robil, a ako Si 

povedal, čo Si povedal. Zvlášť nápadné sú tieto rozdiely medzi Evanjeliom Podľa 

Jána a Evanjeliami Podľa Matúša, Lukáša a Marka, hoci aj medzi tými ostatnými 

sú značné rozdiely. Ako vieš, takzvaní otcovia kresťanskej cirkvi za svojich starých 

čias len s neochotou zahrnuli do Autorizovanej verzie Svätej Biblie (anglický 

preklad Biblie z roku 1611 – pozn. prekl.) Evanjelium podľa Jána. Jeho štýl a 

vyjadrovanie im príliš pripomínali vtedy populárne grécke filozofické idey a 

pojmy. Grécka filozofia bola príliš pohanská na ich kresťanský vkus. Akoby 

nekresťanskí filozofi nemohli povedať nič pravdivé. Moja druhá otázka sa týka 

Tvojho vyhlásenia zaznamenaného v Lukášovi 8:10 a Tvojej citácie proroka 

Izaiáša (6:9). Dovoľ, aby som ten verš zopakoval: ,Vám je dané poznať tajomstvá 

kráľovstva Božieho, ale ostatným je to dané v podobenstvách, aby „Hľadeli a 

nevideli, a počuli a nerozumeli.“‘ Mohol by Si vrhnúť trochu svetla na tieto dve 

záležitosti? 

Pán Ježiš Kristus: Rád, Peter. Venujme sa najskôr tvojej prvej otázke. Existujú 

veľmi dôležité duchovné dôvody, prečo boli do Autorizovanej verzie kresťanskej 

Biblie zahrnuté len štyri Evanjeliá, napriek faktu, že existovalo veľa ďalších verzií. 

Tie ďalšie verzie, najmä takzvané gnostické, otcovia pôvodnej kresťanskej cirkvi 

správne odmietli. Obsahovali príliš veľa lží a skreslení o Mne a o Mojom živote na 

planéte Nula. Len vďaka Mojej Božskej Prozreteľnosti boli zmienené štyri 

Evanjeliá zaznamenané, zachované a zahrnuté do kresťanskej Biblie. Tieto štyri 

Evanjeliá reprezentujú štyri odlišné platformy alebo pozície, alebo stanoviská, 

alebo pohľady, z ktorých je opisovaný a ponímaný Môj život a Moje skutky a to, 

čo Som povedal. Pretože sú tieto pohľady a postoje úplne rozdielne, odzrkadľujú 

tieto rozdiely vo svojom štýle a v tom, čo majú tendenciu zdôrazniť alebo čo 

prednostne zahŕňajú do svojho textu. 

Vo všeobecnom zmysle, z hľadiska duchovných súvzťažností, môžete tieto 

rozdiely ponímať nasledovným spôsobom: Jánova pozícia je z východu; Matúšova 

pozícia je z juhu; Lukášova pozícia je zo západu a Markova pozícia je zo severu. 
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Toto vyhlásenie však nemáte chápať v typickom zemepisnom značení týchto 

termínov — východ, juh, západ a sever — týkajúcom sa polohy akéhokoľvek 

miesta na vašej planéte voči jej slnku. Tu platí to, s čím tieto termíny súvzťažia 

duchovne. S čím teda v tomto jednotlivom prípade, a len v tomto jednotlivom 

prípade, súvzťažia? Východ súvzťaží s Mojou Absolútnou Esenciou a jej 

Absolútnou Bezpodmienečnou Božskou Láskou ako zdrojom a pôvodcom 

akéhokoľvek života. Toto je počiatok a vznik všetkých a všetkého. Juh súvzťaží s 

Mojou Absolútnou Substanciou a jej Absolútnou Múdrosťou ako budovateľom a 

aktivátorom pevného a večného základu, na ktorom je manifestovaný Môj Život, a 

prameniac z Neho sa mohlo objaviť, postúpiť a stať sa pravou realitou Moje 

Stvorenie. Západ súvzťaží s Mojou Absolútnou Dobrotou a so všetkými Mojimi, z 

nej prameniacimi činmi a skutkami, ktoré neustále konám za účelom udržiavania 

Môjho Stvorenia v najoptimálnejšej a najužitočnejšej kondícii. Sever súvzťaží s 

Mojou Absolútnou Pravdou a Vierou a so správnym chápaním všetkých udalostí; 

zo všetkých aspektov a pozícií ich manifestácie, aplikácie a realizácie, od 

najvnútornejšieho až po najzovňajší tak, aby bolo do toho zahrnuté všetko a aby 

nebolo nič vynechané. 

Takto sa musíte pozerať na význam štyroch Evanjelií. Kvôli tomuto dôležitému 

duchovnému značeniu bolo zaistené, aby boli do Biblie zahrnuté len tieto 

jednotlivé Evanjeliá, a žiadne iné. Len tieto štyri najdôležitejšie pozície mohli 

poskytnúť náležité opísanie Môjho života a Mojich skutkov na planéte Nula, bez 

skreslení alebo dezinterpretácie čohokoľvek, čo sa ich týkalo. Povaha všetkých 

ostatných pozícií, hoci skutočne obsahujú niektoré aspekty pravdy o Mne a o 

Mojich vtedajších aktivitách, je taká, že všetko vníma a interpretuje skresleným, 

prekrúteným a dokonca falošným spôsobom. 

Takže, prečo je Evanjelium Podľa Jána tak veľmi odlišné od ostatných troch? Ak 

sa pozriete, z akej pozície pristupuje k Môjmu životu a k Mojej Prirodzenosti, jasne 

môžete vidieť, že všetko odvodzuje z Mojej Esencie, označovanej ako Môj Otec, 

Kto je pôvodom všetkých a všetkého. Je počiatkom všetkého. Vezmite si napríklad 

úplne prvý verš úplne prvej kapitoly Jána. Ako začína? ,Na počiatku bolo Slovo, a 

Slovo bolo u Boha, a Slovo bolo Bohom.‘ Tieto slová obsahujú hlboký mystický 

význam. Ten upozorňuje na fakt, že Stvorenie je Ideou-Slovom Stvoriteľa, 

Ktorý/Ktorá je obsiahnutý v tom Slove a Ktorý/Ktorá je tým Slovom. Logicky 

povedané, ak ste obsiahnutí v niečom, ste tým niečím. Znamená to ale tiež 

neutíchajúcu aktivitu, pretože Slovo („Word“ — čo môže znamenať v angličtine i 

sloveso – pozn. prekl.) znamená Sloveso (v Latinčine Verbum) a sloveso sa vždy 

týka niečoho aktívneho. Dokonca aj v prípade, že oddychujete, čo je zdanlivo 

pasívny stav, váš oddych je aktívnou projekciou vašej mysle byť v pokojnej 

polohe. V podstate teda čosi také, ako bytie pasívnym alebo ničnerobenie 

neexistuje, pretože, ešte raz, ničnerobenie je aktívnou projekciou vašej myšlienky 

alebo túžby nič nerobiť — čo je aktívny proces. 
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Ďalším mystickým významom ,Slova‘ je však Pravda. Pravda je Slovo a Slovo je 

Pravda. Pomocou Pravdy z jej Múdrosti Som dal počiatok alebo zrod všetkým a 

všetkému. Takže to, že na počiatku bolo Slovo, znamená Ideu Môjho Stvorenia a 

všetkých jeho sentientných entít. A pretože niekde behom bytia a existencie Môjho 

Stvorenia sa určitý počet sentientných entít rozhodol oddeliť od Môjho Stvorenia, 

porušiac tak Pravdu alebo Slovo, alebo Ideu; aby Som zachoval integritu Svojho 

Stvorenia a aby Som pripravil vhodné podmienky pre ich návrat ku Mne, keď bude 

pravý čas, poslal Som Svoje Slovo do ich sveta, učiniac ho telom, aby Som obnovil 

Pravdu pomocou Svojho Slova tam, kde už viac žiadna Pravda neexistovala. 

Ako vidíte z tohto opisu, Jánovo Evanjelium naznačuje niečo, čo bolo neskôr jasne 

uvedené v Mojom Novom Zjavení, že Moja Pravda bola oddelená od Mojej 

Esencie-Otca a inkarnovala sa na planétu Nula do ľudského života, aby pre ľudí 

vytvorila náležité podmienky pre ich spasenie od všetkých lží a skreslení, v ktorých 

žijú. Prečo to bolo tak, že Pravda-Slovo-Idea-Svetlo sa inkarnovalo na planétu 

Nula do negatívneho stavu? Ak žijete v lžiach a skresleniach, z tej pozície vás nie 

je možné spasiť, pretože sú zdrojom vášho pseudo-života. Nemajúc žiadne iné 

poznanie a chápanie, jednoducho sa stotožníte so svojimi lžami a skresleniami, 

považujúc ich za jedinú pravdu. V takom rozpoložení Moja Prítomnosť, v Mojej 

Pravde-Slove-Idei-Svetle, úplne chýba. Chýbanie Mojej Prítomnosti ich väzní v ich 

nepriaznivom položení a nedáva im žiadnu inú voľbu v tejto veci, než považovať 

svoj stav za jediný uskutočniteľný a možný a svoje lži a skreslenia za jedinú 

skutočnú Pravdu. 

V tomto prípade je vašou prvou snahou priniesť do ich položenia Svetlo, ktoré 

odhalí ich lži a skreslenia a vštepí do nich Moje Slovo-Pravdu-Ideu-Svetlo, dávajúc 

im možnosť voľby zistiť lživosť a skreslenie ich položenia, poskytujúc im na 

základe toho realistickú možnosť dostať sa z toho položenia von a prijať do svojho 

života skutočnú Pravdu-Mňa, zmeniac tak svoj pseudo-život, ktorý považujú za 

skutočný život, na skutočný život. 

Z akého smeru a zdroja a akým úsilím však to Slovo-Pravda-Idea-Svetlo 

prichádza? Prichádza z Mojej Absolútnej Esencie, zakorenenej v Mojej Absolútnej 

Bezpodmienečnej Božskej Láske. Tradične je táto Esencia označovaná slovom 

,Otec‘. To označuje niekoho, kto dáva zrod všetkým a všetkému. V našom 

ponímaní tento termín nie je spojený s mužským rodom. Jeho význam je výlučne 

vo fakte, že je to samým počiatočným bodom všetkého ostatného. V našom 

ponímaní sa slovo ,Otec‘ v skutočnosti rovná slovu ,Duch‘. Duch každého je tým, 

čo je zdrojom jeho života a všetkého, z čoho jedinec pozostáva. Toto je dôvod, 

prečo bolo v jednom z predošlých Dialógov uvedené, ako si pamätáš, že váš duch 

alebo duchovná myseľ (čo je to isté) je váš otec. Z pozície tohto chápania môžete 

všetko, čo je vo vás niečím iným než vaším duchom, ponímať ako svojho syna. 

Koniec koncov, ak je váš duch bodom vzniku všetkého ostatného vo vás, potom 

v skutočnosti dáva tomu všetkému ostatnému zrod. V tom prípade je logicky 
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všetko ostatné vo vás synom vášho ducha-otca. V tom zmysle je Moje Slovo-

Pravda-Idea-Svetlo Mojím jednorodeným Synom. 

Pretože je Moja Absolútna Bezpodmienečná Láska samotnou Prirodzenosťou 

Mojej Esencie, z tej pozície Som poslal Svojho Syna — Svoje Slovo-Pravdu-Ideu-

Svetlo — do sveta, aby ho spasil z jeho vlastného bláznovstva, lží a skreslení; 

alebo, aby Som bol presnejší, aby pripravil podmienky pre uskutočnenie tohto aktu 

spasenia, keď príde čas. Toto je dôvod, prečo Ma Ján cituje, ako hovorím známe a 

najcitovanejšie slová: ,Lebo Boh tak miloval svet, že dal Svojho jednorodeného 

Syna, aby každý, kto v Neho verí, nezahynul, ale mal večný život.‘ Ako vidíte z 

tohto citátu, Moja Absolútna Bezpodmienečná Láska je tým, čo dáva impulz 

Môjmu Slovu-Pravde-Idei-Svetlu — Môjmu jednorodenému Synovi — aby 

zostúpil do sveta za účelom jeho budúceho spasenia. Napokon, logicky povedané, 

ak ,...Slovo bolo Bohom‘, potom je jasné, že Otec a Syn sú to isté. Toto je dôvod, 

prečo Ma Ján veľmi jasne a empaticky cituje, ako hovorím: ,Ja a Môj Otec sme 

Jedno.‘ (Ján 10:30) a ,Ten, kto Mňa videl, videl Otca‘ (Ján 14:9); a Jána Krstiteľa 

hovoriac: ,Boha nikto nikdy nevidel. Iba jednorodený Syn, ktorý je v lone Otcovom, 

Ten o Ňom podal vysvetlenie.‘ Ako vidíte, zvýraznil Som slová ,ktorý je v lone 

Otcovom‘, aby Som vám poskytol jasné pochopenie faktu, že Ja nie som niekto 

iný, než je Môj Otec, ale jeden a ten istý od večnosti do večnosti. 

Táto diskusia sa priamo týka niečoho, čo prorokoval prorok Izaiáš, alebo čo som Ja 

povedal cez neho: ,Lebo Dieťa sa nám narodilo, Syn nám bol daný; a vláda bude 

na Jeho pleciach. A Jeho meno bude znieť Obdivuhodný, Radca, Mocný Boh, 

Večný Otec, Knieža Pokoja‘ (Izaiáš 9:6). Nuž, prečo by bol Syn súčasne aj 

Mocným Bohom a Večným Otcom? Nie je tu rozpor v pojmoch — byť svojím 

vlastným synom, a súčasne svojím vlastným otcom? Ak Ja som Syn, prečo je to 

tak, že Som tiež Svojím Vlastným Otcom? Z typického ľudského hľadiska toto 

vyhlásenie, ako aj vyššie uvedené vyhlásenia nedávajú žiadny zmysel. A nielenže 

nedávajú žiadny zmysel, ale pre ľudskú myseľ sú totálne mätúce. Toto je dôvod, 

prečo kresťanskí teoretici, teológovia a filozofi museli prísť s ideou troch osôb v 

Jednom Bohu, alebo Jedného Boha v troch osobách — s príslovečnou kresťanskou 

Trojicou. A pretože žiadne z týchto ponímaní Boha v troch osobách nedáva žiadny 

zmysel, museli vymyslieť pojem slepej viery, vyhlasujúc, že je to Božie tajomstvo 

a že ho nemožno nikdy pochopiť racionálnou, logickou mysľou alebo procesom 

uvažovania. Preto sa mu musí slepo veriť. Aby bol pojem slepej viery 

opodstatnený, Luther zašiel v tomto ohľade tak ďaleko, že rozum a logiku vyhlásil 

za vynález diabla. 

S takýmito ľuďmi je ten problém, že termíny ,Otec‘ a ,Syn‘ interpretujú z 

typického ľudského hľadiska, a nie podľa duchovného chápania toho, čo tieto 

termíny znamenajú. O pravom význame týchto termínov sme už diskutovali v 

jednom z predošlých Dialógov. Ako vidíte z hore uvedenej interpretácie a z 

interpretácie v onom Dialógu, termín ,Otec‘ sa rovná vašej esencii a termín ,Syn‘ 

vašej substancii. A pretože esencia je tým, čo dáva zrod všetkému ostatnému, 
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vrátane svojej substancie, je ponímaná ako otec a substancia ako jej syn. Nie sú 

dvoma, ale jednou entitou. 

Môžete povedať, že celý obsah Jánovho Evanjelia sa týka hlavne tejto záležitosti. 

Pretože táto záležitosť je jednou z najzáhadnejších a najmystickejších zo všetkých, 

jeho Evanjelium je veľmi filozofické a mystické v porovnaní s ostatnými troma 

Evanjeliami, ktoré majú úplne iný prístup k Mojej Prirodzenosti a Môjmu životu na 

planéte Nula. Jeho Evanjelium kladie preto oveľa väčší dôraz skôr na to, čo Som 

povedal, než na to, čo Som urobil. Súčasne sa v porovnaní s ostatnými troma 

Evanjeliami zaoberá oveľa viac tým, Kto skutočne Som. Toto je funkciou 

východného hľadiska. Východné hľadisko značí, že Otcom každého a všetkého je 

Láska, ktorá funguje a pôsobí prostredníctvom svojej Múdrosti cez svoje Slovo-

Pravdu-Ideu-Svetlo. Láska-Otec posiela svojho Syna-Múdrosť-Slovo-Pravdu-Ideu-

Svetlo do sveta, aby tam mohla uskutočniť svoje ciele. V tomto bezrodovom 

zmysle môžete dať slovo ,Otec‘ do rovnosti so slovom ,Rodič‘, ktoré nemá takú 

rodom viazanú konotáciu. V hlbšom zmysle možno dať termín ,Rodič’ do rovnosti 

s termínom ,Láska‘ a termín ,Slovo-Pravda-Idea-Svetlo‘ s termínom ,Syn‘. 

Ústrednou témou tohto jednotlivého Evanjelia je preto Láska a to, ako Som 

Miloval svet a každého v ňom. Toto je Jánovou reprezentáciou. Má veľmi silnú 

feminínnu konotáciu. Toto je dôvod, prečo nielen jeho Evanjelium má túto 

jednotlivú konotáciu, ale aj jeho tri epištoly, ktoré napísal, sú plné odkazov na túto 

Lásku. Správne vnímal, že pravý význam života je v Láske. A logicky povedané, 

ak Som Pôvodcom akéhokoľvek života vôbec, potom musím byť Láska Samotná, 

Sama Osebe, Sama od Seba a Sama zo Seba. Takže žiadny iný zdroj Lásky a 

všetkého, čo sa jej týka, neexistuje, len Ja. 

V inom zmysle môžete Jánovo Evanjelium, kvôli takej podstatnej konotácii, ktorú 

má, považovať za najkomplexnejšie zjednotenie všetkého, čo bolo o Mne 

zaznamenané vo všetkých ostatných Evanjeliách. Zatiaľ čo ostatné Evanjeliá sa 

sústreďujú na tie aspekty Môjho života na planéte Nula, ktoré reprezentujú ich uhly 

pohľadu — juh, západ a sever — a na základe ktorých obmedzili svoj opis týchto 

faktov, Jánovo Evanjelium zaujíma oveľa širšie, všetko zahrnujúce stanovisko, 

ktoré zdôrazňuje všetky aspekty Mojej funkcie a pôsobenia zo všetkých úrovní 

Mojej Absolútnej Prirodzenosti. 

Vezmime si teraz Matúšovu pozíciu alebo pozíciu z Juhu. Tá vychádza z pozície 

potreby prebudovať alebo rekonštruovať niečo, čo bolo značne poškodené a v 

mnohých prípadoch úplne zničené. Alebo, aby Som to povedal inak, do pozornosti 

všetkých bolo potrebné uviesť niečo, čo sa neuskutočnilo alebo nebolo náležite 

aplikované, alebo čo bolo úplne nepochopené a dezinterpretované, aby im bolo 

umožnené napraviť svoje cesty a aby boli v dôsledku toho schopní uviesť všetko 

do náležitej duchovnej perspektívy. Toto je funkciou Mojej Absolútnej Múdrosti, 

ktorá z pozície svojej Absolútnej Lásky poskytuje správny a účinný materiál na 

dosiahnutie tohto cieľa. Toto je funkciou juhu. Celé Matúšovo Evanjelium má túto 
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jednotlivú konotáciu. V určitom zmysle ilustruje a zároveň poskytuje prostriedky 

na to, ako napraviť všetko, čo bolo úplne pokazené. 

V Lukášovej pozícii alebo v pozícii západu si Dobrota Môjho Srdca vyžaduje 

neustále funkčné udržiavanie Môjho Stvorenia, aby boli všetkým a všetkému v 

ňom poskytované všetky možné príležitosti pre ich neustály rast a pokrok. V tejto 

jednotlivej konotácii, aplikovateľnej konkrétne na planétu Nula a všeobecne na 

celý negatívny stav, je to proces liečenia všetkého, čo je choré, nezdravé a 

umierajúce a čo zúfalo potrebuje uzdravenie. Ako vieš, ľudia a ich životný štýl a 

všetci v negatívom stave sú veľmi nemocní, úplne, smrteľne chorí a umierajúci. 

Účelom Môjho príchodu do tohto sveta — z Dobroty Môjho Srdca — bolo 

poskytnúť všetky prostriedky a spôsoby na ich uzdravenie. Tu Som vo funkcii a 

role Lekára. V žiadnom prípade nie je náhoda, že Lukáš sám bol lekár. Potreboval 

Som ho v tej role, aby navonok spríkladňoval Moju rolu jediného Absolútneho 

Lekára, Ktorý/Ktorá je schopný vyliečiť všetkých zo všetkých ich chorôb, nech by 

boli alebo nech by sa zdali byť akokoľvek nevyliečiteľné a smrteľné. Toto je 

pozícia Môjho Súcitu, ktorý vyviera z Dobroty Môjho Srdca, aby poskytol 

každému príležitosť uzdravenia sa. Toto je pozícia a význam západu. Hovorí vám 

to, že Ja som Jediný, Kto môže opraviť/uzdraviť všetko, čo je poškodené a obnoviť 

správnu a účelnú funkčnosť všetkého, čo bolo pokazené, alebo učiniť všetko 

novým a iným v absolútnom zmysle. 

V Markovej pozícii alebo v pozícii severu vytvára Absolútna Pravda Viery v 

najväčšom vonkajšku vnímania každého podmienky, ktoré umožňujú prijať Moje 

Skutky ako čisto Božské. Primárny dôraz tu nie je kladený na to, čo Som povedal, 

ale čo Som urobil. Moje Činy vybudovali základ, na ktorom by sa každého viera v 

pozitívne skutky a následný záväzok konať také pozitívne skutky s pozitívnym a 

dobrým úmyslom mohli stať realitou života každého. Pozícia severu v tejto 

konotácii znamená, že čokoľvek poviem, musí byť doložené životom v súlade s 

princípmi obsiahnutými v Mojich výrokoch. Takže z tejto pozície sú len pozitívne 

skutky alebo dobré činy každého jedinými účinnými potvrdzujúcimi znameniami, 

že jedinec správne pochopil a aplikoval Moje Princípy. Preto je podľa Markovej 

pozície alebo podľa pozície severu všetko, čo poviem alebo vyslovím, okamžite na 

mieste potvrdené a doložené Mojimi Pozitívnymi Skutkami alebo Dobrými Činmi. 

Ukazuje však tiež, že zdroj a náležité motivačné a intenčné faktory úsilia každého 

konať také pozitívne skutky alebo činy pramenia zo Mňa ako Jediného, Kto môže 

zo Svojho Absolútneho Stavu správne každého motivovať, aby bol taký, pretože Ja 

som Konečný Zdroj všetkého pozitívneho a dobrého. Viera v tento rozhodujúci 

fakt vám umožňuje, aby ste boli takí ako Ja, relatívni k Môjmu Absolútnemu Stavu 

v tomto jednotlivom ohľade. A toto je pravda v tejto veci. Toto je pozícia severu v 

našej súčasnej konotácii, len pokiaľ ide o túto tému. 

Samozrejme, Peter, ako dobre vieš, tieto označenia — z východu, juhu, západu a 

severu — platia vo svojom doslovnom význame len pre planétu Nula. V 

pozitívnom stave existuje len východ, podobne ako tam existuje len pravá strana 
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(pozri Dialóg 77). V pozitívnom stave existujú duchovné súvzťažnosti týchto 

pojmov spôsobom opísaným vyššie. Tento faktor upozorňuje na fakt, že Ja som 

Jediný, Kto je ,JA SOM‘ v Absolútnom zmysle. Toto ,JA SOM‘ je vnímané ako 

východ, kvôli faktu, že Ja neustále vychádzam a svietim v živote každého. V 

pozitívnom stave je teda každý obrátený k východu, nech sa otočí ktorýmkoľvek 

smerom. Preto tak, ako v pozitívnom stave neexistuje žiadne vľavo, tak isto tam 

nie je ani žiadne vzadu alebo za. Len negatívny stav sa nachádza vzadu alebo za. 

Toto je jedným z dôvodov, prečo Som povedal Satanovi alebo diablovi, „Choď za 

Mňa, Satan“. Tým, že Som to povedal, veľmi jasne Som naznačil, že v pozitívnom 

stave vôbec neexistuje žiadne miesto alebo stav, alebo položenie, ktoré by malo 

negatívnu konotáciu. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za toto nezvyčajné vysvetlenie. Nikdy by mi 

nenapadlo, že by význam štyroch Evanjelií mohol byť interpretovaný takto. Mohli 

by sme pokračovať odpoveďou na moju druhú otázku? 

Pán Ježiš Kristus: Rado sa stalo, Peter. Áno, môžeme pokračovať. 

Peter: Dovoľ mi preformulovať tú otázku. Citoval som Lukáša 8:10 a Izaiáša 6:9. 

Otázkou je, prečo by Si hovoril úmyselne v podobenstvách, aby Si prinútil ľudí a 

tvory v negatívnom stave, aby pozerali, ale nevideli, a počuli, ale nerozumeli? Toto 

nedáva žiadny zmysel. 

Pán Ježiš Kristus: Než vysvetlím dôvody takého vyhlásenia, najskôr ťa zmätiem 

ešte viac. Ako povedal Izaiáš tie slová a akým spôsobom som ich Ja citoval? 

Dovoľ Mi zacitovať najskôr Izaiáša: Verš 9: ,A On povedal, „Choď, a povedz 

týmto ľuďom: ,Počúvajte a počúvajte, ale nerozumejte; hľaďte a hľaďte, ale 

nevnímajte.‘“‘ A teraz Moje citovanie v Lukášovi: ,Hľadeli, ale nevideli, a počuli, 

ale nerozumeli.‘ Vidíš rozdiel v postupnosti medzi týmito dvoma citátmi? Obrátil 

Som sled. Môžeš sa opýtať: prečo? V čase, keď Som tie veci povedal cez Izaiáša, 

ešte Som nebol inkarnovaný na planéte Nula. Len Som o tom uvažoval a hovoril 

Som o tom. Ale Moje hovorenie o tom sa nezaznamenalo v mysli nikoho na tejto 

planéte; že Ja Osobne zídem k nim a budem s nimi. Toto je teda dôvod, prečo Som 

v Izaiášovi hovoril najskôr o počúvaní, ale neporozumení. Potom Som prorokoval, 

že len čo Ma uvidia, nech Ma budú vidieť akokoľvek často, nebudú vnímať, Kto 

Som. 

Na druhej strane, v Lukášovi Som musel obrátiť tento výrok, pretože teraz Som bol 

dolu s nimi a oni Ma videli deň čo deň, a predsa, nech sa dialo čokoľvek, nevideli 

Ma takého, Aký Som skutočne bol alebo Kto Som skutočne bol. Z toho dôvodu 

,hľadeli, ale nevideli‘. Súčasne, ako Som k nim hovoril z ich vlastnej pozície, súc 

medzi nimi fyzicky a doslovne, a ako Ma počúvali, nakoľko nevideli, Kto skutočne 

Som, nechápali, čo im hovorím. 

Dovoľ Mi, Peter, aby Som tvoju vonkajšiu myseľ zmiatol ešte viac. Ako pokračujú 

slová v prorokovi Izaiášovi po 9. verši v kapitole 6? Verše 10 až 13: ,Urob srdce 
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tohto ľudu necitlivé, a ich uši unavené, a zastri ich oči; aby svojimi očami nevideli, 

a aby svojimi ušami nepočuli, a aby svojím srdcom neporozumeli, a aby sa 

nevrátili a neboli uzdravení.‘ Toto znie ešte krutejšie než verš, ktorý Som citoval v 

Lukášovi. Izaiáš 6:11-13: ,Nato som povedal, „Pane, ako dlho“ , a On odpovedal: 

„Pokiaľ mestá nebudú spustošené a bez obyvateľov, domy nebudú bez človeka, zem 

nebude úplne spustošená, Pán premiestni ľudí veľmi ďaleko, a mnoho miest bude 

opustených uprostred krajiny. Ale ešte bude v nej desatina, a navráti sa a bude na 

spálenie, ako brest alebo ako dub, ktorých peň ostane, keď sú zoťaté. Tak sväté 

semeno bude jej pňom.“‘ 

Takže, prečo to bolo tak, že Som musel hovoriť v hádankách, alebo v tomto 

prípade v súvzťažnostiach a podobenstvách, úmyselne ich prinútiac, aby 

nerozumeli, o čom hovorím a úmyselne ich prinútiac, aby neprijali, kto Som a aký 

bol Môj zámer medzi nimi? Pozrite sa, z akej pozície Som k nim hovoril a čo to 

bola za pozícia, z ktorej Ma videli a počuli. Ja som zostúpil z úplného vnútrajška 

alebo stavu vnútra do stavu úplného vonkajška alebo vonkajšieho stavu. A nielen 

to, ale zaujal Som pozíciu v zovňajšnosti samotného vonkajška — čo je samotný 

negatívny stav a ľudský život. Inými slovami, zišiel Som do ľudského života a do 

Zóny Vymiestnenia. Tak Som bol na ľudskej úrovni a na úrovni negatívneho stavu. 

Ako nadväzujete vzťah s kýmkoľvek z tej úrovne a ako oni nadväzujú vzťah s 

vami zo svojej vlastnej úrovne? Z vonkajška alebo zovňajšnosti do vonkajška alebo 

zovňajšnosti. Ako vieš, toto položenie je len položením zdania. Ak by Som ich 

mal nechať, aby Ma videli v tomto položení, ktoré je položením ilúzie a nereality, 

Kto skutočne Som, a aby chápali, o čom Som skutočne hovoril, naveky by Som ich 

uväznil v stave zovňajšnosti. V tom prípade by zostali v zdaní svojich životov, a 

nie v skutočnej realite svojich životov. Večne by teda zostali v ilúzii života bez 

toho, aby vôbec niekedy vedeli, čo je to pravý život. 

Teda, prvým krokom bolo v tomto ohľade zostúpiť na ich úroveň a vštepiť do ich 

vnútrajška alebo vnútra Pravdu, ktorú by nechápali vo svojom vonkajšku, takže by 

nemali žiadnu šancu skresliť ju a sfalšovať, zabrániac si tak akejkoľvek možnosti 

dostať sa von z ilúzie ich pseudo-života. Aby sa to nikdy nestalo, hovoril Som v 

podobenstvách a súvzťažnostiach alebo v jazyku ich vnútrajška. Toto je ,peň‘, 

ktorý zostáva, alebo sväté semeno, ktoré využijem, aby Som otvoril ich vnútrajšok 

a nechal ich spoznať a prijať Pravdu a na základe toho ich priviedol späť do 

pozitívneho stavu — ako Som to tak pekne a symbolicky opísal v citovaných 

veršoch proroka Izaiáša. 

Musíte tu veľmi jasne pochopiť, že aby ste to všetko dosiahli, najskôr musíte 

zostúpiť na ich úroveň. Na tejto úrovni nemajú žiadnu Pravdu. Ani v ich vnútrajšku 

nie je zasadené nič tej povahy. Ich vnútrajšok je uzavretý a kompletne 

zablokovaný. Kľúčom k jeho otvoreniu je zasadenie Pravdy o Mojej Prirodzenosti 

a o pravom význame Môjho Slova do neho. Pokiaľ najskôr nezasadíte tento fakt, 

nie ste schopní vôbec nič dosiahnuť. Len čo je to zasadené do ich nevedomej 

mysle, necháte to tam klíčiť, kým nenadíde čas, aby to vypučalo a rozkvitlo do 
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mohutného stromu správneho a pravdivého poznania o všetkom, čo sa týka ich 

pseudo-životov a pravého významu a účelu pseudo-bytia a pseudo-existencie 

negatívneho stavu a prečo bolo dovolené, aby sa vôbec uskutočnil. Medzitým, ako 

to klíči, navonok zatemníte ich myseľ, učiníte ich slepými a hluchými, urobíte 

všetko, čo Som naznačil v Izaiášovi, aby sa toho nezmocnili a nezoťali to alebo 

nevytrhli zo svojej mysle, zabrániac si tak, aby boli niekedy spasení, skončiac 

následne vo večnej záhube. Takže čokoľvek, čo Som povedal, a to, ako Som to 

povedal, bolo v ich vlastnom záujme. Ak sa na to pozeráte týmto spôsobom, 

uvidíte, že to v nijakom prípade nebolo kruté, ale že to namiesto toho bolo 

znamením Môjho Absolútneho Milosrdenstva a Súcitu. A toto je to, čo skutočne 

znamená a označuje citované vyhlásenie. 

Peter: Veľmi Ti ďakujem za toto zmysluplné a inšpirujúce vysvetlenie. Je ešte 

niečo, čím by Si chcel dnes prispieť? 

Pán Ježiš Kristus: Veľmi rado sa stalo, Peter. Nie, myslím, že všetko ostatné, o 

čom by bolo osožné hovoriť, odložím na nejaký iný čas. Na jeden deň toho máme 

dosť. Prajem ti príjemné popoludnie, Peter. 
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Sedemdesiaty Deviaty Dialóg 
 

6. mája 1999 

 

Peter: Dostali sme nejaké predbežné reakcie na obsah Sedemdesiateho Siedmeho 

Dialógu — ako sa očakávalo. A prichádzajú len od ľudí, ktorí majú e-mail. Ostatní, 

ktorí dostávajú naše Dialógy obyčajnou poštou, tento jednotlivý Dialóg ešte 

nedostali (odoslal som ho včera). Som zvedavý, aký druh reakcií budeme od nich 

dostávať. Každopádne, máme tu prosbu od troch rôznych ľudí o nejaké bližšie 

spresnenie a vysvetlenie záležitostí, ktorých sme sa dotkli v tom Dialógu. Jedna je 

z Východného pobrežia, jedna zo Západného pobrežia a jedna z Českej republiky. 

Prosba z Českej republiky sa netýka obsahu Sedemdesiateho Siedmeho Dialógu. 

Než sa však budem venovať formulovania ich otázok, chcel by som sa Ťa opýtať, 

či máš Ty niečo, čo by Si nám chcel dnes ráno oznámiť. 

Pán Ježiš Kristus: Nuž, Peter, reakcie, ktoré prichádzajú a budú prichádzať na 

obsah zmieneného Dialógu, sú pochopiteľné kvôli faktu, že veľmi zdôrazňuje, že 

každý má osobnú zodpovednosť určiť, aký druh otázok klásť a či majú také otázky 

skutočne multivesmírny význam. Toto nie je jednoduchá úloha. Nezabúdaj, že 

prirodzenosť ľudského života bola v podstate vyfabrikovaná takým spôsobom, aby 

mala vrodene a prirodzene sklon očakávať, že všetko príde alebo bude navrhnuté 

niekým iným, čiže zo zovňajška, a nie z ich vlastného vnútra. Toto usporiadanie 

vyvoláva v niektorých ľuďoch takmer záchvat paniky, keď majú prísť so svojimi 

vlastnými odpoveďami, zo svojho vlastného vnútra a na základe svojho vlastného 

úsilia, prevezmúc zodpovednosť za výsledok takého úsilia. Pre ľudí je oveľa 

jednoduchšie fungovať v ich životoch vtedy, ak im je povedané, čo robiť a ako to 

robiť, alebo ak dostanú odpovede na svoje otázky od niekoho iného, kto má 

právomoc robiť to, namiesto toho, aby boli nútení hľadať také odpovede vo svojom 

vlastnom vnútri. Ako vieš, také tendencie sú typické pre celú prirodzenosť 

negatívneho stavu. Takže nebuď prekvapený, ak k nám ohľadom tejto záležitosti 

príde viac otázok. Na druhej strane, predsa len si mal dajakú pozitívnu spätnú 

väzbu ohľadom obsahu toho Dialógu. 

Jeden komentár k niečomu, čo bolo naznačené na predposlednej a poslednej strane 

Sedemdesiateho Šiesteho Dialógu. Týka sa záležitosti pravej (right) strany a 

ľavej (left) strany a mať pravdu (be right) ohľadom niečoho a byť vynechaný 

(be left out) z niečoho. Dan vyjadril určité starosti ohľadom jazykových 

obmedzení. Ako vieš, v tomto storočí bol na transmisiu Nového Zjavenia Pána 

Ježiša Krista zvolený anglický jazyk. Štruktúra tohto jednotlivého jazyka 

umožňuje oznamovanie niektorých veľmi dôležitých duchovných ideí, ktoré nie je 

možné vyjadriť v žiadnom inom jazyku. Preto nie je náhoda, že anglický jazyk bol 

ustanovený za spoločný medzinárodný jazyk, ktorým a pomocou ktorého ľudia 

rôznych iných národov a jazykov vzájomne komunikujú. Z tohto faktu vidíte, 

prečo bol tento jednotlivý jazyk zvolený na transmisiu Môjho Nového Zjavenia. 
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Sú, samozrejme, niektoré ďalšie dôležité duchovné dôvody pre túto voľbu, zo 

závažných bezpečnostných dôvodov však nemôžu byť zjavené. 

Problémom niektorých anglických výrazov je to, že pre ne neexistujú žiadne 

ekvivalenty v niektorých ďalších jazykoch. Takže ktokoľvek, kto prekladá Moje 

Nové Zjavenie, čelí impozantnej úlohe nájsť najvhodnejšie slová, ktoré by mohli 

správne priblížiť anglické výrazy. Avšak v niektorých prípadoch, ako napríklad pri 

vyššie uvedených výrazoch (zvýraznených hrubou sadzbou), nie je možné nájsť 

také ekvivalenty. Preto sa navrhuje, aby každý prípadný prekladateľ Môjho 

Nového Zjavenia, a najmä týchto Dialógov, použil opisné formy, pomocou ktorých 

môže vysvetliť, čo tie výrazy v angličtine skutočne znamenajú. 

Chcel by Som učiniť ešte jeden stručný komentár, než sa budeme venovať tvojim 

otázkam, Peter. Týka sa to určitého príslovia, ktoré majú ľudia a ktoré je potrebné 

uviesť do náležitej perspektívy. Toto príslovie znie asi takto: „Cesta do Pekla je 

vydláždená dobrými úmyslami.“ Ak sa dôkladne pozriete na význam tohto 

vyjadrenia, všimnete si, aké je prekrútené. Toto príslovie bolo sformulované silami 

negatívneho stavu a následne implantované do ľudských myslí. Jeho skrytým 

úmyslom bolo to, aby ľuďom zabránilo, aby mali akékoľvek dobré úmysly. Koniec 

koncov, ak dobré úmysly vedú do Pekiel, potom v tom prípade načo sa o ne vôbec 

pokúšať? Je lepšie zostať pasívny a nečinný, bez akýchkoľvek motivačných 

impulzov konať niečo dobré alebo pozitívne, pretože tak či tak skončíte v jednom z 

Pekiel. 

Takto sú ľudia klamaní, aby zmýšľali o dobrých úmysloch týmto spôsobom. Ako 

bolo pri niekoľkých príležitostiach v Mojom Novom Zjavení naznačené, z pravého 

duchovného hľadiska sa činy a skutky jedinca neposudzujú podľa ich výsledkov, 

ale podľa pôvodných úmyslov, s ktorými ich vykonal alebo podnikol. Ak boli jeho 

úmysly dobré a pozitívne, v nijakom prípade ho nemôžu priviesť do Pekiel. 

Súčasne, ak boli jeho zámery, ktoré mal na mysli, aj vnútorne, aj navonok vo 

všetkých svojich aspektoch skutočne dobré a pozitívne, nie sú schopné viesť k 

negatívnym výsledkom a následkom. Dobré a pozitívne úmysly vedú buď k 

dobrým a pozitívnym výsledkom, alebo k neutrálnym — v tom prípade z nejakých 

dôležitých duchovných dôvodov nebolo príhodné alebo vhodné také skutky 

podniknúť. Avšak nikdy nemôžu viesť k negatívnym, alebo dokonca k zlým 

výsledkom. Preto nemôžu dobré a pozitívne úmysly logicky nikdy nikoho dostať 

do Pekiel, alebo dláždiť cestu do Pekiel. Ak nastane taký negatívny výsledok, 

znamená to len, že úmysly boli len zdanlivo dobré, posudzované z pozície 

vonkajška, ale vnútorne také neboli. V tom prípade môžete na základe svojich 

vonkajších pozorovaní a záverov nadobudnúť dojem, že ,dobré a pozitívne‘ úmysly 

vedú do Pekiel. A toto je všetko, čím Som chcel dnes ráno prispieť. Môžeš 

pokračovať, Peter, a položiť zmienené otázky. 

Peter: Dovoľ, aby som začal jednou prosbou o objasnenie, ktorá sa určitým 

spôsobom týka toho, o čom sme hovorili v Sedemdesiatom Siedmom Dialógu, čo 
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je zaznamenané na jeho predposlednej a poslednej strane. Týka sa to záležitosti 

sexuality, ale z úplne inej perspektívy. Napodiv, táto záležitosť nebola do tohto 

momentu nikdy uvedená v žiadnej knihe Tvojho Nového Zjavenia. Týka sa to 

pojmu a významu incestu. Je to pohlavný pomer, ku ktorému dochádza medzi 

rodičmi a ich deťmi, alebo medzi súrodencami alebo blízkymi príbuznými. Ako 

dobre vieš, také sexuálne praktiky boli z historickej perspektívy počas celej histórie 

ľudstva striktne zakázané. Je aktuálne objasniť túto záležitosť? 

Pán Ježiš Kristus: Áno, Peter, je to veľmi aktuálne. Priamo sa to týka povahy 

pokračujúceho posunu a ilustrácie a demonštrácie konečnej, najodpornejšej tváre 

pravej prirodzenosti negatívneho stavu. Všetko to, čo bolo povedané v 

Sedemdesiatom Siedmom Dialógu o homosexualite a bisexualite, môžete aplikovať 

aj na záležitosť incestu. Ohľadom tejto záležitosti je však toho oveľa viac, než bolo 

uvedené v tom Dialógu. Áno, incest je konečným a najexternejším — do najväčšej 

možnej krajnosti — vyjadrením nevhodného chápania, ponímania a praktizovania 

sexuality v ľudskom živote. Aby sme si to ešte raz zopakovali, ak je každý vzťah 

vôbec založený na sexuálnych energiách a odvodený z nich a ak sa podľa ľudského 

chápania sexualita obmedzuje len na pohlavný styk, milovanie sa a koitus dvoch 

jedincov, ako potom nadväzovať vzťah s niekým vo svojej rodine a medzi 

príbuznými? Pomocou a prostredníctvom pohlavného styku s nimi. 

Prostredníctvom takých praktík tento faktor ilustruje a demonštruje fakt, čo sa 

stane, ak sa ujme taká mylná predstava, dezinterpretácia a nepochopenie pojmu 

sexualita a ak sa zredukuje len na doslovný, fyzický pohlavný styk. 

Okrem tohto všetkého je však incest nástroj páchateľa, používaný ako prostriedok, 

pomocou a prostredníctvom ktorého je obeť manipulovaná a ovládaná a je jej 

ukázané, kto má moc a oprávnenie/dovolenie. Táto tendencia pochádza zo snahy 

negatívneho stavu deliť ľudí na pasívne, podriadené a poslušné tvory na jednej 

strane, a na druhej strane na dominantných, kontrolujúcich, autoritatívnych a 

majetníckych. V tomto prípade sa predpokladá, že moje deti alebo moji príbuzní, 

alebo členovia mojej rodiny sú mojím vlastníctvom a ja si s nimi môžem robiť, čo 

chcem. A pretože sexualita je jedným z najmocnejších nástrojov na nastolenie a 

dokonanie takého rozdelenia a — na základe toho — vzájomných vzťahov, je to 

sexualita, ktorá je využitá na tento účel. 

Ohľadom tejto záležitosti je však toho viac, než bolo doteraz o nej uvedené. Týka 

sa to výlučne samotnej prirodzenosti negatívneho stavu. Ako vieš, život 

negatívneho stavu je založený na masách, skupinách, spoločnostiach a podobných 

entitách. Účelom ich vytvorenia bolo potlačenie akejkoľvek predstavy jedinečnosti, 

zosobnenia a individualizácie akýchkoľvek členov negatívneho stavu a ľudí. Toto 

usporiadanie je pekne vyobrazené v politikách a filozofiách komunistických krajín, 

kde jedinec nie je ničím a masy sú všetkým a kde malá skupina ľudí, alebo 

dokonca jeden jedinec tvorí vládu a moc nad nimi a využíva, manipuluje a ovláda 

ich, ako len chce. Kvôli tomuto usporiadaniu môžete ľahko a bez akejkoľvek viny 

alebo výčitiek svedomia obetovať ktoréhokoľvek jedinca pre potreby skupiny 
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alebo más. Rodinná štruktúra na planéte Nula je založená na tom istom 

predpoklade. A ešte raz, nakoľko sexualita je najlepší možný nástroj, pomocou a 

prostredníctvom ktorého môžete ukázať, kto má moc, využíva sa na tento účel 

sexualita. 

Pozrime sa však, čo sa deje v tomto procese. Obeť tejto štruktúry zvyčajne končí v 

neschopnosti vytvoriť si svoju pravú identitu. Cieľom krvismilstva, tak ako ho 

vynašli sily negatívneho stavu a premietli do ľudského života, je zničiť alebo 

rozbiť, alebo úplne zablokovať cestu k vytvoreniu si svojej jedinečnej zosobnenej a 

individualizovanej sebaidentity. Negatívny stav netoleruje žiadnu takú jedinečnosť 

a individualizovaný a zosobnený životný štýl alebo sebaidentitu. Konečným 

vyjadrením tejto tendencie, vo forme ilustrácie a demonštrácie tohto faktu a 

prirodzenosti negatívneho stavu, je praktika incestu, ktorý vedie k takému 

strašnému výsledku u akejkoľvek obete tohto sexuálneho aktu. Toto je jeden z 

dôvodov, prečo je incest medzi všetkými ľuďmi na planéte Nula tak rozšírený. 

Ako vieš, Peter, incest má na vašej planéte dlhú históriu. Incestný vzťah je 

zaznamenaný dokonca aj v kresťanskej Biblii. Vezmi si napríklad prípad Lóta, 

príbuzného Abraháma, a jeho dvoch dcér (Genezis 19:30-38). Potom, ako unikli 

zničeniu Sodomy a Gomory, počas čoho Lótova žena prišla o život tak, že sa z nej 

stal soľný stĺp, ocitli sa v izolácii od všetkých ostatných. Takže, Lótove dcéry, 

vidiac, že nemajú žiadnu možnosť získať manželov, a chcúc mať deti, opili svojho 

otca a počas jeho alkoholického opojenia ho prinútili k pohlavnému styku s nimi, 

aby mohli otehotnieť a založiť si potomstvo. Hoci sa význam tohto príbehu z 

hľadiska jeho duchovnej súvzťažnosti týka niečoho úplne iného, než o čom tu 

hovoríme, ilustruje, ako je sex využívaný na dosiahnutie svojho cieľa — nech by 

bol akýkoľvek. V našom prípade negatívny stav využíval, využíva a bude využívať 

sexualitu na to, aby dosiahol svoj cieľ, pokiaľ ide o osud ľudstva. V tejto 

jednotlivej konotácii je jeho cieľom úplne a totálne vykoreniť z ľudského života 

akýkoľvek pojem, ako aj akúkoľvek potrebu individuality, zosobnenia a 

jedinečnosti vnímania, prejavu a manifestácie každého. 

To je jediný spôsob, ako môže negatívny stav zvíťaziť na planéte Nula. Pokiaľ 

zostanú čo i len najnepatrnejšie pozostatky individualít, jedinečností a zosobnenia, 

negatívny stav nemá plnú moc a nadvládu. Prečo je to tak? Ako vieš, celá 

prirodzenosť pozitívneho stavu je založená a postavená na jedinečnosti, 

individualizácii a zosobnení všetkých jeho členov. Byť taký je samotnou 

prirodzenosťou pozitívneho stavu. Plne odráža vo svojej relatívnej kondícii Moju 

Prirodzenosť, ktorá je zakorenená v Absolútnej Individualite, Jedinečnosti a 

Zosobnení. V tomto zmysle môžete povedať, že Ja Som Absolútne Jedinečný, 

Absolútne Individualizovaný a Absolútne Zosobnený Absolútny Jedinec. A pretože 

Moje Stvorenie a všetky Moje sentientné entity odzrkadľujú a nesú túto Moju 

Prirodzenosť vo svojej vlastnej relatívnej kondícii, sú takisto úplne a kompletne 

individualizované, zosobnené a úplne jedinečné. 
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Takže, ako by ste si počínali pri aktivácii negatívneho stavu, ak je prirodzenosť 

pozitívneho stavu a všetkých jeho obyvateľov taká? Zrieknutím sa tohto systému. 

Nemôžete dosť dobre budovať úplne odlišný životný štýl, ak sa pridržiavate týchto 

princípov. Aby ste vybudovali taký úchylný životný štýl, potrebujete zničiť 

funkčnú moc týchto princípov a zaviesť ich opaky. Incest je v tomto ponímaní 

extrémnou ilustráciou a manifestáciou tohto faktora. Toto je ten príklad, ktorý 

poskytuje hmatateľnú, konkrétnu a doslovnú manifestáciu týchto pseudo-princípov, 

ktoré veľmi účinne a úspešne vedú k zničeniu alebo rozbitiu alebo zablokovaniu 

schopnosti obete vytvoriť si svoju jedinečnú, individualizovanú a zosobnenú 

sebaidentitu. Nemajúc žiadnu sebaidentitu, dotyčný jedinec môže byť 

manipulovaný, ako len chcete. 

Ako vieš, v tvojej psychiatrickej diagnostickej príručke sú títo jedinci 

diagnostikovaní ako trpiaci medznou poruchou osobnosti. Zo svojej bývalej 

klinickej praxe, Peter, veľmi dobre vieš, aké nesmierne ťažkosti predstavujú tieto 

prípady pre akéhokoľvek terapeuta, ktorý pracuje s týmito jedincami. Tieto 

ťažkosti pramenia z nasledujúceho faktu: Ako môžeš pracovať s niekým, kto nebol 

nikdy schopný vytvoriť si žiadnu pozitívnu, ba dokonca ani negatívnu 

sebaidentitu? Ak si vo svojom vnútri prázdny, možno sa nejako s tou prázdnotou 

spojiť? Aby si to urobil, najskôr by si musel vytvoriť náležitú a prijateľnú 

sebaidentitu pre toho jedinca. Inak by celá tvoja snaha pomôcť jej/mu (väčšinou 

jej!) skončila úplným zlyhaním — ako je to v mnohých prípadoch týchto jedincov. 

Aby sa ešte výraznejšie ilustrovala táto rozpoltenosť, niektorí jedinci zneužívaní 

incestom nadobudli poruchu rozkladu osobnosti, ktorá vedie k vytvoreniu 

početných umelých/falošných osobností v tom istom jedincovi. U ďalších sa 

vyvinie psychóza, alebo zošalejú, úplne unikajúc pred uvedomením si fyzickej 

reality, ktorá ich obklopuje. Tieto fakty opäť ilustrujú, že negatívny stav nemá 

žiadnu pevne stanovenú jedinečnú, zosobnenú a individualizovanú identitu a že je 

úplne a kompletne šialený, nemajúc vôbec žiadnu predstavu, aká je pravá realita 

života. 

Nuž, tu je definitívna ilustrácia a demonštrácia prirodzenosti negatívneho stavu, 

ktorý nemá žiadnu individualitu, žiadnu jedinečnosť, žiadne zosobnenie, žiadnu 

sebaidentitu, ale je prázdny a bez akéhokoľvek skutočného života. Výsledky 

krvismilných vzťahov ilustrujú tieto fakty o negatívnom stave v jeho 

najextrémnejšej miere. Toto je dôvod, prečo bolo dovolené, aby prekvitali a prečo 

sú medzi ľuďmi tak rozšírené. To vám hovorí, ako nikdy nepraktizovať svoju 

sexualitu v žiadnom z jej aspektov. 

Kvôli faktu, že počas súčasného pokračujúceho posunu renegáti práve manifestujú 

najodpornejšiu, najohavnejšiu a najopovrhnutiahodnejšiu prirodzenosť negatívneho 

stavu, toto je doba, keď je do vašej pozornosti uvádzaný jeden z jeho 

najobľúbenejších nástrojov — sexualita v inceste. 
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Ďalším aspektom tejto záležitosti je to, ako vieš, že v ohromnej väčšine prípadov je 

obeťou incestu žena. Tento fakt ilustruje a demonštruje krajné a nanajvýš negatívne 

a zlé dôsledky separácie, izolácie a oddelenia feminity od maskulinity a 

maskulinity od feminity. Okrem toho, ak dostanete ženu do podriadeného 

postavenia a pozície slúženia dominantnému mužovi, potom ju môžete používať, 

využívať, zneužívať a manipulovať s ňou, ako len chcete. Incest je konečným 

vyjadrením tohto faktora. Takto ďaleko môže zájsť separácia, izolácia a rozdelenie. 

A toto je všetko, čo chcem zjaviť ohľadom tejto záležitosti. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za toto poučné vysvetlenie tejto záležitosti. Ďalšia 

otázka prichádza od Michaela Maldonada. Citujem: ,Je účelom kladenia otázok 

multivesmírneho významu to (aj keď sme už dostali a aj mali dostať odpovede od 

Teba), aby sme zariadili, že budeš zdieľať odpovede (ktoré sme už dostali od Teba 

osobne) s ostatnými členmi Tvojho Nového Zjavenia — Tvojimi ostatnými 

predstaviteľmi? Mám teda za to, že ak položím otázku priamo a dostanem odpoveď 

od Teba zo svojho vlastného vnútra, ešte stále mám žiadať o odpoveď cez Petra, 

aby mohli mať ostatní z toho prospech. O toto ide?‘ 

Pán Ježiš Kristus: Nuž, odpoveď na túto otázku by mala byť jasne dedukovateľná 

z obsahu Druhého Dialógu. Naliehavo by Som radil opätovne si dôkladne prečítať 

ten Dialóg, aby ste získali náležité chápanie pozície a roly každého. Ako bolo v 

tom Dialógu uvedené, každý prichádza z určitého sveta v určitej dimenzii a je 

spojený s určitým svetom, alebo niekedy s niekoľkými svetmi a s niekoľkými 

dimenziami, z ktorých pôsobí a z ktorých prijíma a ktorým posiela akékoľvek 

informácie, ktoré sú v každom jednotlivom čase potrebné. V tomto ohľade je 

obmedzený na tie a len na tie dimenzie a svety. Preto iné dimenzie a iné svety 

nemajú prístup k informáciám, ktoré prijal zo svojej vlastnej sféry fungovania a 

komunikácie. Ony majú odlišné potreby a odlišné spôsoby komunikácie a 

prijímania akýchkoľvek informácií. Nateraz je to takto. Táto štruktúra bude naďalej 

takáto, dokedy bude jestvovať negatívny stav a ľudský život v jeho negatívnych 

aspektoch. 

Z hľadiska týchto faktov je kvôli jedinečnosti každej dimenzie a jej svetov a kvôli 

vášmu spojeniu len s nimi, a s nijakými inými, tak trochu irelevantné hovoriť o 

multivesmírnych odpovediach, ktoré pri svojej vlastnej zosobnenej a 

individualizovanej komunikácii so Mnou odo Mňa dostávate a budete dostávať. 

Čokoľvek, čo v tomto ohľade odo Mňa dostanete, sa týka len vás a svetov, s 

ktorými ste spojení. Petrova rola je v tomto ohľade od vás všetkých rozdielna v 

tom zmysle, že on je v pozícii, v ktorej je spojený s multivesmírnou oblasťou a 

atmosférou bytia a existencie a pseudo-bytia a pseudo-existencie, takže všetko, čo 

cez neho oznamujem, je k dispozícii všetkým dimenziám a ich svetom, ako aj 

všetkým pseudo-dimenziám a ich svetom všetko zahrnujúcim spôsobom. Celý jeho 

život a všetky jeho životné zážitky boli štruktúrované takým spôsobom, aby mohol 

byť v tejto role. V tomto časovom bode nikto iný v tej role nie je. Dokonca aj keď 

vo svojom vlastnom vnútri dostávate odo Mňa tie isté odpovede, aké dostávate  
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priamo cez Petra, Moje odpovede cez Petra sa predsa len týkajú všetkých a 

všetkého a počuje ich každý, zatiaľ čo odpovede, ktoré dostávate vy, počujú len tí, 

ktorí sú spojení s vami osobne. Toto usporiadanie, samozrejme, v nijakom 

prípade nenaznačuje (a toto opakujeme znova a znova!), že vaša pozícia je menej 

hodnotná, menej dôležitá a menej potrebná než Petrova; alebo že Petrova pozícia je 

hodnotnejšia, dôležitejšia a potrebnejšia než vaša. Jednoducho to znamená, že vaša 

pozícia sa od Petrovej líši a že obidve pozície sú rovnako potrebné, rovnako 

dôležité a rovnako hodnotné. A takto to má teraz byť. 

To, či máte zdieľať svoje osobné odpovede, ktoré prijímate priamo odo Mňa, závisí 

od povahy a obsahu položených otázok a prijatých odpovedí. Toto by malo byť 

stanovené z vášho vlastného vnútra počas vašej komunikácie so Mnou. Niektoré z 

nich môžu a smú byť zdieľané. Niektoré z nich by bolo duchovne nevhodné, alebo 

dokonca nebezpečné zdieľať. Opäť, tento faktor musíte stanoviť vy sami spolu so 

Mnou, a s nikým iným. Majte však veľmi jasne na pamäti, že všetky odpovede, 

ktoré dávam cez Petra, je veľmi aktuálne a potrebné oznámiť každému a potrebuje 

ich počuť každý, všade v ostatných dimenziách a svetoch, ako aj vy, Moji praví 

predstavitelia. Sú určité aspekty týchto typov odpovedí, význam ktorých vaša 

vonkajšia ľudská myseľ nemôže vnímať alebo pochopiť, ktoré však vnímajú a 

chápu ostatní, ktorí nie sú v pozícii ľudského života. Tieto aspekty Mojich 

odpovedí sa týkajú štýlu a spôsobu, ako ich Peter zo Mňa a v Mojom Mene 

formuluje. Vaše štýly a spôsoby sú v tomto ohľade úplne iné a neboli by schopné 

oznámiť tie isté potrebné veci a významy ako Petrove. Toto je dôvod, prečo Som 

zvolil Petrov štýl vyjadrovania a oznamovania a prečo hovorí, rozpráva, nadväzuje 

vzťahy, píše, atď., tak, ako to robí. Byť taký a robiť to je integrálnou súčasťou jeho 

schopnosti. Nepokúšajte sa napodobovať ho, alebo nečakajte, že budete mať na 

základe vášho vlastného vzťahu so Mnou tie isté výsledky ako on. To by sa priečilo 

vašej vlastnej jedinečnosti a tomu, ako Sa prejavujem a vyjadrujem cez vás. 

Pamätajte si to, prosím. Je to dôležité. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za túto pripomienku. Michaelova ďalšia otázka 

znie nasledovne: ,Ak máme klásť otázky a dostávať odpovede zo svojho vlastného 

vnútra, zrejme to všetko má byť posilňovacím cvičením, ktoré nám má ukázať, že 

už poznáme odpovede na otázky, ktoré kladieme, aby sme tak rozhodne „vedeli“, 

že sme na správnej koľaji. Je to akýmsi nevyhnutným vzpružením alebo 

potvrdením, aby sme mali dôveru v poznanie, že to, čo cítime, si skutočne Ty a že 

odpovede, ktoré osobne dostávame, skutočne prichádzajú od Teba?‘ 

Pán Ježiš Kristus: Hoci to môžete vidieť takto, ako Moji praví predstavitelia by 

ste nemali vyhľadávať alebo nemali by ste interpretovať svoje odpovede ako 

potvrdenie a posilnenie vašej istoty, že som to Ja, kto sa s vami zhovára a že ste na 

správnej koľaji. Celé Moje Nové Zjavenie je založené na nevyvrátiteľnej logike 

svojich ideí a princípov, ktoré nepotrebujú žiadne také potvrdzovanie alebo 

posilňovanie. Ak k vám však napriek tomu prichádzajú, môžete na ne reagovať s 

vďakou; nevracajte sa však stále k nim, nevyhľadávajte ich a nezakladajte na nich 
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prijatie Mňa a Môjho Nového Zjavenia. Namiesto toho, ako vám bolo uvedené 

veľa, veľa, veľakrát, sa spoliehajte na svoju intuíciu, ktorá vám hovorí, či niečo je 

alebo nie je tak. Je veľmi dôležité a rozhodujúce, aby ste sa na tejto križovatke 

svojho života uistili, že sa ako Moji praví predstavitelia spoliehate výlučne na 

faktor svojej intuície, na logiku a na proces uvažovania svojej mysle. Všetko 

ostatné je nadbytočné. To všetko ostatné nie je schopné poskytnúť členom 

negatívneho stavu žiadne správne poučenie. Opak len posilňuje ich pozíciu. O tejto 

záležitosti sme už diskutovali v niektorých z predošlých Dialógov. 

Peter: Jeho posledná otázka znie nasledovne: ,Mali by sme sa vyhýbať alebo váhať 

s položením akýchkoľvek otázok ohľadom súvzťažností, ktoré sa priamo netýkajú 

nikoho konkrétneho, dokonca než ich položíme priamo Tebe zo svojho vlastného 

vnútra?‘ 

Pán Ježiš Kristus: Tu ide o užitočnosť a skutočnú potrebu vedieť niečo, čo môže, 

ale aj nemusí byť pre vás prospešné, alebo to môže byť dokonca pre vás duchovne 

nebezpečné. Môžete sa Ma opýtať čokoľvek chcete. V tomto ohľade neexistujú 

žiadne reštrikcie alebo obmedzenia. Je to výlučne medzi Mnou a vami. Avšak pri 

kladení svojich otázok ste zodpovední za určenie, či by mali byť položené aj cez 

Petra, pretože odpovede na ne by mohli mať multivesmírny význam. Jednoducho 

povedané, akt takého určenia by nemal byť nikdy vnucovaný Petrovi, aby sa Ma 

opýtal, či vaša otázka má alebo nemá taký charakter. Túto zodpovednosť máte 

vziať na svoje vlastné plecia. Áno, dajte sa do toho a opýtajte sa Ma čokoľvek, čo 

chcete. Je vhodné urobiť to. Avšak len otázky multivesmírneho významu môžu 

byť položené na fóre alebo platforme týchto Dialógov. Tiež, keď kladiete 

otázky, ktoré sa konkrétne netýkajú nikoho a ničoho v zmysle súvzťažností, ste 

inštruovaní, aby ste preskúmali, akému úžitku môžu slúžiť, aby priniesli prospech 

vášmu osobnému životu a vášmu duchovnému pokroku. A toto je všetko, čo môže 

byť v tomto čase o tejto záležitosti povedané. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za tieto odpovede. Moja posledná otázka je od 

Martiny Kamradovej z Českej republiky. V skutočnosti to nie je ani tak otázka, ako 

skôr prosba o objasnenie. Týka sa to záležitosti modlenia sa za iných a formulácie 

Tvojej Novej Modlitby, diskutovaných v Siedmom Dialógu. Tá modlitba sa začína 

slovami, ,Náš Pán Ježiš Kristus...‘ Vždy je to ,náš‘, ,nás‘, atď. Ako to vyhovuje 

požiadavke nemodliť sa za iných? 

Pán Ježiš Kristus: Nie, to neznamená modlenie sa za iných. Pamätajte si, prosím, 

že ste obklopení členmi svojej duchovnej rodiny, členmi Nového Vesmíru a 

mnohými ďalšími z vašej domovskej základne a odinakiaľ. Vždy, keď hovoríte 

,Náš Pán Ježiš Kristus‘, vyvolávate ich prítomnosť vo svojom vedomom živote a 

modlíte sa s nimi, a nie za nich. Vidíte rozdiel? Okrem toho, na úplnom konci 

Doplnku 18 v Koroláriách... vám bolo jasne naznačené, že ak chcete, môžete 

formuláciu ,Náš Pán Ježiš Kristus‘ nahradiť slovami ,Môj Pán Ježiš Kristus‘. Toto 

nahradenie bolo navrhnuté, aby vás to dostalo bližšie k zosobneniu a 
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individualizovaniu svojho vlastného života. Ak sa modlíte v prítomnosti všetkých, 

ktorí sú s vami v stave vášho vnútrajška, evokujete veľmi dôležité multivesmírne 

duchovné súvzťažnosti, týkajúce sa konečnej eliminácie negatívneho stavu a 

budovania života pozitívneho stavu v jeho plnosti a kompletnosti. Kvôli tomuto 

dôležitému významu a súvzťažnosti sa všetci, ktorí sú pri vás prítomní, modlia 

s vami; z tých istých dôvodov a kvôli posilneniu svojho vlastného rozhodnutia 

slúžiť Mi za tým vznešeným účelom. Pamätajte si to. 

V tomto bode, Peter, by Som odporúčal, aby sme pre dnešok skončili. Prajem ti 

príjemné popoludnie. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za odpovede na naše, niekedy problematické 

otázky. 

Pán Ježiš Kristus: Rado sa stalo, Peter. A Ja ďakujem vám všetkým, ktorí ste 

položili všetky tieto otázky. Ak Som sa rozhodol odpovedať na ne, zrejme sa Moje 

odpovede týkajú všetkých, všade. Choď v pokoji s Mojou láskou a vďakou. 
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Osemdesiaty Dialóg 
 

10. mája 1999 

 

Peter: Dnes ráno predsa len máme nejaké otázky na predloženie. Než ich však 

položíme, chcel by som Ti ponúknuť tentoraz, aby Si hovoril prvý — ako vždy. 

Pán Ježiš Kristus: Ďakujem ti, Peter, za tvoju láskavú ponuku. Hoci mám 

skutočne niečo na mysli, o čo by Som sa chcel s vami podeliť, tentoraz by Som 

radšej hovoril posledný, formou záverečných poznámok. Je potrebné oznámiť 

určité veci, ktorých povaha si vyžaduje, aby boli vyjadrené na konci tohto Dialógu. 

Daj sa teda, prosím ťa, rovno do toho a polož svoje otázky. 

Peter: Prvú otázku položila Dr. Beth Ann Voienová. Dovoľ mi doslovne citovať 

jej otázku: ,Je nám povedané, že pseudo-tvorcovia „videli“ niečo odlišné v tom, 

ako agenti pozitívneho stavu, ktorí sú čitateľmi Nového Zjavenia, žijú a existujú na 

tejto planéte. Moja otázka je: „Čo ,videli‘? Nepochybne väčšina z ,nás‘, ak nie 

všetci, má úplne typické ľudské slabé stránky, nedostatky, atď. Videli naše 

,vnútro‘, naše úmysly, snahy, viery týkajúce sa Pána Ježiša Krista, a/alebo možné 

spojenie našich životov s inými dimenziami, alebo...?“ ‘ 

Pán Ježiš Kristus: Nuž, Beth Ann si v určitom zmysle sama zodpovedala svoju 

otázku. Áno, je to všetko to, a ešte viac. To ,viac‘ je v jej záverečnom slove 

,alebo...‘. Ako si pamätáš z Doplnku 15 v Koroláriách..., bolo vám naznačené, že v 

porovnaní s inými ľuďmi ste boli z milosti Pána Ježiša Krista okrajovo poprepájaní 

tak trochu odlišným spôsobom. Je tu dôraz na slove ,okrajovo‘. Prečo? Akýkoľvek 

iný typ poprepájania by vás učinil príliš nie-ľudskými. V tom prípade by bolo 

nemožné, aby ste uskutočnili svoje poslanie prekladateľov prirodzenosti typického 

ľudského života a života v negatívnom stave vo všeobecnosti. Za tých podmienok 

by bolo pre vás aj ťažké prežiť. V určitom zmysle môžete povedať, že keby ste boli 

poprepájaní viac než okrajovo, pravdepodobne by vás úkladne zavraždili. Ostatní 

ľudia a agenti negatívneho stavu na planéte Nula by nemohli vystáť, že ste príliš 

odlišní, alebo že vôbec nie ste ako oni. V tom prípade by vaše poslanie, ktoré Som 

vám dal, úspešne zmarili. 

Na druhej strane, bolo tiež nesmierne dôležité dať do vás niečo, čo ostatní ľudia a 

agenti negatívneho stavu nemali, aby sa zachovalo vaše priame, aj keď nevedomé 

spojenie s pozitívnym stavom vo všeobecnosti, a zvlášť so Mnou. Inak by ste boli 

jednoducho ako ostatní ľudia, bez akejkoľvek schopnosti rozlišovať medzi tým, čo 

je duchovne náležité a správne, a tým, čo nie je. Tak či onak, vo svojom poslaní by 

ste zlyhali. A toto nás privádza k odpovedi na otázku Beth Ann. Vaše periférne 

poprepájanie pozostáva zo zvláštnej schopnosti, vštepenej priamo Mnou, zistiť, 

rozlíšiť, pochopiť, porozumieť, vnímať, intuitívne chápať a prijať Pravdu o Mne, o 

Mojich Duchovných Princípoch, o duchovnosti vo všeobecnosti, o pravosti a kráse 

Môjho Nového Zjavenia a o pravej realite pozitívneho stavu. Táto jednotlivá 
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schopnosť, ktorá v súčasnosti ohromnej väčšine ľudí chýba, vás dostáva do pozície, 

ktorú Som naznačil Svojim učeníkom počas Svojho života na planéte Nula, ako je 

to zaznamenané v Lukášovi 8:10, opäť citujem: ,Vám bolo dané poznať tajomstvá 

kráľovstva Božieho, ale ostatným je to dané v podobenstvách, aby „Hľadeli a 

nevideli, a počuli a nerozumeli.“‘ O tom, prečo to bolo tak, sme už obšírne 

diskutovali v Sedemdesiatom Ôsmom Dialógu. Tu to vôbec nie je potrebné 

opakovať. Prosím, ak chcete, môžete si opätovne prečítať ten Dialóg. Takže v 

podstate ste v tej istej pozícii počas života na planéte Nula, v akej boli v tej dobe 

Moji učeníci. Oni boli tiež okrajovo poprepájaní, aby boli schopní pochopiť a 

prijať Mňa a Moje Slovo. 

V tej dobe, ako viete, pseudo-tvorcovia plne ovládali Zónu Vymiestnenia. 

Sústreďovali sa na svoje úsilie zotrvať v tom postavení. Uvedomovali si 

nebezpečenstvo Môjho inkarnovania sa na planétu Nula, hoci neskôr, počas 

procesu Môjho umierania na kríži, si neboli stopercentne istí, či Som skutočne ten, 

Kto Som. Spočiatku však predsa len tušili, že Som Svätý. Toto je jasné z nárekov 

démonov a takzvaných nečistých duchov počas Môjho vyháňania ich z ľudí. Vtedy 

zvyčajne kričali: ,My vieme, Kto Si, Si Svätý, Syn Najvyššieho. Prišiel Si nás 

mučiť?‘ Kvôli tomu počiatočnému poznaniu boli všetky snahy pseudo-tvorcov 

zamerané na podkopanie Môjho poslania. To im nedávalo vôbec žiadny čas, aby 

preskúmali poprepájanie Mojich učeníkov. Samozrejme, okrajové poprepájanie 

Mojich učeníkov sa podstatne líši od vášho vlastného. Ich postavenie bolo úplne 

iné. Nezabúdajte, že v tej dobe Som bol ešte stále odlúčený od Svojej Esencie — 

Otca, a preto Ma Moji učeníci vnímali ako Osobu odlišnú od Môjho Otca-Esencie. 

Vtedy tiež neexistovala Moja Nová Prirodzenosť. Takže ich poprepájanie bolo 

zamerané na ich schopnosť prijať Ma skôr ako jednorodeného Syna Božieho, než 

ako Jediného Nedielneho Boha. Vediac o tom, aj pseudo-tvorcovia predpokladali, 

že je to tak, a preto z toho hľadiska nemalo poprepájanie Mojich učeníkov na nich 

žiadny dopad, pretože pokiaľ išlo o ich vnímanie a chápanie toho, Kto skutočne 

Som, boli v úplne rovnakej pozícii. Ani pseudo-tvorcovia, ani Moji učeníci, ani 

nikto, nikde inde, nemal ani poňatia, že Moja Prirodzenosť sa od základu zmení a 

že získam úplne Novú Prirodzenosť, ktorá do toho momentu nebola a neexistovala, 

a že táto Nová Prirodzenosť od základu zmení všetko v celom bytí a existencii a 

pseudo-bytí a pseudo-existencii, ako aj v živote všetkých ostatných i ich vlastné 

prirodzenosti. 

Vaše okrajové poprepájanie je však štruktúrované takým spôsobom, aby vám 

umožnilo vnímať, zistiť, pochopiť a prijať všetko ohľadom Mojej Novej 

Prirodzenosti a všetko obsiahnuté v Mojom Novom Zjavení. Pseudo-tvorcovia pri 

spôsobe, akým vyfabrikovali ľudskú myseľ alebo ľudskú prirodzenosť, 

predpokladali, že ani jedna typická ľudská bytosť, keďže ich myseľ a dispozície 

vyrobili oni, nebude nikdy schopná porozumieť alebo pochopiť nič z týchto faktov, 

a už vôbec nie ich prijať. Ako vieš, ľudská myseľ ponechaná sama na seba nie je so 

svojimi schopnosťami vnímania a chápania vo svojej esencii a substancii, tak ako 
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bola úmyselne vyfabrikovaná pôvodnými pseudo-tvorcami, schopná náležite 

pochopiť pravú duchovnú realitu ani nič, čo sa týka Mojej Pravej Prirodzenosti. 

Môže to urobiť len skresleným a prekrúteným spôsobom. Toto bolo nutným 

usporiadaním v schéme aktivácie negatívneho stavu a fabrikácie ľudí, aby bol 

negatívny stav uvedený do dominantnej pozície. Inak by negatívny stav nemal 

nijakú šancu ujať sa v živote kohokoľvek. Len sa pozrite na tie početné 

náboženstvá a ich príslušné sekty, alebo na všetkých tých vedeckých poskokov 

negatívneho stavu a na ateistov. V porovnaní s tým, čo je obsiahnuté v Novom 

Zjavení, sa nikto z nich ani len nepriblížil k realite pozitívneho stavu a Mojej 

Pravej Prirodzenosti. Všetky informácie, ktoré majú alebo obsahujú, sú buď úplne 

lživé, alebo úplne skreslené. Iste, v skreslených aspektoch ich ponímania týchto 

faktov môžete vzdialene rozpoznať niektoré nejasné črty pravej duchovnej reality, 

rovnako, ako ste v obrázku karikatúry nejakej osoby schopní poznať jeho alebo jej 

originálne črty. V podstate však nikto nevenuje pozornosť tým črtám, ale len 

celkovým skresleniam. Presne takto pseudo-tvorcovia vyfabrikovali ľudskú myseľ 

v jej pôvodnom projekte. 

Za tých podmienok, s takým genetickým a ďalším typom fabrikácie, pseudo-

tvorcovia predpokladali, že nikto, kto v sebe obsahuje takú myseľ, sa nebude môcť 

nikdy dostatočne priblížiť k ničomu pravdivému a pravému, pokiaľ ide o Moju 

Novú Prirodzenosť, Moje Nové Zjavenie a Môj pozitívny stav. Takže, keď sa 

vrátili po svojom prepustení, náhle si všimli veľmi malú skupinku ľudí, ktorá 

preukazovala úplne zreteľne akýsi druh schopnosti, ktorú nevlastnili nijakí iní 

ľudia — schopnosť intuitívne chápať, poznať, porozumieť, prijímať a praktizovať 

všetko, čo sa týka Mojej Novej Prirodzenosti, Môjho Nového Zjavenia a Môjho 

pozitívneho stavu. 

Ako si pamätáš z Doplnku 20 Korolárií..., bolo tam uvedené, že pseudo-tvorcovia 

nemohli pochopiť, ako je možné, aby niekto, kto má typickú ľudskú myseľ alebo 

ľudské zapojenie, alebo ľudské dispozície, ktorých plány mali a pomocou ktorých 

vyfabrikovali ľudí, bol schopný dospieť k takému dôležitému uvedomeniu a 

poznaniu. Takže, súc najzvedavejšími vedcami všetkých čias, ako vieš, rozhodli sa 

odložiť zničenie ľudstva a namiesto toho sa sústrediť na štúdium toho, čo tú veľmi, 

veľmi, veľmi malú skupinu — vás — tak odlišovalo od všetkých ostatných na 

planéte Nula. 

Počas svojich štúdií objavili toto zvláštne okrajové poprepájanie v ľudskej 

psychike a s tým súvzťažiacu, tak trochu odlišnú funkciu mozgu — v tom zmysle, 

že v porovnaní s ostatnými ľuďmi a agentmi negatívneho stavu boli v aktívnom 

režime odlišné oblasti mozgu. U ostatných boli príslušné oblasti ich mozgu v 

driemajúcom a nečinnom režime, bez akejkoľvek schopnosti prebudiť ich alebo 

stimulovať. 

Ako si pamätáš z jedného z predošlých Dialógov, vaše okrajové poprepájanie 

obsahuje veľa rôznych schopností. Nie všetky boli spustené vo svojej počiatočnej 
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funkcii. Niektoré z nich boli v úzadí vašej mysle a života a niektoré v ich popredí. 

V súlade s povahou a funkciou vašich rolí a poslaní, ktoré ste mali odo Mňa, boli 

aktivované rôzne oblasti toho poprepájania. Keď ste boli v pozícii Mojich agentov 

na planéte Nula, v popredí bol iný súbor schopností, týkajúci sa tej jednotlivej roly. 

Avšak teraz, ako ste presúvaní do vašej novej roly, do roly Mojich predstaviteľov, 

boli tie schopnosti dané do úzadia vašej mysle a aktivovaný bol iný súbor, ktorý 

vám práve začína umožňovať vaše fungovania v tejto novej role. Táto nová rola je 

väčšinou spojená so všetkým tým, čo je zaznamenané v týchto Dialógoch — v 

treťom dôležitom zdroji Môjho Nového Zjavenia. Môžem vás uistiť, že keby ste 

toto jednotlivé poprepájanie nemali, nielenže by ste neboli schopní pochopiť, o čo 

všetko sa tu jedná — čo je napísané alebo zaznamenané v troch zdrojoch Môjho 

Nového Zjavenia a vo všetkých predchádzajúcich knihách — ale neboli by ste ani 

schopní nič z toho prijať a všetko by ste to považovali, rovnako ako ohromná 

väčšina ľudstva — ak by mala mať prístup k Môjmu Novému Zjaveniu — za 

výsledok akéhosi blúznenia šialenej mysle. 

Môžem ťa uistiť, že keby mala väčšina ľudí čítať knihy Môjho Nového Zjavenia, 

rezolútne a úplne by odmietla akékoľvek ich idey a odsúdila by ťa na večný trest v 

jednom z Pekiel. Len sa pozri, koľko kníh bolo rozposlaných odvtedy, ako si dal 

TNR nadáciu na internet, majúc tam svoju vlastnú web stránku. Nikto z tých ľudí ti 

neposkytol žiadnu spätnú väzbu — zatiaľ. Nečakaj, že to urobí príliš veľa ľudí, ak 

vôbec niekto. Pokiaľ by nemali mať veľmi podobné poprepájanie ako vy, bude 

vyslovene nemožné, aby pochopili a prijali idey Môjho Nového Zjavenia. Dôvod 

tejto situácie bol vysvetlený v týchto Dialógoch. 

Takže, keď sa pseudo-tvorcovia vrátili, boli šokovaní, keď zistili, že niekto, kto má 

predovšetkým a dominantne ľudský typ mysle, bol schopný ocitnúť sa v pozícii 

logicky a racionálne, na základe svojich vlastných dedukčných a induktívnych 

schopností, dospieť k záveru, že niečo také ako Moje Nové Zjavenie obsahuje 

Pravdu v jej neskreslenej a nesfalšovanej prirodzenosti a stave. Čo musíte v tomto 

ohľade pochopiť, je to, že počiatočné fabrikovanie typickej ľudskej mysle bolo z 

hľadiska jej rozumových, logických, dedukčných a induktívnych schopností 

geneticky a inak štruktúrované tak, aby umožňovalo dospieť len k skresleným a 

falošným záverom o akýchkoľvek duchovných záležitostiach. 

Jedným z najvýznamnejších dôvodov, prečo ste boli okrajovo zapojení inak než 

všetci ostatní, bolo dať pseudo-tvorcom príležitosť poznať fakt, že je možné 

dospieť k správnym záverom o všetkých duchovných faktoch a záležitostiach, a 

najmä o Mojej Novej Prirodzenosti a o obsahu Môjho Nového Zjavenia, ktoré 

zjavuje všetky tieto veci, pomocou čistej logiky, racionality, procesu uvažovania, 

dedukčných a induktívnych metód, vediac intelektuálne, intuitívne a emocionálne, 

že niečo je pravda, alebo nie. Išlo tu o schopnosť odlíšiť to, čo je pravda, od toho, 

čo je skreslené alebo lživé — s vylúčením neslávnej slepej viery. Určitým 

pozmenením tejto schopnosti vo vás alebo, aby Som bol presnejší, umožnením, aby 

ste využili logiku, rozum, intelekt, intuíciu a všetky ich atribúty trocha iným 
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spôsobom a z trocha inej perspektívy, vám bolo umožnené, aby ste videli veci a 

rozoznávali udalosti také, aké skutočne sú, a nie také, aké sa zdajú byť. Tento 

faktor vám umožnil, aby ste vedeli bez akéhokoľvek tieňa pochybnosti, že Moje 

Nové Zjavenie a to, čo obsahuje, je Mojím Pravým Slovom a že nie je ničím iným 

než čistou Pravdou bez akýchkoľvek skreslení alebo falzifikácií. Takže v určitom 

zmysle tu využívame metódy vyvinuté pseudo-tvorcami s cieľom znemožniť také 

videnie všetkého. 

Toto je dôvod, prečo boli tak šokovaní a prečo sa rozhodli experimentovať s vami a 

s vašimi schopnosťami v tomto ohľade. Toto bol ten faktor, ktorý presvedčil 

väčšinu pseudo-tvorcov, že nech by vyfabrikovali čokoľvek, alebo nech by si 

vytvorili a použili akékoľvek metódy výskumu, ak by ich použili so správnymi a 

náležitými úmyslami a ak by k nim pristupovali zo správnej perspektívy, tiež by 

mohli viesť k správnym záverom o čomkoľvek, vrátane prirodzenosti pozitívneho 

stavu a Mojej Novej Prirodzenosti a všetkého, čo sa týka duchovných záležitostí. 

Tento rozhodujúci objav z ich strany viedol mnohých z nich k tomu, že chceli byť 

konvertovaní do pozitívneho stavu. V ňom našli odpovede na svoju existenciálnu 

otázku o možnosti existencie Absolútnej Pravdy. Tento fakt môžete ponímať 

nasledovným spôsobom: Nech robíte čokoľvek, nech použijete akékoľvek 

množstvo metód, aby ste dokázali, že nič také neexistuje, nech prídete 

s akýmkoľvek množstvom argumentov, aby ste vyvrátili realitu Absolútnej Pravdy 

— Mňa — vo svojich konečných a definitívnych dôsledkoch a výsledkoch vás 

dovedú k nevyhnutným záverom, že Absolútna Pravda som Ja a že žiadny iný zdroj 

života nemôže alebo nesmie existovať, a že preto všetok život pochádza z Môjho 

Absolútneho Života. A o toto všetko vlastne ide. 

V tomto zmysle ste sa dohodli inkarnovať sa na planétu Nula. A na základe svojich 

špecifických schopností učiniť také závery, založené na metódach pseudo-tvorcov 

a prameniace z vášho okrajového poprepájania, pomáhate pseudo-tvorcom 

konvertovať do pozitívneho stavu, napomáhajúc tým procesu eliminácie 

negatívneho stavu a nastoľovaniu plnosti a kompletnosti života pozitívneho stavu. 

Keby Som mal vyjadriť jednou vetou, o čo všetko sa jedná pri vašom poprepájaní, 

povedal by Som, že je to vaša nezvyčajná schopnosť okamžite vedieť, či niečo z 

duchovných záležitostí je pravda, alebo nie je. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za toto vysvetlenie. Druhá otázka Beth Ann sa 

týka používania transplantátov zvieracích orgánov v ľudských telách. Priložila 

článok z časopisu, ktorý sa tuším volá „On The Issues“, v ktorom je zaujatý veľmi 

kritický postoj k používaniu zvieracích orgánov k transplantácii do ľudských tiel, 

aby sa v nich zachoval život; ako aj ku genetickej manipulácii v tomto ohľade, a 

všeobecne za takýmto účelom. Chcel by Si učiniť nejaké komentáre ohľadom tohto 

trendu? 

Pán Ježiš Kristus: Všetko, čo bolo v tomto ohľade zjavené v jednom z Dialógov, 

ktorý sa zaoberal záležitosťou transplantácie ľudských orgánov, plne platí aj pre 
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transplantácie zvieracích orgánov do ľudských tiel. V tomto ohľade sa však treba 

venovať niektorým dodatočným bodom. Beth Ann správne usúdila, že je to práca 

renegátov a že ich úmyslom je posunúť rovnováhu v ľuďoch späť k animálnejšej, 

nesentientnej dominancii. Hlavným cieľom je tu vykoreniť v ľuďoch akékoľvek 

duchovné uvedomenie. Nie je to ani tak posunutie ľudí k dominancii 

nesentientného, ako skôr vykorenenie ich duchovného uvedomenia, nech je 

akékoľvek a nech je akokoľvek skreslené alebo falošné. Cieľom renegátov je v 

tomto ohľade eliminácia akéhokoľvek duchovného uvedomenia v ľuďoch a vo 

svojich vlastných tvoroch a sub-tvoroch. 

Ohľadom zámeru renegátov je však toho oveľa viac a je v ňom oveľa viac 

scestnosti, než sme práve uviedli vyššie. Ako si pamätáš z mnohých vyhlásení v 

Mojom Novom Zjavení, ako aj v kresťanskej Biblii, každá ľudská bytosť a každá 

sentientná entita v ríši negatívneho stavu si v sebe, v najväčších hlbinách svojej 

nevedomej mysle, zachovala zvyšky alebo pozostatky niečoho pozitívneho a 

dobrého. Tieto zvyšky predstavujú každého schopnosť voliť si a meniť sa. Kvôli 

opätovnému zopakovaniu, v tej schopnosti je v každom Moja prítomnosť. Z nej 

každý žije a je nažive. Ona však obsahuje ešte viac než to. V tých zvyškoch je 

duchovný genetický kód, ktorý nesie Moju Podobu a Môj Obraz. Zahrnul som ho 

tam Ja Osobne, aby Som umožnil obnovenie Mojej Podoby a Obrazu v každom na 

planéte Nula a v celej Zóne Vymiestnenia, ktoré stratili alebo ktoré im chýbali 

počas aktivácie negatívneho stavu alebo počas života negatívneho stavu. Toto Som 

urobil s plánovaním budúceho spasenia. 

Ako vieš, Peter, a všetci, ktorí čítate tieto slová, každý v pozitívnom stave bol 

stvorený na Moju Podobu a Obraz — Absolútno v relatívnych, v ich relatívnej 

kondícii. Aby sa však negatívny stav ujal, počas fabrikácie ľudí a ostatných tvorov 

a sub-tvorov negatívneho stavu bolo nutné eliminovať akékoľvek známky Mojej 

Podoby a Obrazu. Inak by sa každý, vyfabrikovaný takým spôsobom, stal 

pozitívnym. Dokonca aj pseudo-tvorcovia, ktorí mali pôvodne tú podobu a obraz, 

museli zmeniť svoju vlastnú duchovnú, duševnú a fyzickú genetickú štruktúru, aby 

sa v sebe zbavili Mojej Podoby a Obrazu. Nebolo však možné úplne a kompletne 

ju zničiť. Dôvodom bolo to, že pramenila z Mojej Absolútnej Kondície. Čokoľvek, 

čo vzniklo z takej kondície, nemožno úplne vykoreniť. Možno to však potlačiť, 

zatlačiť, skryť, izolovať, separovať a uviesť do stavu nedostupnosti. Toto sa stalo s 

pseudo-tvorcami. A teraz, vo svojej snahe vyfabrikovať rôzne tvory a ľudí museli 

použiť svoj vlastný materiál. Inými slovami, vyfabrikovali ich na svoju vlastnú 

podobu a obraz. A pretože oni obsahovali celý duchovný, duševný a fyzický 

genetický kód Mojej Podoby a Obrazu, tento sa plne preniesol do všetkých tvorov 

a ľudí, ktorých vyfabrikovali. Nech sa akokoľvek pokúšali nezahrnúť ten kód do 

svojich fabrikátov, nefungovalo to. Akákoľvek taká snaha skončila spontánnym 

potratom. Preto tam museli ten kód nechať zahrnutý, dúfajúc, že nakoľko bol úplne 

izolovaný a nedostupný, nebude prekážať ich cieľu, s ktorým vyfabrikovali ľudí a 

ostatné tvory. Tento faktor môžete ponímať ako ďalšiu poruchu v projekte pseudo-
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tvorcov, ktorá by viedla k ich totálnej porážke, ale súčasne aj k ich konverzii do 

pozitívneho stavu. 

Hlavným zámerom renegátov pri využívaní zvieracích orgánov v ľudskom tele a 

pri vykonávaní všemožných genetických experimentov na zvieratách a ľuďoch je v 

tomto ohľade to, aby odstránili kód obsahujúci Moju Podobu a Obraz a aby tak vo 

všetkých ľuďoch a tvoroch a sub-tvoroch negatívneho stavu zničili všetky zvyšky 

čohokoľvek pozitívneho a dobrého. Ich zdôvodnením tejto snahy je to, že keby 

mohli s týmto zámerom uspieť, potom by akákoľvek nádej kohokoľvek v ich ríši 

na konverziu do pozitívneho stavu bola naveky stratená. V tom prípade, vediac, že 

na základe samotnej Esencie a Substancie Mojej Prirodzenosti by Som nemohol 

zničiť žiadnu žijúcu a dýchajúcu sentientnú entitu, by negatívny stav, a teda i 

samotní renegáti museli zostať naveky. Keby to bolo tak, ani pozitívny stav by 

nemohol nikdy dospieť do svojej plnej a kompletnej večnej plodnej zrelosti. Ako 

vidíte z tohto scenára, momentálne existujúci stav vecí by musel zostať nadobro a 

navždy v účinnosti. Každý by bol naveky uväznený na tom istom mieste a v tej 

istej pozícii. Takéto úsilie vynakladajú v tomto ohľade renegáti. 

Ich experimentovanie má však aj ďalšiu stránku. Ako viete, ľudské telo je veľmi 

krehké, slabé, pominuteľné, podliehajúce rýchlej skaze a náchylné na všemožné 

deštruktívne procesy. Doba jeho prežitia je v porovnaní s ostatnými typmi tiel 

extrémne krátka. Renegáti sa snažia zmeniť tento stav ľudského fyzického tela. Nič 

by nechceli viac, než dostať ho na roveň s ostatnými typmi tiel, ktoré môžu žiť 

mnoho tisícročí, alebo milióny rokov, či dokonca naveky. Chcú dokázať, že je 

možné, aby tento typ tela pokračoval vo svojom živote bez akýchkoľvek 

vnútorných duchovných faktorov. Renegáti dúfajú, že na základe experimentov so 

zvieracími orgánmi a génmi nájdu nejaké tajomstvo predlžovania a neustáleho 

omladzovania všetkých buniek ľudského tela a jeho mozgu, aby spôsobili, že bude 

žiť ak nie naveky, tak aspoň niekoľko storočí. Ak by to mohli dosiahnuť, potom by 

boli schopní dokázať niečo, čo neboli schopní dokázať ani samotní pseudo-

tvorcovia — že život je možný bez akýchkoľvek pozostatkov čohokoľvek dobrého 

a pozitívneho. Vidíš, Peter, toto je tá súťaživá povaha renegátov. Zúfalo chcú 

dokázať svojim rodičom — pseudo-tvorcom, že sú lepší než oni. Súčasne by si na 

základe takého možného úspechu mohli na neurčito zachovať svoju moc a vládu. 

Nakoniec, ak by mohli dať ľuďom niečo, čo by spôsobilo, že by fyzicky žili 

stáročia, ba možno dokonca naveky, potom by získali veľmi lojálnych 

nasledovníkov a otrokov v ľudskej rase. 

Ako teda z tejto rozpravy vidíš, ohľadom transplantácie zvieracích orgánov do 

ľudských tiel je toho oveľa viac, než sa na prvý pohľad zdá. Tiež, ako si si vedomý, 

skutočné a podstatné genetické práce na planéte Nula v tomto ohľade začali až po 

prepustení pseudo-tvorcov a až keď sa na scéne objavili renegáti. V tom čase boli 

oni motivačnými faktormi, ktoré dali podnet veľmi rýchlemu rozvoju tejto, ako aj 

mnohých ďalších oblastí ľudskej vedy a ľudského života. 
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Toto úsilie renegátov má len jednu chybu: Kód, ktorý obsahuje Moju Podobu a 

Obraz, nemôže byť zničený bez anulovania akejkoľvek možnosti života v 

komkoľvek či v čomkoľvek. V tomto časovom bode, samozrejme, neveria, že je to 

tak. Preto podnikajú najnezvyčajnejšie experimenty, ktoré zahrnujú, medzi 

mnohými inými vecami, kombinovanie zvieracích a ľudských génov a orgánov, 

aby mohli objaviť niečo, čo by vyvrátilo tento fundamentálny predpoklad, ktorý 

tvorí základ možnosti akéhokoľvek života vôbec. Nebuďte preto prekvapení, ak 

budete počuť o ešte bizarnejších a nepredstaviteľnejších experimentoch, ktoré by 

mohli renegáti a ich ľudské náprotivky-genetici vykonávať. A toto je všetko, čo 

teraz možno povedať o otázkach Beth Ann. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za toto zjavenie. Je ešte niečo, o čom Si dnes 

chcel hovoriť? 

Pán Ježiš Kristus: Áno, Peter, je. Ako vieš, doteraz si  so Mnou zaznamenal 80 

Dialógov. Obsahujú nesmierne dôležitý materiál, ktorý potrebujú všetci ich 

čitatelia študovať a vstrebať. Toto naznačuje, že pokiaľ nebudú nejaké naliehavé 

otázky, ktoré budú potrebovať okamžité odpovede, zaznamenávanie alebo, aby 

Som bol presnejší, zasielanie našich Dialógov na určitú dobu prestane. 

Dovoľ, aby Som ti povedal niečo dôležité: V tomto časovom bode sme sa dostali 

na križovatku v procese tohto pokračujúceho posunu, čo si vyžaduje od vás 

všetkých, ako aj od všetkých ostatných v bytí a existencii a pseudo-bytí a pseudo-

existencii, aby ste učinili niektoré dôležité voľby, založené na poznaní materiálu 

prezentovaného vám v týchto Dialógoch. Aby ste učinili správne voľby, týkajúce 

sa obsahu týchto Dialógov, potrebujete ich študovať a zvážiť všetky aspekty ich 

ideí. Na to potrebujete čas. Aj tí z vás potrebujú čas, ktorí prekladajú tieto Dialógy 

do iných jazykov, aby aj všetci ostatní, ktorí nevedia anglicky, boli schopní učiniť 

svoje vlastné voľby. Je veľmi dôležité, aby to aj oni urobili. Preklad Dialógov, ani 

ich dôkladné štúdium nie je ľahká úloha. Vo svojom ľudskom živote, keď máte tak 

veľa iných povinností a zodpovednosti, potrebujete na to určitý čas. 

Okrem toho, ty, Peter, potrebuješ podniknúť dlhú cestu do Európy (do Ruska, na 

Slovensko a do Českej republiky a možno dokonca do niektorých ďalších krajín), 

kde sú Moji ľudia, ktorí s tebou potrebujú byť a rozprávať sa s tebou zoči-voči. 

Budeš preč viac ako tri mesiace. Počas tohto časového obdobia by Som odporúčal, 

aby si už nikomu neposielal viac Dialógov, aby si im poskytol vyššie zmienenú 

príležitosť na ich študovanie a na vykonanie ďalších dôležitých volieb, založených 

na ich štúdiu. Aj keď je celkom predstaviteľné a možné, že so Mnou budeš viesť 

dialógy a že ich budeš zaznamenávať na svojom prenosnom počítači, ak to bude 

potrebné a nutné, radil by Som ti, aby si sa zdržal ich zasielania, pokiaľ sa nevrátiš 

do Santa Barbary (koncom augusta 1999). Vtedy môže začať a začne druhé kolo 

týchto Dialógov — ak to bude nutné, uskutočniteľné a potrebné. Vtedy ti bude 

jasné, či budú potrebné. Hneď teraz sa priprav na svoju cestu, Peter. 
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Na záver tohto Dialógu by Som chcel, aby ste si uvedomili, že toto rázcestie alebo 

križovatka, alebo nazvite to, ako chcete, na ktorom sa v súčasnosti nachádzate, 

odzrkadľuje veľmi náročné obdobie. Situácia vo všetkých svetoch negatívneho 

stavu a na vašej planéte, kde sa tá situácia odráža, je veľmi prchavá, nestabilná, 

nebezpečná a z hľadiska vašej vonkajšej vedomej mysle nepredvídateľná. Nikde a 

v ničom neexistuje žiadna istota. Svoju jedinú istotu a bezpečnosť, ako aj pokoj, 

vyrovnanosť a šťastie, môžete nájsť v tom, že budete Mojimi predstaviteľmi a v 

poznaní, že ste pod Mojou opaterou a ochranou. Preto sa nebojte a nedeste, pretože 

Som s vami všetkými a Moja Bezpodmienečná Láska a Múdrosť vás bude 

sprevádzať všade, kam pôjdete a vo všetkom, čo budete robiť, pokiaľ vložíte 

všetku svoju nádej a vieru do Mňa a do Môjho Nového Zjavenia. A toto je nateraz 

všetko. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za všetky tieto Dialógy a za Tvoju ochotu byť 

nám tak blízky ako Jeden z nás. 

Pán Ježiš Kristus: Rado sa stalo, Peter. Môžem ťa ubezpečiť, že je Mojím 

najväčším potešením byť taký a robiť to. Choď v pokoji. 
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Osemdesiaty Prvý Dialóg 
 

23. mája 1999, Moskva, Rusko 

 

Peter: Dnes ráno by som chcel pozdraviť Teba, môj Pán Ježiš Kristus, a všetkých 

prítomných zo samotnej bašty renegátov — z Moskvy v Rusku. 

Pán Ježiš Kristus: Ďakujem ti, Peter, za pozdrav. Aj my ťa všetci zdravíme. 

Peter: Chcel by som Ti predložiť niekoľko záležitostí na diskusiu. Než sa však 

tomu budem venovať, môžem sa Ťa opýtať, či by si najskôr Ty nechcel niečím 

prispieť? 

Pán Ježiš Kristus: S týmto jednotlivým Dialógom sa nastoľuje odlišné 

umiestnenie tak všetkých síl negatívneho stavu, ako aj všetkých členov pozitívneho 

stavu, všetkých ľudí na planéte Nula a všetkých predstaviteľov Môjho pozitívneho 

stavu na planéte Nula. Tento fakt, Peter, sa odzrkadľuje v tvojom zaznamenávaní 

tohto jednotlivého Dialógu, ako snáď aj niektorých ďalších Dialógov, zo stredu 

bašty renegátov. Ako je zrejmé, fyzicky a zemepisne si ďaleko od Santa Barbary. 

A nielen to, ale si na mieste a v stave, ktoré majú úplne inú duchovnú súvzťažnosť, 

napomáhajúcu potrebám, ktoré si vyžaduje súčasná fáza pokračujúceho posunu, 

ktorá sa práve teraz nastoľuje. 

Povaha tohto jednotlivého umiestňovania má ďalekosiahly dopad a význam, 

dostávajúc každého do odlišného spôsobu fungovania a do odlišného uhla 

vnímania reality a roly celého Stvorenia a pseudo-stvorenia. Ako vieš, Peter, Moja 

Absolútna Nová Prirodzenosť je, čo sa týka jej Absolútneho progresívneho 

fungovania a manifestácie, v procese neustáleho uvoľňovania niečoho odlišného a 

nového, čo doposiaľ nebolo a neexistovalo. Vždy, keď dochádza k tomuto 

uvoľňovaniu, ovplyvňuje to všetky sentientné entity v pozitívnom stave a má to 

dopad aj na všetkých v pseudo-bytí a pseudo-existencii a na planéte Nula. Tento 

dopad a prijímanie niečoho, čo do tohto momentu nemali, mení každého vnímanie 

reality celého Stvorenia a pseudo-stvorenia a poskytuje mu úplne odlišné chápanie 

významu života vo všeobecnosti, ako aj súčasnej situácie, v ktorej sa každý 

nachádza. 

Život Môjho Stvorenia a pseudo-život pseudo-stvorenia má mnoho aspektov a 

spôsobov manifestácie a realizácie. Aby bol každý vystavený týmto rôznym a 

nekonečne odlišným a rozmanitým aspektom, musíte im sprístupniť rozličné 

postavenia a uhly, vďaka ktorým môžu zistiť a následne začleniť do svojich 

vlastných súkromných životov tieto odlišné a rozmanité aspekty. Pretože nie sú 

absolútni, ale relatívni, toto vystavovanie sa deje v postupných krokoch a s nimi 

súvisiacich duchovných posunoch. 
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V súčasnosti sa nachádzate uprostred takého dôležitého uvoľňovania a s ním 

súvisiaceho umiestňovania alebo premiestňovania všetkých a všetkého, aby sa ich 

životy a ich percepčné zmysly prispôsobili tomuto dôležitému javu. Hoci nie je 

možné, aby vaša ľudská myseľ pochopila celý charakter tejto udalosti a to, ako 

ovplyvní vaše osobné životy na vedomej úrovni, napriek tomu nech je vám známe, 

že nič nebude také isté, alebo nebude to mať ten istý zmysel a význam. Všetko, čo 

ste vedeli a chápali až doteraz, sa bude musieť postupne a takmer nepozorovane 

modifikovať, prehodnocovať a v mnohých prípadoch sa toho budete musieť úplne 

vzdať alebo to nahradiť. Nebude to ľahká úloha, najmä pre vás, ktorí ešte stále 

fungujete, takpovediac, v rámci svojej typickej ľudskej kože. Zbadáte však, že 

bude dochádzať k postupným zmenám v tom, ako ste sa pozerali a ako ste chápali 

nielen všetky udalosti odohrávajúce sa na planéte Nula a inde a ako ste ich 

hodnotili, ale aj vo vašom vlastnom osobnom a individualizovanom živote a vo 

všetkom, čo sa ho týka. Bude sa meniť a následne sa bude musieť modifikovať celý 

význam a účel vášho života. 

Tvoja prítomnosť, Peter, v Moskve, v Rusku a neskôr na Slovensku a v Českej 

republike sa priamo týka týchto zmien. Samozrejme, musíte veľmi jasne pochopiť, 

že tieto zmeny a tieto premeny pozícií každého v pozitívnom stave predchádzali 

akýmkoľvek zmenám a premenám pozícií každého v negatívnom stave a v 

ľudskom živote na planéte Nula. Aby sa však aktivovali v ríši pseudo-bytia a 

pseudo-existencie a v ľudskom živote na tejto planéte, musia im predchádzať 

zmeny a premeny pozícií všetkého v osobných životoch vás — Mojich pravých 

predstaviteľov. 

Ak vezmete do úvahy, že fungujete z pozície pozitívneho stavu a z Mojej Osobnej 

pozície, potom je jasné a logicky to znamená, že akékoľvek také zmeny sa musia 

odzrkadliť alebo uskutočniť najskôr vo vašich životoch, potom, ako boli 

ustanovené a ako ovplyvnili životy všetkých sentientných entít v pozitívnom stave. 

Pretože ste tí, ktorí odzrkadľujú udalosti a zmeny v pozitívnom stave, tým, že ich 

odzrkadľujete vo svojich zosobnených a individualizovaných životoch, a svojou 

vlastnou zmenou pozície, zhodnou so zmenou pozície každého a všetkého v 

pozitívnom stave, vytvárate na základe príkladov svojich vlastných osobných 

životov základ, na ktorom dopad týchto zmien ovplyvní všetkých a všetko v 

negatívnom stave a na planéte Nula, uvedúc ich do takého postavenia, aby mohli 

vykonať svoje vlastné zmeny a vlastnú premenu pozícií. 

Vo vašich súčasných životoch na planéte Nula sa tieto zmeny a tieto premeny 

pozícií nebudú ani natoľko odohrávať na vonkajšej úrovni vášho každodenného 

života, keď sa budete zaoberať vašimi každodennými povinnosťami na planéte 

Nula, ale hlavne a zvlášť na duchovnej úrovni vašej mysle a na úrovni vašej účasti 

v iných dimenziách, s ktorými ste spojení na nepretržitej báze. Na vonkajšej úrovni 

sa tieto zmeny a premeny pozícií budú odohrávať veľmi pomalým a takmer 

nepostrehnuteľným spôsobom, aby ste boli chránení pred šokom z ich náhleho a 

nečakaného objavenia sa, ktorý by mohli spôsobiť a ktorý by spôsobili. Ako viete, 
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ľudská prirodzenosť je veľmi krehká a náchylná na také osudové šoky. Preto, keď 

sa akékoľvek dianie tejto monumentálnej a významnej povahy aplikuje na 

vonkajšie aspekty ľudského života, musí to byť prispôsobené úrovni jeho 

schopnosti vnímať, prijímať a aplikovať to bez toho, aby ho taká nečakaná, 

šokujúca udalosť zabila. 

Takže, neočakávajte drastické zmeny a pocit premeny pozícií vo svojich 

vonkajších životoch a správaní. Tieto zmeny a premeny pozícií budú postupné a 

takmer nepostrehnuteľné. Napriek tomu však budú prichádzať, a už prebieha 

proces ich realizácie, ovplyvňujúc vaše vnútorné životy. Ako viete, to, čo sa 

skutočne počíta, sú zmeny na vnútornej, duchovnej úrovni. 

Súčasná nová fáza pokračujúceho posunu má nesmierny dopad na situáciu pseudo-

tvorcov a renegátov a všetkých, ktorí sú zapojení do ich veci a ktorí podporujú ich 

vec. Toto je pociťovanie akcelerácie všetkého, čo sa týka ich funkcie a účelu, kvôli 

ktorému im bolo dovolené byť tam, kde v súčasnosti sú. Ty to nevieš, Peter, avšak 

kvôli tvojej role, ako transmiter Môjho Nového Zjavenia a ako niekto, kto je 

v pozícii, v ktorej si, tvojou fyzickou prítomnosťou v bašte a v samotnom centre 

renegátov — v Moskve, v Rusku — aktivuješ alebo budeš aktivovať v ich ríši a vo 

sfére vplyvu niečo, čo ich dostane do postavenia zmeny a premeny pozície energií, 

ktoré im umožňujú fungovať a robiť to, čo robili doposiaľ. Čo to bude, je 

predčasné vedieť alebo zjaviť. Väčšina z toho, hoci nie všetko, sa bude odohrávať 

po tvojom odchode z Moskvy na Slovensko. Okrem toho, z bezpečnostných 

dôvodov by bolo nebezpečné zjaviť to v tejto jednotlivej dobe. Stačí povedať, že 

ani v ich doméne nebude nič také isté. 

Jediné, čo možno v tomto ohľade povedať, je to, že renegáti budú vystavení 

niečomu, čo nemohli vôbec predvídať alebo čo nemohli očakávať a čo ich dostane 

do odlišného spôsobu a pozície fungovania a správania. Výsledok tohto bude aj pre 

vás prekvapujúci. 

Ďalším bodom tvojej návštevy v Moskve, v Rusku, Peter, a tvojho pobytu 

s Ľudmilou, Viktorom a ich synom Dimitrijom, je živá ilustrácia faktu, že nech si 

fyzicky kdekoľvek, dokonca aj keď si v najhlbších Peklách a v samotnom centre 

renegátov na planéte Nula, keďže pôsobíš z pozície pozitívneho stavu, a teda si 

pozitívnym stavom, v skutočnosti si v pozitívnom stave. To, kde sa nachádzate, je 

určené stavom vášho vnútra alebo vašej celkovej mysle, a nie fyzickým miestom 

samotným a samým osebe. V minulosti, ako si pamätáš, Peter, keď si ešte pôsobil v 

role Môjho agenta, býval si veľmi citlivý na také negatívne fyzické miesta na 

planéte Nula. Výrazne si pociťoval prítomnosť negatívnych a zlých duchov na tých 

miestach a bol si nimi nepriaznivo ovplyvňovaný. V tom čase si bol ešte stále pod 

vplyvom falošného predpokladu, že vonkajšie fyzické miesta, ktoré majú negatívnu 

duchovnú súvzťažnosť, dokážu a môžu ovplyvňovať vnútorný stav tvojej mysle. 

Pretože si veril, že je to tak, faktorom tej viery si umožňoval prítomným 

negatívnym entitám, aby ťa nepriaznivo ovplyvňovali. V tom čase si práve 
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prechádzal procesom učenia sa, čo sa stane, ak vonkajšku prisúdiš akúkoľvek 

hodnotu a ak akúkoľvek silu pripíšeš povahe fyzických miest, ktoré sú pod vládou 

negatívneho stavu, namiesto toho, aby si sa pozeral dovnútra a nachádzal 

akékoľvek riešenia vo vnútorných stavoch, ktoré nie sú časopriestorovo-miestne 

viazané. 

S týmto faktom je ten problém, že ak pripíšete vonkajšiemu fyzickému miestu 

akýkoľvek zmysel a význam, dávajúc mu schopnosť ovplyvňovať vás akýmkoľvek 

spôsobom či štýlom, na základe faktora, že vaša myseľ do neho premieta, že je také 

alebo že má také schopnosti uplatniť na vás svoj vplyv, nevdojak v sebe aktivujete 

negatívny stav, stanúc sa pre daný moment negatívnym stavom. Preto sa cítite 

biedne a nekomfortne a ponáhľate sa, aby ste sa z toho miesta dostali preč. V 

takých prípadoch ste svojím nesprávnym postojom poskytli negatívnemu stavu 

moc, účinne sa vzdajúc pozitívneho vplyvu Môjho pozitívneho stavu na seba. 

Je veľmi dôležité, aby ste si všetci uvedomili, že vy ste tí, kto určuje svojím 

postojom, v akom rozpoložení budete a ako budete ovplyvňovaní akýmikoľvek 

činiteľmi vonkajších fyzických lokalít. Samostatne a samé osebe sú akékoľvek také 

fyzické alebo zemepisné miesta neutrálne. To, či také miesto bude mať na vás buď 

pozitívny, alebo negatívny dopad a vplyv, je určené postojom sentientnej mysle. 

Ako bolo v tomto ohľade uvedené veľakrát predtým, ak ste pozitívnym stavom a v 

pozitívnom stave a ak ste v konečnom dôsledku vo Mne a Ja som vo vás, nech je 

alebo nech bude vaša fyzická alebo zemepisná poloha akákoľvek, dokonca aj keby 

to malo byť v najhlbších Peklách, alebo, ako je to v tvojom prípade, Peter, 

uprostred fyzickej bašty renegátov, bez ohľadu na čokoľvek ste v pozitívnom 

stave; a namiesto toho, aby ste boli negatívne ovplyvňovaní čímkoľvek, čo sa 

odohráva v ich doméne, budete sa cítiť pozitívne a dobre. A nielen to, ale vďaka 

vami premietnutému pozitívnemu postoju, pocitom, že Ja ovládam všetky faktory 

akéhokoľvek života, budete pozitívne a prospešne vplývať na to miesto a na 

každého a na všetko, čo sa na ňom nachádza. 

Preto, prosím vás, nedovoľte, aby akékoľvek také negatívne miesta, negatívne 

podľa vášho názoru, mali na vás nepriaznivý vplyv na základe toho, že budete mať 

nesprávne postoje alebo očakávania ohľadom toho, ako vás budú ovplyvňovať. Ak 

očakávate, že nimi budete ovplyvňovaní negatívne, určite sa na nich budete cítiť 

biedne a veľmi nepríjemne. Na druhej strane, ak prídete na také miesto so Mnou v 

sebe a s Mojím pozitívnym stavom v sebe a ak riadite všetky svoje vnemy z Mojej 

pozície a z pozície Môjho pozitívneho stavu, potom v takom prípade budete 

zažívať len všetko pozitívne a dobré. Nezabúdajte, prosím, že ani najhoršie, 

najnegatívnejšie a najskazenejšie miesto alebo stav nemôžu byť také v absolútnom 

zmysle. Pamätáš sa, čo Som povedal Svojmu prorokovi Eliášovi, keď sa Mi 

sťažoval, že medzi deťmi Izraela nezostal nikto, kto by neslúžil nejakým iným 

bohom a kto by nebol skazený ich zlými skutkami; a preto Ma prosil, aby Som mu 

vzal život, pretože bol otrávený a unavený z ukrývania sa po celý svoj život pred 

ľuďmi, ktorí ho chceli zabiť? Povedal Som mu, že Som medzi nimi ponechal určitý 
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počet ľudí, ktorí nepodľahli negatívnemu stavu a ktorí naďalej vyznávajú len Mňa. 

Tento príklad veľmi jasne ilustruje fakt, že nič také ako absolútne zlý alebo 

negatívny neexistuje. Nech sa deje čokoľvek a nech je to kdekoľvek, skutočne 

mám Svojich vlastných ľudí, ktorí neustále zabezpečujú, že je Moja prítomnosť v 

ich negatívnej lokalite plne zachovaná a že je k dispozícii všetkým. 

Len sa pozri, Peter, na rodinu, u ktorej v Moskve bývaš. Vždy, odkedy poznáš jej 

členov, ťa udivovalo, ako je možné nájsť takú pozitívnu, láskyplnú, starostlivú, 

ohľaduplnú, láskavú, jemnú, múdru, chápavú, pokornú, skromnú a akceptujúcu 

rodinu na mieste, ktoré je tak zlé, negatívne a chaotické; na mieste, kde vládnu 

renegáti a ich negatívny stav vo všeobecnosti. A predsa, si tu, bývaš u nich a 

nesmierne sa tešíš ich spoločnosti a láskavosti a dobrote ich srdca, zdieľajúc s nimi 

a získavajúc od nich plnú podporu Môjho Nového Zjavenia a ich úspešnú snahu žiť 

v súlade s jeho princípmi na mieste a v stave, na ktorom je zdanlivo nemožné byť 

taký alebo sa tak správať. Tu je dôkaz, že niekto ako Ľudmila a Viktor môže kvôli 

ich čisto pozitívnemu a dobrému inklinovaniu, úmyslu a motivácii, ktoré majú odo 

Mňa, žiť a fungovať na mieste, ako je Moskva, Rusko, a predsa zostať pozitívny a 

dobrý. A nech by boli ich vonkajšie problémy akékoľvek, nech by zažívali 

koľkokoľvek fyzických a duševných zápasov, nech sa negatívny stav z ich fyzickej 

lokality akokoľvek pokúšal uplatniť na nich vplyv a podkopať alebo zotročiť si ich 

životy, napriek tomu zostali pozitívni a dobrí, slúžiac svojím dobrým príkladom 

Môjmu pozitívnemu stavu a poskytujúc pozitívne životné energie svojej 

zemepisnej lokalite za účelom naplnenia jej vlastného osudu a cieľa, kvôli ktorému 

bolo vôbec dovolené ju zriadiť. 

Ako z tohto zaujímavého príkladu vidíte, akékoľvek miesto a jeho prežitie závisí 

od prítomnosti niekoho, ako je Ľudmila a Viktor, aby bolo tým, čím je a aby 

splnilo svoj účel, kvôli ktorému bolo vôbec zriadené. Môžem vás, Peter a každý, 

kto číta tieto slová, uistiť, že bez ľudí, ako je Ľudmila a Viktor, by také miesta, ako 

aj celá planéta Nula, nemohli prežiť alebo fungovať ani zlomok sekundy. Pozitívne 

energie životnej sily, ktoré prostredníctvom nich prenášam zo Seba na takéto 

miesta, im umožňujú zachovať si svoje bytie a existenciu, alebo v tomto prípade 

svoje pseudo-bytie a pseudo-existenciu. Tento fakt vám jasne naznačuje, že všetko 

vôbec, nech je to čokoľvek, je úplne a kompletne závislé od sentientnej mysle, a v 

absolútnom zmysle od Mojej Absolútnej Sentientnej Mysle. Z Mojej Absolútnej 

Sentientnej Mysle sú neustále do všetkých sentientných myslí vyžarované Moje 

Absolútne Energie a procesom dôležitej titrácie sú tieto energie rozdistribuované 

po celom bytí a existencii, ako aj pseudo-bytí a pseudo-existencii, udržiavajúc ich v 

ich vlastnom bytí a existencii, ako aj pseudo-bytí a pseudo-existencii. Toto je 

dôvod, prečo umiestňujem ľudí, ako sú Ľudmila a Viktor — samozrejme, na 

základe predchádzajúcej vzájomnej dohody — dokonca aj na také miesta, ako je to 

ich. Bez nich by také lokality nemohli nikdy fungovať a udržať v sebe žiadny 

život. A tento fakt Mi dáva veľkú príležitosť vyjadriť Svoje osobné poďakovanie 

Ľudmile a Viktorovi za ich dobrovoľný súhlas s pobytom na mieste a v lokalite, v 
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ktorých sú, a za to, že Mi cez nich umožňujú generovať Moje veľmi špecifické 

energie, ktoré sú potrebné, aby v ich lokalite udržiavali akýkoľvek život a všetko 

ostatné; a tiež za to, že sa tak dobre starajú o teba, Peter. Ako vidíš, ich poloha si 

vyžaduje veľmi špecifické a veľmi jedinečné energie, ktoré by umožnili, aby také 

miesto, stav a kondícia vôbec boli a existovali. 

Kvôli tomuto dôležitému faktu vás prosím, aby ste nikdy nepripisovali 

vonkajšiemu prostrediu nič, čo v skutočnosti a fakticky nemá. Ako Moji praví 

predstavitelia sa potrebujete cvičiť v pozeraní sa na všetko, čo sa deje vo vašom 

prostredí, ako na výsledok činností sentientnej mysle — či už pozitívnych, alebo 

negatívnych. Kdekoľvek ste, nech sa nachádzate na ktoromkoľvek fyzickom alebo 

zemepisnom mieste na planéte Nula v každom jednotlivom čase, nech žijete 

kdekoľvek, ste v tej lokalite potrební. Cez vás udržiavam tú lokalitu v jej funkčnom 

režime. Aj keby ste tú lokalitu zo svojho pohľadu považovali za samotné 

stelesnenie samotného negatívneho stavu, nakoľko vo svojom konečnom výsledku 

slúži nejakej pozitívnej funkcii, je potrebná presne taká, aká je v každom 

jednotlivom čase a na každom jednotlivom mieste. Vaša prítomnosť v nej a vaše 

pozitívne energie, ktoré zo Mňa neustále prenášate a poskytujete tej lokalite, 

nielenže tejto lokalite umožňujú, aby splnila svoj vlastný účel, kvôli ktorému Som 

dovolil, aby bola tam, kde je a aby bola taká, aká je, ale čo je najdôležitejšie, 

pripravujú pre všetkých, čo v nej žijú, veľmi dôležitý predpoklad, pomocou 

ktorého budú nakoniec konvertovaní do pozitívneho stavu. Je veľmi dôležité 

uvedomiť si to. Pamätajte si to! 

Existuje len jeden aspekt vášho obdarenia, ktorý nie je celkom podriadený 

priamemu vplyvu sentientnej mysle a ktorý je preto ťažké prispôsobiť tejto 

požiadavke. Je to vaše fyzické telo. A hoci je vaše fyzické telo vo väčšine prípadov 

pod kontrolou vašej mysle, aj keď na nevedomej, a vzácne tiež na vedomej úrovni, 

napriek tomu bolo geneticky štruktúrované takým spôsobom, aby bolo závislé od 

prostredia a od atmosférických podmienok. Takže nech sa deje čokoľvek, nech ste 

akokoľvek duchovne pokročilí, vaše telo má tendenciu reagovať na svoje fyzikálne 

a atmosférické prostredie v súlade s akýmikoľvek podmienkami, v akých sa v 

ktoromkoľvek jednotlivom čase nachádza. Takže napríklad v zlom počasí a pri 

nízkom atmosférickom tlaku sa vaše telo môže cítiť nesvoje, môže sa vám točiť 

hlava, môžete sa cítiť ospalí a unavení, váš krvný tlak môže byť buď príliš nízky, 

alebo príliš vysoký a môžete pociťovať všemožné fyzické symptómy, ktoré nie sú 

v súlade s povahou toho, že ste Mojimi pravými predstaviteľmi, alebo s 

prirodzenosťou pozitívneho stavu všeobecne. V takých situáciách, uvedomujúc si, 

že je pre vaše telo nevyhnutné tak reagovať a vediac, že je to dočasná situácia, 

nepodľahnete negatívnemu vplyvu negatívneho stavu, ktorý sa k vám snaží dostať 

prostredníctvom fyzických reakcií vášho tela. 

Jedným z hlavných dôvodov, prečo bolo ľudské fyzické telo vyfabrikované tak, 

aby bolo takým citlivým zariadením na vplyv jeho fyzického vonkajšieho 

prostredia, bolo využiť ho ako prostriedok, ktorý by vás držal v negatívnom stave. 
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Koniec koncov, bolo vyfabrikované zo súvzťažných prvkov negatívneho stavu. Je 

teda skrz-naskrz subjektom negatívneho stavu. Pamätáš si, že vám bolo v Mojom 

Novom Zjavení naznačené, že váš duch a vaša duša sú pozitívne, ale že sú 

uväznené vo fyzickom tele, ktoré bolo vyfabrikované výlučne z prvkov 

negatívneho stavu? Kvôli tomuto usporiadaniu existuje neustále napätie a tlak 

medzi týmito dvoma silami, udržiavajúc vás potenciálne v negatívnom stave. 

Akýkoľvek stav napätia a tlaku, ktorý zažívate ako nepríjemný stav, vedie len k 

negatívnemu stavu. V pozitívnom stave žiadne také stavy neexistujú. Toto je 

dôvod, prečo je povedané, že vaše fyzické telo vás svojou opačnou prirodzenosťou 

voči všetkému, čo si žiada alebo čo premieta jeho duch a duša, drží potenciálne v 

negatívnom stave. Dôvod, prečo používame výraz ,potenciálne‘, a nie skutočne, je 

ten, že tí z vás, ktorí sú Mojimi reprezentantmi, pretože sú vo svojom duchu a duši 

umiestnení v pozitívnom stave, nepodľahnú negatívnym stavom svojho tela a 

reakciám, ktoré má na svoje fyzické prostredie. 

Majte však na pamäti jeden dôležitý faktor. Vyššie uvedené vyhlásenie o fyzickom 

prostredí a jeho vplyve na vaše fyzické telo je potrebné brať s určitou rezervou. 

Prečo je to tak? Pretože v konečnom zmysle, vo svojich globálnych a vesmírnych 

aspektoch akékoľvek prostredie a akékoľvek jeho pretrvávajúce podnebie, 

rozpoloženie, stav a proces, nech je to čokoľvek a nech je to akékoľvek, je vždy 

ovplyvňované celkovým stavom a rozpoložením globálnej a univerzálnej 

sentientnej mysle. Ak je všeobecné rozpoloženie globálnej sentientnej mysle 

negatívne, ako je v prípade pseudo-bytia a pseudo-existencie a na planéte Nula, 

potom fyzické, klimatické, atmosférické a akékoľvek iné podmienky fyzickej a 

zemepisnej polohy a prostredia budú odzrkadľovať to rozpoloženie a následne 

vytvárať veľmi turbulentný, búrlivý a chaotický stav, ktorý zas bude nepriaznivo 

ovplyvňovať stav vášho fyzického tela a stav vašej mysle vo všeobecnosti. 

Máte tu teda určitú kruhovú slučku, ktorá neustále prebieha koldokola, napájajúc 

samu seba z jedného konca na druhý: sentientná myseľ — fyzické telo — fyzické 

prostredie — fyzické telo — sentientná myseľ. Z pozície fyzického tela a jeho 

autonómnej nervovej sústavy však primárny faktor závislosti od podmienok a 

stavov sentientnej mysle nie je vnímateľný alebo znateľný. Zo svojej vlastnej 

perspektívy zdanlivo len reaguje na podmienky a stavy fyzického vonkajšieho 

prostredia, a na nič iné. Túto situáciu zámerne navodili fabrikátori negatívneho 

stavu, aby v ľuďoch stále udržiavali falošný dojem, že sú vždy ovplyvnení len 

vonkajšími činiteľmi, bez akéhokoľvek zapojenia čohokoľvek vnútorného, alebo 

sentientnej mysle vo všeobecnosti. Ak neustále reagujete na niečo mimo vás, v 

tomto prípade na podmienky vo vašom prostredí, a ak to vyzerá tak a ak sa zdá, že 

je to mimo vašej vedomej kontroly; a ak nemáte žiadny spôsob, ako prikázať 

svojmu telu, aby nereagovalo na tie vonkajšie podnety takým negatívnym a veľmi 

často nezdravým spôsobom, nemáte žiadne iné východisko, než usúdiť, že všetky 

pôsobiace sily sú mimo vás, súc nezávislé od vás alebo od sentientnej mysle vo 

všeobecnosti. V tom prípade musí byť logickým záverom to, že pravá realita bytia 
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a existencie sídli mimo vás, a nie vo vás. Takto bola nastavená pasca negatívneho 

stavu. Je to presvedčivá ilúzia, považovaná za samozrejmý, skutočný stav 

záležitostí väčšinou ľudí a obyvateľov negatívneho stavu všade a v každom čase. A 

kvôli skúsenostným činiteľom jasne viditeľných reakcií ľudského fyzického tela na 

podmienky a stavy externého prostredia je táto ilúzia považovaná za pravú realitu. 

Buďte si vedomí týchto faktov a prispôsobte tomu svoje vnímanie a chápanie. Ako 

bolo uvedené v poslednom Dialógu (80), ktorý bol zaznamenaný pár dní pred 

tvojím odchodom zo Santa Barbary, Peter, nachádzate sa na veľmi dôležitej 

križovatke a možno v najdôležitejšej a najvýznamnejšej dobe v celých dejinách 

planéty Nula, ako aj dejinách negatívneho stavu so všetkými jeho Peklami vo 

všeobecnosti. Ako bolo uvedené na začiatku tohto Dialógu, táto situácia si od vás 

vyžaduje alebo, aby Som bol presnejší, dostáva vás do postavenia prehodnotenia 

spôsobu svojho vnímania, chápania a pozerania sa na všetky udalosti okolo vás a 

na svoje vlastné životy. Do tohto momentu bolo v tomto ohľade trendom 

posudzovať všetky diania okolo seba a v sebe z pozície vonkajších faktorov a z 

pozície vašej typickej ľudskej prirodzenosti. Inými slovami, aby Som to zas a 

znova zopakoval, váš úsudok bol založený na tom, čo bolo vidieť na scéne, a nie za 

ňou. Na scéne sa všetky veci javia tak, akoby mali svoje vlastné bytie a existenciu, 

nezávislé od ničoho, čo sa čo i len vzdialene týka stavu a rozpoloženia sentientnej 

mysle. Vyzerajú, akoby mali život samostatne a samé osebe, mimo akejkoľvek 

kontroly sentientnej mysle. Kvôli tomuto falošnému vnemu ste dokonca aj vy, ktorí 

ste spojení s Mojím Novým Zjavením, učinili veľa nesprávnych, dokonca vyložene 

falošných alebo skreslených záverov. Zotrvávanie na takých falošných, skreslených 

a nesprávnych názoroch vás bude naďalej držať pod vplyvom negatívneho stavu. 

Aby ste sa vyhli tejto nepriaznivej situácii, prosím vás vo všetkej skromnosti, 

pokore a poníženosti, aby ste prestali posudzovať veci na základe vonkajšieho 

zdania a začali sa na ne pozerať tak, ako vyzerajú za scénou. Aj keď niektorí z vás 

nebudú schopní zistiť, čo sa odohráva za scénou, a aj keď bude veľmi často ťažké 

pochopiť alebo bude nemožné vedieť, čo sa skutočne deje za scénou, napriek tomu 

nepodliehajte pokušeniu posudzovať ich typickým ľudským spôsobom, ako sa 

javia na scéne. Verte Mi, je lepšie nemať v tomto ohľade žiadne poznanie, ako mať 

falošné, nesprávne alebo skreslené poznanie. Ak sa spoliehate na nesporný fakt, že 

Ja viem v absolútnom zmysle, čo sa odohráva za scénou, a ak to poznanie zostáva z 

nejakých dôležitých duchovných dôvodov a na určitú dohľadnú dobu len u Mňa, 

potom vašou pozíciou bude za každú cenu sa vyhýbať posudzovaniu vecí podľa 

toho, ako sa javia, namiesto toho, aké skutočne sú. Jednoducho povedané, vložíte 

všetko do Mojich rúk, vlastniac jedno z najdôležitejších poznaní, že všetko, čo sa 

deje a to, ako sa to deje, nech je to čokoľvek a nech je to akokoľvek, je na základe 

Mojej Vôle a Môjho Absolútneho Poznania všetkých následkov a dôsledkov, ktoré 

akékoľvek také udalosti vyvolajú. A čo je najdôležitejšie, nech všetko vyzerá alebo 

sa zdá byť akokoľvek zlé, vo svojom konečnom dôsledku to slúži nejakému 

dobrému účelu. 
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Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za toto zjavenie. Mali by sme pre dnešok skončiť, 

alebo by som mal pokračovať kladením otázok spomenutých na začiatku nášho 

Dialógu? 

Pán Ježiš Kristus: Tentoraz by Som odporúčal, aby sme pre dnešok skončili a aby 

sme sa vašimi otázkami zaoberali zajtra, alebo kedykoľvek budeš mať chuť. Zatiaľ 

sa maj veľmi fajn s Mojimi báječnými ľuďmi — Ľudmilou a Viktorom. 
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Osemdesiaty Druhý Dialóg 
 

25. mája 1999, Moskva, Rusko 

 

Peter: Je dnes ráno vhodné pokračovať otázkami, ktoré som Ti plánoval položiť 

včera v mene Viktora a niektorých ďalších? 

Pán Ježiš Kristus: Áno, Peter, je to vhodné. Daj sa do toho a formuluj svoje 

otázky. 

Peter: Keďže som v Moskve, v bašte renegátov, otázky sa týkajú záležitosti 

správania niekoho, kto je Tvojím reprezentantom, kto však býva na mieste a v 

podmienkach, ktoré sú prevažne negatívne a z hľadiska politickej a ekonomickej 

situácie sú úplne chaotické a zúfalé. Otázkou je: Ako by sa Tvoj predstaviteľ mal 

správať alebo konať, alebo postupovať, ak je svedkom trestného činu ako vonkajší 

pozorovateľ — krádeže v obchode, alebo napríklad nejakého olúpenia niekým, s 

kým nie je nijako spojený alebo koho nepozná, alebo kto nie je jeho/jej známy? V 

tejto situácii sú možné v podstate dva scenáre. Jedným je, keď je dotyčný svedkom 

ako nezasvätený, okolostojaci pozorovateľ takého trestného činu. Druhým je, keď 

je zamestnaný konkrétne na to, aby dával pozor na také kriminálne aktivity a hlásil 

ich príslušným úradom. Domnievam sa, že tu ide o aplikáciu princípov 

milosrdenstva, odpustenia, súcitu, empatie, pochopenia a akceptovania vo vzťahu k 

takým situáciám. Aké sú správne postupy v takýchto prípadoch a ako sa pri nich z 

pozície pozitívneho stavu majú manifestovať alebo aplikovať tieto atribúty 

pozitívneho stavu? Ako vidíš, je to tak trochu praktická záležitosť. 

Pán Ježiš Kristus: Áno, Peter, je praktická. Do určitej miery je však aj 

individualizovaná a zosobnená a závislá od situácie, podmienok a usporiadania, pri 

ktorých dochádza k akémukoľvek takému zločinnému správaniu. Preto je jasné, že 

nemožno dať alebo formulovať nijaké všeobecné inštrukcie, aplikovateľné na 

všetky situácie. Vezmite si napríklad situáciu v Rusku, v porovnaní s niektorou 

ďalšou, veľmi rozvinutou krajinou. V Rusku je situácia zúfalá. Veľa ľudí je bez 

práce alebo príjmu. Ich pomery sú také, že aby prežili, veľmi často sú nútení 

kradnúť. Samozrejme, aj vo veľmi rozvinutých a ekonomicky prosperujúcich 

krajinách existujú zločiny tejto povahy. Avšak motivačné faktory, ktoré sú 

základom takých potrieb páchať tieto typy trestných činov, môžu byť úplne iné. 

Takže, ako vidíte z tohto rozdielu, v tomto ohľade by sa žiadalo zaujať iný prístup. 

Prvou záležitosťou je, samozrejme, určiť motivačné a intenčné faktory každej 

jednej osoby a všetky dôvody, s ktorými sa púšťa do svojho trestného činu. 

Problémom tejto situácie je to, že ako nezúčastnený divák a ako vonkajší 

pozorovateľ nemáte absolútne ako určiť tieto motivačné a intenčné faktory a 

dôvody potreby akejkoľvek osoby páchať také zločiny. Ako postupovať v takej 

situácii? V niektorých prípadoch, ako napríklad v Rusku, byť svedkom zločinu a 

niečo s tým urobiť môže ohroziť váš život. Ako teda z tohto možného scenára 
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vidíte, situácia nie je tak jednoduchá, ako sa na prvý pohľad zdá. Normálne, za 

akýchkoľvek iných okolností, ak sú motivačné a intenčné faktory známe alebo sú 

jasné a ak nevytvárajú nijaké nebezpečenstvo pre pozorovateľa, vašou duchovnou 

povinnosťou ako Mojich pravých predstaviteľov by bolo osloviť takého jedinca a 

poskytnúť mu/jej príležitosť, aby napravil svoje cesty vrátením ukradnutého tovaru 

oprávnenému majiteľovi, a napomenúť ho/ju, aby to už viac nerobil/a. V takých 

situáciách, keď sú úmysel, motivácia a dôvody takého správania známe a vám 

osobne nehrozí žiadne nebezpečenstvo, plne platí zákon milosrdenstva, odpustenia, 

súcitu, empatie, pochopenia a akceptovania. 

V ostatných prípadoch, keď sú také faktory úplne neznáme a nemožno ich 

vydedukovať alebo určiť z momentálnej situácie, v ktorej sa nachádzate, ako aj vo 

všetkých situáciách vôbec, najlepší spôsob, ako postupovať, je okamžite sa obrátiť 

do svojho vnútra a poprosiť Ma o inšpiráciu, objasnenie a poučenie, ako 

postupovať a čo robiť. Vaša úplne prvá myšlienka, pocit alebo impulz, ktoré by 

nasledovali po vašej prosbe na Mňa v tomto ohľade, by boli tým, čo by bolo múdre 

prijať a použiť. Mohli by byť situácie, v ktorých by ste úplne jasne cítili, že by bolo 

nevhodné zasahovať do procesu páchania takých zločinov. Tu hovoríme o faktore 

dôležitých volieb, ktoré učinil jedinec, ktorý pácha zločin, ako aj majiteľ, ktorý je 

okradnutý, a o dohode, ktorú uzavreli pred svojím inkarnovaním sa na planétu 

Nula. Z nejakých ich vlastných dôležitých duchovných dôvodov a z dôvodu 

ilustrácie a demonštrácie niektorých špecifických aspektov prirodzenosti pseudo-

života negatívneho stavu potrebujú odohrať tento scenár zlodeja a obete jeho 

zločinu. Vaše predčasné zasahovanie do tohto procesu by celkom dobre mohlo 

narušiť a anulovať toto odohrávanie. V tom prípade nielenže by ste tej situácii 

nepomohli, ale svojím zasahovaním by ste ju skomplikovali. 

Vaším prvým impulzom ako Mojich pravých predstaviteľov by, samozrejme, bolo 

zabrániť akémukoľvek zločinu voči niekomu a z niekoho strany. Vy vôbec netúžite 

po tom, aby ste komukoľvek na tej či onej strane ubližovali. Byť prispievajúcim 

činiteľom uvrhnutia nejakého kriminálnika do väzenia, obzvlášť v takých hrozných 

väzeniach, aké existujú napríklad v Rusku alebo v niektorých ďalších krajinách, je 

niečo, čo nechcete. Na druhej strane, nechcete ani to, aby bola druhá strana v tejto 

situácii poškodená stratami, ktoré môže utrpieť krádežou. Ide tu o problém, o 

ktorom sme obšírne diskutovali v predošlých Dialógoch, a najmä v poslednom 

(81), aby ste sa naučili vidieť veci za scénou, a nie ako sa odohrávajú na scéne. To, 

čo vidíte ako vonkajší pozorovateľ alebo ako príležitostný okolostojaci, nie je tým, 

čo sa skutočne a fakticky odohráva za scénou. Nemáte ani poňatia, čo spôsobuje 

interakciu, skutky, činy či čokoľvek, čo sa odohráva pred vašimi očami. Vaše 

posudzovanie tejto situácie, založené na jej vonkajšom pozorovaní, môže byť preto 

veľmi nesprávne a nenáležité. A na základe toho by mohol byť váš zásah nielen 

nesprávny a predčasný, ale mohol by ublížiť a snáď by ublížil všetkým 

zaangažovaným i vám osobne. V takýchto situáciách niekedy neurobiť nič 

znamená urobiť všetko. Na druhej strane, niekedy ohlásenie takých zločinov 
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príslušným orgánom znamená preukázať skutočné milosrdenstvo, súcit, 

odpustenie, empatiu, pochopenie a akceptovanie. A niekedy osloviť jedinca, ktorý 

práve pácha zločin, a požiadať ho/ju, aby s tým prestal, znamená zachrániť toho 

jedinca pred nejakými strašnými dôsledkami jeho/jej prípadného zločinu. 

V tomto ohľade máte teda najmenej tri možnosti voľby: Neurobiť nič, nechajúc 

situáciu, nech sa odohrá, ako treba a ako sa dohodli všetci zaangažovaní; oznámiť 

zločin príslušným orgánom; alebo kontaktovať dotyčného jedinca a poskytnúť 

mu/jej príležitosť, aby prestal s pokračovaním v páchaní lúpežného činu, alebo ak 

ho už spáchal, aby vrátil ukradnutý tovar. 

Pri týchto troch možnostiach voľby, alebo pri akýchkoľvek iných možnostiach 

voľby, nech sa na ne pozeráte akokoľvek, sa naplno uplatňuje a realizuje sa zákon 

milosrdenstva, súcitu, empatie, pochopenia, akceptovania a odpustenia. 

Aplikovanie tohto dôležitého duchovného zákona, ktorý sme tak veľmi 

zdôrazňovali v týchto Dialógoch a ktorý je taký rozhodujúci pre povahu súčasného 

pokračujúceho posunu, má ďaleko širší význam, než jednoducho nechať niekoho 

alebo niečo tak. Ako vidíte z týchto troch možností voľby, váš postoj a následný 

akt správania sa nie je obmedzený len na jeden spôsob, ako to urobiť alebo ako ho 

aplikovať. Napríklad preukázať milosrdenstvo a odpustiť nutne neznamená, že 

máte zabrániť trestu, ktorý si prípadný jedinec, ktorý sa chystá spáchať krádež, tak 

spravodlivo zaslúži. Vaše vhodné konanie — súc v niektorých prípadoch 

nápomocní pri odrádzaní a dopadnutí takého jedinca, ak k tomu situácia oprávňuje, 

umožniac mu/jej ísť do väzenia — by fakticky mohlo byť aktom milosrdenstva a 

odpustenia. V takých situáciách nevdojak zabránite tomu, aby sa stalo niečo oveľa 

horšie, než by tomu bolo inak. Avšak opak je tiež pravdou: Ak bol váš skutok 

nevhodný a ak ste boli nápomocní pri zadržaní pri takom čine, môže to viesť k 

veľkej ujme všetkých zaangažovaných. 

Ako teda z tejto našej diskusie ohľadom tohto vidíte, situácia je oveľa 

komplikovanejšia, než by ste chceli. Aké by bolo pre vás všetkých jednoduché, 

keby existovala len jedna prostá odpoveď, aplikovateľná na všetky situácie v tomto 

ohľade. Nanešťastie pre vás, žiadna taká jedna prostá odpoveď neexistuje. Toto je 

dôvod, prečo bolo vyššie zdôraznené, že sa potrebujete obrátiť na Mňa a na svoju 

intuíciu, ktorú máte odo Mňa, aby ste boli schopní učiniť správne rozhodnutie vo 

všetkých situáciách svojho života, a nielen v tej, o ktorej diskutujeme. Ako Moji 

praví predstavitelia ste boli obdarení oveľa väčšou mierou intuície a prístupu ku 

Mne než ktokoľvek iný, aby ste jej boli schopní načúvať a podľa toho konať zo 

stavu svojho vnútra, a v konečnom dôsledku zo Mňa vo vás. Vaše spoliehanie sa na 

tento faktor vám umožní vždy učiniť správne rozhodnutie, nezáleží na tom, ako by 

ste to navonok cítili. 

Pokiaľ ide o druhý scenár, v ktorom je charakterom vašej konkrétnej práce to, aby 

ste boli strážnik snažiaci sa zabrániť akejkoľvek krádeži, čo si od vás vyžaduje, aby 

ste udali alebo aby ste niekoho zatkli pri trestnom čine lúpeže alebo akomkoľvek 
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inom čine, vašou duchovnou povinnosťou je riadiť sa za každých okolností vašimi 

pracovnými predpismi a dohodou, na základe ktorej ste prijali svoje pracovné 

miesto v tomto ohľade. Samozrejme, aj v takýchto prípadoch, ak chytíte nejakého 

zlodeja a tento zlodej je pripravený a ochotný vrátiť ukradnutý tovar, a ak prejaví 

zjavnú ľútosť kvôli svojmu činu a ak vás prosí o milosrdenstvo a súcit a ak nebola 

spôsobená žiadna ďalšia zjavná škoda, potom by bolo prezieravé a múdre, aby ste 

ho/ju pustili bez toho, aby ste ho/ju vydali príslušným orgánom, s dôraznou a 

prísnou pripomienkou, aby už viac nič také nerobil/a. A toto je všetko, čo možno o 

tejto záležitosti nateraz povedať. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za toto vysvetlenie. Ďalšia otázka, ktorá prišla od 

niekoľkých čitateľov Tvojho Nového Zjavenia, sa týka tiež záležitosti správania sa 

Tvojich predstaviteľov na planéte Nula. Avšak tentoraz sa to týka sexuálneho 

správania. Ako vieš, vo Svojom Novom Zjavení Si uviedol, že akýkoľvek 

bezpečný sexuálny pomer Tvojich predstaviteľov je možný — ak vôbec — len s 

niekým, kto je na tej istej alebo podobnej duchovnej úrovni a kto je nasledovník a 

praktikant Tvojho Nového Zjavenia. Inak, ak neexistujú žiadne také príležitosti, 

bolo odporučené vôbec nemať sexuálny pomer, ale čakať dovtedy, kým nebudeme 

odvolaní z planéty Nula a nevstúpime opäť do duchovného sveta. Otázkou bolo v 

tomto ohľade nasledovné: Je táto požiadavka z hľadiska súčasného pokračujúceho 

posunu a z hľadiska jeho špecifickej povahy v súčasnosti ešte stále platná a 

aplikovateľná? Čo ak niekto stretne prípadného sexuálneho partnera, ktorý 

prejavuje veľmi nezávislé správanie a ktorý sa zdá byť vyrovnaný, spoľahlivý, 

poctivý a nepožadovačný a ktorý nie je žiarlivý, závistlivý, majetnícky a 

manipulatívny, ktorý však nie je spojený s Tvojím Novým Zjavením a ktorý nie je 

nasledovníkom a praktikantom jeho princípov; je vhodné pre Tvojich 

predstaviteľov mať sexuálny pomer s takou osobou, ak existuje vzájomná 

príťažlivosť a súhlas? Dôvodom tejto otázky, ako to chápem ja, je fakt, že nie je 

dostatok jedincov spojených s Tvojím Novým Zjavením, s ktorými by bolo možné 

nadviazať taký sexuálny pomer. Napokon, koľko je mužov a žien tohto charakteru, 

s ktorými by bolo možné mať takýto vzťah? 

Pán Ježiš Kristus: Aj táto otázka má predovšetkým zosobnenú a 

individualizovanú povahu. Preto neexistuje žiadne všetko zahrnujúce pravidlo, na 

základe ktorého by mohol každý nadviazať sexuálny vzťah tejto povahy. Všetko to 

závisí od úmyslu a motivácie, s ktorými sa pristupuje k takému sexuálnemu 

pomeru. Rozdielni ľudia a rozdielne situácie si budú vyžadovať odlišný prístup. 

Vcelku vzaté, to, čo bolo navrhnuté v kapitole 20 Nového Zjavenia Pána Ježiša 

Krista, je naďalej platné dokonca aj počas tohto posunu a v situácii, ktorá v 

súčasnosti existuje. V určitom zmysle je kvôli extrémnej kondenzácii negatívneho 

stavu a kvôli dopadu, aký má na všetkých a na všetko, táto požiadavka ešte 

platnejšia než predtým. Charakterové rysy, ktoré si v mene pýtajúcich sa 

vymenoval vyššie, Peter, by mohli byť celkom dobre povrchné, pozorované 

zvonka, z pozície nezúčastneného diváka. Aj keď sa tá osoba spočiatku môže 
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správať tak, mohla by to byť nebezpečná pasca nastavená negatívnym stavom, aby 

vás polapil do svojich pazúrov a spôsobil vám ohromné problémy a následky. 

V dnešnej dobe je celkom možné, že sa s takými situáciami budete stretávať často, 

presne za tým účelom — aby vás polapil a odklonil od toho, aby ste boli Mojimi 

predstaviteľmi. Nezáleží na tom, ako pekne vyzerá alebo sa správa taká osoba, 

nezáleží na tom, nakoľko tá osoba navonok spĺňa vyššie uvedené požiadavky, 

pokiaľ tá osoba nie je pravým nasledovníkom a praktikantom Môjho Nového 

Zjavenia alebo tajným agentom Môjho pozitívneho stavu, také charakterové črty sú 

len povrchné a vnútené zvonka bez akýchkoľvek koreňov v pravej realite 

pozitívneho stavu. Nezabúdajte na jeden dôležitý fakt: V súčasnosti agenti 

negatívneho stavu získali schopnosť prejavovať na svojej vonkajšej úrovni všetky 

dobré a pozitívne charakteristické črty, aby oklamali pokiaľ možno dokonca aj 

Mojich pravých predstaviteľov na planéte Nula. 

V jednom z predošlých Dialógov sme už diskutovali o záležitosti negatívneho 

stavu, alebo o diablovi a Satanovi, javiacom sa ako krásny, príťažlivý a pozitívny. 

Inak by sa do jeho pasce nikto nechytil. Pozrite sa však, aké slová tu používame. 

Javí sa to tak. Zdanie neznamená, že je to aj skutočná realita. Vo väčšine prípadov 

je zdanie len — zdanie. Čo viete o tom, čo sa skrýva za tým zdaním? Veľmi často, 

čo nie je prekvapením, môžete za ním nájsť presný opak toho, čo sa javí vášmu 

vonkajšiemu pozorovaniu. Nanešťastie, kým objavíte tento fakt, je príliš neskoro. 

Už ste sa chytili do pasce, ktorú vám nastavil negatívny stav prostredníctvom 

vašich sexuálnych túžob a sexuálnych potrieb mať pomer s niekým tohto 

charakteru. Nedajte sa teda oklamať nijakým takým zdaním a neverte ani na 

sekundu, že by niekto mohol byť pozitívny, dobrý, slobodný, nezávislý, stabilný, 

vyrovnaný, nemanipulatívny, nemajetnícky, nežiarlivý, nezávistlivý, atď., bezo 

Mňa alebo Môjho Nového Zjavenia. 

Situácia však nie je taká jednoduchá dokonca ani s niekým, kto tvrdí, že je 

nasledovníkom a praktikantom Môjho Nového Zjavenia. V tomto ohľade musíte 

pochopiť jeden dôležitý fakt: Sexuálny pomer dvoch jedincov, ktorí sú tak 

nasledovníkmi, ako aj praktikantmi Môjho Nového Zjavenia, by mohol byť tiež 

neproduktívny, nenapĺňajúci, negatívny, nevhodný a presiaknutý všemožnými 

problémami a škodlivosťou, pokiaľ sa k nemu pristupuje s nesprávnym úmyslom, s 

nesprávnou motiváciou a z nesprávnych dôvodov. Nezabúdajte na fakt, uvedený 

predtým veľakrát, že každý spojený s Mojím Novým Zjavením je na odlišnej 

úrovni jeho akceptovania a praktizovania. Tieto odlišné úrovne nie sú nutne v 

zhode a v súlade s nadviazaním sexuálneho vzťahu medzi jeho členmi. Dokonca aj 

v tomto ohľade môžete zažiť veľmi nepríjemné prekvapenie. Kvôli odlišnému 

chápaniu a prijímaniu princípov Môjho Nového Zjavenia môže nasledovať veľmi 

vážny konflikt, ktorý by mohol viesť k veľmi nepríjemným dôsledkom. 

Vezmite si napríklad niektoré situácie, ktoré v súčasnosti existujú u niektorých 

manželských a mileneckých partnerov, ktorí sú zdanlivo tak nasledovníkmi, ako aj 
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praktikantmi Môjho Nového Zjavenia. Aspoň tvrdia, že sú. Aký harmonický a 

naplňujúci je ich sexuálny pomer? Ak hľadajú nejaký ďalší pomer, to len znamená, 

že nie sú šťastní alebo spokojní so svojím súčasným sexuálnym aranžmán. 

Vyhľadávajú teda niekoho iného, s kým môžu mať sexuálny pomer. Ako však na 

taký pomer reaguje druhý partner? Začína byť žiarlivý, majetnícky, požadovačný, 

manipulatívny, bezohľadný, sebecký, závistlivý a takmer násilnícky. Sú to 

charakteristické vlastnosti Mojich pravých predstaviteľov? Nech ste v akejkoľvek 

situácii, nech niekto akokoľvek cíti, že má právo tak sa správať, pre Môjho 

reprezentanta je veľmi nevhodné, aby prejavoval také negatívne charakteristické 

vlastnosti. A ak to on alebo ona robí, znamená to len, že Moje Nové Zjavenie a 

jeho princípy nikdy neprenikli jeho/jej vonkajškom, a preto neboli nikdy 

zvnútornené. V takom prípade sa taká osoba len javí byť nasledovníkom a 

praktikantom Môjho Nového Zjavenia, zatiaľ čo skutočnou realitou jeho/jej 

situácie je to, že ním/ňou nie je. Ako by ste chceli mať sexuálny pomer s takou 

osobou? Chápete ma? A hoci sám od seba a sám osebe taký pomer, pokiaľ z vašej 

strany k nemu pristupujete s pozitívnym a dobrým úmyslom, nie je nutne tým, čo 

sa volá hriech, napriek tomu sa vystavujete veľmi nepríjemnému dôsledku. Mohlo 

by to nesmierne skomplikovať váš život. Nakoniec by ste veľmi ľutovali, že ste 

vôbec mali sexuálny pomer. 

Kvôli definitívne individualizovanej a zosobnenej povahe tejto situácie by bolo 

múdre a prezieravé obrátiť sa na svoje vnútro a opýtať sa Mňa, než začnete mať 

alebo plánovať taký sexuálny pomer, či je vhodné, bezpečné a či schvaľujem a či 

by bolo prospešné a užitočné pre oboch zúčastnených, ako aj pre všetkých, ktorí sú 

s vami spojení v ostatných dimenziách, aby ste mali také sexuálne vzťahy. 

Ako vďaka tejto rade vidíte, váš sexuálny pomer s kýmkoľvek ovplyvňuje nejakým 

spôsobom či štýlom nielen vás dvoch, ale má značnú odozvu a dopad aj na 

ostatných, ktorí sú s vami spojení. A tak je to, či si to už vedome uvedomujete, 

alebo nie. Nikdy nezabúdajte, že stále fungujete na mnohých úrovniach bytia a 

existencie a pseudo-bytia a pseudo-existencie. Preto vaše skutky, správanie a 

počiny, nech je to čokoľvek, majú veľmi silný dopad na nich všetkých. A toto platí 

najmä o sexuálnom pomere. Pretože sexualita je tým, čím je a čo znamená, ako 

nástroj všetko zahrnujúceho zdieľania a ako prostriedok vytvárania energií životnej 

sily by mal akýkoľvek taký pomer z vašej strany oveľa významnejší dopad na 

každého a na všetko, čo je s vami spojené, než akýkoľvek iný typ pomeru. Pokiaľ 

teda ide o túto situáciu, musíte byť veľmi opatrní. Nedovoľte, aby vás zaslepil váš 

silný pohlavný pud a aby ste podľahli jeho žiadostivosti tým, že budete mať 

bezhlavo sexuálny pomer s každým, kto vám príde do cesty, nech sa tá osoba zdá 

byť akokoľvek pripravená a ochotná a vhodná, dokonca aj keby tá osoba bola 

nasledovníkom a praktikantom Môjho Nového Zjavenia. Nezabúdajte na 

nekonečne odlišné úrovne a stupne angažovania sa v tomto ohľade. 

Nikdy sa nepomýlite, ak Ma poprosíte, aby Som vám nejakým vám dostupným 

spôsobom alebo prostriedkami naznačil, ako v takýchto prípadoch postupovať. 
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Odporúča sa vám, aby ste Ma poprosili najmä o zosilnenie vašej intuície a o to, aby 

Som nedovolil, aby bola potlačená, ovládnutá alebo oslepená vaším ohromným 

sexuálnym pudom. Niekedy je oveľa prospešnejšie zdržať sa akéhokoľvek 

sexuálneho pomeru, než sa chytiť do pascí negatívneho stavu, ktorý nič nechce 

viac, než využiť váš sexuálny pud na to, aby vás kontaminoval a učinil váš život 

biednym. Pamätajte si, prosím, že sexualita je jedným z najobľúbenejších nástrojov 

v rukách negatívneho stavu na dosiahnutie jeho cieľa na planéte Nula. Toto platí 

najmä počas súčasného pokračujúceho posunu. Pripravte sa na veľa pokušení 

prostredníctvom vašej sexuality. Sily negatívneho stavu plánujú mohutný útok 

proti čomukoľvek pozitívnemu, čo zostáva na vašej planéte. Sexualita bude 

zohrávať význačnú rolu pri tomto útoku. Bude tiež použitá, aby niektoré z vás — 

žien, nečakane a zbytočne dostala do druhého stavu, značne tým skomplikujúc váš 

život. Ak by sa stalo niečo také, odporúča sa vám, aby ste ten plod potratili. 

Samozrejme, ako vždy, voľba je vaša. A toto je všetko, čo možno nateraz o tejto 

záležitosti povedať. Odporúčal by Som, Peter, aby sme pre dnešok skončili. Choď 

a oddýchni si, zabav sa a uži si svojho pobytu u Mojich ľudí — Ľudmily a Viktora. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za Tvoj vstup a za Tvoju radu. Rád to urobím. 
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Osemdesiaty Tretí Dialóg 
 

27. mája 1999, Moskva, Rusko 

 

Peter: Než sa dnes ráno budem venovať svojim vlastným otázkam, chcel by som 

sa Ťa opýtať, môj Pán Ježiš Kristus, či máš niečo, čím by Si prispel ohľadom 

čohokoľvek vôbec. 

Pán Ježiš Kristus: Ďakujem ti, Peter, že si Ma požiadal, aby som hovoril najskôr 

Ja. V súčasnosti sa odvíja a odohráva veľa vecí. V rámci súčasného pokračujúceho 

posunu sa zahajujú alebo, presnejšie povedané, uvádzajú do pohybu rôzne 

progresívne fázy, ktoré významne zmenia smer vývoja v ríši negatívneho stavu a 

na planéte Nula. 

Včera sa napríklad stalo niečo významné, čo umožnilo, aby bola aktivovaná jedna 

z týchto fáz. Charakter tejto fázy a to, čo ustanovuje, je predčasné zjaviť alebo 

vedieť v tomto čase, pretože sa ešte stále odvíja. Pokiaľ sa odvíja, také poznanie, 

pretože by bolo poskytnuté ľudským aspektom vašej vedomej mysle, by mohlo 

prekážať jej správnemu uvádzaniu do chodu, ako aj manifestácii jej dôsledkov. 

Dôvodom, prečo spomíname tento fakt, je to, že tvoje spoločné úsilie s Ľudmilou, 

Peter, ako aj s Viktorom — vaše diskusie a prechádzky ulicami Moskvy, a hlavne 

vaše špecifické duchovné, duševné a fyzické energie, vytvorené vašimi včerajšími 

aktivitami, boli potrebné a boli efektívne využité na to, aby sa začala táto fáza 

odvíjať. 

Ako z tohto faktu vidíš, pretože ste Mojimi obľúbenými predstaviteľmi na planéte 

Nula a pretože ste súhlasili s tým, že so Mnou budete pracovať na všetkom, čo je 

potrebné a čo považujem za vhodné za účelom naplnenia všetkých aspektov Môjho 

Plánu Spasenia, všetko, čo robíte, zažívate, o čom uvažujete, čo podnikáte, či 

čokoľvek podobné, využívam v rámci Svojej Práce, ktorú vykonávam za účelom 

konečného cieľa. Na tento vznešený účel sa ani tak nevyužívajú vaše špecifické 

aktivity alebo zážitky, ktoré máte alebo vykonávate, ale skôr vaše veľmi špecifické 

energie, ktoré sa vytvárajú počas takých aktivít alebo zážitkov. Tento činiteľ sa 

týka vás všetkých, ktorí ste súhlasili s tým, že budete Mojimi pravými 

predstaviteľmi na planéte Nula. Vaše rozmanité špecifické a jedinečné aktivity, 

vaše zážitky, všetko, s čím ste sa stretli od doby, keď ste na základe Mojej prosby 

súhlasili alebo sa rozhodli stať sa Mojimi pravými predstaviteľmi, do doby 

naplnenia vášho poslania na planéte Nula, nech ste kdekoľvek a nech urobíte alebo 

zažijete čokoľvek; duchovné, duševné a fyzické energie, vytvorené počas tohto 

obdobia, Mi slúžia ako dôležité prostriedky na dosiahnutie Mojich cieľov v tomto 

ohľade. 

Nuž, je jasné, že vaša ľudská vedomá myseľ si absolútne neuvedomuje tento fakt. 

Vedome vôbec netušíte alebo necítite, že je to tak. Avšak na ostatných úrovniach 

svojej mysle, bez akejkoľvek vedomej účasti, si plne uvedomujete tento fakt a vaša 
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spoluúčasť v tomto ohľade je tam registrovaná a je ju tam poznať. Dôvod, prečo 

potrebujete o týchto faktoch vedieť v tomto jednotlivom čase, je ten, že fáza 

súčasného pokračujúceho posunu, ktorá sa práve odvíja, si vyžaduje vaše vedomé 

uvedomenie si vášho angažovania sa v tejto dôležitej práci. Aj keď je celkom 

možné, že navonok snáď vôbec hmatateľne nepoznáte alebo nezažívate, že by sa v 

tomto ohľade dialo niečo konkrétne, to, že si začínate vedome uvedomovať, že je 

to tak, a že si uvedomujete, že nezáleží na tom, čo robíte alebo zažívate a že sa na 

tento účel využívajú vaše duchovné, duševné a fyzické energie, značne posilní 

tento proces, učiniac ho efektívnejším, uskutočniteľnejším a úspešnejšie 

navoditeľným. 

Pre tento proces existuje dôležitý faktor časového rámca. Ako vieš, rozliční 

čitatelia týchto Dialógov, a zvlášť všetkých Dialógov, ktoré nasledujú po 

Osemdesiatom Dialógu, ich budú čítať v rôznych obdobiach. Tieto rôzne obdobia 

budú značne časovo rozložené, zvlášť u tých, ktorí budú čakať na ich preklady do 

iných jazykov. Tento faktor časového rozloženia nie je náhodný. V časovom rámci, 

ktorý je potrebný pre plné uvedenie do pohybu alebo vykonanie a nastolenie tejto 

fázy súčasného pokračujúceho posunu, budú potrebné rôzne špecifické duchovné, 

duševné a fyzické energie čitateľov, ktoré budú poskytované v čase čítania týchto 

Dialógov (ktoré nasledujú po 80. Dialógu). Toto je efekt rozloženia. 

Pozerajúc sa na naše Dialógy z tejto perspektívy môžeš jasne zistiť, že medzi 

prvými 80 Dialógmi a tými, ktoré nasledujú, sa nachádza dôležitý zlomový bod. V 

čase, keď bol dokončený 80. Dialóg a ty, Peter, si sa vydal na svoju dôležitú a 

rozhodujúcu cestu do cudziny, bol na všetkých úrovniach bytia a existencie a 

pseudo-bytia a pseudo-existencie, ako aj na planéte Nula dosiahnutý a pevne 

nastolený dôležitý duchovný a multivesmírny míľnik. Po tom Dialógu bol 

uplatnený nový začiatok v procese eliminácie negatívneho stavu a všetkých 

negatívnych aspektov ľudskej prirodzenosti, ako aj v príprave na aktiváciu plnosti 

a kompletnosti života pozitívneho stavu. Charakter tohto nového začiatku si od 

teba vyžadoval, Peter, aby si pricestoval do bašty renegátov v Moskve, v Rusku a 

aby si sa veľmi intenzívne a zmysluplne angažoval v spolupráci s Ľudmilou a 

Viktorom. Ich spolupodieľanie sa s tebou, Peter, na tomto procese na tejto 

križovatke zmieneného nového začiatku je veľmi dôležité; a vaše kombinované 

duchovné, duševné a fyzické energie, ktoré sú generované prostredníctvom vašich 

rôznych aktivít, a veľmi často tiež zdanlivou nečinnosťou (počas vášho oddychu 

a/alebo spánku), sú veľmi dôležitými príspevkovými činiteľmi pevného ukotvenia 

a uvedenia do pohybu tohto nového začiatku. Na základe tohto faktora súčasne 

budujete pevný základ a predpoklad, pomocou ktorého budú všetci ostatní Moji 

predstavitelia počas svojho vlastného čítania týchto Dialógov a následne počas 

svojich vlastných aktivít prispievať svojimi vlastnými duchovnými, duševnými a 

fyzickými energiami, ktoré budú využité na úspešnú realizáciu a nastolenie 

všetkého, čo sa týka tohto nového začiatku a toho, ako sa bude odvíjať. 
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Samozrejme, kvôli bezpečnostným faktorom nemôže byť charakter a obsah tohto 

nového začiatku v tomto čase zjavený. Renegáti sú ním nesmierne znepokojení a 

nič by nechceli viac, než dozvedieť sa o povahe a obsahu tejto novej fázy, aby 

mohli znemožniť jej dopad na seba, alebo aspoň odsunúť jej nastolenie a jej proces. 

Nemajúc nijakú možnosť dozvedieť sa o týchto faktoch, začínajú byť vo svojich 

aktivitách zúrivejší a chaotickejší. Môžete teda očakávať, že sa na vašej planéte 

majú odohrať niektoré ďalšie nepredvídateľné, chaotické a mätúce udalosti, 

vytvárané renegátmi pri reakcii na tento nový začiatok. Takéto udalosti môžu v 

určitom zmysle občas a dočasne nepriaznivo ovplyvniť vaše vonkajšie životy tým, 

že budú vyvolávať u vás objavenie sa všemožných neočakávaných a iritujúcich 

symptómov na vašej vonkajšej duševnej a/alebo fyzickej úrovni. Kedykoľvek by sa 

vám však snáď stalo niečo také, nerobte paniku a nebuďte vydesení alebo 

nahnevaní, pretože sú len povrchnými a život neohrozujúcimi javmi, ktoré pominú 

bez toho, aby vám a vášmu celkovému blahu akokoľvek ublížili. Ako vieš, Peter, 

niečo také sa už stalo Ľudmile a Viktorovi. 

Chcem, aby ste si uvedomili, že všetko, čo sa vám ako Mojim pravým 

predstaviteľom deje a bude diať, nech to je alebo bude akokoľvek zdanlivo ťažké, 

hrozivé, zlé, nepríjemné a neočakávané, sa zmení na niečo pozitívne a dobré; a 

duchovné, duševné a fyzické energie, vytvorené počas toho, využijem účinne a 

úspešne na dosiahnutie Svojich cieľov a plánov. A toto je všetko, Peter, čím Som 

dnes chcel prispieť. Môžeš pokračovať kladením svojich otázok. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi, veľmi pekne za Tvoj zmysluplný príspevok. Moja prvá 

otázka sa týka niečoho, čo Si povedal vo Svojom Zjavení (Apokalypsa) v Svätej 

Biblii, kapitola 3, verš 19, citujem: ,Všetkých, ktorých milujem, káram a trestám. 

Preto buďte horliví a čiňte pokánie.‘ Ruský preklad znie trochu prísnejšie v tomto 

ohľade. Uvádza, že každému, koho miluješ, snímeš masku a potrestáš ho. Anglický 

preklad, ktorý je tu citovaný, nemá takú kárnu konotáciu ako ruský. Toto 

vyhlásenie a niektoré vyhlásenia Pavla a kráľa Šalamúna o nešanovaní palice, keď 

trestáte deti a ľudí vo všeobecnosti (napríklad úslovie: ,Škoda každej rany, ktorá 

vyjde nazmar.‘), viedla mnoho spoločností na tejto planéte k vytvoreniu niekedy 

veľmi prísnych foriem trestu a disciplíny. A nielen to — a toto je ten problém — 

ale robia to v Tvojom mene, citujúc Teba a Tvoju trestajúcu povahu, 

ospravedlňujúc svoje vlastné trestajúce jednanie a prísne správanie voči svojim 

deťom a ostatným ľuďom. Nakoniec, ak nás Ty trestáš, káraš a naprávaš a ak nám 

odporúčaš, aby sme robili to isté ohľadom iných, potom je zbožné, správne a 

vhodné, aby sme boli takí. Toto chápanie Tvojho vyhlásenia sa akosi nehodí k 

tomu, ako poníma Tvoju Pravú Prirodzenosť Nové Zjavenie. Chcel by Si uviesť 

nejaký komentár k tejto záležitosti? Okrem toho, prečo je to tak, že sa to dostalo do 

mojej pozornosti v tomto konkrétnom čase? 

Pán Ježiš Kristus: Áno, Peter, chcel by Som komentovať toto Moje vyhlásenie 

zaznamenané v Apokalypse. A dôvod, prečo sa dostalo do tvojej pozornosti v 

tomto čase, je ten, že je spojené s vyššie zmieneným novým začiatkom a s fázou, 
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ktorá je práve teraz v procese vzniku v rámci súčasného pokračujúceho posunu. 

Sily negatívneho stavu, najmä renegáti, no aj pseudo-tvorcovia, práve teraz 

aktivujú alebo už prikročili k všemožným vzájomným trestným aktivitám a 

pustošeniu, ako to vidieť napríklad vo vojne medzi NATO a Juhosláviou a v 

bojoch, ktoré prebiehajú medzi rôznymi frakciami renegátov (etnické čistky, 

nenávistná intolerancia, atď.). Táto nezvyčajná situácia v ľuďoch spúšťa tendencie 

— oveľa silnejším spôsobom než predtým — pokúsiť sa riešiť problémy svojich 

životov, či už vo svojich vlastných rodinách so svojimi vlastnými deťmi, alebo na 

pracovisku, alebo na verejnosti vo všeobecnosti, alebo vo vzťahoch medzi sebou, 

násilným a trestajúcim spôsobom. V poslednom čase ste svedkami odohrávania sa 

mnohých takých udalostí okolo seba. A budete svedkami viacerých. 

Aby sa ospravedlnilo také násilné a trestajúce správanie, veľmi často a v 

niektorých spoločnostiach sa prehlasuje, že Ja som Ten, kto to robí 

prostredníctvom ľudí. Podľa ich ponímania som teda Ja Ten, kto trestá ľudí a kto 

dovoľuje, aby dochádzalo k všetkým týmto ukrutnostiam a ohavnostiam, ktoré sú 

neustále generované vo všetkých kútoch vašej planéty. Ako vieš, napríklad 

akékoľvek takzvané prírodné katastrofy, ku ktorým tak často dochádza na vašej 

planéte, sú považované za Božie skutky, akoby som to bol Ja, kto ich spôsobuje. 

Kvôli tomuto falošnému vnímaniu a nesprávnemu chápaniu a kvôli častejšiemu a 

častejšiemu výskytu takých negatívnych, trestajúcich a násilných javov je nutné 

venovať sa tejto záležitosti a uviesť ju do náležitej perspektívy. Toto je dôvod, 

prečo to bolo v tomto čase uvedené do tvojej pozornosti. Nadväzuje to tiež na 

vyššie zmienenú fázu a nový začiatok. 

Ak je Prirodzenosť Božia — Moja Prirodzenosť — zakorenená a zakotvená v 

Absolútnej Božskej Láske a Absolútnej Božskej Múdrosti a Absolútnom Božskom 

Dobre a Absolútnej Božskej Pravde a Absolútnych Božských Pozitívnych 

Skutkoch a Absolútnej Božskej Viere, potom v tom prípade logicky akékoľvek 

represívne alebo trestajúce, alebo násilné správanie je v rozpore s takou 

Prirodzenosťou. Aký by Som však mal dôvod, aby Som robil také vyhlásenia (a v 

celej Biblii je veľa takých vyhlásení), ak naozaj odporujú tomu, Kto a Aký/Aká 

skutočne som? Ako z tejto rozpravy vidíte, opäť tu ide o branie všetkého, čo Som 

povedal alebo uviedol, doslovne, a nie duchovne. S touto situáciou je ten problém, 

že ak sa čokoľvek, čo oznámim na duchovnej úrovni a čo sa týka výlučne 

napravenia alebo korekcie jedincových ciest a spôsobu života, vyhlási v zmysle 

výsledkov a následkov akýchkoľvek aktivít a/alebo správania negatívnej povahy, 

keď sa to aplikuje na vonkajšie neduchovné chápanie ľudskej mysle, znie to a je to 

vnímané a chápané ako represívne alebo trestajúce, alebo dokonca násilné. 

Uvážte tento dôležitý fakt: Aká je prirodzenosť pozitívneho stavu vo všeobecnosti 

— v súvislosti s diskutovanou záležitosťou? Vo svojej esencii a substancii 

odzrkadľuje Moju Absolútnu Prirodzenosť v jej relatívnej kondícii. Povahou tejto 

prirodzenosti, tautologicky povedané, je to, aby bola pozitívna, čiže aby bola 

láskavá, nežná, ohľaduplná, tolerantná, trpezlivá alebo zhovievavá; aby bola 
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milujúca, múdra, otvorená, milosrdná, odpúšťajúca; aby bola súcitná, empatická, 

chápavá, akceptujúca a aby bola nenásilná, netrestajúca a nemstiaca sa. Ak v tomto 

prípade zavediete životný štýl zhodný s týmito pozitívnymi charakteristikami, 

zavediete samotný život pozitívneho stavu. Ak ste v takom živote, ste vo Mne a Ja 

som vo vás, pretože len zo samotnej Mojej Prirodzenosti možno ustanoviť 

čokoľvek tejto povahy. Takže, čo urobíte, keď chcete iniciovať a zaviesť životný 

štýl, ktorý je úplne odlišný? Do takého života nemôžete zjavne zahrnúť nič, čo má 

tie charakteristické črty. Musíte k nim objaviť niečo úplne opačné. V tomto prípade 

dochádza k uskutočneniu životného štýlu, ktorý obsahuje len to, čo nie je v 

pozitívnom stave a/alebo v Mojej Prirodzenosti. Budete teda iniciovať násilie, 

represiu, nemilosrdnosť, trestanie, karhanie, bezohľadnosť, netrpezlivosť, 

odmietanie a všetky podobné charakteristické črty, ktoré sa stanú spôsobom vášho 

života. Teda negatívny stav. 

Jestvuje však niekoľko faktorov, za pôsobenia ktorých a pomocou ktorých možno 

taký život zaviesť. Predovšetkým, ako viete, nakoľko tento život neobsahuje nič, 

čo by bolo z Mojej Prirodzenosti alebo z prirodzenosti Môjho pozitívneho stavu, 

nemôže mať trvalé alebo večné pokračovanie. Inak by ste museli pripustiť, že v 

multivesmíre pôsobia nezávisle dve absolútne sily: jedna pozitívna a jedna 

negatívna. Keby to bolo tak, ani jedna sila by nemohla byť do večnosti 

eliminovaná. Táto situácia by bola pravdivá, keby boli obidve sily iniciované v 

Absolútnom Zdroji — vo Mne. Podľa logickej konštrukcie, ak je niečo Absolútne 

v jednej zo svojich fundamentálnych charakteristických čŕt, nemôže to byť súčasne 

absolútne v niečom, čo je opačné k tejto charakteristickej črte. Ak Som absolútne 

dobrý, láskavý, milujúci, múdry, atď., nemôžem byť súčasne absolútne špatný, zlý, 

negatívny, nenávistný, netolerantný, bláznivý, bezohľadný, atď. Takže, ako bolo 

vyhlásené veľakrát predtým, koexistencia dvoch absolútien pri ich opačných 

charakteristických črtách nemôže byť a existovať. Sú vzájomne sa vylučujúce. 

Na základe týchto faktorov Som predtým, než Som dal dovolenie pre zavedenie 

tohto opačného životného štýlu, vytvoril veľmi špecifický poriadok. V skutočnosti 

bolo jasne vyložených niekoľko podmienok a zasadených do života negatívneho 

stavu. Ako viete, prvou bolo to, že negatívny stav nemôže zostať naveky, ale môže 

trvať len počas jedného časového cyklu — počas súčasného. Po druhé, že každý, 

kto sa podieľa na jeho živote, bude tam na báze dobrovoľnosti s plne zachovanou 

schopnosťou v sebe meniť sa a voliť si. Po tretie, že nebudú zachované žiadne 

vedomé spomienky, že toto je výlučne dobrovoľný a dočasný status ich pseudo-

bytia a pseudo-existencie. Po štvrté, že každý, kto sa zúčastňuje negatívneho stavu, 

bude musieť niesť plné dôsledky svojich negatívnych a zlých skutkov. Po piate, že 

v samotnom živote negatívneho stavu bude existovať neustále vedomie kárania a 

trestania týkajúceho sa zloby a negatívnosti jeho členov, aby bolo komukoľvek v 

negatívnom stave umožnené, aby sa vzdal svojho pseudo-životného štýlu. Koniec 

koncov, ak sa rozhodnete byť negatívni alebo zlí, volíte si pseudo-život 

negatívneho stavu. Len čo si zvolíte tento pseudo-život, volíte si všetky 
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podmienky, za ktorých bolo negatívnemu stavu dovolené, aby bol aktivovaný. V 

tom prípade si volíte život trestu alebo represie, ako aj kárania a trestania. 

Kvôli faktu, že Ja som Absolútna Láska, a pretože Som vo Svojej Láske absolútny, 

milujem každého bez výnimky alebo vylúčenia niekoho, nech by bol taký jedinec 

akokoľvek zlý alebo negatívny. Kvôli Svojej Absolútnej Láske Som v stave 

neustáleho pripomínania každému v negatívnom stave a v ľudskom živote, aby sa 

vzdal svojho negatívneho života, pretože na základe samotnej jeho prirodzenosti je 

to stav utrpenia, kárania, trestu, mizérie, zmätku, bláznovstva a podobných 

prehnitých charakteristických čŕt. Moja Absolútna Láska vôbec netúži po tom, aby 

bol ktokoľvek v takom strašnom stave. Preto, ak vás milujem a ak ste v takom 

stave, tým faktorom a faktorom jeho prirodzenosti vám neustále pripomínam, aby 

ste napravili svoje cesty, pretože vás chcem späť v pozitívnom stave, pri Sebe. 

Moja Absolútna Láska poskytla všetky tieto podmienky v negatívnom stave, aby 

každému umožnila, aby sa vrátil späť do pozitívneho stavu. 

Viete si predstaviť, čo by sa stalo, keby neboli učinené žiadne také dôležité 

opatrenia a keby do samotnej esencie a substancie negatívneho stavu alebo, aby 

Som bol presnejší, do nevedomej mysle každého nemalo byť vštepené nič tohto 

charakteru? Ak by v ich mysliach nemalo existovať nič tohto charakteru, bez 

ohľadu na to, akým spôsobom — vedome alebo nevedome, nikto by nemal 

absolútne žiadne pohnútky dostať sa von z negatívneho stavu a vrátiť sa späť do 

pozitívneho stavu. 

Pretože sme sa pred aktiváciou negatívneho stavu všetci vzájomne dohodli, že 

ustanovíme všetky vyššie zmienené podmienky, za ktorých bude dovolené, aby sa 

aktivoval negatívny stav; a pretože v konečnom zmysle Ja som Ten/Tá, Kto má 

Absolútnu kontrolu nad všetkými dôsledkami, výsledkami a následkami 

akýchkoľvek akcií a reakcií, každý to vníma tak, a fakticky treba povedať 

každému, že Ja som ten, kto kára a trestá každého, koho miluje a obľubuje. Toto je 

Absolútna Múdrosť Mojej Absolútnej Lásky a Absolútna Láska Mojej Absolútnej 

Múdrosti. Keby Som nemal milovať takým Absolútnym spôsobom, bolo by Mi 

jedno, čo sa vám stane alebo aký bude výsledok negatívneho stavu. V tom prípade 

by ste mohli rovno spáchať existenciálnu samovraždu. Neexistoval by žiadny účel, 

kvôli ktorému by mal váš život, nech by to bol akýkoľvek život, za takých 

nemožných podmienok pokračovať. Ja sa však predsa len starám, a starám sa v 

Absolútnej miere. A pretože sa starám Absolútne, poskytujem všetky možné 

príležitosti, robím všetky možné opatrenia a vytváram všetky možné podmienky, 

za ktorých sú odstúpenie od takého pseudo-života a návrat k pravému životu nielen 

možné, ale absolútne nevyhnutné. 

Ako z tohto vysvetlenia vidíš, Peter, citovaný verš sa musí interpretovať takým 

spôsobom, ako bolo uvedené vyššie. Nie je to tak, žeby som Ja osobne a priamo 

kohokoľvek káral alebo trestal, alebo naprával — to by bolo v rozpore s Mojou 

Pravou Prirodzenosťou — ale Múdrosť Mojej Lásky vyjadruje všetkým v 
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negatívnom stave a v ľudskom živote všetky podmienky, za ktorých bolo 

negatívnemu stavu dovolené, aby sa aktivoval, a súčasne im poskytuje cestu z neho 

von. Ako bolo uvedené na začiatku tejto rozpravy, kedykoľvek niekomu vyjadríte 

tie alebo akékoľvek podmienky, pretože ste to vy, kto im ich vyjadruje, javí sa to 

tak, že vy ste ten, kto ich kára a trestá. V negatívnom stave a v ľudskom živote nie 

je možné žiadne iné vnímanie, pretože na základe ich samotnej prirodzenosti sa im 

vždy zdá, že toto káranie a trestanie prichádza z vonka, od niekoho tam vonku, a 

nie z ich vlastného vnútra; zatiaľ čo pravou realitou tohto faktu je, že také káranie a 

trestanie prichádza z ich vlastného vnútra, kde bolo vložené na základe pôvodnej 

dohody ako jedna z najdôležitejších podmienok, za ktorých bolo dovolené, aby 

negatívny stav začal svoj pseudo-život. Avšak všetci členovia negatívneho stavu a 

väčšina ľudí svoje vlastné vnútro odmieta — aký strašný stav pre nich! — a preto 

jediný spôsob, ako to môže preniknúť ich mysľou na ktorejkoľvek z jej úrovní, je, 

že im to vyhlásenie prezentujete, akoby neprichádzalo z ich vlastného vnútra, ale z 

ich vonkajška — v tomto prípade odo Mňa. Odtiaľ teda: ,Všetkých, ktorých 

milujem, káram a trestám. Preto buďte horliví a čiňte pokánie.‘ Dáva to odpoveď 

na tvoju otázku, Peter? 

Peter: Úplne. A ďakujem Ti veľmi pekne za túto odpoveď. Aj keď mám predsa len 

ďalšiu otázku, myslím si, že by som ju mal odložiť na inokedy. 

Pán Ježiš Kristus: Áno, Peter, to by bolo dobré. Väčšina tvojich energií je 

potrebná na iný druh činností. 
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Osemdesiaty Štvrtý Dialóg 
 

29. mája 1999, Moskva, Rusko 

 

Peter: Ako vieš, z akéhosi dôvodu mám ako takú neustále na mysli záležitosť 

knihy Zjavenia v Biblii (Apokalypsa). Otázkou je, samozrejme, toto: Je v tej knihe 

obsiahnuté vôbec niečo, čo sa týka súčasných a budúcich pomerov na planéte Nula, 

v ľudskom živote a výsledku negatívneho stavu? Alebo sa všetko, čo bolo napísané 

v tej knihe, naplnilo niekde inde, napríklad vo Svete Duchov (Intermediárny svet), 

ako tvrdil Swedenborg, a preto sa to nijako netýka ničoho v ľudskom živote a 

v žiadnom inom type života? A ak sa to už vyplnilo, potom prečo na to stále toľko 

myslím a prečo existuje a neustále sa objavuje medzi náboženskými horlivcami na 

tejto planéte tak veľa rôznych interpretácií a vysvetlení obsahu tejto knihy? Niečo 

ma na celej tejto záležitosti vážne trápi. Myslíš, že by bolo dobré hovoriť o tom v 

tomto čase? Samozrejme, než odpovieš na moju otázku, možno by Si chcel najskôr 

Ty o niečom hovoriť. Rád by som tento čas prenechal Tebe, aby Si vstúpil do 

čohokoľvek, o čom Si myslíš, že je to aktuálne a vhodné. 

Pán Ježiš Kristus: Ďakujem ti, Peter, že si Mi umožnil, aby Som hovoril prvý. 

Len jeden stručný komentár ohľadom niečoho, čo si zažil včera. Ako si kráčal na 

svojej rannej prechádzke po zaznamenaní nášho Osemdesiateho Tretieho Dialógu, 

na jednom mieste na ulici, na jej chodníku, sedel súcit vzbudzujúci chlap vo veľmi 

nepohodlnej (z tvojho pohľadu) skrčenej pozícii. Bol zabratý do svojho úbohého 

majetku, pozostávajúceho z pár predmetov, prechádzajúc ich jeden po druhom bez 

akéhokoľvek zjavného účelu alebo cieľa. Mal vychudnutý vzhľad a bol špinavý, 

zanedbaný, páchol, bol strapatý, nevenujúc pozornosť nikomu a ničomu, 

nepozerajúc sa na nikoho alebo na nič konkrétne. Pripadal ti, Peter, tak biedny a 

tak mimo, že ti kleslo srdce a pocítil si súčasne tak odpor, ako aj súcit. Asi o 40 

minút neskôr, ako si sa vracal zo svojej prechádzky, bol dotyčný muž ešte stále na 

tom istom mieste, sediac alebo krčiac sa v tej istej pozícii, robiac presne to isté, bez 

akejkoľvek zjavnej zmeny v čomkoľvek zo svojej polohy alebo pozície, alebo zo 

svojich nezmyselných aktivít, týkajúcich sa tej trošky jeho majetku. Keď si sa 

vrátil domov k Ľudmile a Viktorovi, zabudol si na toho muža. 

Potom, počas neskorého popoludnia, po vašom jedle, si sa vybral na ďalšiu 

prechádzku okolo toho istého miesta. Na tvoje prekvapenie bol na tom istom 

mieste ten istý muž, ktorý tentoraz ležal na chodníku, spiac, opäť vo veľmi 

nepohodlnej (z tvojho pohľadu), akoby fetálnej pozícii, s dvoma alebo troma 

pohodenými francúzskymi rožkami. Tentoraz si bol skutočne šokovaný celou tou 

scénou, mysliac si, že je možno v celom tomto zvláštnom stretnutí pre teba 

obsiahnuté nejaké posolstvo. Opäť, ako si približne o hodinu kráčal späť okolo 

toho istého miesta, dotyčný muž naďalej spal v tej istej pozícii, na tom istom 

mieste, s tými istými pohodenými francúzskymi rožkami. Jeho výzor, vzhľad a 

správanie boli bizarné, chaotické, zmätené, súcit vzbudzujúce a nezmyselné. 
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Tvojou prvou myšlienkou bolo, že je tento muž snáď opitý, alebo duševne chorý, 

alebo oboje. Avšak, pozerajúc sa na neho z tvojej klinickej perspektívy, hoci mohol 

zodpovedať obom týmto diagnostickým kategóriám, na ňom a na jeho výzore bolo 

čosi viac než len duševná choroba a/alebo alkoholizmus. Opäť, ako si prechádzal 

pomimo, cítil si takmer nekontrolovateľný odpor i súcit. Takmer si cítil, že by si 

mal s ním a s jeho stavom niečo urobiť. Napodiv, popri tom mužovi prechádzali 

zástupy ľudí bez toho, aby mu venovali akúkoľvek pozornosť, akoby boli zvyknutí 

alebo očakávali, že uvidia niečo také na každodennej báze. Vezmúc do úvahy, že si 

v Moskve, v Rusku a vezmúc do úvahy strašnú ekonomickú situáciu, ktorú ľudia 

tejto krajiny zažívajú, je jasné, že scény ako táto sú pre nich bežným javom. Takže 

prechádzajú okolo nich, akoby sa nič nedialo. 

Ako si uvažoval o osude toho muža, Peter, začal si byť zvedavý, prečo bolo pre 

teba potrebné, aby si stretol takého zvláštneho muža a prečo bolo umožnené, aby 

vôbec nastali také situácie, prečo je vôbec umožnené, aby sa diali ešte horšie veci 

než tá a aké bolo/je pre teba osobne, Peter, ponaučenie z tohto zážitku. 

Ako vieš, pretože si, kto si, Peter, nič nie je v tvojom prípade náhodné. Na základe 

príkladu tohto prípadu sme chceli do tvojej pozornosti uviesť živé, konkrétne a 

skutočné vykreslenie prirodzenosti negatívneho stavu. Ten muž bol samotným 

stelesnením, ilustráciou a demonštráciou toho, o čo všetko ide ohľadom 

negatívneho stavu a ako vyzerá vo svojej pravej esencii a substancii, zvlečený zo 

všetkých svojich falošných zdaní. Toto je dôvod, prečo vo výzore dotyčného muža 

bolo čosi viac než len duševne chorá osoba a/alebo alkoholik. Počas svojej 

klinickej praxe v oblasti duševného zdravia, Peter, si zvykol stretávať ľudí, ktorí 

boli duševne chorí, alebo alkoholici, alebo drogovo závislí, alebo všetko toto spolu. 

A predsa nevzbudzovali presne tie isté pocity ako dotyčný muž. Bolo ti jasné, že 

ohľadom toho muža sa jedná o čosi viac než len o duševne chorú osobu a/alebo 

alkoholika. Jeho účelom bolo dať žijúci, živý, konkrétny a jasný príklad 

prirodzenosti negatívneho stavu. 

Nezáleží na tom, ako sa negatívny stav javí pri pozorovaní z vonka, jeho pravá 

prirodzenosť neobsahuje nič iné, než si videl v rozpoložení toho muža. Ľudia ako 

on súhlasili s touto ilustráciou a Ja som dovolil, aby ste mali také konkrétne 

príklady, aby mohla byť pravá prirodzenosť negatívneho stavu odhalená a aby sa 

všetkým ozrejmila. Tvoje pocity odporu boli v tomto prípade reakciou na zjavnú 

prirodzenosť negatívneho stavu. Tvoje pocity súcitu boli reakciou na potrebu 

spasiť všetkých z negatívneho stavu a dať im príležitosť vrátiť sa späť do 

pozitívneho stavu. Súčasne, Peter, si sa divil, ako je možné, aby bol niekto ako ten 

muž v jeho celkovom stave spasený z negatívneho stavu a konvertovaný do 

pozitívneho stavu. Koniec koncov, vyzeral ako prázdna schránka, bez akejkoľvek 

iskry niečoho rozumného a spasiteľného. A ty si si hovoril: Môže byť v takomto 

mužovi prítomnosť Pána Ježiša Krista? Je niečo v tom mužovi, čo by mu umožnilo, 

aby pochopil, o čo všetko sa jedná pri jeho rozpoložení, aby mohol byť 
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transformovaný? Ako je možné, aby mal taký človek niečo, čo by sa čo i len 

vzdialene podobalo slobodnej vôli, slobodnej voľbe a schopnosti zmeniť sa? 

Na základe týchto otázok si začal pochybovať, Peter, či základné premisy Môjho 

Nového Zjavenia boli správne a či si nepochopil niečo zle ohľadom celej 

koncepcie Nového Zjavenia a či situácia s ukončením negatívneho stavu a 

konverziou každého v ňom do pozitívneho stavu bola vôbec správna a 

uskutočniteľná. Ako je možné, aby som takého muža Ja alebo ktokoľvek z vás 

miloval a staral sa o neho? Nakoniec, tá časť tvojich pocitov, ktorá sa týkala 

odporu voči ľuďom, ako bol ten, bola/je ohromujúca. Pocity odporu nie sú v súlade 

s pocitmi lásky a starostlivosti. 

Nuž, opäť tu ide o videnie vecí spôsobom, aké sú na scéne, a nie za ňou. Okrem 

toho, na celú scénu si sa pozeral z pozície svojej relativity, ako aj z pozície veľmi 

malého — ak vôbec nejakého — poznania, prečo niekto ako ten muž môže vôbec 

existovať. Naproti tomu, Ja sa pozerám na takých ľudí z pozície Svojho 

Absolútneho Poznania všetkých dôvodov, prečo sa čosi také nachádza v tom 

ktorom type života. Inými slovami, Ja ich vždy vidím takých, akí sú skutočne za 

scénou, vo svojej samotnej esencii a substancii. Ak niekto súhlasil, že bude 

ilustrovať dokonca také nepredstaviteľné extrémy prirodzenosti negatívneho stavu, 

ako je to v prípade dotyčného muža, ako by Som mohol z pozície Svojej 

Absolútnej Lásky a jej Absolútnej Múdrosti nemilovať a nestarať sa o takého muža 

a nezachovať v ňom ani iskierku niečoho vytvoreného zo Mňa, čo by Som využil 

na jeho spasenie a opätovné privedenie do pozitívneho stavu? V skutočnosti Som 

povďačný a ďakujem takým jedincom, že súhlasili s tým, že budú živými, 

konkrétnymi, hmatateľnými a skutočnými ilustráciami prirodzenosti negatívneho 

stavu a toho, k čomu pseudo-život negatívneho stavu vo svojich výsledkoch vedie. 

Všimni si, prosím, francúzske rožky, ktoré boli pohodené okolo toho muža. Divil si 

sa: Ako, dokelu, sa tam zjavili, ak sa ten muž vôbec nepohol zo svojej pozície? Kto 

mu dal všetky tie rožky? Koniec koncov, neboli tam, keď si ráno išiel okolo toho 

muža. Zrejme mal s tým mužom niekto súcit a dal mu tie rožky. Čo ti objavenie sa 

francúzskych rožkov hovorí, Peter? Aká je tu duchovná súvzťažnosť? Ako dobre 

vieš, duchovne povedané, Ja som Chlieb Života, reprezentovaný tu francúzskymi 

rožkami. Ja poskytujem každému prostriedky na prežitie, nech je to ktokoľvek 

alebo nech je kdekoľvek, alebo nech by bol akokoľvek negatívny a/alebo zlý. Nech 

sa deje čokoľvek, každý je sýtený Mojím životom. 

Francúzske rožky súčasne veľmi jasne znázorňujú, že dokonca ani takí ľudia nie sú 

absolútne negatívni alebo zlí. Dokonca aj pri takých ľuďoch je okolo nich a v nich 

prítomné niečo, čo je zo Mňa, z Mojej Absolútnej Dobroty, Lásky a Starostlivosti. 

Na základe tej prítomnosti sú schopní splniť si účel, kvôli ktorému im bolo 

dovolené, aby boli takí, akí sú. Je tu veľmi jasné znamenie: Nikto a nič by nemohol 

ďalej robiť, reprezentovať, ilustrovať, demonštrovať a byť taký, aký je alebo ako sa 

dohodol, bez toho, aby Som ho živil Svojím Životom-Chlebom. To, že Môj Život-
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Chlieb nesprávne používajú, zneužívajú a odhadzujú vždy potom, keď dojedia, ako 

to reprezentujú francúzske rožky, rozhádzané okolo dotyčného muža, je iný príbeh. 

Napriek tomu je im vždy k dispozícii a bude využitý pri konečnom výsledku ich 

účelu, kvôli ktorému súhlasili so svojím bytím, na spásu z ich strašného 

rozpoloženia. 

Vo všeobecnom zmysle tohto zážitku, Peter, je poučenie úplne jasné: Takto skončí 

negatívny stav. Všetky jeho snahy, nech vyzerajú akokoľvek prospešne a užitočne 

vo svojej dočasnej manifestácii, nedospejú k ničomu inému, než je to, čo vám 

zademonštroval a ukázal dotyčný muž, Peter. Skončí teda v ničote a v úplnej 

nezmyselnosti. Celé tie množstvá jedincov, ktorí sa zo svojej vlastnej slobodnej 

vôle a rozhodnutia dobrovoľne podieľali na pseudo-živote negatívneho stavu, 

ilustrujúc všetky aspekty jeho pseudo-života, budú odmenení za svoju snahu tým, 

že budú opätovne prebudení zo svojho položenia a následne spasení. 

Súčasne, ako si toho muža videl v jednej pozícii, bez akejkoľvek zjavnej zmeny, 

sediaceho alebo ležiaceho na chodníku, začalo ti byť jasné, že na základe 

reprezentovania faktickej a skutočnej prirodzenosti negatívneho stavu bol 

odzrkadlením súčasných pomerov v negatívnom stave vo všeobecnosti, a zvlášť v 

ľudskom živote. V tomto zmysle bolo naznačené, že negatívny stav je stagnujúci, 

neprogresívny, nezmeniteľný vo svojej pravej prirodzenosti (nechce nič zmeniť) a 

nehybný. Nejde nikde. V skutočnosti jediná cesta, po ktorej ide, ako bolo zjavné z 

rozpoloženia dotyčného muža, je cesta späť, súc úplne regresívny a nezmyselný, 

idúc v ústrety svojej konečnej záhube a večnej smrti. Taký pohyb nie je vôbec 

žiadnym pohybom. Nič, čo končí svojou konečnou smrťou a nebytím a 

neexistenciou, nemožno považovať za skutočne sa pohybujúce. Z duchovného 

hľadiska jediný skutočný možný pohyb je pohyb vpred a ďalej, k vyššej, 

progresívnejšej úrovni bytia a existencie. 

Ak bol negatívny stav vybudovaný na všetkom odporujúcom prirodzenosti 

pozitívneho stavu, ktorý je v stave neustáleho, neutíchajúceho pokroku, potom je 

jasné, že negatívny stav bude vybudovaný na neustálej regresii a degradácii. Inak 

by nebol negatívnym stavom. Na základe tohto faktora, logicky povedané, ak je 

niečo v procese neustálej regresie a degradácie, potom to končí scvrkávaním sa vo 

všetkých aspektoch svojho života, alebo v tomto prípade pseudo-života, s totálnou 

stratou úplne všetkých energií, ktoré sú schopné podporovať jeho pseudo-bytie a 

pseudo-existenciu. V tom prípade, ako dochádza k tejto regresii a degradácii, 

postupne sa všetky energie úplne a totálne vyčerpajú a nezostane nič, čo by 

umožnilo pokračovanie tohto pseudo-bytia a pseudo-existencie. V tom časovom 

bode aj negatívny stav prestane existovať, na základe jednoduchého faktu jeho 

úpadku a scvrkávania sa. 

Tento logický výsledok a usporiadanie opäť jasne naznačuje, že negatívny stav na 

základe samotnej svojej pseudo-esenciálnej a pseudo-substanciálnej prirodzenosti 

nemôže pokračovať naveky, do večnosti. Len niečo, čo sa pohybuje vpred a ďalej, 
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progresívnym spôsobom, vie a môže v tom spôsobe pokračovať, pretože to 

neustále expanduje a v procese svojej expanzie to znásobuje svoje energie, ktoré 

slúžia večnému udržiavaniu tohto pokroku a expanzie. Ako vieš, Peter, táto 

prirodzenosť pozitívneho stavu pramení z Mojej Absolútnej Prirodzenosti. Jasne 

vám to hovorí, že Ja som Ten/Tá, Kto absolútnym, večným a nepretržitým 

spôsobom napreduje, pohybuje sa, expanduje a manifestuje sa. Preto čokoľvek, čo 

pochádza zo Mňa Osobne, je tiež také. 

Pretože, ako vieš, negatívny stav nepochádza zo Mňa, ale z odporovania všetkému, 

čo je vo Mne a zo Mňa, nemôže vytvoriť ten istý spôsob. Preto je negatívny stav 

presne taký ako muž, ktorého si videl na tom chodníku — umiera v absolútnom 

zmysle. 

A toto nás privádza nepriamo k zodpovedaniu tvojej otázky, Peter, ohľadom 

obsahu Knihy Zjavenia v svätej Biblii. V skutočnosti, v pravej realite jej obsahu, v 

jednom z mnohých aspektov jej vnútorného významu, tá kniha opisuje 

prirodzenosť negatívneho stavu, jeho konečný výsledok a proces jeho eliminácie a 

koniec tohto časového cyklu. Ak dôkladne pouvažujete o opise negatívneho stavu, 

uvedenom v tej knihe, potom negatívny stav vyzerá presne ako muž, ktorého sme 

opísali alebo o ktorom sme sa zmienili vyššie. Okrem toho všetkého tá kniha tiež 

opisuje Prirodzenosť Božiu a proces získavania Mojej Novej Prirodzenosti a ako 

táto Nová Prirodzenosť ovplyvní celé Stvorenie a pseudo-stvorenie a aký bude jej 

výsledok pre všetkých. Opisuje tiež ukončenie ľudskej éry v Intermediárnom 

Svete, duchovný boj počas tohto ukončovania, proces Posledného Súdu vo 

všeobecnosti a budovanie a nastolenie plnosti a kompletnosti života pozitívneho 

stavu. 

Ako vieš, Peter, všetky knihy v Svätej Biblii, ktoré obsahujú vnútorný, duchovný 

zmysel (spolu 35 kníh), vrátane Knihy Zjavenia (Apokalypsy), majú 

mnohonásobné významy a mnohé úrovne interpretácie. Kvôli faktu, že vnútorný, 

duchovný význam je z duchovného sveta, ktorý nie je časopriestorovo viazaný, 

všetko, čo je v tých knihách napísané, a najmä v Zjavení-Apokalypse, je tým či 

oným spôsobom aplikovateľné na všetky časy, na všetky podmienky, na všetky 

stavy a na všetky miesta v celom bytí a existencii a pseudo-bytí a pseudo-

existencii. Keď však ich význam aplikujete na nejaké miesto a položenie, ako je 

napríklad planéta Nula, ktorá je časopriestorovo viazaná, existuje tendencia 

interpretovať ich obsah v rámci minulosti, prítomnosti a budúcnosti a s lokálnou a 

obmedzenou aplikáciou len na ľudský osud. 

Pozerajúc sa na obsah a význam Apokalypsy z typickej ľudskej perspektívy, v 

lineárnom čase a priestore, niektoré úrovne vnútorného, duchovného významu tejto 

knihy sa takmer v plnom rozsahu (no nie celkom) pred určitým časom naplnili. 

Problémom ľudského chápania a interpretácie obsahu tejto knihy je to, že jej 

aplikáciu obmedzujú len na ľudský život na planéte Nula. A hoci je správne 

predpokladať, že všetko, čo je v tej knihe napísané, má nejaký dôležitý súvis s 
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ľuďmi, netýkalo sa to ani tak ľudí žijúcich na planéte Nula, ako skôr ich osudu v 

Intermediárnom Svete. Môžete teda povedať, že väčšina obsahu tej knihy, čo sa 

týka toho sveta, sa už naplnila. 

Ľudia sú však vo väčšine prípadov schopní vidieť a poznať len jednu úroveň 

obsahu a významu tej knihy — doslovnú úroveň, ktorá im nedáva príliš veľký 

zmysel. Doslovná úroveň je pre nich príliš mätúca a tajomná. Pretože však nie sú 

schopní poznať žiadnu inú úroveň, počas mnohých stáročí — odkedy bola napísaná 

— sa pokúšajú prísť len na to, čo skutočne znamená a značí vo svojom doslovnom 

zmysle. Kvôli faktu, že doslovný zmysel nemá žiadny zmysel, aby mu nejaký 

zmysel dali, interpretátori Apokalypsy museli prísť s mnohými odlišnými, veľmi 

často kontradikčnými chápaniami a vysvetleniami jej obsahu, ako by ho bolo 

možné aplikovať len na ľudský život a jeho osud. Takže ešte raz, a toto opakujeme 

kvôli pripomienke, vidia veci len také, aké sa javia na scéne, a nie za scénou. 

Doslovná interpretácia sa rovná videniu vecí spôsobom, akým sa javia na scéne. 

Pretože každý, kto sa pozerá na scénu, tak robí zo svojej vlastnej perspektívy, ktorá 

je jedinečná, zosobnená a individualizovaná, všetci pripisujú udalostiam 

odohrávajúcim sa na scéne iné významy a konotácie. Odtiaľ teda mnohé rozdielne 

a protichodné interpretácie obsahu kníh, ako je Apokalypsa. 

Na duchovnej úrovni jej chápania a interpretácie, ktorá vidí veci za scénou, všetko, 

čo je obsiahnuté v Knihe Zjavenia-Apokalypsa, má úplne iný význam a konotáciu. 

Ako bolo uvedené vyššie, týka sa to všetkého, čo sa dialo, deje a bude diať počas 

tohto jednotlivého časového cyklu. Ako viete, súčasný časový cyklus je tým 

cyklom, v ktorom bolo dovolené, aby sa negatívny stav aktivoval, uviedol do 

pseudo-pohybu, ilustrujúc a demonštrujúc svoj životný štýl. Preto všetko, čo bolo 

napísané v Apokalypse, sa bude vo svojom vnútornom, duchovnom zmysle 

nejakým spôsobom týkať samého konca tohto časového cyklu. Pozerajúc sa na 

udalosti opísané v tej knihe z tejto perspektívy, s istotou môžete povedať, že 

niektoré veci, ktoré sú tam opísané, sa už naplnili, niektoré sa práve napĺňajú a 

niektoré sa budú plniť, ako bude tento časový cyklus pokračovať k svojmu 

veľkému finále a koncu. 

Majte však na pamäti — a toto vám opäť pripomínam — že jedným dôležitým 

faktorom vo vzťahu k Apokalypse je to, že všetko, čo je tam napísané, sa vo 

väčšine svojich aspektov odohralo, odohráva a bude odohrávať v niektorých iných 

dimenziách, a nie už natoľko na doslovnej planéte Nula. Úplné naplnenie všetkých 

aspektov a úrovní Apokalypsy sa uskutoční niekde inde, so zjavnými dôsledkami 

— v ich konečnom zmysle — pre život ľudí na planéte Nula. Mnoho vecí sa odrazí 

na vnútornej, duchovnej úrovni ľudskej mysle a na ich špecifickom životnom štýle. 

Pretože však vždy existujú nejaké dôležité dôsledky, ktoré tento špecifický životný 

štýl produkuje na vonkajších úrovniach udalostí, ktoré sa odohrávajú na planéte 

Nula, vyzerá to tak, akoby sa všetky veci a udalosti, ktoré sú opísané v 

Apokalypse, odvíjali a že sa budú odvíjať a uskutočňovať doslovne na planéte 

Nula. 
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Ako teda z týchto faktov vidíte, všetko, čo je napísané v Apokalypse, sa týka 

niečoho, čo sa odohráva buď v iných dimenziách, alebo vo vnútorných svätyniach 

ľudskej duchovnej mysle, alebo v oboch súčasne. Vo svojej externej aplikácii na 

udalosti na planéte Nula sú také udalosti len dôsledkami aktivít na tých dvoch 

úrovniach, bez ich koreňov alebo príčinných faktorov v čomkoľvek, čo sa doslovne 

odohráva na planéte Nula. 

Je však ešte jedno chápanie obsahu Apokalypsy, o ktorom sa treba zmieniť. Týka 

sa niečoho, čo sa odzrkadľuje vo vzťahu, ktorý existuje medzi Absolútnym Stavom 

a relatívnym stavom. Prenos akéhokoľvek poznania z Absolútneho do relatívneho 

je prideľované podľa rozsahu schopností, ktoré čokoľvek relatívne má vo svojej 

jedinečnej prirodzenosti. To v tomto procese, procese titrácie, by sa pod vplyvom 

existujúceho negatívneho stavu a jeho snahy mohli toto poznanie a aplikovanie 

jeho princípov oslabiť, skomoliť, skresliť a sfalšovať. Celý obsah Apokalypsy sa v 

tomto špecifickom aspekte zaoberá dôsledkami, výsledkami a následkami tohto 

skomolenia, skreslenia a sfalšovania. Všetko, čo sa skomolí, skreslí alebo sfalšuje, 

na základe svojej prirodzenosti privádza na seba súd a odplatu. Apokalypsa vo 

svojom obsahu zahŕňa formy, spôsoby, prostriedky a procesy tohto súdu a odplaty. 

Inými slovami, na niektorých úrovniach Apokalypsa slúži ako varovanie, čo by sa 

mohlo stať alebo aký by bol následok, keby si mal niekto zvnútorniť tieto 

skomolenia, skreslenia a sfalšovania, takže by sa stali jedinou identitou jeho/jej 

života. V určitom zmysle môžete ponímať spisy Apokalypsy ako preventívny 

prostriedok proti tomu, aby sa niekedy stalo niečo takej povahy. 

Existujú, samozrejme, mnohé ďalšie aspekty obsahu Apokalypsy a toho, čo 

znamená a čoho a koho sa týka, okrem vyššie zmienených. Poznanie týchto 

aspektov však nie je ani vám, ani nikomu v negatívnom stave v tomto čase k 

dispozícii. Týka sa to buď niečoho, čo nie je z ľudského života, a preto by vám to 

nedávalo žiadny zmysel, alebo sa to týka tých aspektov negatívneho stavu na 

jednej strane a pozitívneho stavu a Skutkov Mojej Božskej Prozreteľnosti na strane 

druhej, ktoré by boli úplne mimo schopnosť ľudskej mysle pochopiť ich a 

porozumieť im. Z toho dôvodu o tejto záležitosti nemožno nič viac povedať. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za toto vysvetlenie. Je ešte jedna otázka, ktorú by 

som chcel položiť. Týka sa niečoho, čo je napísané v kapitole 10:4 v Knihe 

Zjavenia-Apokalypsa. Citujem: ,Teraz, keď sedem hromov vydalo svoje hlasy, 

chystal som sa písať; ale počul som hlas z neba, ktorý mi hovoril, „Zapečať to, čo 

hovorilo sedem hromov, a nezapisuj to“‘ Je vhodné a aktuálne, aby sme vedeli, čo 

to bolo, čo povedalo tých sedem hromov a kto alebo čo je tých sedem hromov? 

Pán Ježiš Kristus: Áno, Peter, je. Nakoľko všetko, čo tých sedem hromov vtedy 

povedalo a čoho sa to týkalo, sa už stalo, je pre vás bezpečné vedieť to. Duchovne 

povedané, sedem hromov predstavuje a znamená, medzi mnohým iným, Absolútnu 

Všetko Zahrnujúcu Moc, Kontrolu, Nadvládu, Prehľad a Predvídavosť Mojej 

Božskej Prozreteľnosti, pokiaľ ide o priebeh celého bytia a existencie — Môjho 
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Stvorenia a pseudo-bytia a pseudo-existencie pseudo-stvorenia a ľudského života. 

Z tej pozície, a najmä z pozície Môjho Absolútneho Poznania a Predvídania, bola 

učinená predpoveď o niečom, čo sa chystalo stať alebo, aby Som bol presnejší, čo 

sa práve dialo, čo sa však nemalo skončiť až do určitého času v budúcnosti. Táto 

nanajvýš dôležitá a nanajvýš významná udalosť sa týka niečoho, čo prisahal Anjel, 

stojaci na mori a na zemi, že v deň, keď siedmy Anjel zatrúbi na svojej trúbe, 

tajomstvo Božie sa skončí, ako to On/Ona predpovedal skrz Svojich prorokov 

(verše 6 – 7 v kapitole 10). 

Sedem hromov, z pozície toho, čo duchovne znamenajú v súčasnej konotácii ich 

významu, predpovedalo Absolútnu zmenu v Prirodzenosti Božej. Hovorili, že do 

svojej nanajvýš želateľnej plodnej zrelosti dospeje úplne Nová Prirodzenosť Božia 

a že Boh sa naveky stane vo Svojej plnosti a kompletnosti Pánom Ježišom Kristom 

a že nebude žiadny iný Boh alebo žiadna iná Prirodzenosť Božia, ale len a len Pán 

Ježiš Kristus. Tieto informácie boli v tom čase určené len a len členom pozitívneho 

stavu. Za podmienok, ktoré vtedy existovali, neboli z dôležitých bezpečnostných 

dôvodov členom negatívneho stavu a ľuďom k dispozícii. 

Pretože negatívny stav a ľudia vnímajú všetko vo vonkajšom význame, vždy, keď 

je niečo vyslovené v pozitívnom stave, pre členov negatívneho stavu, ako si 

pamätáš, to znie ako hieroglyfy. Avšak v momente, ako to zapíšeš, pretože nástroj 

písania je nástrojom vonkajška a pretože je to napísané vo forme vonkajších slov, 

na základe faktora tohto stvárnenia sa to stáva dostupným a pochopiteľným aj 

členom negatívneho stavu a ľuďom. Také poznanie by pred zavŕšením procesu, 

ktorý predpovedá, bolo pre všetkých v negatívnom stave a pre ľudí škodlivé, 

pretože by vynaložili všemožné úsilie, aby zabránili, aby sa to stalo, alebo aby 

aspoň prekážali tomu procesu akýmikoľvek prostriedkami, ktoré mali k dispozícii. 

Také prekážanie by viedlo k ich anihilácii. Aby Som tomu zabránil, bolo nutné 

zapečatiť do dnešného dňa, čo tých sedem hromov vtedy predvídalo alebo 

predpovedalo. A toto je všetko, čo potrebujete o tejto téme vedieť, Peter. Choď, 

oddýchni si a zabav sa. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za toto vysvetlenie. Poslúchnem Tvoju radu. 
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Osemdesiaty Piaty Dialóg 
 

1. júna 1999, Moskva, Rusko 

 

Peter: Než položím svoje vlastné otázky, ako zvyčajne by som sa Ťa chcel opýtať, 

môj Pán Ježiš Kristus, či Si dnes ráno želáš niečo spresniť. 

Pán Ježiš Kristus: Ďakujem ti, Peter, že si sa Ma opýtal, či chcem hovoriť najskôr 

Ja. V tomto časovom bode by Som sa chcel formou opätovného zopakovania 

venovať niektorým tvojim vlastným obavám a pochybnostiam, Peter, ohľadom 

Mojich častých vyhlásení, že než bol aktivovaný negatívny stav a než sa stal svojou 

pseudo-realitou ľudský život, bola uzavretá dohoda, že nikto na planéte Nula, ani 

nikde inde v pseudo-bytí a pseudo-existencii, si nebude pamätať nič o tejto dohode, 

ani o žiadnej dohode, ktorú uzavrel každý jedinec pred inkarnovaním sa na túto 

planétu alebo kdekoľvek inde v negatívnom stave. Niektoré aspekty tejto dohody a 

spôsob, ako boli stanovené, boli vymazané aj z pamätí členov pozitívneho stavu. 

Tvoje pochybnosti a starosti v tomto ohľade, Peter, sa týkajú pravdivosti týchto 

tvrdení. Hovoríš si, že keď nie si schopný pamätať si dokonca ani jedinú drobnú a 

možno bezvýznamnú udalosť alebo podrobnosť, ktorá sa udiala alebo ktorá bola 

súčasťou tvojho života pred tvojím inkarnovaním sa na planétu Nula, a v tvojom 

prípade, Peter, zvlášť našu dohodu, že sa staneš transmiterom Môjho Nového 

Zjavenia, potom možno klameš seba a ostatných. Niekedy si takmer plný zdesenia, 

budiac sa v noci v záchvatoch úzkosti, mysliac na to, aký by bol tvoj trest a odplata 

po tvojom príchode do duchovného sveta po tvojom odvolaní z planéty Nula, keby 

si sa mal mýliť alebo keby si mal klamať ostatných i seba. Pokiaľ ide o tvoj 

typický ľudský vedecký názor, ktorému občas podľahneš, znepokojuješ sa, že 

neexistujú alebo nie sú nikomu k dispozícii žiadne objektívne fakty, ktoré by boli 

schopné podložiť dôkazmi tieto tvrdenia. Ako si počínať pri dokazovaní, že je to 

skutočne tak? Žiadne také dôkazy neexistujú. V určitom zmysle musíte brať tieto 

Moje vyhlásenia takmer na slepú vieru. Ak to hovorím Ja a ak si si istý, že som to 

skutočne Ja, kto hovorí tieto veci alebo kto činí také vyhlásenia — čo si často nie si 

— potom ich musíš prijať bez akýchkoľvek požiadaviek alebo možností mať 

objektívne a vedecky overiteľné údaje. 

Vyhlásenie o braní týchto tvrdení na slepú vieru je úplne v rozpore s princípmi 

Môjho Nového Zjavenia. Ako viete, hlavným nástrojom, pomocou ktorého možno 

dokázať čokoľvek, čo sa vám oznamuje v Mojom Novom Zjavení, je vaša intuícia, 

nahliadnutie, logika, racionalita, rozum, intelekt a vnútorný zmysel alebo vnímanie, 

alebo schopnosť rozlíšiť, či niečo je alebo nie je pravda. Je to stav, keď jednoducho 

viete, že niečo je alebo nie je tak, bez akejkoľvek potreby objektívne overiteľných 

dôkazov. S objektívne overiteľnými dôkazmi je ten problém, že prichádzajú z 

vonka. Ak dôkladne preskúmate povahu takých dôkazov, ako to odzrkadľujú 

vedecké princípy, počiatočne a pôvodne formulované za tým účelom pseudo-
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tvorcami a následne prijaté vašimi vedcami, potom dospejete k nevyhnutnému 

záveru, že také dôkazy sú rovnako nespoľahlivé a nikam nevedúce ako čokoľvek 

iné v ľudskom živote a v negatívnom stave vo všeobecnosti. Koľkokrát si sa stretol 

vo vedeckých kruhoch s niečím, čo bolo podľa ich názoru dokázané takmer so 

stopercentnou istotou, len aby to bolo kompletne vyvrátené počas rady nových 

objavov? Čo ti tento fakt hovorí, Peter? Že na žiadne poznanie, ktoré pramení 

alebo prichádza z vonka, sa nedá vôbec trvalo spoľahnúť. A nielen to, ale 

poznanie, ktoré bolo získané takými metódami, je veľmi často buď skreslené, alebo 

kompletne nesprávne či chybné. 

Dôvod takej krajnej nespoľahlivosti akéhokoľvek poznania získaného takými 

externými, vonkajšími metódami je vo fakte, že v tomto usporiadaní sa na všetky 

fenomény života pozeráte tak, ako vyzerajú na scéne. Toto je objektívny, navonok 

overiteľný pohľad. Toto je pohľad zdania, a nie pravej reality. Preto podľa tohto 

pohľadu alebo stanoviska môžete mať len to, čo, takpovediac, vidíte svojimi 

očami, a nie to, o čo sa skutočne jedná, videné z perspektívy toho, čo sa deje. Ak 

napríklad Ja pozorujem vaše správanie a ak nemám žiadny iný zdroj poznatkov 

ohľadom neho než to, čo vidím zo svojej perspektívy a podľa vášho vonkajška, 

nakoľko pravdivé a pravé poznanie Som mohol získať o čomkoľvek, čo sa týka 

dôvodov, spôsobov a potrieb vášho konkrétneho správania a toho, kto skutočne 

ste? Nie príliš, lebo Sa držím len vonkajšieho zdania, a nie reality vašich pravých 

vnútorných motivačných faktorov, ktoré sú základom všetkých vašich aktivít a 

vášho každodenného správania. 

Tento príklad vám veľmi jasne hovorí, aké sú akékoľvek vedecké metódy 

nevhodné, povrchné a nespoľahlivé. Na základe týchto metód nemožno učiniť 

žiadne iné závery, ak vezmete do úvahy, že všetko ich poznanie pochádza z vonka 

— z navonok pozorovateľných javov. Ako vieš, Peter, z takej perspektívy alebo pri 

takom usporiadaní, alebo v takom položení neexistuje žiadne pravdivé a pravé 

poznanie. Existuje tam zdanie pravého poznania, nie však poznanie samotné. 

Ako možno v tomto ohľade aplikovať niečo z týchto takzvaných ľudských 

vedeckých vonkajších alebo objektívnych metód na niečo duchovné, alebo na 

niečo, čo je iniciované vnútri alebo v stave vnútrajška, kde existuje pravá realita? 

Keďže tieto metódy nie sú ani zďaleka vybavené tak, aby rozlíšili alebo detekovali, 

alebo vnímali — alebo vôbec pochopili — čokoľvek, čo sa deje a čo vzniká a je 

iniciované v stave vnútrajška, nemajú žiadne iné východisko, než poprieť, že 

existuje niečo iné, než čo je pozorovateľné na scéne. Koniec koncov, také metódy 

sú zostavené z prvkov vonkajška alebo z prvkov zdania. Ak niečo skonštruujete z 

takých elementov, bude vám to schopné vypovedať len o čomsi, čo sa týka tohto 

vonkajška. V tom prípade všetko, čo sa deje v pravej realite vnútrajška, takým 

metódam kompletne a úplne unikne. 

Ako vidíte z tohto opisu, všetky také takzvané objektívne vedecké metódy sú z 

negatívneho stavu. Sú vlastníctvom a metodológiou negatívneho stavu. Čo sa týka 
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skutočného chápania charakteru týchto metód, môžete si byť istí, že ich pôvodne 

vytvorili pseudo-tvorcovia a poskytli ľuďom, aby ich držali v zdaní poznania a 

chápania reality bytia a existencie, a nie v ich pravom poznaní a chápaní. 

Ešte raz, a toto opakujeme, ak v pozitívnom stave všetko poznanie pramení zvnútra 

každého, čiže z Mojej prítomnosti v tom vnútri, potom, aby ste iniciovali a nastolili 

negatívny stav, musíte sa vzdať tejto metódy. Inak by ste sa nikdy ani len zďaleka 

nemohli priblížiť k iniciovaniu a nastoleniu negatívneho stavu. Takže logickým 

záverom bolo v tomto ohľade to, že ak také pravé poznanie pramení len zo Mňa vo 

vnútri každého — nakoniec, Ja som Absolútne Poznanie Sám/Sama v Sebe, 

Sám/Sama Osebe, Sám/Sama od Seba a Sám/Sama zo Seba — potom, aby sa v tom 

prípade nastolil úplne iný životný štýl, odlišný od životného štýlu pozitívneho 

stavu, bolo nutné odvodzovať všetko poznanie z vonka, bez akéhokoľvek Môjho 

angažovania sa. Iniciátorom negatívneho stavu bolo úplne jasné, že akýkoľvek 

aspekt Môjho angažovania sa by nemohol vytvoriť nič, čo by sa čo i len vzdialene 

podobalo niečomu, čo nemalo pozitívny charakter. Vediac, že Ja som Absolútne 

Pozitívny a vediac, že v takom stave nemôže byť obsiahnuté nič negatívne v 

absolútnom zmysle, bolo nutné úplne a totálne Ma z procesu aktivácie negatívneho 

stavu vylúčiť. 

Čo dostanete v konečnom dôsledku akéhokoľvek tvorivého alebo pseudo-tvorivého 

úsilia, ak vylúčite jediný, samotný zdroj poznania — Mňa? Jediné, čo dostanete, je 

zdanie poznania. Také zdanie nevedie k ničomu inému než buď k relatívnemu 

poznaniu, alebo k úplnému skresleniu a klamstvám. Preto, na základe týchto 

faktorov, akékoľvek poznanie dostupné každému v negatívnom stave a ľuďom je 

buď relatívne, aplikovateľné len na obmedzené, ohraničené a izolované javy, alebo 

je skreslené či chybné. A o toto všetko ide v negatívnom stave a v ľudskom živote. 

Vezmúc do úvahy tieto fakty, je úplne jasné, že nič, čo je obsiahnuté v Mojom 

Novom Zjavení, nemôže byť za účelom verifikácie pravdivosti jeho vyhlásení 

a/alebo tvrdení podrobené metodológiám negatívneho stavu. Ak by ste ich mali 

použiť s takým cieľom, skončili by ste buď totálnym popretím pravdivosti 

vyhlásení či tvrdení Môjho Nového Zjavenia, alebo by ste skončili ich skreslením 

alebo sfalšovaním. Nakoniec, ak pristupujete k čomukoľvek z pozície metodológie, 

ktorá je relatívna, skresľujúca alebo falšujúca, vaše závery o čomkoľvek nemôžu 

byť iné než relatívne, skreslené alebo falošné. 

Preto bolo počas transmisie a formulovania čohokoľvek v Mojom Novom Zjavení 

vždy nutné pustiť z hlavy akékoľvek použitie akýchkoľvek metód, ktoré boli k 

dispozícii v negatívnom stave a v ľudskom živote za účelom overenia a potvrdenia 

týchto vyhlásení a/alebo tvrdení. Namiesto toho bola a je použitá metodológia 

pozitívneho stavu — vnútorné, intuitívne poznanie, že niečo je alebo nie je tak, 

lebo to je to jediné, čo dáva perfektný zmysel. Toto nie je metóda slepej viery, ale 

stav vnútorného, nevyvrátiteľného, logického, racionálneho, do podstaty veci 

prenikajúceho a inteligentného poznania, ktoré vám jasne hovorí, že žiadne iné 
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vysvetlenie, chápanie alebo rozlišovanie nie je v tejto dobe možné a predstaviteľné, 

jedine to, ktoré vám uvádzam Ja, alebo ktoré vám je uvádzané zo Stavu Môjho 

Absolútneho Poznania prostredníctvom Môjho Nového Zjavenia. 

Kvôli relativite každej sentientnej mysle táto myseľ, na základe faktora tej 

relativity, veľmi často nemôže prísť so správnymi odpoveďami, nech by sa 

akokoľvek usilovne a v akejkoľvek miere snažila. Aby bol daný impulz 

uskutočneniu sa akéhokoľvek tvorivého úsilia akejkoľvek sentientnej mysle, z času 

na čas je nutné zjaviť relatívnej sentientnej mysli určité poznanie zo zdroja Môjho 

Absolútneho Poznania, aby bol zaistený neustály rast získavania nového, vyššieho 

a transcendentného poznania. Také nové poznanie je pre každú dobu a epochu 

obsiahnuté v Mojom Novom Zjavení. Vždy, keď je také nové poznanie 

sprístupnené sentientnej mysli, je dané do užívania. V momente, keď sú všetky 

aspekty toho poznania plne využité, aplikované a pevne zakotvené v sentientnej 

mysli, poskytujem ďalšie Nové Zjavenie, ktoré obsahuje nové, vyššie, 

transcendentné a rozvinutejšie poznanie, než bolo k dispozícii predtým. Zvyčajne 

buď nahrádza predchádzajúce poznanie, alebo vo väčšine prípadov na ňom stavia. 

A opäť, proces overovania pravdivosti tohto nového poznania sa uskutočňuje 

pomocou vnútornej intuície, logiky, rozumu, racionality, nahliadnutia a inteligencie 

každého. Pretože všetky tieto atribúty sú stavom čistého vnútrajška, verifikácia 

vždy pramení z vnútra každého. 

Vo vašom jednotlivom prípade ste ako Moji praví predstavitelia na planéte Nula 

boli uvedení do pozície overovania všetkého, čo je obsiahnuté v Mojom Novom 

Zjavení, tými istými metódami — metódami pozitívneho stavu. Preto hľadať toto 

overenie pomocou akýchkoľvek iných metód, než sú tie, by znamenalo hľadať ho 

pomocou metód negatívneho stavu. V tom prípade, aby Som to zas a znovu 

zopakoval, keby ste mali aplikovať jeho metódy, skončili by ste buď úplným 

popretím pravdivosti Môjho Nového Zjavenia, s jeho následným odmietnutím, 

alebo by ste jednoducho nepochopili jeho pravý význam, s následným skreslením 

a/alebo sfalšovaním všetkých jeho princípov. V tom prípade by ste skončili v 

negatívnom stave, zbavení roly Mojich pravých predstaviteľov. Preto ťa, Peter, 

prosím, aby si nehľadal žiadne takzvané objektívne, vedecky overiteľné dôkazy o 

tom, či sú vyhlásenia týkajúce sa totálneho vymazania spomienok každého, vrátane 

tvojich, ako aj čohokoľvek iného obsiahnutého v Mojom Novom Zjavení, pravdivé 

alebo nie a či klameš seba aj ostatných v tomto ohľade, lebo si nedokážeš 

spomenúť na nič ohľadom našej dohody alebo ohľadom akýchkoľvek iných 

udalostí, či čohokoľvek, z doby spred tvojho inkarnovania sa na planétu Nula. 

Neslúži to dobrému účelu. Len to robí radosť negatívnemu stavu. 

V Mojom Novom Zjavení sme už obšírne prediskutovali, prečo bolo nutné 

vykonať takú nepríjemnú úlohu, ako je vymazanie všetkých spomienok týkajúcich 

sa našej predošlej dohody spred vášho inkarnovania sa na planétu Nula, ako aj 

všetkých spomienok týkajúcich sa vášho života v iných dimenziách predtým. Po 

prvé, ako si pamätáš, učinilo by to váš život na tejto planéte a v ľudskom živote 
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totálne a kompletne neznesiteľným. S takými spomienkami a poznaním by ste na 

planéte Nula a v ľudskom živote nemohli prežiť. V tom prípade by ste vo svojom 

poslaní zlyhali. Vaše zlyhanie v tomto ohľade by dalo negatívnemu stavu väčšiu 

šancu nepretržite prežívať. Po druhé, s takými spomienkami a poznaním by sa 

platnosť a výsledok experimentu v pseudo-živote negatívneho stavu anulovali, 

pretože by to bolo predstieraným podnikom v zmysle ,akoby‘, a nie ako to 

skutočne je alebo ako by to bolo. A po tretie, ak by ste mali mať z pohľadu členov 

negatívneho stavu výsadu disponovania takými vedomými spomienkami, vašu 

pozíciu by považovali za uprednostňovanie, stavajúc vás nad všetkých a 

nadovšetko, vykresľujúc Ma súčasne ako diskriminujúceho, zaujatého a 

predpojatého. V tom prípade by sa usúdilo, že Som negatívnej prirodzenosti. To by 

viedlo k veľmi nebezpečnému záveru, že napokon niet žiadneho rozdielu medzi 

Mnou a Mojím pozitívnym stavom a medzi nimi a ich negatívnym stavom. 

Ako teda jasne vidíš z tejto rozpravy, všetko má svoj účel a dôvod. A bez ohľadu 

na to, aké je pre vás niekedy ťažké byť vo vašej situácii a pozícii, pokiaľ ide o 

totálne chýbanie akýchkoľvek spomienok v tomto ohľade, ako aj pokiaľ ide o 

všetko ostatné vo vašom ľudskom živote, napriek tomu bolo nutné také 

usporiadanie zaviesť a nastoliť pre vaše vlastné dobro a ochranu. Len za týchto 

podmienok sa mohlo pozitívne uskutočniť čokoľvek reálne, platné, naučiteľné a 

prospešné pre všetkých. Akékoľvek iné podmienky by anulovali platnosť celého 

procesu. V tom prípade by nemohlo dôjsť k žiadnemu náležitému poučeniu sa o 

inom živote, odlišnom od života v pozitívnom stave. A to je všetko, čo Som chcel 

zo Svojej vlastnej perspektívy povedať, Peter. Môžeš pokračovať položením svojej 

vlastnej otázky (otázok). 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za Tvoje zmysluplné spresnenie tejto záležitosti. 

Skutočne Ťa prosím o odpustenie, že som mal také pochybnosti a potreby vedecky 

si overiť pravdivosť Tvojich vyhlásení a tvrdení. 

Pán Ježiš Kristus: Je ti odpustené. Pretože si v ľudskej koži, je nevyhnutné mať 

také pochybnosti a neistotu. Sú nevyhnutné. Len sa nimi nezdržiavaj, ale vždy, keď 

ťa sužujú, obráť svoju pozornosť na Mňa a daj ich Mne. Ja sa o ne postarám tým 

najvhodnejším spôsobom. 

Peter: Ďakujem Ti za túto pripomienku. A teraz k mojej otázke. Už nejaký čas sa 

zamýšľam nad životom zvierat na planéte Nula a v ľudskom živote, nad ich 

významom, miestom a funkciou. Som si vedomý všetkého, čo Si doposiaľ v tomto 

ohľade zjavil, najmä o domácich miláčikoch a ich funkcii v životoch ľudí, a najmä 

v životoch Tvojich predstaviteľov. Ako vieš, niektoré zvieratá, najmä domáci 

miláčikovia, prejavujú takmer ľudské city a správanie, čo niektorých ľudí, ako aj 

niektorých Tvojich predstaviteľov vedie k záveru, že tieto zvieratá snáď majú 

určitý stupeň vedomého uvedomenia a rozumejú mnohým veciam vo svojom 

prostredí a niektorým emocionálnym stavom svojich ľudských pánov. Niektoré z 

nich majú takmer akúsi predtuchu ohľadom hroziacej skazy v prírode alebo 
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ohľadom ľudských fyzických alebo neurologických stavov (napríklad záchvaty 

epilepsie). Opäť, tieto schopnosti vedú mnohých k záveru, že zvieratá, alebo aspoň 

niektoré z nich, majú inteligenciu a sú možno rozumné. Obzvlášť som znepokojený 

značným zameraním sa niektorých Tvojich predstaviteľov na vzťah k svojim 

domácim miláčikom a tým, ako vo vzťahu k nim mrhajú časom a duchovnými, 

duševnými a ekonomickými zdrojmi a energiami. Do akej miery je to vhodné? A 

aká je situácia, miesto, funkcia a účel zvieracieho života vo vzťahu k nám, k 

ľudskému životu, k negatívnemu stavu a k všetkým ostatným a všetkému 

ostatnému? Nakoľko nevhodne ospravedlňujeme z našej strany vlastnenie takých 

domácich miláčikov vo svojich životoch? 

Pán Ježiš Kristus: Aby Som náležite zodpovedal tvoju otázku, je nutné vrátiť sa 

späť na úplný začiatok Stvorenia, keď bolo Stvorenie uvedené do procesu svojho 

bytia a existencie. Ako vieš, stav Môjho Stvorenia vždy bol, je a bude, od večnosti 

do večnosti. To proces Stvorenia je tým, čo má svoj relatívny začiatok a relatívny 

koniec, s novým začiatkom vo vyššej modalite svojho pokroku v svojom procese. 

Čo je Stvorenie všeobecne, a zvlášť jeho proces? Ako vieš, Stvorenie pramení z 

Mojich Absolútnych Ideí a ich rôznych Absolútnych Prvkov, ktoré sú premietnuté 

zo stavu Môjho Absolútneho Vnútra do stavu Môjho Absolútneho Vonkajška. Vo 

svojom vonkajšom položení sa Moje Stvorenie javí ako nezávislé od svojho zdroja 

— Mňa. Ako si pamätáš, toto položenie bolo nutné vytvoriť, aby mu bol daný pocit 

slobody a nezávislosti, za účelom vykonávania volieb, zmeny a nepretržitého 

pokroku. V konečnom zmysle je teda Stvorenie stelesnením Mojej Idey nastolenia 

bytia a existencie všetkých a všetkého v ich vlastnom nezávislom bytí a existencii. 

Nakoľko celé bytie a existencia boli vo Mne, aby Som ich učinil nezávislými, 

prvým krokom v procese Stvorenia je premietnutie toho bytia a existencie z Môjho 

vnútra navonok odo Mňa. Len čo nastane táto projekcia, na základe samotnej 

prirodzenosti Mojej Idey, ktorá je dynamická a progresívna, je Moje Stvorenie 

uvedené do svojho procesu, ktorý je vo svojom vlastnom dynamickom stave a 

procese. Inými slovami, nakoľko Stvorenie odzrkadľuje Moju Tvorivú 

Prirodzenosť vo svojom vlastnom relatívnom položení, je na základe svojej 

vlastnej prirodzenosti tvorivé a progresívne. 

Vo svojom pôvodnom usporiadaní je Stvorenie ponímané ako stav, položenie, 

miesto a proces, ktorého účelom je nastoliť nekonečnú rozmanitosť jedinečných, 

nezávislých a špecifických prostredí alebo bydlísk, do ktorých sú umiestnené 

všetky vytvorené sentientné entity, aby bola pre ne vytvorená vhodná atmosféra a 

oblasť pre ich vlastné tvorivé úsilie. Pretože všetky sentientné entity vo svojom 

pôvodnom položení, tak ako boli stvorené, odzrkadľujú vo svojom relatívnom 

položení Moju Absolútnu Tvorivú Prirodzenosť, aj ony sú vo svojej prirodzenosti 

tvorivé. Takže na základe svojej prirodzenosti majú svoje vlastné idey, ktoré sú 

premietnuté do ich vlastného prostredia, dávajúc vznik rôznym entitám, ktoré sa 

stávajú stelesnením týchto ideí v konkrétnom alebo viditeľnom stave. 
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Ako vieš, Peter, sentientná myseľ týchto sentientných entít pochádza z 

prirodzenosti Mojej Absolútnej Sentientnej Mysle. Táto sentientná myseľ 

uskutočňuje svoje bytie a existenciu, ako aj svoje tvorivé úsilie prostredníctvom 

procesu svojej duševnej činnosti alebo mentality. Táto mentalita, pochádzajúc z 

Mojej Absolútnej Mentality a procesu Mojej Absolútnej Duševnej Činnosti, 

pozostáva z rôznych zložiek v ich jedinečnom konglomeráte, ktoré dostávajú 

akúkoľvek sentientnú entitu do stavu sebauvedomenia, sebavnímania, sebaidentity, 

vlastnej emotívnosti, sebapociťovania, sebapercepcie, vnímania všetkých ostatných 

a všetkého ostatného, a náklonnosti k životu. Kvôli faktu, že základná prirodzenosť 

každej sentientnej entity je v jej pôvodnej koncepcii tvorivá a projektívna, všetko, 

čo sentientné entity vytvárajú z procesu a dynamiky svojej duševnej činnosti a 

mentality, má na základe samotnej povahy nezávislosti každej sentientnej entity 

tendenciu etablovať sa navonok od tejto sentientnej mysle ako svoje vlastné 

relatívne bytie a existencia vo svojej vlastnej nezávislej modalite. 

V absolútnom zmysle môžete túto záležitosť ponímať ako niečo, čo pochádza z 

Mojej Absolútnej Duševnej Činnosti. Takže čokoľvek, čo Si myslím, vnímam a 

emočne pociťujem, všetky idey a duševné prvky procesu myslenia, cítenia, 

prejavovania záľub a vôbec všetkého, na základe procesu ich dynamického 

objavenia sa v Mojej Mysli, keď ich vysielam zo Svojho vnútra, javia sa navonok 

odo Mňa ako rôzne formy žijúcich sentientných a nesentientných entít. Podobne 

všetko, čo si nejaká sentientná entita myslí, cíti, v čo prejavuje zaľúbenie, atď., v 

procese generovania takých duševných prvkov sa tieto prvky oddelia od tej 

sentientnej mysle a javia sa ako svoje vlastné nezávislé životné formy. Povaha a 

obsah takých myšlienok, emócií, pocitov, zaľúbení, atď., určuje povahu a obsah 

akýchkoľvek takých životných foriem. Všetky sa stávajú relatívnymi k sentientnej 

mysli, tak ako je akákoľvek sentientná myseľ relatívna k Mojej Absolútnej 

Sentientnej Mysli. 

Z tohto opisu si môžete vyvodiť genézu nesentientných životných foriem, v tomto 

jednotlivom prípade všetkých zvierat. V určitom zmysle môžete život zvierat 

ponímať ako vedľajší produkt činností sentientnej mysle, najmä a zvlášť procesu 

jej duševnej činnosti. Táto sentientná myseľ je nepretržite v stave myšlienok a 

emócií a v procese myslenia a pociťovania. Na základe svojej prirodzenosti 

neustále generuje svoje náklonnosti k bytiu a existencii a k všetkým vedľajším 

produktom procesu svojej duševnej činnosti. Pomocou nich, prostredníctvom nich 

a z nich je udržiavaný život všetkých takých nesentientných entít. 

Vyššie uvedený opis genézy nesentientných životných foriem musíte chápať tak, že 

sa to deje pomocou procesu projekcie všetkých prvkov sentientnej duševnej 

činnosti na všetky úrovne bytia a existencie a ich príslušné dimenzie. Na duchovnej 

úrovni sú ich idey generované z ideí myšlienok, emócií, náklonností, pocitov a 

myslenia. Pretože sú čistými ideami, na tejto úrovni sú životné formy zvierat v 

stave svojich ideí a v procese ich projekcie do intermediárnej dimenzie, a cez ňu do 

fyzickej alebo hmotnej dimenzie, kde sa stávajú konkrétnym a hmatateľným 
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stelesnením tých ideí a všetkých ich prvkov. Preto vždy, keď je na duchovnej 

úrovni vytvorená napríklad nejaká idea akejkoľvek náklonnosti, javí sa ako 

nehmatateľná, avšak viditeľná forma zvieraťa. Táto forma je následne premietnutá 

do intermediárnej oblasti, kde prijme prvky svojej vlastnej duševnej činnosti, 

počaté prirodzenosťou sentientnej mentality/duševnosti a jej projekcie. V tom stave 

je procesom súvzťažností premietnutá do fyzickej dimenzie, kde sa stáva 

konkrétnym zvieraťom, ktoré v sebe nesie všetky prvky svojich duchovných ideí, 

generovaných v duchovnej dimenzii; všetky prvky špecifického procesu duševnej 

činnosti, aká sa vyskytuje v intermediárnej dimenzii; a všetky prvky svojej 

konkrétnej a hmatateľnej manifestácie, v ktorej končí vo fyzickej alebo vonkajšej 

dimenzii. 

Ako z tohto opisu vidíte, konkrétne zvieratá sa nejavia v duchovnej a 

intermediárnej dimenzii ako niečo hmatateľné a nezávislé od sentientnej mysle. V 

tých dimenziách sa javia len ako vizuálne konštrukcie, ktoré vykresľujú stav a 

proces sentientnej mysle na každej križovatke toho stavu a procesu. Takže 

akákoľvek zmena v stave a procese sentientnej mysle zmení formy a typy zvierat, 

ktoré sa objavia v dôsledku tejto zmeny. Ony nesú povahu tej zmeny. Pretože 

existuje nekonečná rozmanitosť týchto zmien a všetkých ideí generovaných 

sentientnou mysľou vo všetkých aspektoch jej procesu duševnej činnosti, existuje 

nekonečný počet zvieracích foriem, ktoré odzrkadľujú povahu týchto zmien a 

všetkých týchto ideí. Ako postupujú do svojho vlastného bytia a existencie, na 

úrovni fyzických alebo materiálnych (v zmysle hmoty) dimenzií spočinú v 

konkrétnych a hmatateľných životných formách. 

Otázkou však je: Aký je účel objavenia sa akýchkoľvek zvieracích foriem v ich 

vlastnom nesentientnom bytí a existencii? V duchovnom a intermediárnom svete, 

kde ich objavenie sa nie je konkrétne, je ich funkciou poskytovať každej 

sentientnej entite objektívnu spätnú väzbu ohľadom povahy a procesu jeho/jej 

myšlienok, emócií, pocitov, náklonností a všetkého ostatného, neustále 

generovaného jeho/jej procesom duševnej činnosti. Zakaždým tak každá príslušná 

entita nielenže subjektívne rozozná, čo si myslí, cíti, v čom má zaľúbenie, ale v 

momente, keď sa akékoľvek také myšlienky, pocity, zaľúbenie, atď., objavia, môže 

ich vidieť mimo seba ako objektívne konštrukcie vo formách zvierat, ktoré mu/jej 

signalizujú objektívny a konkrétny stav povahy a obsahu aktuálneho procesu 

jeho/jej duševnej činnosti. Táto objektívna spätná väzba jeho/jej subjektívnych 

stavov a procesov je nevyhnutným sprievodným javom aktivít sentientnej mysle, 

ktorý posilňuje ich náležitosť a vhodnosť na každej križovatke ich výskytu. Z 

povahy objavujúcich sa zvieracích foriem môže akákoľvek sentientná entita 

okamžite určiť skutočný stav a obsah svojich vlastných duchovných a duševných 

dispozícií a to, ako tieto ovplyvňujú jeho/jej prostredie a každého nachádzajúceho 

sa v jeho/jej blízkosti. Takže v duchovnom a intermediárnom svete zvieratá nie sú 

vnímané ako niečo nezávislé od sentientných myslí, majúc svoj vlastný špecifický 

život. Namiesto toho sú vnímané ako to, čím skutočne sú: ako objektívne a 
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vonkajšie zobrazenie stavu a procesu sentientnej mysle bytostí. Z toho dôvodu 

zvieratá nemajú v tých svetoch ten istý význam ako napríklad na planéte Nula. 

Na úrovni fyzickej alebo vonkajšej dimenzie v pozitívnom stave Stvorenia, aj keď 

sa všetky zvieratá javia ako nezávislé entity vo svojom vlastnom živote, nezávislé 

od života sentientnej mysle, napriek tomu ich všetci obyvatelia tejto dimenzie 

poznajú ako konečnú konkrétnu a hmatateľnú manifestáciu stavov sentientnej 

mysle a procesov jej duševnej činnosti za vyššie uvedeným účelom. Preto ľudia v 

tejto dimenzii rešpektujú svoje zvieratá a nechávajú ich v ich vlastnom prírodnom 

prostredí bez toho, aby mali akúkoľvek potrebu vytvárať si k nim nejaké väzby, 

alebo bez zasahovania do ich vlastného spôsobu nesentientného života. Procesom 

svojej vlastnej duševnej činnosti udržiavajú život svojich zvierat v správnej 

funkčnej a produktívnej modalite. Svoje zvieratá vidia ako faktory napomáhajúce 

udržiavaniu správnej ekologickej rovnováhy svojho prostredia. 

To, či zvieratá môžu byť rozumné, inteligentné a sebauvedomelé samé od seba a 

samé osebe, hoci len v elementárnom stave, tkvie vo fakte, že odzrkadľujú 

rozpoloženie sentientnej mysle. Nakoľko sú všetky zvieratá v konečnom zmysle 

konkretizovanou projekciou stavov sentientnej mysle a procesov jej duševnej 

činnosti, odzrkadľujú niektoré prvky týchto stavov a procesov. Nie je to tak, žeby 

zvieratá samé od seba a samé osebe mohli mať také charakteristické črty a rysy, ale 

vo svojich prejavoch a vnímaniach sú úplne závislé od bytia a existencie 

sentientnej mysle a od jej duševných stavov a procesov. Zvieratá ich teda môžu 

odzrkadľovať svojím vlastným obmedzeným spôsobom bez toho, aby boli 

skutočne a fakticky také samé od seba a samé osebe. Jednoducho povedané, 

zvieratá reagujú na projekciu ideí svojich sentientných pánov, ktoré sú zakotvené a 

ktoré sa manifestujú v duševných procesoch ich pánov. 

V ľudskom živote a v negatívnom stave je situácia úplne iná. Tento rozdiel nie je 

ani tak v genéze zvieracích životných foriem a v ich zavedení, ako skôr v povahe 

účelu, na aký ich napríklad ľudia využívajú. 

Než sa budeme venovať tomuto aspektu našej témy, je nutné stručne si spresniť, 

akými spôsobmi sa život, akýkoľvek život, začal na planéte Nula. Ako viete, Peter 

a každý, kto číta tieto slová, jedným z mnohých účelov, kvôli ktorým bol 

aktivovaný negatívny stav a ľudský život, bolo dokázať, že život nevznikol zo 

Mňa, alebo z nejakého boha, alebo z Mojich duchovných princípov, ale že je to 

evolučný proces, ku ktorému dochádza bez akéhokoľvek vonkajšieho vstupu alebo 

postrčenia a ktorý sa vyvíja z jednej jedinej bunky, vyvrcholiac objavením sa 

sentientných životných foriem — v našom prípade ľudí. Ako by ste si počínali pri 

dokazovaní, že je to tak? Pseudo-tvorcovia po dlhom uvažovaní a experimentovaní 

prišli s myšlienkou oddeliť jeden z najexternejších odrazov pôvodnej planéty Zem 

a presťahovať ho na súčasné miesto v kontinuu. Vtedy bol zmienený odraz v stave, 

ktorý by vaši vedci nazvali prvotný/primordiálny. Účelom tohto sťahovania a 

umiestnenia bolo separovať ho od akéhokoľvek vplyvu zdroja jeho pôvodu alebo 
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vplyvu všetkých ostatných a všetkého ostatného. Toto bolo nutným opatrením, aby 

sa dokázalo, že život ako taký môže byť zahájený bez vplyvu alebo vstupu 

kohokoľvek, a preto môže začať svoj vývoj samostatne a sám od seba. Takže pri 

vytváraní života nie je do toho zapojený žiadny Boh, žiadne duchovné faktory ani 

nikto iný. 

Potom, ako pseudo-tvorcovia uspeli s týmto premiestnením, vzali jednu jedinú 

organickú alebo živú bunku a vložili ju do prvotného oceánu na tomto odraze, 

ktorý sa teraz volá planéta Nula. Vyživovali tú bunku takým spôsobom, aby ju 

rozmnožili a aby sa rozrástla na mnoho ďalších buniek. Vytvorili pre tú bunku, 

alebo teraz pre tie bunky, vhodné biochemické a fyzikálne podmienky v oceáne a 

všeobecne na planéte Nula, aby sa ďalej vyvíjali. Prostredníctvom ideí svojich 

vlastných myslí premietli do tých buniek rôzne prvky, ktoré dali podnet k 

postupnému a zdanlivo evolučnému vývoju životných foriem od jednej jedinej 

bunky až k zložitým organickým životným formám, vyvrcholiac objavením sa 

rôznych rýb a oceánskych organických tvorov. Z nich bol prostredníctvom 

projekcií príslušných ideí sentientnej mysle pseudo-tvorcov zahájený postupný 

vývoj ďalších zvieracích životných foriem, vtákov a hmyzu, vedúci k objaveniu sa 

týchto špecifických foriem. Účelom tejto fabrikácie bolo dokázať, že ryby, hmyz, 

vtáky a zvieratá sa vyvíjali samostatne a samy od seba, bez akéhokoľvek vplyvu a 

zásahu kohokoľvek, odkiaľkoľvek. Chápeš, Peter, v momente, keď prijmeš, že 

všetky tieto nesentientné životné formy sú v určitej miere závislé od niekoho 

sentientného, okamžite by si odmietol možnosť, že sa tieto životné formy vyvinuli 

samé od seba. V tom prípade by si musel usúdiť, že život sa neobjavil sám od seba 

a sám osebe, bez vstupu alebo iniciácie kohokoľvek, ale že je produktom nejakého 

veľmi komplikovaného projektu sentientnej mysle. 

Taký záver by zmaril účel, za akým chceli pseudo-tvorcovia aktivovať negatívny 

stav a vyfabrikovať typických ľudí. Pre nich bolo životne dôležité dokázať, že 

sentientný život sa vyvíja z nesentientných životných foriem evolučným spôsobom, 

a nie naopak: že všetky nesentientné životné formy sú produktom a reflexiou 

aktivít sentientnej mysle, v tomto prípade Mojej Absolútnej Sentientnej Mysle. 

Opäť tu máte príslovečnú pozíciu hore nohami, ktorú bolo potrebné nastoliť, aby 

došlo k škodlivému uskutočneniu sa negatívneho stavu. Inými slovami, ak v 

pozitívnom stave je všetko určované a vzniká na základe aktivít sentientnej mysle, 

a v absolútnom zmysle na základe aktivít Mojej Absolútnej Sentientnej Mysle, 

v tom prípade v pseudo-živote negatívneho stavu a v jeho koncovom produkte — 

ľudskom živote — treba všetko usporiadať tak, aby to vytváralo nesporný dojem, 

založený na vedecky pozorovateľných faktoch, že nič nie je závislé od aktivít 

sentientnej mysle, ale že to má svoj vlastný nezávislý život. A nielen to, ale že 

sentientná myseľ ľudí sa vyvinula z nižších životných foriem, vlastne z 

príslovečnej jednej organickej bunky, tak príhodne umiestnenej do oceánu na 

planéte Nula a ovplyvňovanej pseudo-tvorcami; a nie naopak. 
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Samozrejme, ako vieš z geologickej a paleontologickej histórie planéty Nula, v 

tomto takzvanom evolučnom procese došlo k mnohým neúspechom. Nebudeme 

zachádzať do charakteru týchto neúspechov, pretože účel tejto rozpravy je iný. Tu 

budujeme základ, na ktorom je možné dať najsprávnejšiu a najvhodnejšiu odpoveď 

na tvoju otázku, Peter, a ako sa to všetko týka súčasného stavu záležitostí. 

Podvod a sebaklam pseudo-tvorcov za tohto usporiadania je jasný. Po prvé, oni 

boli tí, kto umiestnil tú jednu živú bunku do prvotného oceánu na tejto planéte. Po 

druhé, tá bunka bola vzatá zo zvieracích foriem, ktoré existovali ako projekcie 

sentientnej mysle na fyzickej planéte Zem. Po tretie, pôvod tej jednotlivej živej 

bunky, ako aj všetkých ostatných súcich a existujúcich buniek, bol počiatočne 

vytvorený z Mojich Absolútnych Ideí vytvorenia sentientných životných foriem. 

Po štvrté, už vytvorené sentientné entity už produkovali svoje vlastné idey rôznych 

životných foriem, ako reflexie jedinečných a špecifických procesov svojej duševnej 

činnosti, obsiahnuté v ich myšlienkach, emóciách, pocitoch, myslení, chcení, 

náklonnostiach, atď. Takže, nech sa na celý projekt pseudo-tvorcov pozeráte 

akýmkoľvek spôsobom, nech to na vašej planéte akokoľvek vyzerá tak, že všetky 

nesentientné životné formy sú nezávislé od sentientnej mysle, vo svojej konečnej 

funkcii sú všetky závislé od aktivít sentientnej mysle, a v absolútnom zmysle od 

aktivít Mojej Absolútnej Sentientnej Mysle. 

Tento faktor závislosti možno dokázať na type zvieracích životných foriem, ktoré 

existujú na vašej planéte, a na tom, ako zvieratá reagujú na ľudí v dôsledku procesu 

duševnej činnosti ľudí. Ako vieš, v pozitívnom stave všetky sentientné entity majú 

a premietajú len pozitívne, láskavé, jemné a milujúce, starostlivé a ohľaduplné 

myšlienky, emócie, pocity, náklonnosti a všetko ostatné pozitívne a dobré 

obsiahnuté v ich duchu a duši. Súvzťažné faktory týchto rysov a charakteristických 

čŕt môžu odzrkadľovať len to, čím sú a čo premietajú tieto entity. Z toho dôvodu sa 

zvieracie formy v pozitívnom stave javia za účelom spätnej väzby ako krásne, 

jemné, milé a pozitívne vo všeobecnosti. 

Na druhej strane, v negatívnom stave a v ľudskom živote na planéte Nula je 

situácia iná. Tam sú zvieratá súvzťažnosťami a reflexiami duševných procesov, 

ktoré sú vo väčšine prípadov negatívne, násilné, nenávistné, dravčie, surové, 

bezohľadné, netrpezlivé, zúrivé, zbabelé, teritoriálne, sebecké, chamtivé, necitlivé, 

atď. Naproti tomu, Môj vplyv a prítomnosť Mojich predstaviteľov a ostatných 

Mojich ľudí na planéte Nula umožňuje, aby sa niektoré zvieracie životné formy 

podobali tým, ktoré sa vyskytujú v pozitívnom stave. Dôvod, prečo hovoríme, že sa 

im podobajú, a nie že sú také, je ten, že zdrvujúca prítomnosť a kondenzácia 

negatívneho stavu na planéte Nula má negatívny vplyv aj na tieto typy zvierat. 

Preto nie sú tieto zvieratá presne také, aké sa vyskytujú v pozitívnom stave. 

Dokonca aj v ich prípade sú za určitých okolností veľmi často v ich správaní 

prítomné niektoré vyššie opísané negatívne charakteristické črty. Toto je jasnou 

reflexiou ľudskej mentality, ktorá môže prejavovať v rozličnom čase, alebo 
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niekedy dokonca súčasne, tak pozitívne, ako aj negatívne myšlienky, pocity, 

emócie, náklonnosti, atď. 

Ako vidíte z týchto príkladov, bez ohľadu na zdanie, ktoré vám hovorí, že zvieratá 

na vašej planéte majú svoj vlastný nezávislý život, ich funkcia, ako aj možnosť, že 

vôbec existujú, je závislá od prítomnosti ľudí a od ich duchovných, duševných, 

fyzických a všetkých ostatných typov aktivít. Takže pri hodnotení faktora 

možností, či vaše zvieratá majú nezávislú inteligenciu, racionálnosť, senzitívnosť, 

pocity, alebo čokoľvek tak typicky ľudské, alebo sentientnú myseľ vo 

všeobecnosti, a či sú schopné samé od seba a samé osebe reagovať na niektoré typy 

potrieb, ktoré majú ľudia, je nutné uvedomiť si, že to, na čo reagujú, nepramení z 

ich vnútorných schopností robiť to, ale z projekcie sentientnej mysle a z očakávaní, 

ktoré do nich ľudia vkladajú. Z ideí poskytovania možných služieb ľuďom a 

ostatným sentientným entitám boli vyformované zvieracie inštinkty, ktoré 

zvieratám umožňujú, aby reagovali na podnety prostredia a na projekcie ľudských 

duševných procesov. Preto sa zdá, akoby zvieratá mali nejaké elementárne, či 

dokonca rozvinutejšie duševné schopnosti, podobné sentientnej mysli. Zatiaľ čo v 

skutočnosti tejto situácie sú odzrkadlením a súvzťažnosťou sentientných 

duševných schopností, ktoré tie pozorovateľné schopnosti udržiavajú vo 

zvieratách. 

Odporúčalo by sa vám teda, aby ste zvieratám nepripisovali niečo, čo nemajú. Vo 

vašej vedeckej terminológii sa to volá antropomorfizmus zvierat, čo je pripisovanie 

ľudských duševných alebo akýchkoľvek iných charakteristických čŕt zvieratám. 

Kvôli povahe ich inštinktov môžu byť niektoré zvieratá cvičené, aby reagovali na 

ľudské duševné a fyzické stavy a aby sa stali výstražným signálom pri prevencii 

takých stavov. Kvôli svojmu inštinktívnemu pudu a citlivosti na vstupy, ktoré 

prichádzajú z ich ľudského a geografického prostredia, z energií, ktoré okamžite 

predchádzajú akýmkoľvek nezvyčajným udalostiam, sú schopné reagovať na tie 

udalosti obranným spôsobom. Túto reakciu ľudia charakterizujú ako predtuchu a 

predvídanie. V realite tohto stavu však zvieratám neumožňuje reagovať na tie 

energie, ktoré predchádzajú uskutočnenie sa akejkoľvek udalosti, čosi, čo by im 

bolo vrodené samo od seba a samo osebe, ale inštinktívny prvok, ktorý v sebe 

majú. Teda, ešte raz, ony reagujú na vonkajšie podnety, a nie na vnútorné 

dispozície, ktoré by im umožňovali samostatne hodnotiť a určiť situáciu. 

V ľudskom ponímaní faktorov opísaných vyššie o pôvodnom účele, kvôli ktorému 

sa objavili zvieracie životné formy, sa tento účel vytratil. V skutočnosti to tak 

pseudo-tvorcovia zámerne urobili, aby ľudia nemali žiadnu možnosť, ako dospieť k 

týmto záverom o zvieracích životných formách. Na jednej strane, ľudia museli 

nutne predpokladať, že zvieratá majú svoj vlastný život, nezávislý od duševných 

aktivít sentientnej mysle; a na druhej strane, vidiac a zažívajúc, ako sa zvieratá 

správajú a konajú, ľudia predpokladali, že v určitom zmysle sa z nejakých dôvodov 

vyvinuli evolučným spôsobom zo zvierat, bez akéhokoľvek angažovania sa 

Inteligencie alebo Duchovnej Entity, ktorá naplánovala do najmenších podrobností 
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úplne všetko, na základe čoho sa uskutočnil sentientný život. V tomto zmysle, bez 

ohľadu na to, aké pozitívne alebo užitočné sa zvieratá zdajú ľuďom, ich funkciou a 

účelom na tejto planéte je to, aby slúžili v rukách negatívneho stavu, aby mohli 

vyvrátiť existenciu čohokoľvek duchovného alebo nezávislého od evolučných a 

prírodných síl. 

Táto záležitosť má však aj ďalšiu stránku. Týka sa to skôr domácich maznáčikov, 

ku ktorým sú ľudia tak upnutí, než všetkých zvierat vo všeobecnosti. Ide tu o faktor 

vzájomnej závislosti. Prijatím určitých typov zvierat do svojich domácností, 

vyjmúc ich z ich špecifického prostredia, ľudia učinili svojich domácich miláčikov 

od seba závislými. Súčasne sa na základe faktora ich vlastného upnutia sa k svojim 

domácim miláčikom aj ľudia stali závislými od svojich domácich zvierat. Tým 

ľudia posilnili svoju negatívnu tendenciu byť pri napĺňaní svojich emocionálnych 

alebo akýchkoľvek potrieb, ktoré majú, závislí od niečoho vonkajšieho, mimo nich, 

v tomto prípade od svojich domácich miláčikov. Ako teda z tohto usporiadania 

vidíte, funkciou zvierat v tomto jednotlivom ohľade, z pozície negatívneho stavu, 

je držať ľudí v stave závislosti od vonkajších faktorov, a nie od ich vnútorných 

duchovných faktorov. Len čo si ľudia zvykli na fakt, že ich emocionálne potreby 

alebo akékoľvek potreby napĺňa niekto iný alebo niečo iné z vonka, v tomto 

prípade ich domáci miláčikovia, atrofujú svoju schopnosť vnútorného, nezávislého 

spoliehania sa na seba, a na základe toho faktora zatvárajú cestu k svojim 

vnútrajškom, kde existuje a kde je k dispozícii všetko pre potreby ich života, nech 

sú akékoľvek, aby mohol byť naplnený najvhodnejším a najpotrebnejším 

spôsobom. 

Táto situácia jasne naznačuje, že prirodzenosťou ľudského života je stále 

vyhľadávať všetky formy závislosti od niekoho alebo niečoho iného. V rukách 

negatívneho stavu slúžia zvieratá, a najmä domáci miláčikovia dobre tomuto účelu. 

Takže, akému úžitku slúžia zvieratá v ľudskom živote? Inému účelu slúžia zvieratá 

ako také, a inému domáci miláčikovia. Zvieratá na planéte Nula sú konkrétnou 

ilustráciou a demonštráciou vonkajšej manifestácie rôznych ľudských náklonností, 

emócií, pocitov a prirodzenosti negatívneho stavu a ľudskej mysle vo všeobecnosti, 

poskytujúc všetkým ostatným dôležité vstupné informácie o tom, aký druh 

myšlienok, pocitov, emócií, náklonností alebo životného štýlu vo všeobecnosti si 

nikdy nezvoliť. Súčasne jasne ilustrujú dôsledky takých negatívnych a nezdravých 

charakteristických čŕt pre prostredie, v ktorom ľudia a tvory negatívneho stavu 

sídlia, a aká je spätná väzba pre ich tvorcov. Negatívne duševné projekcie, ktoré v 

tomto prípade umožňujú život zvierat, produkujú negatívnu spätnú väzbu pre tých, 

ktorí vytvárajú ich projekcie, posilňujúc ich negatívnosť a znásobujúc ich duševné 

a všetky ostatné problémy. Ak dostanete negatívnu spätnú väzbu od svojich 

vlastných negatívnych projekcií — koniec koncov, v takom prípade nie je možný 

žiadny iný typ spätnej väzby než negatívny — vaša negatívnosť sa znásobuje a tým 

faktorom sa aj všetky vaše problémy zosilňujú a znásobujú. Táto prekliata 

samonapájajúca sa slučka negatívneho stavu v ľudskom živote je dobrým 
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príkladom toho, ako by sa život nikdy nemal ponímať, zažívať, praktizovať alebo 

žiť. A pretože zvieratá na planéte Nula svojím vlastným správaním a činmi 

odzrkadľujú túto situáciu, v tomto zmysle je ich úžitok v ilustrovaní a 

demonštrovaní tohto faktora. 

Je niečo pozitívne v pôsobení zvierat na planéte Nula? Áno i nie. Časť ,áno‘ tejto 

odpovede je obsiahnutá vo fakte, že zvieratá prispievajú tým či oným spôsobom k 

ekologickej rovnováhe planetárneho prostredia, v ktorom dokáže a môže ľudský 

život prosperovať. Poskytujú teda niečo, pomocou čoho sú ľudia schopní ilustrovať 

prirodzenosť svojho ľudského života. Okrem toho, niektoré zvieratá slúžia ako 

potrava v ľudskej spotrebe, aby poskytli nutné energie ľudským telám, v ktorých 

môžu ich duch a duša manifestovať svoj život. Časť ,nie‘ tejto odpovede je vo 

fakte, že ľudský život je založený na princípoch negatívneho stavu. Takže všetko, 

čo prispieva k náležitej manifestácii ľudského života, sa stáva príspevkovým 

faktorom udržiavania negatívneho stavu. 

Pokiaľ ide o domestikované zvieratá alebo domácich miláčikov, okrem niektorých 

dobre cvičených psov, ktoré poskytujú svojim pánom zdravotnícke služby (slepým 

ľuďom, duševne, fyzicky a inak postihnutým ľuďom, a pri podobných stavoch), ich 

úžitok je vo fakte ukazovania následkov vzájomnej závislosti a aký môže byť 

ľudský život komplikovaný a k čomu vedie taká závislosť na vonkajších faktoroch 

a čo vytvára pre ľudí v ich osobnom živote. Do tohto momentu sa z pozície 

pozitívneho stavu považovalo držanie domácich maznáčikov v ľudských obydliach 

z akýchkoľvek iných dôvodov, než je upnutie sa na ne alebo jednoducho ich 

vlastnenie, alebo hranie sa s nimi, za neškodné otravovanie. Avšak v momente, 

keď sa upnutie sa ľudí k svojim domácim miláčikom stane zvykom až do bodu 

úplnej závislosti od nich, takže cítia, že nemôžu bez nich žiť alebo byť, v takom 

prípade to už viac nie je neškodné otravovanie, ale úplná nadvláda negatívneho 

stavu. Nezabúdajte na jeden dôležitý fakt: Na planéte Nula, najmä v súčasnej dobe, 

sa všetky zvieratá, a hlavne domáci miláčikovia, v rukách síl negatívneho stavu 

môžu stať mocným nástrojom nepriaznivého ovplyvňovania a manipulovania 

ľuďmi a komplikovania ich života. Nezáleží na tom, nakoľko sa ich majitelia 

z nich tešia, nezáleží na tom, do akej miery navonok slúžia svojim pánom nejakým 

potešenie poskytujúcim alebo akýmkoľvek iným zdanlivo pozitívnym účelom, sú z 

negatívneho stavu, a preto ich sily negatívneho stavu môžu využiť pre svoje vlastné 

zámery. 

Ďalším ilustračným a demonštračným účelom, kvôli ktorému bolo dovolené, aby si 

ľudia držali domestikované zvieratá alebo domácich miláčikov, je odzrkadľovanie 

na konkrétnych príkladoch, že aby mal negatívny stav nejakú príležitosť alebo 

šancu ujať sa vo svojom vlastnom pseudo-bytí a pseudo-existencii, potrebuje, aby 

ho milovali a starali sa oň. Tento faktor jasne zobrazuje a demonštruje jeden veľmi 

rozhodujúci a dôležitý princíp: že nič nemôže žiť, byť nažive, fungovať a 

manifestovať svoju prirodzenosť, pokiaľ to sentientná myseľ nemiluje a nestará sa 

o to. Aby sa ilustroval a demonštroval tento princíp, niektoré sentientné entity, ako 
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vieš, Peter, súhlasili na základe svojej vlastnej slobodnej vôle a voľby aj s tým, že 

budú milovať a starať sa o negatívny stav, ako aj o všetky formy manifestácie jeho 

pseudo-života. Bez takej lásky a starostlivosti by negatívny stav, ako ani žiadny iný 

stav alebo život vôbec nemali žiadnu šancu dospieť do svojej vlastnej nepriaznivej 

plodnej zrelosti a uchytiť sa vo vedomí sentientných entít, stanúc sa tak svojou 

vlastnou nezávislou pseudo-realitou, ktorá sa z praktického hľadiska javí sama sebe 

ako svoja vlastná pravá realita. Tým, ako ľudia milujú a starajú sa o svojich 

maznáčikov, ktorí v obrovskej väčšine prípadov majú výlučne negatívnu 

súvzťažnosť, veľmi dobre ilustrujú a demonštrujú túto lásku a starostlivosť o 

negatívny stav. V tejto ilustrácii a demonštrácii je úžitok, ktorý poskytujú domáce 

zvieratá celému Stvoreniu a pseudo-stvoreniu. 

Pokiaľ ide o Mojich predstaviteľov na planéte Nula a o ich konkrétne zapodievanie 

sa svojimi maznáčikmi, ich situácia by mohla byť vratká a nebezpečná v tom 

zmysle, že pokiaľ renegáti nemajú k dispozícii žiadne iné východisko, ako ich 

nepriaznivo ovplyvňovať alebo ako manipulovať, alebo ako učiniť ich život 

biednym, využijú ich miláčikov, aby ich tí sužovali. Toto sa odnedávna stalo 

dôležitým faktorom. Ako si pamätáš, Peter, po tvojom príchode do Moskvy, do 

Ruska, ti bolo povedané, že bol nastolený nový míľnik a že bolo uvedené do 

pohybu niečo úplne odlišné. To úplne mení spôsob pôsobenia každého, ale najmä 

renegátov. Za tohto predpokladu sa zmenila aj funkcia zvierat a domácich 

maznáčikov. A pretože tieto zvieratá a miláčikovia sú v určitom zmysle ich tvormi, 

renegáti ich budú využívať, aby vás sužovali a aby vám spôsobovali nejaké 

komplikácie a interferencie. 

Ako si pamätáš, bolo vám povedané, že vaše energie sú veľmi potrebné pri vašej 

spolupráci s členmi Nového Vesmíru a s pseudo-tvorcami. Pretože sily 

negatívneho stavu si uvedomujú, že vaše energie sú potrebné pre túto dôležitú 

prácu, budú sa vás akýmikoľvek prostriedkami snažiť odviesť na vedľajšiu koľaj, 

aby vás zapojili do nejakých zbytočných a márnych aktivít, ktoré by vyčerpali vaše 

energie, zneprístupniac ich čomukoľvek inému. Vaši domáci maznáčikovia budú 

veľmi dobre slúžiť tomuto účelu. Len sa pozrite, koľko záujmu, času, úsilia, 

rôznych zdrojov, peňazí a mnoho iných vecí venujete svojim miláčikom. To všetko 

si vyžaduje vaše energie. Tým, že sa angažujete v takých aktivitách so svojimi 

miláčikmi, sa zbytočne mrhajú vaše energie. Nie sú vkladané do vašej práce pre 

Mňa v snahe spolupracovať s členmi Nového Vesmíru a s pseudo-tvorcami. Okrem 

toho, ako si pamätáš, Peter, vždy, keď hovoríš s niekým, kto má domácich 

maznáčikov, taký rozhovor sa nechtiac zvrtne na zhováranie sa o ich maznáčikoch, 

o tom, akí sú roztomilí, akí sú rozkošní, akí sú ľúbezní a ako ich považujú za svoje 

bábätká alebo deti. Také rozhovory možno tiež považovať za prefíkaný 

prostriedok, vytvorený negatívnym stavom, odvádzajúci od dôležitejších 

záležitostí. Je to mrhaním vzácnych energií a času, ktoré by mohli byť použité 

oveľa produktívnejším a užitočnejším spôsobom. V telefonickom rozhovore 

napríklad, keď ľudia, ktorí sú u teba na návšteve, volajú domov, jednou z prvých 
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otázok je: Ako sa má môj maličký? Značný čas strávia prosto zhováraním sa o 

svojich maznáčikoch, akoby v ich životoch neexistovalo nič dôležitejšie než ich 

miláčikovia. A toto je pasca negatívneho stavu, ktorá má nepriaznivý vplyv aj na 

Mojich predstaviteľov, ktorí majú také domáce zvieratká. Nanešťastie, vedome si 

neuvedomujú, že ich upnutie sa k svojim maznáčikom je účinným nástrojom v 

rukách negatívneho stavu, a teraz najmä v rukách renegátov, aby skryto 

ovplyvňovali ich životy, okrádajúc ich o ich životne dôležité energie, ktoré 

potrebujú vkladať do ich snahy spolupracovať s členmi Nového Vesmíru a s 

pseudo-tvorcami. Ich lásku a starostlivosť o ich miláčikov môžete v určitom 

zmysle chápať ako lásku a starostlivosť o negatívny stav. A toto je duchovne veľmi 

nebezpečný aspekt takej lásky a starostlivosti. 

Nuž, ako vieš, Peter, nemám vo zvyku prikazovať alebo nariaďovať komukoľvek, 

čo má robiť, ako to má robiť, aký má byť, čo má mať, alebo čo nemá mať. Každý z 

vás môže byť alebo môže robiť, alebo mať čokoľvek, čo chce. Avšak nezabúdajte 

na svoje priority. Nezabúdajte tiež na ľudskú tendenciu ospravedlňovať svoje 

vlastné preferencie; v tomto prípade, prečo potrebujú mať domácich miláčikov. 

Pretože ste Ma prosili o radu, v tomto ohľade by bolo kvôli momentálne 

existujúcej duchovnej situácii a kvôli tomu, čo všetko so sebou prináša a aká je 

vaša pozícia a účel, pre vás a pre nás všetkých oveľa prospešnejšie a lepšie, keby 

ste sa vzdali svojej túžby mať takých domácich maznáčikov, alebo aspoň, aby ste 

už viac nemali žiadne domáce zvieratká potom, ako tie, ktoré v súčasnosti máte, 

vyčerpajú prirodzeným spôsobom svoj pseudo-život (pokiaľ, samozrejme, váš 

zdravotný alebo duševný stav nie je natoľko vážny, že by opodstatňoval ich 

vlastnenie). Táto rada je dávaná v záujme vašej vlastnej ochrany a bezpečnosti. 

Toto nie je nariadenie alebo príkaz. Chcem len, aby ste vedeli, že nemáte absolútne 

poňatia, čo znamená a predstavuje fáza života, do ktorej ste nedávno vkročili. V 

tejto fáze budú aj zvieratá a vaši maznáčikovia využívaní za účelom ohrozovania a 

rušenia vašej práce pre Mňa a oberania vás o vaše vzácne energie, ktoré sú 

potrebné na túto prácu viac než kedykoľvek predtým. Pouvažujte o tom a učiňte 

svoje vlastné voľby. Avšak, nesťažujte sa na dôsledky akýchkoľvek takých volieb. 

A toto je všetko, čo treba v tejto dobe o tejto záležitosti povedať. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za toto rozsiahle spresnenie. Mnohým čitateľom 

tohto jednotlivého Dialógu sa pravdepodobne nebude páčiť, čo sa v ňom oznamuje 

ohľadom ich domácich maznáčikov. Veľmi sa obávam, že ma obvinia z 

premietania svojich vlastných predsudkov a zaujatosti, ktoré mám voči zvieratám, 

a najmä voči domácim maznáčikom. Je možné, že si budú myslieť, že nie Ty si 

povedal všetky tieto veci, ale že sú to moje vlastné, osobné výmysly. 

Pán Ježiš Kristus: Nuž, Peter, také obvinenia či podobné veci sú, nanešťastie, 

niekedy nevyhnutné. Ako inak môžete ospravedlniť svoje vlastné potreby mať 

domácich miláčikov, alebo čokoľvek iné, než tým, že budete považovať čokoľvek, 

čo je v rozpore s týmito potrebami alebo s vaším upnutím sa, za nepravdivé, a v 

tomto jednotlivom prípade za neprichádzajúce odo Mňa? Ako vieš, jedným z 
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hlavných dôvodov, prečo vedieme tieto dialógy, bolo to, aby sa v ich čitateľoch 

aktivovalo uvedomenie si rôznych záležitostí, na ktorých potrebujú pracovať, alebo 

aby učinili správne voľby. Zjavne, ak niekto, kto má domácich miláčikov, sa na 

základe našich vyhlásení v tomto ohľade urazí, potom to len znamená, že taká 

osoba má vážne problémy, na ktorých potrebuje pracovať — samozrejme, ak sa tak 

rozhodne na základe svojej vlastnej slobodnej vôle a voľby. Tieto Dialógy a to, čo 

obsahujú, môže každý, kto ich číta, považovať za príležitosť napraviť svoje cesty, 

skorigovať alebo odstrániť svoje problémy — ak by zistil a uznal, že ich má. 

Pretože ste predsa len ľudia, aj keď ste Moji predstavitelia, súc svojou 

prirodzenosťou ľudia, skutočne máte problémy a všetko, čo je tak špecificky 

obsiahnuté v ľudskej prirodzenosti. Tá prirodzenosť je ľahko ovplyvniteľná 

negatívnym stavom. Vo forme týchto Dialógov a v tom, čo obsahujú, je vám 

poskytnutý nástroj, aby ste si uvedomili také možné problémy, s príležitosťou 

napraviť ich. Či sa tejto príležitosti chopíte, alebo nie, závisí výlučne od vás. Ani 

Ja, ani nikto iný v pozitívnom stave vás nebude odsudzovať za nič, čo si zvolíte v 

tomto ohľade. Urobte čokoľvek, čo pre seba uznáte za vhodné. Nezabúdajte však 

na dôsledky toho. 

Peter: Ďakujem Ti za túto pripomienku. Je dnes ešte niečo, čo by Si chcel 

komentovať? 

Pán Ježiš Kristus: Jeden stručný komentár ohľadom tragédie, ktorá sa odohrala 

pred dvoma dňami v Minsku, v Bielorusku. Pri tejto tragédii zahynulo 54 alebo 

viac zväčša mladých ľudí, udupúc sa navzájom v panike počas ich masového 

(niekoľko tisícového) zhromaždenia na oslavu Dňa piva (pijúc pivo). Ako vieš, 

náhle a takmer sčista-jasna sa nad námestím, kde boli zhromaždení, objavil tmavý 

mrak a pár minút sa na nich liala prietrž mračien a krúpy. V panickej snahe 

uniknúť sa navzájom udupali na smrť. Hoci k takým fenoménom vskutku dochádza 

pri masových zhromaždeniach počas športových udalostí, tento bol unikátny v tom, 

že zmienený mrak sa objavil len nad námestím, kde boli zhromaždení, a nikde inde 

— akoby niekto starostlivo naplánoval, aby došlo k tejto tragédii. Môžem vás 

ubezpečiť, Peter, že bolo naplánované, aby sa to tak stalo. Pre vašu informáciu, v 

tom čase došlo k určitej udalosti v jednej z pseudo-dimenzií renegátov — v 

dimenzii, ktorá je v súvzťažnom spojení s mestom Minsk v Bielorusku — počas 

ich vnútornej potýčky. Počas tejto potýčky došlo k výbuchu násilia voči jednej z 

ich skupín, ktorá sa pokúšala od ostatných oddeliť a nastoliť si svoju vlastnú 

nezávislosť. V dôsledku toho bola rozdrvená a uväznená v jednom z ich hlbokých 

Pekiel. Aby doplnili stav, s ktorým tá skupina súvzťažila alebo ktorý zaujímala, 

bolo potrebné zorganizovať katastrofu, počas ktorej by zahynulo niekoľko ľudí 

mladej krvi a zaujalo miesto tých, ktorí boli rozdrvení a uväznení v Peklách. Ako si 

si všimol, oslava mala negatívny charakter, pretože jej úmyslom bolo oslavovať 

niečo, čo nemá žiadnu pozitívnu konotáciu — alkohol. Preto mala odmena 

negatívny charakter vo forme jej odplaty. 
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Tá udalosť je aj ďalšou formou ilustrácie a demonštrácie prehnitého charakteru 

masových zhromaždení, ktoré nemajú vôbec žiadnu pozitívnu konotáciu, ale sú 

divoké, búrlivé, šialené, nepredvídateľné a úplne iracionálne — čo je typické pre 

prirodzenosť a životný štýl negatívneho stavu. A toto je všetko, čo Som chcel teraz 

o tejto udalosti povedať. Ohľadom tejto tragédie je toho viac než to, je však 

predčasné zjaviť to. Toto bol veľmi dlhý Dialóg, Peter. Pokiaľ nebude naznačené 

inak, navrhoval by Som, aby sme si dali pár dní prestávku vo vedení našich 

dialógov. Choď v pokoji, Peter, a užívaj si svoj pobyt s Ľudmilou a Viktorom v 

Moskve, v Rusku. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi, veľmi pekne za Tvoje príspevky ohľadne týchto vecí. 
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Osemdesiaty Šiesty Dialóg 
 

14. júna 1999, Moskva, Rusko 

 

Peter: Nuž, už dva týždne sme nezaznamenali žiadne Dialógy. Boli to dva veľmi 

zvláštne a nezvyčajné týždne. Najmä druhý alebo posledný z týchto dvoch týždňov 

bol nezvyčajný a nepríjemný, kvôli náhlej chorobe, ktorú som prekonal. Som 

zvedavý, či by Si chcel uviesť nejaký komentár k niečomu, čo sa odohrávalo počas 

tejto doby, alebo k niečomu inému, o čom Si myslíš, že je teraz vhodné a aktuálne 

o tom hovoriť. 

Pán Ježiš Kristus: Áno, Peter, máš pravdu, pre teba osobne, ako aj pre všetkých 

všade, ktorí sú s tebou spojení buď tu, alebo v iných dimenziách, to bolo veľmi 

úmorné, nezvyčajné a neisté obdobie. Odohrávalo sa veľa vecí nanajvýš 

významného charakteru. Tieto udalosti si vyžadovali maximálne úsilie zo strany 

všetkých, zo všetkých úrovní ich fungovania — duchovnej, duševnej i fyzickej. Pri 

vynakladaní tohto úsilia bola väčšina tvojich duchovných, duševných a fyzických 

energií značne vyčerpaná. V dôsledku toho tvoje fyzické telo, pretože je časťou, 

ktorá je najslabšia a najcitlivejšia na vyčerpanie týchto energií životnej sily, 

podľahlo prechodnej chorobe. Tvoje osobné angažovanie sa, Peter, v tomto procese 

na ostatných úrovniach malo nesmierny rozsah, bez tvojho vedomého uvedomenia. 

V bode, keď bolo uvoľnené najväčšie množstvo týchto energií na základe tvojho 

podieľania sa na tomto procese, upadol si do stavu pokušenia. Vonkajší prejav 

tohto pokušenia nadobudol formu infekcie dutín, s vysokou horúčkou a so 

všetkými symptómami, ktoré sprevádzajú tento typ infekcie. Po celý týždeň si bol 

v tomto stave, ktorý ťa navonok uviedol do neaktívnej modality. Táto neaktívna 

modalita bola veľmi nutná, pretože nám umožnila, aby sme obnovili všetky 

vyčerpané energie, ktoré si vynaložil na vyššie zmienené úsilie. 

Niekedy, aby sa dosiahol tento cieľ, je nutné umožniť fyzickú chorobu vášho tela, 

aby sa uviedlo do stavu úplného pokoja a nečinnosti. Vo vašom ľudskom živote je 

to veľmi často jediný spôsob, ako možno dosiahnuť obnovenie duchovných a 

duševných energií, s následným nárastom fyzických energií. Inak by ste boli 

naďalej aktívni až do bodu úplného kolapsu. Problémom tejto situácie je to, že keď 

pracujete intenzívne na iných úrovniach, spotrebujúc všetky svoje energie niekde 

inde a na niečo, čo nie je ani z vášho sveta, ani si to vedome neuvedomujete, čiže 

keď si neuvedomujete, že vaše duchovné a duševné energie sú v značnej miere 

vydávané niekde inde, necítite, že sa vaše energie vyčerpávajú. Pokračujete teda vo 

svojich aktivitách bez toho, aby ste si uvedomovali, že na ne zostáva veľmi málo 

nutných a potrebných energií. V takých prípadoch zasahujeme my, tým, že 

umožníme, aby vaše fyzické telo prechodne ochorelo, aby vám bolo znemožnené 

pokračovať v akomkoľvek type aktivít, ktoré by mohli viesť k vášmu kolapsu a 

možno dokonca k fyzickej smrti. 
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Ak dôkladne analyzuješ vonkajšie udalosti minulých dvoch týždňov, všimneš si, 

koľko nezvyčajných vecí sa odohrávalo dokonca na vašej planetárnej úrovni. A 

nemáš absolútne potuchy, koľko rozhodujúcich a dôležitých vecí sa odohrávalo na 

ostatných úrovniach! Pozri, čo sa stalo napríklad vo vojne NATO s Juhosláviou. 

Pozri, aké manipulujúce udalosti nasledovali po skončení bombardovania. Ruskí 

renegáti spoločne so srbskými renegátmi priviedli svojím impulzívnym, 

ctižiadostivým a jednostranným rozhodnutím vstúpiť do Kosova, bez akéhokoľvek 

ohľadu na výsledok takého nebezpečného a bláznivého ťahu, celé ľudstvo veľmi 

blízko k totálnej skaze. Súčasne, kosovskí a albánski renegáti nie sú ochotní 

dodržiavať dohodu všetkých zaangažovaných o odzbrojení, čo naďalej ohrozuje a 

brzdí takzvaný mierový proces. 

Všetky tieto udalosti sú výhradnými súvzťažnosťami udalostí a dianí, ktoré sa 

odohrávajú na ostatných úrovniach pseudo-bytia a pseudo-existencie v občianskej 

vojne pseudo-tvorcov a rôznych frakcií renegátov. Pretože všetky tvoje energie idú 

do podpory pseudo-tvorcov a pretože sa v tomto procese odohráva veľa 

nepredstaviteľných, mätúcich, spletitých, manipulujúcich, súťaživých a 

neočakávaných zvratov, vyžadovali si oveľa väčšiu mieru tvojho angažovania sa, 

než by tomu bolo inak. Táto situácia viedla k takmer úplnému vyčerpaniu tvojich 

energií, bez toho, aby si si to uvedomil. Aby sa zabránilo tvojej možnej smrti, 

dovolil Som, aby si upadol do stavu pokušenia, čím tvoje fyzické telo prechodne 

ochorelo, kým sa opätovne nedobili všetky tvoje duchovné a duševné energie, 

následne opätovne dobijúc tvoje fyzické energie. 

Prečo hovorím, že Som ti umožnil upadnúť do pokušenia? Celá táto situácia sa 

využíva aj na ilustráciu a demonštráciu niečoho duchovne veľmi dôležitého a na 

získanie niektorých rozhodujúcich a významných ponaučení. Ako si pamätáš zo 

Sedemdesiateho Druhého Dialógu, jasne ste tam boli varovaní, že zakrátko budete 

vstupovať do nezvyčajnej a nebezpečnej fázy súčasného stále pokračujúceho 

posunu, ktorá môže niektorých z vás, a možno vás všetkých, dostať do stavu 

pokušenia. Jedna forma tohto pokušenia, tretia, medzi mnohým iným naznačovala, 

že môžete byť pokúšaní tak, že vám bude zle alebo ochoriete a že nech budete 

akokoľvek prosiť o pomoc, aby sa urýchlil proces uzdravovania alebo zbavovania 

vás vášho nepríjemného stavu, budete cítiť, že žiadna pomoc neprichádza, a preto 

budete musieť zažiť celý priebeh tej choroby tak, ako to stanovuje jej charakter. 

Hovoríme tu teda v podstate o dvoch odlišných aspektoch celého tohto zážitku. 

Prvý aspekt sa týka vašej nevedomej účasti na všetkých udalostiach, ktoré sa 

odohrávajú a budú odohrávať na ostatných úrovniach. Všetky si vyžadovali a budú 

vyžadovať vaše osobné a individuálne duchovné, duševné a fyzické energie. Vy 

všetci ste súhlasili s tým, že ich dáte k dispozícii tým úrovniam. Ako vieš, vaše 

zapojenie sa do tých úrovní sa vo väčšine prípadov odohráva bez vášho vedomého 

uvedomenia. Úplne súčasne je a bude táto situácia prostredníctvom vašich 

vlastných osobných a individualizovaných zážitkov využívaná aj na získanie 

niektorých dôležitých ponaučení na externých alebo vonkajších úrovniach planéty 
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Nula a na získanie niektorých dôležitých ponaučení o charaktere pokušení. Tento 

aspekt vždy je a bude k dispozícii vášmu vedomému uvedomeniu, aby sa tú lekciu 

mohli naučiť všetci zaangažovaní, vrátane vás osobne. 

Čo sú pokušenia a kto alebo čo je pokušiteľom a ako a prečo jedinec upadá do 

stavu pokušenia? Toto je to, čo sa potrebujete dozvedieť v tomto časovom bode. 

Ak by ste dôkladne analyzovali prirodzenosť ľudského života, potom by ste museli 

usúdiť, že jedným z hlavných dôvodov jeho pseudo-bytia a pseudo-existencie, aj 

keď nie jediným, je to, aby bol javiskom, na ktorom by sa mohol manifestovať 

charakter všetkých typov pokušení. V tejto jednotlivej konotácii môžete povedať so 

značnou mierou istoty, že každý, kto súhlasil alebo bude súhlasiť so vstupom do 

ľudského života, automaticky súhlasil alebo bude súhlasiť s tým, že vstúpi do stavu 

nepretržitého pokušenia. V tomto jednotlivom zmysle môžete povedať, že ľudský 

život nie je ničím iným než stavom pokušenia. 

Prečo je to tak? Ak zvážite všetky faktory, za ktorých došlo k škodlivému 

uskutočneniu sa negatívneho stavu a jeho finálneho produktu — ľudského života 

— potom si jasne všimnete, že na základe samotnej svojej prirodzenosti si neustále 

vyžaduje nejaký druh posilňovania, aby efektívne a úspešne pokračoval vo svojom 

pseudo-živote. Ako je udržiavaný pseudo-život negatívneho stavu? Medzi inými 

vecami tak, že svojim nasledovníkom a spoluúčastníkom neustále ponúka niečo, čo 

by bolo lákavé a žiaduce, čo by ich držalo v pazúroch jeho pseudo-života. Inými 

slovami, pokúša ľudí, aby robili niečo, čo by ich držalo v negatívnom stave. A 

pretože negatívny stav je zakorenený vo všetkých zlách a lžiach, pokúša ľudí, aby 

robili niečo, čo by bolo zlé a lživé. Ak to robia na nepretržitom základe, zostávajú 

v negatívnom stave. Týmto faktorom je jeho pseudo-život zachovávaný dovtedy, 

kým to robia. Keby to prestali robiť, negatívny stav by nemohol príliš dlho prežiť. 

Toto je dôvod, prečo sme vyššie uviedli, že negatívny stav a jeho ľudský život je v 

stave neustáleho pokušenia. 

Táto situácia je však v určitej miere falošná. Falošným dojmom je fakt, že 

každému, kto je pokúšaný, sa to javí tak, akoby to pokúšanie prichádzalo od 

niekoho alebo niečoho tam vonku. Realitou tejto záležitosti je však to, že aby ste 

boli účinne pokúšaní, musíte sa otvoriť tomuto pokušeniu, aby sa dostavilo. Súc v 

ľudskom živote, dokonca aj Ja som sa musel otvoriť, aby Som bol pokúšaný 

diablom a Satanom. Inak by Som nemohol byť pokúšaný. Jedným bodom Mojej 

potreby byť pokúšaný bol fakt, že to bol jediný spôsob, ako sa dostať do priameho 

kontaktu s negatívnym stavom za účelom zhromaždenia všetkých jeho skúseností. 

Takže, čo vám hovoria tieto fakty? Hovoria vám, že to vy sa vystavujete 

akémukoľvek pokušeniu, svojimi úmyslami, motiváciami, myšlienkami, pocitmi, 

postojmi, správaním, očakávaniami, vierou či čímkoľvek, čo máte. Akýkoľvek 

nevhodný obsah alebo konotácia ktoréhokoľvek z nich otvára dvere pokušeniu, aby 

vstúpilo. Avšak, v ľudskom živote — kvôli samotnej jeho prirodzenosti byť vo 
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vonkajšku — je všetko v tomto ohľade vnímané tak, akoby akékoľvek pokušenie 

prichádzalo z vonka, v tomto prípade od diabla alebo Satana. 

Ako si pamätáte z 26. kapitoly Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista, bolo tam 

naznačené, že Stará Modlitba Pána, aby odzrkadľovala tento faktor externalizácie, 

umožnila ľuďom, aby vnímali, že Ja som Ten, Kto ich uvádza do pokušenia (,a 

neuveď nás do pokušenia‘). Na druhej strane, aby sa veci uviedli na správnu mieru, 

toto klamné vnímanie bolo napravené v Novej Modlitbe Pána Ježiša Krista, ktorá 

naznačuje, že vy ste tí, kto sa sám uvádza do pokušenia (,nenechaj nás uviesť sa do 

žiadneho pokušenia‘). Dôvod týchto rozdielov bol vysvetlený v tej kapitole. Preto 

vás na ňu odkazujem — ak si to želáte a ak máte záujem osviežiť si svoju pamäť. 

Dôležitým faktorom, ktorý si v tomto ohľade treba uvedomiť, je to, že hoci 

pokušenia prichádzajú od niekoho či od niečoho, je úplne na každom jednotlivcovi, 

či na neho/ňu budú mať nejaký účinok alebo či bude na ne reagovať takým 

spôsobom, ktorý by im otvoril dvere, aby do toho jedinca prenikli. Ako z týchto 

faktov vidíte, kľúče k dverám k sebe samému sú vo vašich rukách. Pretože vy máte 

kľúče, vy ste nakoniec zodpovední za to, či to pokušenie bude mať nad vami 

nejakú moc. 

Vezmime si pár príkladov, aby sme si túto situáciu vysvetlili. Najprv si pohovorme 

o tvojej vlastnej, osobnej skúsenosti v tomto ohľade, Peter. Aj keď bolo nutné 

umožniť toto pokušenie, aby bolo tvoje fyzické telo uvedené do stavu prechodnej 

choroby za účelom opätovného dobytia tvojich osobných duchovných, duševných a 

fyzických energií, napriek tomu bola tá situácia plne využitá aj na demonštrovanie 

toho, ako si sa ty sám uviedol do stavu toho pokušenia. Pamätáš si, čo 

predchádzalo tvojmu ochoreniu? 

Peter: Premýšľal som a takmer som sa mučil neistotou ohľadom obsahu 

Apokalypsy v Biblii, pochybujúc, či je Tvoje Nové Zjavenie vo všetkých svojich 

aspektoch pravdivé a či skutočne prichádza od Teba, alebo či to nie som ja a moja 

bláznivá arogancia, ktorá činí také nepodložené a nedokázateľné vyhlásenia. 

Pán Ježiš Kristus: Presne tak, Peter. Pozri, čo sa tu stalo. Minulý pondelok (7. 

júna 1999) si stále hĺbal o obsahu Apokalypsy. Napriek faktu, že bolo v Mojom 

Novom Zjavení pri početných príležitostiach jasne vysvetlené, prečo bolo nutné 

použiť negatívny jazyk na opis všetkého, čo je zaznamenané v tej knihe, a napriek 

faktu, že vám bolo pri mnohých príležitostiach poskytnuté vysvetlenie ohľadom jej 

obsahu, niečo ťa podpichovalo ohľadom jej obsahu, a najmä ohľadom všetkého, čo 

bolo doposiaľ zjavené o jej význame. Impulzívne si v ten jednotlivý deň vzal ruskú 

Bibliu, ktorú má Ľudmila, a na jedno sedenie si si opätovne prečítal celú tú knihu 

od prvého verša prvej kapitoly až po posledný verš kapitoly 22. Po jej dočítaní si sa 

takmer zhrozil nad tým, aký bol obsah tej knihy brutálny, bezohľadný a odporný. 

Súčasne si upadol do stavu bolestných pochybností a depresie ohľadom veľkej 

možnosti, že celé tvoje vysvetlenie všetkého, čo je obsiahnuté v Mojom Novom 
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Zjavení, by mohlo byť nepravdivé a že ťa preto bude čakať hrozný trest a odplata 

spôsobom, akým to naznačuje doslovný zmysel Apokalypsy. 

Ak dôkladne analyzuješ celú situáciu, ktorá sa v ten deň odohrala, všimneš si 

negatívnu reťazovú reakciu, vedúcu od jedného negatívneho stavu tvojej mysle k 

druhému. Po pochybovaní o pravdivosti Nového Zjavenia si začal pociťovať vinu 

ohľadom jeho transmisie. Potom si pocítil vinu ohľadom toho, že nie si schopný žiť 

podľa očakávaní princípov Môjho Nového Zjavenia. Podľa tvojho osobného 

názoru si si myslel a cítil, že nežiješ a nepraktizuješ to, čo učíš a o čom kážeš iným. 

Potom si cítil rozpaky, vinu a nehodnosť kvôli tomu, ako veľa úsilia, peňazí a 

energií vynaložili Ľudmila a Viktor na teba a ako dobre sa o teba starali, poskytnúc 

ti všetko predstaviteľné aj nepredstaviteľné, aby ti život v Moskve, v Rusku, učinili 

veľmi pohodlným, príjemným, radostným a produktívnym. Takže, čo sa tu v 

skutočnosti stalo? Svojimi škodlivými pocitmi a postojom v tomto ohľade, Peter, si 

sa uviedol do pokušenia. Vďaka týmto škodlivým stavom tvojej mysle si otvoril 

dvere tomu pokušeniu, aby do teba preniklo. Následne si začal prejavovať všetky 

symptómy svojej choroby. 

Čo tu teda máme? Po prvé, táto situácia dokazuje, že ľudský život, ako aj 

negatívny stav ako celok sú stavom neustáleho pokušenia. To znamená, že život v 

negatívnom stave nie je ničím iným než pokušením. Po druhé, aby akákoľvek 

forma pokušenia mala na vás vplyv, vy sami musíte otvoriť dvere svojej mysle, aby 

mohlo do vás preniknúť a spôsobiť vo vašej duchovnej, duševnej a/alebo fyzickej 

sústave pohromu či podobné niečo. Inými slovami, nemôžete byť pokúšaní, pokiaľ 

sa do pokušenia sami neuvediete svojimi vlastnými zlými postojmi, myšlienkami, 

pocitmi, emóciami, úmyslami, motiváciami, správaním, vzťahmi či čímkoľvek, čo 

máte. Takže, ako bolo uvedené vyššie, len vy sami môžete byť zodpovední za stav 

vášho pokušenia, nikto iný. 

Jedným z hlavných dôvodov, prečo bolo dovolené, aby došlo vo vašich životoch k 

takým pokušeniam, je to, aby ste dostali spätnú väzbu ohľadom toho, čo je v stave 

vašej mysle nesprávne. Ak vás váš životný štýl alebo stav vašej mysle a psychiky 

uvádza do pokušenia, potom vám z toho plynúca nepríjemnosť a utrpenie hovoria, 

že je s vaším životom a so spôsobom, ako ho žijete, niečo v hroznom neporiadku. 

V tomto zmysle možno akékoľvek pokušenie ponímať tiež tak, že vám poskytuje 

príležitosť, aby ste napravili svoje cesty a aby ste udržiavali svoje duchovné a 

duševné dvere zatvorené, aby ste boli v budúcnosti uchránení od toho, aby ste sa 

uviedli do stavu pokušenia. Ako vidíte z tohto aspektu významu pokušenia, 

čokoľvek negatívne môže byť využité na nejaký pozitívny cieľ. Keď stále cítite, že 

ste v stave nepretržitého pokušenia, keď jasne spochybňujete svoju vlastnú myseľ a 

podobne, môžete si začať myslieť, že je možno niečo v neporiadku s celým vaším 

životným štýlom a postojom. Ak dospejete do tohto bodu, dá sa vám príležitosť 

učiniť odlišnú voľbu a zmeniť sa. A pre toto dovoľujem, aby došlo k pokušeniam v 

životoch každého, kto žije na planéte Nula a v negatívnom stave všeobecne. 
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Nanešťastie, ľudský spôsob života, ktorý prirodzene tiahne k tomu, aby všetko 

externalizoval, na základe samotnej svojej prirodzenosti vyhľadáva dôvod pre 

svoje nepriaznivé položenie nie vo faktoroch stavu a procesu vnútrajška každého, 

ale v stave jeho vonkajška. Preto hľadajú zdroj akejkoľvek nepriazne, ktorá sa 

odohráva v ich životoch, ako je napríklad choroba alebo podobné veci, nie v stave 

svojej mysle, ale v stave nejakého vonkajšieho fenoménu. Dobrý príklad tohto 

faktu možno nájsť v tom, ako ľudia pripisujú vonkajším javom niečo, čo tie 

samostatne a samé osebe nemajú. Vezmi si napríklad ľudský strach z prievanu. Ak 

je okno vo vašej miestnosti otvorené a vonku je trochu vetristo, ponáhľajú sa 

zatvoriť okno alebo sa vyhnúť priamemu pobytu v prievane. Prečo? Pretože veria, 

že tým, že sa vystavia tomu prievanu, môžu ochorieť na bežnú nádchu alebo nejakú 

inú chorobu. A predsa, ako dobre vieš, Peter, neexistuje žiadny, ani najmenší 

duchovný, ba ani objektívny vedecký dôkaz, podoprený rozsiahlym lekárskym 

výskumom v USA, ktorý by potvrdil tento falošný predpoklad. Pretože je však táto 

nepravda, ako aj početné ďalšie podobného charakteru, zvečňovaná po tisícročia 

počas celej histórie ľudstva, je takmer zakódovaná v ich génoch. To činí ich vieru v 

také fenomény nevyvrátiteľnou a nezmeniteľnou. Samozrejme, ako vieš, v prípade 

vetra alebo prievanu z vetra je pravdou presný opak: Pohyb vzduchu v 

miestnostiach vášho domu, ktorý nastáva na základe momentu tohto prievanu, 

vynáša všetky nečistoty z nich von a čistí vzduch, ozdravujúc ho. Uzavreté 

miestnosti s nepohybujúcim sa vzduchom bývajú zatuchnuté a znečistené, 

poskytujúc oveľa väčšiu príležitosť všemožným mikróbom, choroboplodným 

zárodkom a vírusom či čomukoľvek, čo tam máte v takej hojnosti, aby to 

aktivovalo vašu chorobu kvôli vášmu nesprávnemu postoju a falošnému systému 

viery. Ako vidíte z tohto príkladu, ľudia pripisujú vonkajším fenoménom, ako 

napríklad vyššie zmienenému prievanu, niečo, čo nevlastnia alebo čo nemajú. V 

tomto prípade to nie je prievan z vetristého dňa, čo spôsobuje, že ľudské telo 

ochorie, ale ich strach z prievanu. Je to rozpoloženie ľudskej mysle, ktoré 

umožňuje, aby sa to stalo. Inými slovami, tým, že majú tento strach a premietajú ho 

do prievanu, uvádzajú sa do pokušenia, otvoriac dvere negatívnemu stavu, aby do 

nich prenikol a spôsobil ich nepriaznivý stav. 

Ako vidíte z tohto príkladu, jedným z dôvodov, prečo bola ľudská prirodzenosť 

štruktúrovaná takým spôsobom, aby vyhľadávala akékoľvek príčinné faktory 

čohokoľvek, čo sa týka ich stavu — nech by bol akýkoľvek — vo vonkajšku alebo 

vo vonkajších javoch, je to, aby mali ľudia ohromné ťažkosti so zisťovaním 

falošnosti tejto situácie. Keby bolo pre ľudí príliš jednoduché objaviť pravdu o 

tejto veci, negatívny stav, pokiaľ ide o ľudí, by mal veľmi malú šancu ujať sa v ich 

životoch. V tom prípade by sa ľudia zriedka, ak vôbec, uviedli do nejakého 

pokušenia. Keby to bolo tak, nakoľko je negatívny stav, medzi mnohými inými 

vecami, stavom pokušenia, a keďže by nebol schopný nikoho viac pokúšať, 

atrofoval by v ničotu. 
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Preto, keď si raz ľudia uvedomia pravý zdroj svojich problémov a prestanú hľadať 

ich zdroj vo vonkajších javoch, a keď si raz uvedomia, že majú kľúč ku všetkému, 

čo sa odohráva v ich životoch, prijatím pravdy o tejto veci sa už viac nebudú 

uvádzať do pokušenia. Tým odstránia negatívny stav zo svojich životov. A toto 

bude jedna z mnohých možností voľby, ku ktorej budú ľudia vedení za účelom ich 

konečného spasenia z ich prekliateho postavenia a prirodzenosti. Môžem ťa uistiť, 

Peter, že uskutočniť tento skutok nebude ľahká úloha. Zmeniť ich falošný systém 

viery, na ktorom tak zúfalo lipnú a do ktorého vkladajú tak veľa nádeje a úsilia, 

bude trvať dlho, veľmi dlho. Ale tak či onak sa to uskutoční, a uskutoční sa to 

najvhodnejším a najúčinnejším spôsobom. A toto je všetko, čím Som dnes chcel 

prispieť, Peter. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za toto vysvetlenie a spresnenie. Je ešte niečo, o 

čom by Si dnes chcel hovoriť? 

Pán Ježiš Kristus: Dnes nie, Peter. Ak vznikne potreba niečo dôležité vám 

oznámiť, kým budeš ešte v Moskve, v Rusku, intuitívne budeš vedieť, že 

potrebujeme zaznamenať ďalší Dialóg. Zatiaľ sa maj dobre. 
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Osemdesiaty Siedmy Dialóg 
 

15. júna 1999, Moskva, Rusko 

 

Peter: Dnes len kontrolujem, aby som zistil, či je niečo, o čom by Si chcel hovoriť; 

možno nejaké ďalšie hodnotenie duchovného významu chaosu, zmätku a 

nestability či čohokoľvek, čo sa ustálilo potom, ako NATO prestalo bombardovať 

Juhosláviu. Okrem toho, dnes ráno sa mi v mysli náhle vynorila zaujímavá otázka 

ohľadom duchovných dôvodov, prečo európske národy, ako aj Spojené štáty, súc 

všetky takzvanými kresťanskými národmi, držali a držia stranu moslimom v ich 

vojne so Srbmi v Bosne, a teraz s Albáncami v Kosove? Z nášho typického 

ľudského hľadiska to nedáva žiadny zmysel. Samozrejme, než odpovieš na moju 

otázku, pokorne sa Ťa pýtam, či nemáš najskôr Ty niečo, čím by Si prispel. 

Pán Ježiš Kristus: Hoci mám dnes ráno skutočne o čom diskutovať, uprednostnil 

by Som, aby sme hovorili najskôr o tvojej otázke, Peter. Je to zaujímavá otázka, 

pretože sa dotýka niečoho, čo bolo starostlivo naplánované a o čom rozhodli všetci 

zaangažovaní vo Veľkej Aliancii, ktorá sa vytvorila, ako vieš, Peter, predovšetkým 

za účelom porážky renegátov a ich rôznych početných frakcií. Ako si si vedomý, 

tieto frakcie bojujú aj navzájom, o svoj vlastný priestor moci, kontroly a nadvlády. 

Ich vlastné vnútorné rozbroje značne komplikujú celú situáciu. Schopnosti, vývoj, 

dômyselnosť, strategické postupy a pseudo-duchovné nástroje, využívané pri 

týchto vnútorných rozbrojoch rôznymi početnými frakciami renegátov, majú veľmi 

rozdielne úrovne. Na stupnici ich možno charakterizovať od najnižších až po 

najvyššie — akoby niektoré boli na najnižšej úrovni, niektoré na rôznych 

úrovniach medzi tým, a niektoré na najvyššej úrovni. Pozerajúc sa na túto situáciu 

z tohto hľadiska, môžeš sa presvedčiť, že pri hodnotení prístupu, ktorý je potrebné 

zaujať pri zaoberaní sa touto vážnou situáciou, musíš brať do úvahy tie frakcie 

renegátov, ktoré reprezentujú najväčšie nebezpečenstvo pre vec pseudo-tvorcov, 

ako aj pre našu vec konečnej eliminácie negatívneho stavu. 

Nuž, ako vieš, Peter, všetky tieto veci sa odohrávajú na tej úrovni pseudo-dimenzií 

Zóny Vymiestnenia, kde sú v súčasnosti umiestnení pseudo-tvorcovia, ako aj na 

úrovni pseudo-dimenzií, kde sú umiestnené rôzne frakcie renegátov. Prostriedky, 

spôsoby a štýly, pomocou ktorých prebieha tento pseudo-duchovný boj a vojny, sú 

čisto duchovnej, respektíve pseudo-duchovnej povahy. Keď sú však premietnuté na 

planétu Nula do rôznych národov, ktoré sú v súvzťažnej pozícii k pseudo-tvorcom 

a k rôznym početným frakciám renegátov, nadobúdajú formu typického ľudského 

spôsobu vedenia vojen, ktoré sú im v súčasnosti k dispozícii počas súčasného 

technického rozvoja a priemyselného ,pokroku‘ v tomto ohľade. 

Takže, ako nás táto situácia môže doviesť k odpovedi na tvoju otázku, Peter? Z 

typického ľudského hľadiska by sa zdalo úplne logické očakávať, že kresťanské 

európske krajiny a Spojené štáty budú prirodzene držať stranu svojim vlastným 
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kresťanským bratom, ktorí bojujú s moslimami alebo s nasledovníkmi islamu. Ako 

si si však vedomý, Peter, nie je to tak. Pre väčšinu z vás to bola záhada zvlášť z 

hľadiska faktu, že, koniec koncov, prívrženci islamských náboženstiev sú otvorene 

zameraní na vyhladenie všetkých kresťanov, alebo vlastne všetkých ostatných, 

ktorí sú podľa ich názoru neveriaci. Toto vám nedáva žiadny zmysel. 

Ak sa však na celú túto situáciu pozriete z duchovného hľadiska, tak, ako sa v 

tomto ohľade majú veci v duchovnom alebo pseudo-duchovnom svete, 

nadobudnete úplne iné chápanie potreby poskytovať podporu moslimom, v tomto 

prípade proti vašim vlastným takzvaným kresťanským ,bratom‘. Pri hodnotení sily, 

dômyselnosti, postavenia, schopností, pseudo-duchovného pokroku a všetkého 

ostatného každej jednotlivej frakcie renegátov bolo určené, ktorá frakcia renegátov 

predstavuje najväčšie a najvážnejšie nebezpečenstvo pre pozitívny stav, pre vec 

pseudo-tvorcov a pre proces konečnej eliminácie pseudo-života negatívneho stavu. 

V procese tohto dôležitého hodnotenia a následného naplánovania stratégií porážky 

renegátov ako celku bola vypracovaná hierarchia alebo stupnica, ktorá odzrkadľuje 

stupeň tohto nebezpečenstva, od najmenšieho stupňa nebezpečenstva až po jeho 

najväčší stupeň. 

Nanešťastie pre vaše postavenie, najnebezpečnejšou frakciou renegátov pre našu 

vec sa ukázala byť tá, s ktorou v súčasnej dobe súvzťažia Srbi. Kvôli tomu bolo 

nielen nevyhnutné, ale aj veľmi rozhodujúce a životne dôležité sústrediť sa najskôr 

na porážku tejto jednotlivej frakcie. Na vašej planéte sa táto situácia odrazila v 

pripojení sa síl Spojených štátov a krajín NATO k tej frakcii renegátov, ktorá 

súvzťažila s bosenskými a kosovskými moslimami. 

Ak pozorne porovnáte celkovú dômyselnosť, inteligenciu, schopnosti, priemyselný 

,pokrok‘, technologický pokrok a všetky podobné vojenské a ekonomické činitele 

napríklad Srbov a zmienených moslimov, všimnete si nápadné rozdiely. Srbi sú 

oveľa pokročilejší vo všetkých aspektoch svojho vývoja a životného štýlu než 

moslimovia. Moslimovia sú oveľa primitívnejší, obmedzenejší, zaostalejší, 

nedômyselnejší a divší vo všetkých aspektoch svojho života než Srbi. Preto sú Srbi, 

alebo tá frakcia renegátov, s ktorou súvzťažia, oveľa nebezpečnejší na tejto 

križovatke odvíjajúcich sa udalostí než moslimovia. Nie je to vôbec tak, že by 

moslimovia boli lepší, záslužnejší, alebo podobne, než Srbi. V skutočnosti sú v 

určitom smere rovnako skazení, rovnako zlí, rovnako vražední a deštruktívni, ba 

mnohokrát ešte viac, než Srbi. O to však nejde. Ide o to, že frakcia renegátov, s 

ktorou v tomto časovom bode súvzťažia Srbi, je schopná oveľa účinnejšie vyvolať 

ohromnú pohromu a skazu v štruktúre pseudo-stvorenia a Stvorenia než rôzne 

početné frakcie, s ktorými súvzťažia moslimovia. 

Preto bolo na tejto križovatke občianskej vojny nutné sústrediť sa najskôr na 

porážku tej frakcie renegátov, ktorá predstavuje pre všetkých najväčšie 

nebezpečenstvo. Vediac toto, po dôkladnej úvahe sa pseudo-tvorcovia rozhodli 

zamerať svoje úsilie v tomto ohľade na zvládnutie tej frakcie renegátov, ktorá 
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držala najsilnejšiu pozíciu medzi nimi všetkými. Táto frakcia je na vašej planéte 

reprezentovaná bosenskými a kosovskými Srbmi. A pretože Spojené štáty a všetky 

ostatné krajiny NATO sú pod nadvládou rôznych skupín pseudo-tvorcov, skupín, 

ktoré sú v súčasnosti vo Veľkej Aliancii, boli to ony, kto bol nútený odohrať vo 

vonkajšom znázorňovaní na planéte Nula — prostredníctvom súvzťažných 

faktorov celého usporiadania — všetky tieto udalosti, ktoré sa odohrávajú v 

ostatných dimenziách. 

Takže nech vás nevydesí alebo nerozruší nič, čo budete vidieť, počuť, alebo čo 

zažijete počas nasledujúcich mesiacov, či dokonca rokov, čo sa bude diať v tomto 

ohľade. Zmätok, chaos, násilie a všetko ostatné, čo sa deje v Kosove, nie je ničím 

iným než odzrkadlením stavu záležitostí, ktoré sa odohrávajú v dimenziách 

renegátov. 

Súčasne chcem, aby ste si uvedomili, že na základe svojho správania, postoja, 

vražedného pudu, nenávistnej intolerancie, vzájomného vyvražďovania tak 

moslimovia, ako aj Srbi na seba privodili potrebu trestu a odplaty. A pretože len 

členovia negatívneho stavu vykonávajú tento trest a odplatu, a pretože aj srbskí, aj 

kosovskí predstavitelia renegátov sú rovnako vinní z tých istých zločinov, sily 

negatívneho stavu ich využívajú, aby vykonali tento trest a odplatu. Takže, ako 

vieš, srbská frakcia bola prvá, ktorá prostredníctvom svojej ohavnej politiky 

etnických čistiek vykonala túto odplatu a trest na moslimoch za ich minulé 

ukrutnosti a ohavnosti, na čo moslimovia robia to isté Srbom za ich ukrutnosti a 

ohavnosti. Obidve frakcie práve znášajú dôsledky svojich zlých činov a skutkov. 

Preto vám radím to isté čo prednedávnom: Nedržte stranu ani Srbom, ani 

moslimom, ak sa tak rozhodnete na základe svojej vlastnej slobodnej vôle a voľby. 

Vy ste na strane Veľkej Aliancie, reprezentovanej NATO-m a Spojenými štátmi. 

Ony reprezentujú snahu potlačiť a uväzniť tie frakcie renegátov, ktoré v súčasnosti 

predstavujú najväčšie nebezpečenstvo pre našu vec. 

Vidím v tvojej mysli otázku, Peter, ohľadom postavenia ruských renegátov v 

súvislosti so všetkými týmito udalosťami a dianiami. 

Peter: Máš pravdu. Ruskí renegáti sú pre mňa tajomstvom. Zdá sa, že sú v tejto 

bláznivej hre divou kartou. 

Pán Ježiš Kristus: Sú, Peter. A preto nebyť ich súčasného biedneho 

ekonomického, priemyselného, technologického a celkového kolapsu a toho, s čím 

tento stav duchovne súvzťaží v ostatných dimenziách renegátov, Rusi by boli ešte 

nebezpečnejší než Srbi alebo to, s čím súvzťažia. Ruskí renegáti si veľmi dobre 

uvedomujú nebezpečenstvo pre ich celkovú nadvládu a deštrukciu pozitívneho 

stavu, keby pseudo-tvorcovia uspeli v potláčaní a uväzňovaní rôznych početných 

frakcií renegátov. Podkopáva to aj ich schopnosti a moc. Preto, ako vieš, Peter, táto 

frakcia renegátov od úplného počiatku zlostne odporovala všetkému, čo pseudo-
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tvorcovia podnikali proti tým frakciám — čo bolo reprezentované a ilustrované 

bombardovaním Juhoslávie NATO-m. 

Nemajúc žiadneho iného východiska, táto frakcia renegátov, reprezentovaná 

Ruskom, sa vo svojej bezmocnej neschopnosti čokoľvek s tým urobiť alebo 

zasiahnuť akýmkoľvek iným násilným spôsobom rozhodla svojím vlastným 

pokryteckým, svätuškárskym spôsobom hrať rolu mierových vyjednávačov. 

Skutočne si myslíš, že sa usilovali o nejaký mier, Peter? Mier, to bolo to posledné, 

na čo mysleli, ak naň vôbec mysleli. Namiesto toho zamýšľali čo najskôr zastaviť 

akékoľvek vojenské aktivity a bombardovanie alebo to, s čím súvzťažia v ich 

pseudo-duchovnej dimenzii, aby čo najviac obmedzili skazu tej frakcie renegátov, 

reprezentovanej na vašej planéte Srbmi, s ktorými boli ruskí renegáti vždy spojení 

v ich vzájomnej pseudo-duchovnej a inej únii. Chápeš, Peter, oni vedeli, že čím 

skôr budú schopní uspieť v zastavení bombardovania alebo toho, s čím súvzťažilo 

v iných svetoch, tým menej škody utrpia Srbi alebo tí, s ktorými súvzťažia, a tým 

viac moci a sily si zachovajú pre budúce potreby vo vedení vojny proti pseudo-

tvorcom a pozitívnemu stavu všeobecne. 

Kvôli silnému vzájomnému prepojeniu, ktoré existuje medzi ruskými a srbskými 

renegátmi, by úplná porážka jedných spôsobila značné oslabenie druhých. A 

naopak: ak by jedni uspeli v čo najrýchlejšom prerušení bombardovania alebo toho, 

s čím súvzťažilo, než by jedných alebo druhých úplne zničilo, tí druhí by si tiež 

zachovali svoju silu a moc pre budúce potreby v tomto ohľade. Môžem ťa uistiť, 

Peter, že ruskí renegáti nemali na mysli nič iné než to. Súčasne, a toto bolo pre nich 

veľmi dôležité, si na základe svojich snáh vyjednať mier ruskí renegáti udržali 

určitý prestíž zachovávajúci rešpekt všetkých ostatných národov na vašej planéte a 

tých, s ktorými všetky súvzťažia v ostatných svetoch. Tento chabý rešpekt zúfalo 

potrebujú, aby si udržali svoju nadvládu a moc voči ostatným frakciám renegátov. 

Potreba ruských renegátov zachovať si určitý stupeň moci a nadvlády, ako aj ich 

snaha zachovať si prestíž po kapitulácii Srbov, bola ilustrovaná a demonštrovaná 

zúfalým a nebezpečným, nikým neočakávaným ťahom ruskej armády premiestniť 

malý kontingent svojich vojsk, umiestnených v Bosne, do Kosova. Keby sa 

skutočne usilovali o pravý mier, nikdy by nepodnikli žiadny taký zúfalý ťah. V 

skutočnosti jediné, čo chcú, je zachovať pozíciu Srbov alebo to, s čím súvzťažia v 

duchovnej ríši, aby pseudo-tvorcovia a všetci členovia Veľkej Aliancie nezosilneli 

a nedosiahli totálne víťazstvo pri ich snahách zvládnuť renegátov a všetky ich 

rôzne početné frakcie. 

Samozrejme, Peter, je veľa ďalších veľmi dôležitých duchovných dôvodov, prečo 

nastala celá táto situácia v ostatných ríšach, odzrkadľujúca sa v udalostiach na 

vašej planéte. Tieto duchovné dôvody sú však, nanešťastie, nad akékoľvek 

chápanie vašej ľudskej mysle. Preto by ich poznanie predstavovalo pre vás 

všetkých a pre vaše poslania, ktoré máte odo Mňa, veľké nebezpečenstvo. Preto 

buďte spokojní s vysvetlením, ktoré máte k dispozícii a ktoré môžete plne 
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pochopiť. Vašou povinnosťou v tomto ohľade, a toto opakujem, je dať všetky svoje 

energie k dispozícii veci našej Veľkej Aliancie. Preto musíte byť nesmierne opatrní 

a nesmiete sympatizovať so žiadnou stranou renegátov, reprezentovaných na vašej 

planéte Srbmi, Kosovcami, Rusmi a mnohými inými, nezáleží na tom, ako veľmi z 

vášho typického ľudského hľadiska trpia, alebo ako sú akýmkoľvek spôsobom 

masakrovaní, ničení, vraždení či zabíjaní. 

Nezabúdajte ani na chvíľu, že všetci účastníci týchto ukrutností a ohavností 

všetkých zúčastnených strán súhlasili, že z nejakých veľmi dôležitých duchovných 

dôvodov odohrajú všetky tieto veci. Okrem toho nezabúdajte, že ste boli veľmi 

naliehavo varovaní, že renegáti a všetky ich frakcie so všetkými ich ohavnými 

aktivitami predstavujú najbesnejšiu, najukrutnejšiu, najopovrhnutiahodnejšiu, 

najbezohľadnejšiu a najhanebnejšiu tvár negatívneho stavu, po ktorej už neexistuje 

nič, čo by sa mohlo ilustrovať a demonštrovať ohľadom jeho prehnitej 

prirodzenosti. Nebuďte nervózni, keď budete počuť alebo vidieť vo vašej televízii, 

ako kosovskí moslimovia masakrujú Srbov alebo Srbi masakrujú a vypaľujú 

Kosovcov alebo kohokoľvek, pretože znervózňovaním sa týmito udalosťami 

mrháte na ne svoje vzácne energie, namiesto toho, aby ste vaše energie dávali k 

dispozícii našej veci. Pamätajte si to! Je to veľmi dôležité! V určitom zmysle by ste 

na základe vášho nevhodného postoja v tomto prípade mohli ľahko podporovať vec 

renegátov. Môžem vás uistiť, keďže neviete, čo všetko je do toho zaangažované za 

scénou v iných svetoch, že to nechcete robiť. 

A toto nás privádza k niečomu, o čom Som chcel dnes stručne diskutovať s vami 

všetkými. V podstate sa to týka životného štýlu, aký v súčasnosti uprednostňujete 

alebo akým žijete. Ide tu opäť o pokušenie. Avšak tentoraz to nie je pokušenie 

prostredníctvom choroby alebo nešťastia, alebo podobných faktorov, ale 

prostredníctvom vonkajšieho bohatstva, peňazí, materiálneho majetku a všetkého, 

čo sa ich týka. 

Ako si pamätáš, v jednom z predošlých Dialógov vám bolo spomenuté, že niektoré 

vyhlásenia, ktoré Som učinil počas Svojho Prvého Príchodu na vašej planéte, 

zaznamenané v Evanjeliách, neboli ani tak určené vtedajšej dobe, ako skôr tejto 

dobe, či dokonca budúcej dobe. Jedno také vyhlásenie, ktoré je veľmi aktuálne a 

aplikovateľné na túto dobu, a zvlášť na vás ako Mojich pravých reprezentantov, 

bolo zaznamenané v Matúšovi 6:19-21 a 6:33. V tom vyhlásení sa vám odporúča, 

aby ste si nezhromažďovali nijaké poklady na tejto planéte, kde ich ničia mole a 

hrdza a kde násilím vnikajú a kradnú ich zlodeji, ale namiesto toho si také poklady 

zhromažďujte v nebi, kde ich neničia ani mole, ani hrdza, ani sa tam nevlámu 

zlodeji a neukradnú ich. Pretože, kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce. Ale 

hľadajte najskôr Kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetky tieto veci vám 

budú pridané. Tieto dva texty parafrázujem. 

Rád by Som zdôraznil tentoraz slová „lebo kde je váš poklad, tam bude aj vaše 

srdce“. Ide tu o zvnútornenie si niečoho. Toto platí najmä ohľadom závislostí, 
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vlastníctva a upnutí sa. Čokoľvek, od čoho sa sami stanete závislí alebo na čo sa 

upnete, alebo čokoľvek, čo vlastníte ako svoje vlastné, má tendenciu zvnútorniť sa. 

Len čo sa to stane záležitosťou vášho vnútrajška, stáva sa to integrálnou zložkou 

vašej osobnosti a vašej celkovej prirodzenosti. Z toho dôvodu vaše srdce alebo 

vaša myseľ vo všeobecnosti, alebo celá vaša dispozícia, alebo všetko, čím ste a z 

čoho pozostávate, bude tiahnuť k vašim závislostiam, väzbám a vlastníctvu. Ak sa 

v tomto ohľade stanete príliš závislí alebo príliš upnutí napríklad k svojim 

externým materiálnym statkom alebo peniazom, uvádzate sa do nebezpečenstva 

straty náležitej duchovnej perspektívy svojho života a zmyslu pre priority vášho 

života. V tom prípade ste si nazhromaždili poklady, ktoré podliehajú hrdzi, 

požierajú ich mole, alebo ich kradnú zlodeji. Inými slovami, všetky vaše svetské 

poklady sa stávajú vlastníctvom negatívneho stavu. A pretože vaše srdce je tam, 

kde sú vaše poklady, rozhodnete sa nasledovať ich do negatívneho stavu, stanúc sa 

tak otrokom v jednom z jeho ,pohodlných‘ Pekiel, kde sa také poklady zmenia v 

ničotu alebo v neužitočný tovar. 

Aby ste sa vyhli takému strašnému osudu, odporúča sa vám, aby ste hľadali najskôr 

Kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko ostatné bude k nemu automaticky 

pridané. Hľadať Kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť znamená vidieť, 

akceptovať a zvnútorniť si fakt, že prioritou číslo jedna vášho života, to, ako 

chápete svoj život a ako sa naň pozeráte a ako si ho vážite, je jeho duchovný zreteľ 

a to, čo alebo kto je pravým zdrojom všetkých bohatstiev. Ak v záujme princípu 

obrátite všetku svoju pozornosť a snahu na tento duchovný zreteľ, pretože je 

správne to robiť, a ak hodnotíte všetky udalosti svojho života a život vo 

všeobecnosti z hľadiska duchovných faktorov ich výskytu, potom nájdete Pravdu 

— Mňa. Na základe toho faktora vám bude všetko, čo potrebujete vo všetkých 

ostatných aspektoch svojho života, automaticky pridané ako dôsledok správneho 

duchovného postoja a priorizácie všetkého vo vašom živote. Zvažujte faktor 

všetkého, čo potrebujete, a nie všetkého, čo chcete. Môžete chcieť veľa vecí, v 

skutočnosti a v pravej realite svojho života ich však nepotrebujete. Všetko, čo 

máte, všetko, čo vám je k dispozícii na každej križovatke a v každej fáze vášho 

života, je to jediné, čo potrebujete a čo si vyžadujete. Všetko ostatné, mimo toho a 

nad to, by z duchovného hľadiska prekážalo vášmu náležitému fungovaniu — 

nezáleží na tom, čo si myslíte a nezáleží na tom, nakoľko si myslíte, že by bolo 

dobré a prospešné mať to alebo vlastniť to. 

Preto je v tomto ohľade radou, aby ste nestrácali svoj čas a energie na túžby alebo 

fantazírovanie o tom, aby ste mali to či ono a ako by vlastnenie toho či onoho 

učinilo váš život pohodlnejším a znesiteľnejším. V skutočnosti, keby vám také veci 

mali byť v súčasnosti dané k dispozícii, ich vlastnenie by váš život skomplikovalo 

a učinilo neznesiteľnejším. 

Záležitosťou pokušenia je v tomto ohľade to, a toto sa týka všetkých Mojich 

predstaviteľov na planéte Nula, že sily negatívneho stavu sa budú s vyššie 

uvedeným cieľom pokúšať upútať všetku vašu pozornosť a všetky vaše životné 
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energie na získanie toho či onoho. Sily negatívneho stavu vás v súčasnosti 

zacieľujú úspešným odvádzaním vašej pozornosti a vašich duchovných, duševných 

a fyzických energií na niečo zbytočné a neproduktívne, ako je napríklad získavanie 

rôznych materiálnych statkov a podobných externých tovarov. Pokiaľ tu nie je 

náznak, že ich skutočne potrebujete a pokiaľ nie sú poskytnuté alebo nie sú k 

dispozícii všetky zdroje na ich získanie, môžem vás uistiť, že ich nepotrebujete. 

Skrytejšou, ale súčasne aj nebezpečnejšou formou pokušenia je v tomto ohľade to, 

keď vám sily negatívneho stavu šepkajú do ucha, že skutočne hľadáte najskôr 

Kráľovstvo Božie a Jeho Pravdu-spravodlivosť, zatiaľ čo realitou tohto je fakt, že 

to nerobíte kvôli nemu, ale kvôli tým ostatným veciam, ktoré by mali byť pridané k 

vašej snahe pri hľadaní toho Kráľovstva Božieho. V tomto prípade nenájdete ani 

Kráľovstvo Božie a Jeho Pravdu-spravodlivosť, ani žiadnu z tých ostatných vecí, 

ktoré sú k nemu pridané. Budete porazení vo všetkých smeroch. 

Prečo je to tak, že vám uvádzam do pozornosti také jasné veci v tejto jednotlivej 

dobe? A prečo je to tak, že vám pripomínam Svoje vyhlásenia spred takmer 

dvetisíc rokov? 

Ako vieš, predtým Som vás informoval, že situácia na vašej planéte a inde je veľmi 

vratká, nestála, nebezpečná a z vášho ľudského hľadiska nepredvídateľná. Všetky 

veci sú uvádzané do extrémneho stavu kondenzácie. Čím viac sa to deje, tým viac 

sa život okolo vás externalizuje, materializuje a stáva povrchnejším. Pravá 

duchovná perspektíva života sa buď úplne vytratila, alebo je tak skreslená a 

sfalšovaná, že nemá v pravom duchovnom význame čohokoľvek nijakú realitu. Za 

týchto podmienok sa život vo všetkých svojich aspektoch stáva pre vás, Mojich 

pravých predstaviteľov, veľmi nepohodlný a neznesiteľný. Vždy, keď uvažujete 

alebo keď vnímate takýmto spôsobom, pretože to má čisto negatívnu konotáciu 

(koniec koncov, nepohoda a bremeno sú negatívneho charakteru), na základe 

faktora týchto negatívnych myšlienok a pocitov otvárate silám negatívneho stavu 

dvere k svojmu vnútrajšku alebo k svojej mysli, aby vás pokúšali. Inými slovami, 

uvádzate sa tým do stavu pokušenia. 

Najzjavnejšou formou tohto pokušenia je túžba vlastniť určité materiálne veci, 

majetky, peniaze a akýkoľvek podobný vonkajší tovar, aby ste pomocou nich 

mohli eliminovať tieto negatívne myšlienky a pocity. Uvažovať tak je pseudo-

duchovnou tendenciou; teda, že ak žijete vo svete, ktorého šťastie a životná pohoda 

a všetko v ňom je založené na vonkajších činiteľoch, potom, aby ste si v istej viac-

menej pohodlnej miere tento život uľahčili a spríjemnili, potrebujete mať toľko 

vonkajších statkov, koľko je len možné. A toto je pasca. Zameraním všetkých 

svojich energií, myšlienok a snáh na ich získanie postupne stratíte pravú duchovnú 

perspektívu svojho života a následne podľahnete prísľubom negatívneho stavu. 

Inými slovami, stanete sa obeťou svojho pokušenia. 
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Môžem vás ubezpečiť, Peter a každý, kto číta tieto slová, že v súčasnosti sily 

negatívneho stavu vynakladajú maximálne úsilie, aby znehodnotili všetky zvyšky 

pozitívna a dobra, ktoré sú ešte stále prítomné na tejto planéte vo forme Mojich 

predstaviteľov a iných, aby eliminovali vo svojej doméne čokoľvek takej 

prirodzenosti. Toto úsilie z ich strany je zamerané na vašu opačnú konverziu — 

konverziu do negatívneho stavu polapením vás do pasce zaoberania sa takými 

externými, neduchovnými aktivitami nad a mimo rámec vašich každodenných 

potrieb. 

Ak by v tomto ohľade vo svojom úsilí uspeli, keby vás mohli takými prostriedkami 

pokúšať a keby ste mali podľahnúť takým pokušeniam, potom by na základe 

duchovného pravidla ,kde sú vaše poklady, tam bude aj vaše srdce‘ dosiahli svoj 

cieľ, pretože v tom prípade by ste na základe procesu zvnútornenia si všetkých 

svojich túžob, želaní, vlastníctva, väzieb a závislostí automaticky stáli na strane 

negatívneho stavu, stanúc sa jeho agentom. 

Dôvodom, prečo tieto fakty uvádzam do vašej pozornosti v súčasnosti, je to, že 

situácia teraz veľmi napomáha tomu, aby vo vašom živote dochádzalo k takým 

veciam. Toto je len pripomienka. Je dobrou politikou z času na čas si pripomenúť 

fakt, aby ste nikdy nehľadali žiadne prostriedky spásy v neduchovných, vonkajších 

faktoroch svojho života. Pokušenie, aby ste ich vyhľadávali v takých externých 

stavoch, bude veľké. Aby ste anulovali túto tendenciu, potrebujete nastoliť úplne 

odlišný spôsob života. Odporúča sa vám, aby ste každý deň viac a viac, takmer na 

nepretržitej báze, celú svoju pozornosť obracali k duchovným faktorom svojho 

života. Inými slovami, máte neustále hľadať Kráľovstvo Božie a Jeho Pravdu-

spravodlivosť — Mňa, aby mohlo byť nastolené vo vašom vnútrajšku, z ktorého by 

mohlo riadiť všetky aspekty vášho života od najvnútornejších, duchovných, k 

najzovňajším, externým, materiálnym, finančným a všetkým ostatným. 

Sústredením sa na Mňa a na Moje Nové Zjavenie — Kráľovstvo Božie a Jeho 

Pravdu-spravodlivosť (Ja Som Kráľovstvo a Moje Nové Zjavenie, v ktorom Som 

plne prítomný, je Mojou Pravdou-spravodlivosťou), budete mať úplne všetko, čo 

potrebujete, aby ste efektívne prežili na planéte Nula a aby ste uskutočnili svoje 

poslanie. 

Ak to budete robiť, vaše srdce bude v pravých pokladoch pozitívneho stavu, kde 

nič negatívnej povahy (zlodeji, hrdza a mole, atď.) nemôže ohroziť jeho vzácnosť a 

večnú použiteľnosť vo forme neustáleho duchovného pokroku, ktorý robí vaše 

poklady ešte vzácnejšími, ešte cennejšími a ešte nádhernejšími. 

Takže neuvádzajte sa do nijakého pokušenia prostredníctvom svojich nesprávnych 

alebo negatívnych myšlienok, pocitov, emócií, postojov, správania, vzťahov, túžob, 

želaní alebo chcení. Dajte ich všetky Mne a Ja sa o ne dobre postarám, ako aj o 

všetky vaše skutočné každodenné potreby. A toto je všetko, čím Som dnes chcel 

prispieť. Prajem ti príjemný a pokojný deň v Moskve, Peter. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za Tvoje spresnenie týchto dôležitých záležitostí. 
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Osemdesiaty Ôsmy Dialóg 
 

17. júna 1999, Moskva, Rusko 

 

Peter: Mám dojem, že by Si chcel pokračovať v predvčerajšej téme ohľadom 

záležitosti hľadania Kráľovstva Božieho a Jeho/Jej Pravdy-Spravodlivosti a 

ohľadom toho, ako je toto Tvoje vyhlásenie aplikovateľné na nás ako Tvojich 

predstaviteľov v súčasnosti. 

Pán Ježiš Kristus: Áno, Peter, máš pravdu. Dnes by Som v skutočnosti ani tak 

nechcel uvažovať o niečom novom a neznámom pre vás, ako skôr znovu zdôrazniť 

alebo zopakovať niektoré zrejmé fakty, ktoré boli zdôraznené veľakrát predtým. 

Potreba týchto zdanlivo zbytočných opakovaní je vo fakte, že každá jednotlivá 

doba, počas ktorej sa táto potreba stáva zrejmou, má z hľadiska svojho duchovného 

obsahu trochu inú konotáciu a význam. Ako vieš, v každej jednotlivej dobe existuje 

veľa aspektov a udalostí týkajúcich sa jej charakteru a povahy. Každý taký aspekt 

si vyžaduje svoju vlastnú interpretáciu a chápanie svojho významu a dôvodu, prečo 

sa manifestuje v každej jednotlivej dobe. Kvôli tomuto faktu, aby sa osvetlilo alebo 

aby sa do centra pozornosti uviedlo pravé chápanie toho, o čo všetko ide v každej 

dobe z hľadiska jej vlastného plynutia, je veľmi často nutné opätovne uviesť alebo 

zopakovať určité veci, ktoré už boli do vašej pozornosti uvedené niekoľkokrát 

predtým. Z duchovného hľadiska a z hľadiska potrieb každého jednotlivého 

časového rámca, ako tento plynie k svojmu naplneniu, sa na také opätovné 

vyhlásenia alebo zdôraznenia nepozerá ako na zbytočnosť, ale ako na nutné 

doplnenie jeho vlastného významu a náležitého chápania jeho pravej povahy a 

toho, prečo k tomu v každej jednotlivej dobe behom plynutia času dochádza. Kvôli 

tomuto faktu má význam všetkého, čo sa opätovne oznamuje alebo pripomína a to, 

ako sa to týka súčasného toku času v časopriestorovom kontinuu, trochu inú 

konotáciu, než to malo počas svojho prvého uvedenia, ako aj počas všetkých 

svojich následných opätovných uvedení, ktoré nasledovali po počiatočnom, prvom 

uvedení. 

Okrem problémov s pamäťou, ktoré všetci ako ľudia máte, je potrebné mať vždy na 

mysli tento fakt, aby ste neupadli do neustáleho sťažovania sa, že je v týchto 

Dialógoch a v knihách Môjho Nového Zjavenia vo všeobecnosti príliš veľa 

opakovania alebo zbytočnosti. Vaše problémy s pamäťou sú zrejmé. Koľkí z vás si 

pamätajú, o čom hovorí napríklad Tridsiaty Prvý Dialóg alebo ktorýkoľvek iný 

Dialóg? Môžete sa otestovať, aby ste videli, koľko si pamätáte. Na druhej strane, 

dôležité duchovné potreby takých opätovných opakovaní vám nie sú tak zrejmé 

ako vaše problémy s pamäťou, tieto potreby sú však ešte dôležitejšie, než 

osvieženie si vašej nevyrovnanej, nepresnej a nespoľahlivej pamäti. 
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Teraz, keď sme si to už povedali, môžeme prejsť k diskusii o záležitosti hľadania 

Kráľovstva Božieho a Jeho/Jej Pravdy-spravodlivosti a ako to aplikovať na súčasnú 

dobu na planéte Nula a v celej Zóne Vymiestnenia. 

Ako vieš, Peter, súčasná doba na vašej planéte a vo všetkých svetoch a pseudo-

svetoch, s ktorými jej rôzne regióny súvzťažia, je extrémne nepokojná, nestála, 

nebezpečná a chaotická. Akákoľvek vojna, nezáleží na tom, akého typu alebo čo a 

kto je v jej vedení zaangažovaný, vytvára tieto stavy. Z toho dôvodu je vašou 

samozrejmou reakciou na ne zmätok, neistota, hrôza, strach, obavy a podobné 

negatívne pocity, emócie, myšlienky, a dokonca správanie. Kvôli týmto 

nepriaznivým stavom vašej mysle a vášmu postaveniu existuje tendencia zabudnúť 

alebo ignorovať stav svojho vnútrajška a namiesto toho sa sústrediť na to, čo sa 

deje mimo vás, okolo vás a na vašej planéte vo všeobecnosti. Kvôli tejto situácii 

má teda vaša pozornosť sklon zamerať sa na udalosti, ktoré sa odohrávajú tam 

vonku alebo — podľa nášho predošlého vyjadrenia — na scéne, a nie za ňou. 

Táto tendencia vás, nanešťastie, účinne odvádza od toho, aby ste si osvojili pravý 

význam všetkých tých vonkajších udalostí — ako vyzerajú vo svojej pravej esencii 

a substancii alebo za scénou. Nebezpečenstvo tejto situácie alebo vášho 

zapodievania sa týmito vonkajšími udalosťami takým spôsobom, ako vyzerajú na 

scéne, je vo fakte, že vás to odvádza od pravdy a spôsobuje to u vás potrebu prijať 

zdanie ako pravdu. Inými slovami, nebudete mať iné východisko, než prijať 

ohľadom pravého významu všetkých takých udalostí skreslenia a úplné lži. 

Vidiac alebo vnímajúc všetky také udalosti podľa ich vonkajšieho zdania znamená 

vidieť ich alebo vnímať ich v ich neduchovnej konotácii. A pretože neduchovná 

konotácia ich významu a potreby ich objavenia sa je zavádzajúca, dostávate sa do 

pozície, o ktorú sa snaží negatívny stav, aby vo vás, nakoľko je to len možné, 

uchoval svoj názor, ktorý je úplne falošný a nevhodný. Na základe tohto faktora ste 

teda odvádzaní od svojej pozície Mojich predstaviteľov, stávajúc sa predstaviteľmi 

negatívneho stavu. 

Dobrým príkladom tohto faktora je to, ako niektorí z vás interpretujú a chápu 

udalosti točiace sa okolo Juhoslávie, Kosova, NATO, Ruska a každého na tejto 

planéte, kto je zaangažovaný v tejto špine, ktorú na vás privodili rôzne početné 

frakcie renegátov. Koľkí z vás skutočne zvážili duchovné činitele všetkého, čo sa 

týka tejto špiny? Niektorí z vás vidia len to, že Srbi masakrujú kosovských 

Albáncov a kosovskí Albánci Srbov; a že NATO ich bombardovalo, aby zabránilo, 

aby sa genocída rozšírila do nezvládnuteľných rozmerov. Kvôli tomuto 

nevhodnému pohľadu a chápaniu sa niektorí z vás pridávajú na niektorú stranu, 

podporujúc tým vec renegátov. Môžem vás uistiť, že renegáti by si nič viac 

neželali, než aby ste videli a chápali veci ich spôsobom — falošne, a nie 

skutočným, duchovným spôsobom. Tak by vás mohli držať v negatívnom stave, 

účinne podkopávajúc vašu rolu Mojich pravých predstaviteľov alebo 

predstaviteľov Môjho pozitívneho stavu. Buďte si vedomí tohto nebezpečenstva. 
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Ako bolo uvedené predtým, z pravého duchovného hľadiska sú všetky tieto 

vonkajšie udalosti odzrkadleniami duchovných bojov, ktoré sa odohrávajú v iných 

dimenziách a/alebo pseudo-dimenziách. Ich význam je úplne iný, než vidíte v ich 

vonkajšej manifestácii na planéte Nula. V duchovnej konotácii tých udalostí ide o 

zachovanie pseudo-života negatívneho stavu všetkými prostriedkami a spôsobmi, 

aké majú sily negatívneho stavu k dispozícii. Ide tu o predtým veľakrát zmienenú 

záležitosť extrémnej kondenzácie negatívneho stavu za účelom jeho nepretržitej 

sebazáchovy a pseudo-víťazstva aspoň na planéte Nula. 

Čo musíte v tomto ohľade pochopiť, je to, že súčasná situácia členov negatívneho 

stavu je taká, že v podstate bojujú o samotné svoje životy. V celom význame a 

chápaní zmyslu snaženia negatívneho stavu došlo k veľmi dôležitému posunu. S 

masívnou, v negatívnom stave nikým neočakávanou konverziou pseudo-tvorcov do 

pozitívneho stavu bolo nutné predefinovať a prehodnotiť účel pseudo-bytia a 

pseudo-existencie negatívneho stavu, ako ho ponímali jeho členovia a prívrženci. 

Spočiatku, krátko po prepustení pseudo-tvorcov, mali členovia negatívneho stavu 

veľmi veľkú nádej, že ich pseudo-život má reálnu šancu nielen pokračovať na 

neurčito, ale aj zvíťaziť a zabrať pozitívny stav. Spoliehali sa na veľmi zvláštne 

schopnosti, sofistikovanosť, prefíkanosť a moc pseudo-tvorcov, čo iným v 

negatívnom stave chýbalo. 

Ako by ste sa však cítili, keby vašimi nádejami v tomto ohľade otriaslo náhle 

uvedomenie, že pseudo-tvorcovia mali na mysli niečo úplne iné než nekonečné 

zvečňovanie pseudo-života negatívneho stavu? Chápeš, Peter, členovia 

negatívneho stavu boli do doby prepustenia pseudo-tvorcov držaní v úplnej slepote 

ohľadom pravého významu a účelu, prečo pseudo-tvorcovia aktivovali a uviedli do 

pseudo-pohybu pseudo-život negatívneho stavu. V skutočnosti boli všetci členovia 

negatívneho stavu, samozrejme, s výnimkou pseudo-tvorcov, držaní vo viere, že 

týmto účelom bolo prevzatie pozitívneho stavu, alebo aspoň nastolenie trvalého — 

do večnosti — životného štýlu, ktorý by sa diametrálne líšil od čohokoľvek, čo je 

obsiahnuté v pravom živote pozitívneho stavu. Táto lesť bola nutným opatrením, 

aby negatívny stav dostal príležitosť nastoliť sa. Nakoniec, keby ste od samého 

počiatku mali vedieť, prečo bolo dovolené, aby sa nastolil negatívny stav, zlyhali 

by ste v ilustrovaní a demonštrovaní niečoho, čo by sa nemalo nikdy zvoliť. V tom 

prípade by nemohla byť nastolená ani plnosť a kompletnosť života v pozitívnom 

stave, pretože nikto v pozitívnom stave by vôbec nevedel, čo si nezvoliť a aký 

nebyť. 

Z toho dôvodu musel byť pravý účel aktivácie negatívneho stavu doteraz utajený. 

Až po prepustení pseudo-tvorcov bol tento účel zjavený, na náhly šok všetkých 

členov negatívneho stavu. Určité aspekty tohto pravého účelu boli utajené aj pred 

členmi pozitívneho stavu, aby nebola kontaminovaná a anulovaná autentickosť a 

rýdzosť procesu poučenia. 
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Ako si pamätáš z predchádzajúcich zjavení, pravým účelom snahy pseudo-tvorcov 

pri aktivácii negatívneho stavu bolo predovšetkým hľadanie a stanovenie 

Absolútnej Pravdy. Ako tiež vieš, toto hľadanie a určovanie prebiehalo 

prostredníctvom objavovania a určovania toho, čo nie je Absolútna Pravda. 

Správne určenie tohto dôležitého duchovného a filozofického faktora bolo životne 

dôležité a rozhodujúce pre konečnú odpoveď na otázku, či je život možný a 

uskutočniteľný bez akéhokoľvek Boha — bezo Mňa a Mojich pravých duchovných 

princípov a či je taká vec ako Absolútna Pravda možná a či skutočne existuje. 

S týmto faktorom je spojené aj ďalšie tajomstvo, týkajúce sa potrieb uväznenia 

pseudo-tvorcov. Prečo bolo nutné podniknúť tento zdanlivo reštriktívny krok? K 

tomuto uväzneniu došlo, samozrejme, na základe predošlej dohody medzi Mnou a 

pseudo-tvorcami. Jedným z mnohých dôvodov tohto aktu (okrem toho, čo bolo o 

tejto potrebe zjavené predtým) bolo to, aby pseudo-tvorcovia vo svojej horlivosti 

dostať čo najskôr odpovede na svoju existenciálnu otázku nezničili predčasne 

ľudstvo na planéte Nula a aby Mi tým aktom nezabránili inkarnovať sa do 

ľudského života, aby Som mohol spasiť aj ľudí pred ich strašným osudom. Chápeš, 

Peter, pseudo-tvorcovia boli v skutočnosti pripravení zničiť ľudstvo krátko pred 

Mojím inkarnovaním sa, pretože jasne videli, že ľudia biedne zlyhali v poskytovaní 

im nevyhnutných odpovedí pri ich pátraní po Absolútnej Pravde. Dovtedy im už 

ľudstvo jasne poskytlo odpoveď, že ľudstvo nie je odpoveďou na ich otázku. A 

nielen to, ale zistili fakt, že ľudstvo, tak ako bola vyfabrikovaná jeho prirodzenosť, 

by bránilo tomuto hľadaniu a prekážalo by postupovaniu pri hľadaní Pravdy. Preto 

sa im ľudstvo vtedajšej doby v tomto ohľade plietlo do cesty. 

Aby teda poskytli príležitosť ilustrácii a demonštrácii niektorých ďalších aspektov 

negatívneho stavu kvôli poučeniu všetkých, pseudo-tvorcovia súhlasili s tým, že 

budú uväznení a odstránení zo scény, kým nebude vhodná doba. Počas ich 

uväznenia im bol poskytnutý čas, aby vychladli a prehodnotili všetko, čo sa 

dovtedy naučili a zažili. V priebehu svojho väznenia pseudo-tvorcovia naďalej 

skúmali rôzne možnosti voľby, pokúšajúc sa nájsť účinnejší spôsob, ako si 

zodpovedať svoju existenciálnu otázku. Je veľa ďalších vecí, ktoré robili počas tej 

doby, boli by však nad vašu ľudskú schopnosť chápania. 

Takže po prepustení pseudo-tvorcov, keď sa členovia negatívneho stavu, ako aj 

členovia pozitívneho stavu postupne a pomaly dozvedeli o pravom účele aktivácie 

negatívneho stavu, ako to bolo myslené od samého počiatku jeho aktivácie, čelili 

hroznej úlohe zmeniť účel svojho pseudo-bytia a pseudo-existencie. Pri masívnej 

konverzii pseudo-tvorcov do pozitívneho stavu začalo byť každému v negatívnom 

stave jasné, že je len otázkou času, kedy pseudo-život negatívneho stavu natrvalo, 

nadobro a navždy skončí svoje pseudo-bytie a pseudo-existenciu. 

Toto uvedomenie, v súlade s pravou prirodzenosťou členov negatívneho stavu, ich 

rozzúrilo a priviedlo do zúfalstva. V tomto časovom bode, vediac, aký bude 

nevyhnutný výsledok ich pseudo-bytia a pseudo-existencie, nechcú nič iné, než sa 
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pomstiť a spôsobiť toľko škody, ťažkostí, biedy a utrpenia, koľko len môžu. V 

tomto procese sa vo svojej definitívnej manifestácii odhaľuje v najväčšej možnej 

miere pravá prirodzenosť negatívneho stavu, po ktorej už nie je možné nič viac 

manifestovať alebo sa naučiť. 

V súčasnosti sa táto situácia s negatívnym stavom odzrkadľuje v udalostiach, ktoré 

zažívate na Balkáne, a tiež v situácii s Arabmi, Indiou, Pakistanom a s mnohými 

ďalšími miestami na vašej planéte. A môžem vás uistiť, že budete zažívať viac 

podobných, a možno dokonca horších udalostí, než ste svedkami do tohto 

momentu v Juhoslávii a v Kosove a ako sa navzájom masakrujú a vraždia. Toto 

všetko je integrálnou súčasťou záverečného odhalenia konečného charakteru tváre 

negatívneho stavu. Preto nikoho z nich neľutujte, pretože sa na základe svojej 

vlastnej slobodnej vôle a slobodnej voľby rozhodli ilustrovať tieto faktory 

negatívneho stavu. Paradoxne povedané, a bude sa vám zdať, že to znie veľmi 

hrubo a nebožsky, malo by sa im poďakovať za to, čo robia jeden druhému a za 

kruté a ohavné veci, ktoré si vzájomne robia, pretože si len plnia účel, s ktorým 

dobrovoľne súhlasili, poskytujúc všetkým cenné lekcie o tom, aký nikdy nebyť a 

ako sa nikdy nesprávať vo vzájomnom vzťahu. 

Nuž, toto je dobrým príkladom toho, ako sa vám odporúča pozerať sa na všetky 

veci, ktoré sa odohrávajú okolo vás, vo vašom vonkajšom planetárnom živote. Ako 

vidíte, nie to sa počíta, čo a ako sa odohráva na vašej planéte, ale to, čo je za tým. 

Z tejto pozície môžeme teraz správne interpretovať slová ,ale hľadajte najskôr 

Kráľovstvo Božie a Jeho Pravdu-spravodlivosť a všetky tieto veci vám budú 

pridané‘. Sú dva aspekty tohto vyhlásenia, ktoré by Som chcel dnes uviesť do vašej 

pozornosti a ktoré by Som vám chcel pripomenúť (samozrejme, je ich viac, ale len 

tieto dva je príhodné opätovne zdôrazniť). Predovšetkým, hľadanie Kráľovstva 

Božieho znamená hľadanie významu všetkých udalostí tým spôsobom, akým sa 

odohrávajú za scénou, a nie na scéne. Jeho/Jej — Moja — spravodlivosť alebo 

Pravda sa neobjavuje ani natoľko — ak vôbec — vo vonkajšku, pretože, ako si 

pamätáte, vonkajšok pozostáva len zo zdania. Zdanie je vo väčšine prípadov 

ilúziou, a nie pravou realitou. Preto neobsahuje Pravdu. Tento fakt vám hovorí, aké 

je dôležité, aby ste hľadali duchovný význam a interpretáciu všetkých vecí, dianí a 

udalostí, aby ste sa vyhli chyteniu sa do pasce ilúzií, ktoré sú upradené z klamstiev 

a skreslení negatívneho stavu. Ako bolo uvedené predtým, sily negatívneho stavu 

sú vo svojom boji o svoje samotné prežitie vo svojej zúrivosti, odplate a pomste za 

takzvanú zradu pseudo-tvorcov rozhodnuté počas svojej porážky spôsobiť toľko 

škody, koľko je len možné. Tento fakt pekne ilustrujú Srbi — a predtým ho pekne 

ilustrovali Kosovci — ktorí cestou z Kosova ničia a vypaľujú toľko a vraždia 

toľkých, koľko je len možné. A, samozrejme, Kosovci robia presne to isté Srbom. 

A o toto všetko v podstate v tejto vojne ide. 

Vo vašom prípade sa vás sily negatívneho stavu prostredníctvom takých krutých 

aktivít pokúšajú obalamutiť, aby ste všetky tieto udalosti interpretovali typickým 
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ľudským, neduchovným spôsobom, pokúšajúc sa vás donútiť, aby ste ich ľutovali, 

aby sa mohli domôcť vašej podpory pre svoju vec. Ešte raz, nechyťte sa do tejto 

pasce, ale viďte veci za scénou tak, ako je to opísané vyššie a ako vám to bude 

hovoriť vaša intuícia. 

Druhým aspektom tejto záležitosti je chápanie, o čom všetkom je vlastne 

Kráľovstvo Božie. Ako vieš a ako si pamätáš, Peter, počas Môjho života na vašej 

planéte Som tiež uviedol, ako to zaznamenal Lukáš (17:21), že Kráľovstvo Božie 

je vo vás. Čo ti to hovorí? Ako si spojíte Moje vyhlásenie, aby ste hľadali najskôr 

Kráľovstvo Božie, s tým, že Kráľovstvo Božie je vo vás? Je jasné, že ak je 

Kráľovstvo Božie vo vás, potom hľadanie najskôr Kráľovstva Božieho znamená, 

že jediné pravdivé odpovede na všetky vaše otázky (Pravdu-spravodlivosť) 

nemožno nájsť nikde inde než v sebe. 

O tomto fakte vieš odvtedy, odkedy prebieha proces transmisie Môjho Nového 

Zjavenia. Dôvod, prečo sa vám táto záležitosť teraz pripomína, je však vo fakte, že 

ako negatívny stav dosahuje svoju vrcholnú kondenzáciu, uskutočniť alebo 

dosiahnuť toto úsilie bude ťažšie a ťažšie. Dôvod tejto ťažkosti je zakorenený v 

samotnej povahe finálnej fázy odhaľovania tváre negatívneho stavu. Toto je tá 

fáza, v ktorej budú všetky chodníčky, spôsoby, cesty či čokoľvek, čo máte, k stavu 

vnútra každého veľmi účinným spôsobom úplne zablokované. Nikto z ľudskej rasy 

nebude schopný odstrániť alebo zdolať tieto zátarasy. Toto je nutným opatrením, 

ak má negatívny stav dočasne pseudo-zvíťaziť na planéte Nula. 

Avšak vo vašom prípade, ak budete mať ako Moji praví reprezentanti tieto slová a 

to, čo skutočne znamenajú a predstavujú — ako to bolo opísané vyššie — na 

pamäti, budete schopní zdolať všetky tieto bloky a naďalej vchádzať do svojho 

vnútra. Majte však na pamäti, že sily negatívneho stavu sa pokúsia urobiť, čo je v 

ich silách, aby vás odvrátili od vášho úsilia v tomto ohľade, naaranžujúc všemožné 

vonkajšie udalosti tak, aby ste sa zaoberali nimi a ich nenáležitým chápaním a 

interpretáciou. Keď uvidíte všetky tie veci okolo seba a keď uvidíte, aké sú ukrutné 

a ohavné, veľmi ľahko zabudnete na obracanie sa do vnútra a zabudnete hľadať 

všetko náležité a pravdivé chápanie a interpretáciu ich významu zo Mňa vo vás. 

Ako bolo uvedené predtým, vstupujete do veľmi ťažkého obdobia v tomto ohľade. 

Preto je dôležité pripomenúť vám všetky tieto fakty, pretože nebezpečenstvo 

zanedbania vašich povinností hľadať najskôr Kráľovstvo Božie, v jeho vyššie 

opísanom význame, je väčšie než kedykoľvek predtým. Toto je dôvod, prečo 

venujeme toľko času tejto téme. Je to prípravou na to, čo má prísť, alebo, aby Som 

bol presnejší, na to, čo sa práve teraz deje. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za túto aktuálnu pripomienku. Je dnes ešte niečo, 

o čom by Si chcel hovoriť? 

Pán Ježiš Kristus: Rado sa stalo, Peter. Nie, dnes nie. Na dnes to stačí. Choď v 

pokoji a oddýchni si. 
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Osemdesiaty Deviaty Dialóg 
 

18. júna 1999, Moskva, Rusko 

 

Peter: Momentálne nemám žiadne špecifické otázky, ktoré by som položil. Možno 

by si Ty chcel hovoriť o niečom, čo by bolo pre nás prospešné a užitočné vedieť. 

Pán Ježiš Kristus: Ako si pamätáš z predchádzajúceho Dialógu (Dialógov), bolo 

tam uvedené, že skutočný a pôvodný účel — plné a náležité poznanie účelu, kvôli 

ktorému bol aktivovaný negatívny stav — nebol až donedávna v celom svojom 

obsahu k dispozícii. Proces zjavovania tohto účelu začal v skutočnosti až po 

zaznamenaní Doplnku 20 v Koroláriách... 

Pred zaznamenaním Môjho Nového Zjavenia sa tento účel jednoducho a 

najbežnejšie chápal tak, že sa predpokladalo, že určité skupiny anjelov sa rozhodli 

vzbúriť proti Mne a Môjmu Poriadku, Moci a Nadvláde a chceli si zriadiť svoj 

vlastný život, so svojimi vlastnými princípmi, pravidlami, zásadami a 

podmienkami, ktoré by boli v úplnom protiklade k všetkému, čo bolo zavedené a 

čo sa praktizovalo v živote členov pozitívneho stavu. 

Tento príbeh bol obľúbenou rozprávkou, zvečňovanou všemožnými kresťanskými 

a nekresťanskými knihami a dogmami. Vo vašom ponímaní času trvalo takmer 

dvetisíc rokov, kým bolo zjavené niečo iné a nové o účele, kvôli ktorému bol 

aktivovaný negatívny stav. Až po napísaní tvojej knihy Základy ľudskej 

duchovnosti, Peter, bol zjavený a opísaný úplne iný účel aktivácie negatívneho 

stavu. Ten účel, ako to bolo vtedy uvedené, nemal absolútne nič spoločné s 

príbehom o vzbúrených anjeloch, ktorí vo svojej údajnej bláznivej pýche chceli 

zvrhnúť Moju Vládu a nahradiť Mňa a Môj typ vlády svojím vlastným typom 

vlády. 

V období, keď bola napísaná vyššie zmienená kniha, Peter, však z určitých 

dôležitých duchovných dôvodov nebol k dispozícii celý a definitívny účel aktivácie 

negatívneho stavu. Ako vieš, v tom čase chýbali dva najvýznamnejšie a 

najdôležitejšie faktory. Jedným bolo to, že vtedy ešte nebola ustanovená Moja 

Nová Prirodzenosť, alebo nebolo zavŕšené jej získanie. Druhým bolo to, že pseudo-

tvorcovia boli ešte stále uväznení. Osobne ty, Peter, si v tom čase nesprávne 

predpokladal, že negatívny stav ako celok vôbec nemôže byť eliminovaný, ale 

namiesto toho bude uvedený do trvalo driemucej alebo nečinnej kondície. Preto si 

tiež predpokladal, že pseudo-tvorcovia zostanú natrvalo uväznení. Ako sa 

uskutočňovali všetky ostatné veci v ríši pozitívneho stavu a ako Moja Nová 

Prirodzenosť spela k svojmu definitívnemu zavŕšeniu, aby nedošlo k žiadnemu 

narúšaniu týchto dôležitých procesov a udalostí, z bezpečnostných a ochranných 

dôvodov bolo nutné zachovať dojem, ktorý ste ty a všetci ostatní vtedy v tomto 

ohľade mali. 
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Všimol si si však, ako končila takmer každá kapitola Základov ľudskej 

duchovnosti? Vždy, keď si končil každú kapitolu v tej knihe, bolo učinené 

vyhlásenie, že existuje presahujúce chápanie všetkého, čo sa zjavuje v tých 

kapitolách. 

Máš vôbec poňatie, prečo boli vtedy učinené také významné a dôležité vyhlásenia? 

Preto boli vtedy učinené, aby vás pripravili na fakt, že niekedy v budúcnosti, keď 

bude všetko, so všetkými, všade pripravené, bezpečné a otvorené, dostanete vyššie, 

vhodnejšie a relevantnejšie chápanie všetkých vecí týkajúcich sa Mojej 

Prirodzenosti, aktivácie negatívneho stavu, príbehu o pseudo-tvorcoch a všetkého 

ostatného. 

Ako teda roky plynú, v ich priebehu dostávate viac a viac informácií ohľadom 

všetkých týchto záležitostí, informácií, ktoré značne presahujú všetko, čo vám bolo 

zjavené a oznámené predtým. Najvyčerpávajúcejšie a najpokročilejšie a 

najtranscendentnejšie chápanie týchto faktov kulminovalo v Doplnku 20 v 

Koroláriách... Toto bol ten Doplnok, v ktorom ste sa po prvýkrát dozvedeli 

pravdivý, pravý a prvotný účel, kvôli ktorému bolo dovolené aktivovať negatívny 

stav. Ako si pamätáš, týmto pravým účelom bolo hľadanie Absolútnej Pravdy 

pomocou objavenia a stanovenia vôbec všetkého, čo nie je pravda. 

Kvôli faktu, že v tom čase alebo nie-čase neexistovalo nič, čo by nebolo pravdivé, 

vo filozofickom zmysle nebolo možné definovať, čo to je, to všetko, čo nie je 

pravdivé. Je nepredstaviteľné dospieť k definícii a chápaniu niečoho z pozície, 

ktorá neobsahuje nič z prirodzenosti toho niečoho. V našom prípade je teda 

nemožné vedieť z pozície pozitívneho stavu, ktorý neobsahuje nič z tej nepravdy, 

čo nie je Absolútna Pravda. Na druhej strane — podľa logickej konštrukcie 

akéhokoľvek dôležitého výskumu a objavovania — získať  poznanie o niečom, čo 

nie je obsiahnuté v dostupnom poznaní a informáciách, nie je možné. V tomto 

zmysle teda zo Stavu Absolútnej Pravdy nie je možné poznať niečo, čo táto nemá 

— v tomto prípade niečo, čo nie je jej vlastnou Absolútnou Pravdou. Súčasne, 

vyvodzovať akékoľvek závery o existencii Absolútnej Pravdy z Absolútnej Pravdy 

Samotnej je cirkulárne, pretože táto už stanovila svoju vlastnú absolútnu realitu a 

následne je axiomatická, nevyžadujúca si žiadny dôkaz zo svojej vlastnej pozície. 

Táto záležitosť má však aj ďalšiu stránku. Ako si počínať pri pátraní po význame 

Absolútnej Pravdy a po tom, čím skutočne je, ak ste relatívni, a nie absolútni? 

Inými slovami, ako môže relatívna bytosť uchopiť a pochopiť, čo je Absolútna 

Pravda a či existuje niečo také ako Absolútna Pravda, ak na základe samotnej 

svojej prirodzenosti nie je v sebe schopná obsiahnuť Absolútnu Pravdu v jej 

celistvosti? Problémom relatívnej bytosti je to, že na základe samotnej svojej 

prirodzenosti, pretože je výlučne relatívna, môže dospieť k stavu vážnych 

pochybností, či tu existuje niečo také alebo taký nejaký stav ako Absolútna Pravda 

alebo niečo Absolútne. Ak neexistuje nič Absolútne, potom je možné, že neexistuje 

ani Boh, ktorý je hypoteticky Absolútny. „Nakoniec“, môže si taká relatívna bytosť 
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povedať, „ak ja nie som absolútna, ak ja som relatívna a všetko okolo mňa a vo 

mne je tiež relatívne, ako potom môžem určiť, či vôbec existuje nejaká taká 

Absolútna Kondícia alebo Absolútny Stav? Vzhľadom k mojej relatívnej 

prirodzenosti je celkom možné, že všetko ostatné je relatívne, a preto neexistuje ani 

žiadna Absolútna Pravda alebo akákoľvek iná Absolútna Kondícia alebo Stav.“ 

Nuž, toto bola úplne pôvodná otázka, ktorá predchádzala akékoľvek ďalšie otázky 

položené v čase pred aktiváciou negatívneho stavu. Ako z tohto vysvetlenia vidíte, 

problém, ktorý vedie k aktivácii negatívneho stavu, bol vecou rozhodujúceho a 

dôležitého vzťahu medzi Absolútnym — Mnou, a relatívnym — všetkými 

sentientnými entitami. Na základe ich relativity, neschopné plne uchopiť a 

pochopiť Absolútno, sa sentientná myseľ pustila do pátrania a skúmania 

Absolútnej Pravdy. Súc však relatívna, nič nemohla vyvodzovať z Absolútneho 

Stavu alebo Kondície. Z toho dôvodu sentientná myseľ vyvinula relatívnu 

metodológiu, ktorá by začala zhromažďovať skúsenosti a poznanie relatívneho 

charakteru, relatívneho k jej vlastnej relatívnej kondícii. Odtiaľ teda existencia 

niečoho relatívneho iba k relatívnemu — čo je negatívny stav — na rozdiel od 

relatívneho k Absolútnemu. Podľa tejto konštrukcie prieskumu a pátrania jediný 

spôsob, ako môžete dospieť k nejakému rozumnému záveru ohľadom čohokoľvek, 

čo je z Absolútneho Stavu alebo Kondície, je klasifikácia všetkého, čo nie je 

pravdivé, alebo čo nie je absolútne. Toto je nepriamy spôsob objavovania faktu, čo 

je skutočná pravda — prostredníctvom stanovenia všetkého, čo nie je pravdivé. 

V procese objavovania týchto dôležitých faktorov si zriadite spôsob života, ktorý 

by celým svojím priebehom odzrkadľoval všetko, čo nemá nijaké miesto v 

Absolútnom Stave alebo Kondícii a v jeho pozitívnom stave. Tento spôsob je 

spôsobom konkrétnej a hmatateľnej ilustrácie a demonštrácie všetkého, čo nie je 

pravdivé, v životoch tých sentientných entít, ktoré súhlasili s tým, že sa zúčastnia 

tejto demonštrácie a ilustrácie. 

Len čo sa pustíte do svojho pátrania po existencii Absolútnej Pravdy a toho, čím 

nie je, položíte si v tomto bode dôležitú otázku: Aký by bol život, keby mal byť 

odvodený nie z Boha — Absolútnej Pravdy — Mňa, a z Jeho/Jej — Môjho — 

Absolútneho Stavu alebo Kondície, ale z niečoho alebo niekoho iného, čo/kto 

neobsahuje vôbec nič z tejto Absolútnej Prirodzenosti alebo čo/kto nie je odvodené 

z tohto Absolútneho? A teraz, keby mal byť taký život vôbec možný a keby sme 

mohli nastoliť taký život, možno by nám bol schopný poskytnúť jasnú odpoveď 

ohľadom existencie Absolútnej Pravdy, lebo taký život by obsahoval všetko, čo nie 

je pravdivé. Keby mal byť ten odlišný život svojou prirodzenosťou podobný životu 

pozitívneho stavu, potom, nepochádzajúc z Absolútneho Stavu, by samozrejme 

dokazoval, že Absolútny Stav je sprievodným javom každého vzniku života, a teda 

nemá nič dočinenia s ničím živým a existujúcim, a preto prakticky neexistuje. 

Kvôli faktu, že taký život by neobsahoval vôbec nič z predpokladaného 

Absolútneho, musel by byť totálne a kompletne separovaný od všetkého a od 
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všetkých, ktorí by boli z nejakého iného života, v tomto prípade zo života 

pozitívneho stavu. Toto odlúčenie je absolútnou nutnosťou, ak malo byť zaistené 

akékoľvek zdanie právoplatnosti výsledku experimentu s inými typmi života, než 

je život pozitívneho stavu. Chýbanie takej separácie by anulovalo výsledky tohto 

experimentu, pretože akékoľvek spojenie s pozitívnym stavom by ho 

kontaminovalo pravdou obsiahnutou v pozitívnom stave. Povedali si: ,Paradoxne 

povedané, vieme, čo je skutočná pravda. My nechceme stanoviť niečo, čo je jasné a 

čo nepotrebuje žiadny dôkaz. Nevieme však, čo je nepravda. A toto je skutočný 

problém. Ako môžeme žiť bez tohto dôležitého poznania? Ako môžeme 

napredovať a pokračovať v našich životoch, keď nám chýba toto dôležité 

poznanie? Koniec koncov, Absolútna Pravda nám nemôže poskytnúť také 

poznanie, pretože je Absolútna Pravda. Na základe samotnej svojej Prirodzenosti 

neobsahuje a nemôže obsahovať nič, čo nie je z jej Absolútnej Prirodzenosti, teda 

to, čo je nepravda. Naproti tomu, my, súc relatívni, nie sme schopní dosiahnuť 

úroveň tohto Absolútneho. Z toho dôvodu v určitom zmysle nevieme nič. Na jednej 

strane nemáme nijaké poznanie o tom, čo pravda nie je; a na strane druhej nie sme 

schopní mať poznanie, v jeho úplnosti a kompletnosti, o ničom, čo je obsiahnuté v 

tomto Absolútnom. Preto nevieme absolútne nič. Preto jedinou pravdou, ktorú 

poznáme, je to, že nevieme nič. A toto je naša skutočná pravda.‘ Vidíš vážnu 

existenciálnu a filozofickú dilemu, Peter, ktorej v tej dobe sentientné entity čelili? 

Peter: Áno, veľmi jasne. Som prekvapený, že mi doteraz tento moment neprišiel 

na um, hoci mi to malo byť jasné z celého obsahu Tvojho Nového Zjavenia. 

Pán Ježiš Kristus: Nuž, ako vieš, Peter, v tvojom relatívnom stave musí 

akékoľvek poznanie prichádzať v malých progresívnych krokoch. Len si spomeň 

na svoj celkový stav v čase, keď si písal Základy ľudskej duchovnosti. Koľko 

zdanlivo neprekonateľných ťažkostí si mal vtedy len kvôli veciam, ktoré boli 

zjavené v tej knihe? Zjaviť v tom čase všetko naraz o všetkých týchto veciach by 

ťa celkom určite buď zabilo, alebo by si to rovno odmietol, čo by ťa zabilo 

duchovne. Teraz je však čas o tom hovoriť, pretože tvoje duchovné položenie a 

stav a duchovné položenie a stav všetkých čitateľov týchto Dialógov sú také, že 

nám dovoľujú zjaviť transcendentné chápanie všetkých týchto vecí. 

Vráťme sa ale k našej téme. Takže, ak sentientné entity v tej dobe dospeli k 

správnemu záveru, že v pravej realite ich bytia a existencie nevedia nič, a ak bola 

ich myseľ štruktúrovaná takým spôsobom, aby sa dožadovala, usilovala, smädila a 

lačnela po poznaní, potom bolo prirodzené, že sa pustila do naprávania tejto 

situácie. Logické kroky, ktoré bolo treba v tomto ohľade podniknúť, boli jasné. 

,Ak, súc relatívni‘, hovorili si, ,nie sme schopní vedieť absolútne, či existuje niečo 

také ako Absolútna Pravda, v tom prípade môžeme kvôli svojej relativite objaviť, 

čo Absolútna Pravda nie je. V našom relatívnom stave je našou výsadou môcť 

odhaliť všetko, čo je relatívneho charakteru a kvôli svojej relativite to nie je 

obsiahnuté v Absolútnom. Keď sa budeme zaoberať objavovaním, popisovaním, 

klasifikovaním a zažívaním, veľmi faktickým, skutočným, skúsenostným, 
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ilustratívnym a demonštračným spôsobom a štýlom (a toto je jediný spôsob, ktorý 

je presvedčivý), toho, čo pravda nie je; len čo vyčerpáme všetko možné a 

uskutočniteľné ohľadom všetkých aspektov a faktorov všetkého, čo nie je pravda, 

vtedy a len vtedy môžeme dospieť k správnemu záveru, že všetko, čo je tejto 

nepravdivej povahy, nie je Absolútnou Pravdou. V tom prípade na základe logiky 

týchto faktov všetko, čo je za a nad alebo mimo tejto nepravdy, je Absolútnou 

Pravdou.‘ 

Tento záver možno vyvodiť z faktu, že ak život všetkých sentientných entít 

pokračuje dokonca aj po vyčerpaní všetkých aspektov dokázanej nepravdy, ktorá 

nie je obsiahnutá v Absolútnom, a ak všetky možnosti a všetky aspekty tejto 

nepravdy boli objavené, klasifikované, zažité, ilustrované a demonštrované, a 

predsa život pokračuje po tomto všetkom, potom je jasné, že život nemôže 

pochádzať z ničoho relatívneho, pretože v momente, keby boli všetky jeho faktory 

objavené a vyčerpané, kvôli svojmu relatívnemu stavu by akýkoľvek život vôbec 

mal prestať byť a existovať. Z toho dôvodu, pretože život napriek tomu pokračuje, 

akýkoľvek život vôbec musí pôvodne vznikať v Absolútnom Rozpoložení — vo 

Mne. A toto je Absolútna Pravda. Teraz dokážu a môžu všetky sentientné entity 

vďaka tomuto experimentu jasne vedieť, po prvé, čo nie je Absolútna Pravda, a po 

druhé, že Absolútna Pravda skutočne je a existuje absolútne a že všetko, čo nemá 

negatívnu prirodzenosť alebo nie je nepravdivé, je z Absolútneho, a preto všetko 

ostatné, čo nie je tejto nepravdivej prirodzenosti, je Absolútne Pravdivé. Odtiaľ 

teda poznanie, čo je Absolútna Pravda. 

Ako vidíte z tohto trochu náročného filozofického opisu, toto bol jediný spôsob, 

ako mohla relatívna sentientná myseľ získať toto nanajvýš podstatné, rozhodujúce 

a dôležité poznanie. Kvôli relativite prirodzenosti sentientných entít neexistoval pre 

ne žiadny iný spôsob, ako by mohli dospieť k tomuto poznaniu, jedine 

prostredníctvom aktivácie negatívneho stavu. Aby umožnili, aby sa všetky tieto 

udalosti odohrali, pseudo-tvorcovia po dohode so Mnou súhlasili s tým, že sa stanú 

tými, ktorí prikročia k experimentovaniu a pátraniu po Absolútnej Pravde jediným 

možným spôsobom — prostredníctvom aktivácie a nastolenia pseudo-života 

negatívneho stavu. Všetky zážitky, všetko poznanie a všetko ostatné, čo sa získalo 

a získa počas celého procesu tohto experimentu, bude využité pri konečnom 

volebnom rozhodovaní pre život pozitívneho stavu v jeho kompletnej a totálnej 

forme a stave. Bez tohto rozhodujúceho poznania alebo, ako je jasné z toho, čo 

bolo uvedené vyššie, v tomto prípade bez akéhokoľvek poznania vôbec by nikdy 

nebolo možné uviesť do chodu nič z plnosti a kompletnosti tohto života. 

Ako vidíte z tohto zjavenia, všetko v negatívnom stave a v ľudskom živote na 

planéte Nula, nech je to čokoľvek a nech vám to pripadá akokoľvek strašné a 

opovrhnutiahodné, slúži jedinému účelu — učiniť napokon možným a 

uskutočniteľným život pozitívneho stavu v jeho plnosti a kompletnosti. Preto je pri 

hodnotení všetkých dianí a udalostí, ktoré zažívate a budete zažívať na tejto 

planéte, dôležité, aby ste mali tieto faktory na pamäti. Pretože ste Moji praví 
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reprezentanti, odporúča sa vám, aby ste sa na všetky tieto faktory pozerali z Mojej 

pozície, a teda z pozície pozitívneho stavu. Vyššie uvedený opis vám poskytuje 

presahujúce chápanie toho, prečo bolo dovolené, aby bol aktivovaný a nastolený 

negatívny stav a ľudský život. Žiadny iný ich účel nikdy neexistoval alebo nikdy 

nebude existovať. Pamätajte si to! 

Preto, nech sú skutky obyvateľov tejto planéty a negatívneho stavu akokoľvek 

ohavné, nemožné, kruté, nenávistné, intolerantné, nemravné, vražedné, zlé, zradné, 

bláznivé, šialené a manipulujúce, pamätajte si, prosím, že všetky ilustrujú a 

demonštrujú, čo nie je skutočná pravda a skutočný život. V tom je ich služba 

pozitívnemu stavu a v tom je aj ich konečná spása. Kvôli týmto faktom nemárnite 

svoj čas a vzácne energie tým, že budete rozčúlení, nahnevaní, plní odporu, 

sklamaní, vystrašení, znepokojení, rozčarovaní či podobné niečo, kvôli 

čomukoľvek, čo vidíte, zažívate, pozorujete alebo počujete. Takým škodlivým 

postojom by ste len podporovali negatívny stav. Pamätajte si, prosím, že vaše 

energie sú potrebné niekde inde, a nie na pocity frustrácie a ľútosti nad niekým, kto 

je vinníkom alebo obeťou, alebo páchateľom všetkých týchto negatívnych a zlých 

skutkov. Ich páchaním si len plnia účel, kvôli ktorému boli vôbec vyfabrikovaní. 

Z hľadiska týchto faktov, zjavených v tomto jednotlivom Dialógu, sa vám 

odporúča, aby ste prehodnotili spôsob, akým sa pozeráte na všetky udalosti a diania 

na tejto planéte, v negatívnom stave vo všeobecnosti, a zvlášť vo svojich osobných 

a súkromných životoch. V tomto časovom bode potrebujete získať vyššie chápanie 

úplne všetkého, čo sa udeje vo vašich životoch a v pseudo-živote na tejto planéte a 

v negatívnom stave vo všeobecnosti. Jedným z mnohých účelov zaznamenávania 

týchto Dialógov je poskytnúť vám toto presahujúce chápanie a dať vám nástroj, 

ktorý by vám umožnil prehodnotiť vašu pozíciu a rolu a následne zmeniť váš 

postoj a spôsob myslenia, cítenia, zmýšľania, chcenia, správania, konania, 

nadväzovania vzťahov či čokoľvek, keď bude potrebné podniknúť taký proces. Je 

výlučne medzi vami a Mnou, aby ste určili svojím vlastným zosobneným a 

individualizovaným spôsobom, či potrebujete učiniť také zmeny, a ak potrebujete, 

akou metódou by ste ich mali uskutočniť. Povaha súčasného stále pokračujúceho 

posunu si od vás všetkých vyžaduje, aby ste podnikli tento krok prehodnotenia, aby 

ste boli pripravení na to, čo má zakrátko prísť. Pokiaľ to neurobíte hneď, ako si 

prečítate tieto slová, bolo by pre vás nielen veľmi ťažké pochopiť a prijať, čo sa 

bude zakrátko diať na vašej planéte, ale tiež by pre vás bolo veľmi ťažké žiť váš 

život na tejto planéte. A preto by následne bolo pre vás ťažké, ak nie nemožné, 

splniť si svoje poslanie na tejto planéte vo svojej vlastnej jedinečnej role, ako Moji 

praví predstavitelia, súc Moji praví predstavitelia. Preto vás nabádam, aby ste také 

kroky podnikli čo najskôr po prečítaní si týchto Dialógov. Čítanie a akceptovanie 

toho, čo je obsiahnuté v týchto Dialógoch, spôsobí, že podniknutie takých krokov a 

prehodnotenie vášho postoja a všetkého vo vašej mysli bude veľmi ľahké a 

pohodlné. Samotným momentom ich čítania a tým, čo obsahujú, a prijatím ich 
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obsahu do svojich životov ako Mojej Pravdy, veľmi úspešne dosiahnete tento 

dôležitý cieľ. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za túto plodnú a zmysluplnú rozpravu a 

pripomienku. Je ešte niečo, o čom by Si dnes chcel hovoriť? 

Pán Ježiš Kristus: Bolo Mi potešením, Peter. Myslím, že to pre dnešok stačí. 

Obsah a zmysel tohto Dialógu je trochu náročný. Preto by Som odporučil, aby sme 

to pre dnešok uzavreli, aby už nič ďalšie a nič iné neprekážalo náležitému chápaniu 

tohto Dialógu. Choď v pokoji a zabav sa s Ľudmilou a Viktorom, Mojimi dobrými 

a milujúcimi ľuďmi. 
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Deväťdesiaty Dialóg 
 

19. júna 1999, Moskva, Rusko 

 

Peter: Dnes by som Ti chcel predložiť otázku týkajúcu sa jedného z Tvojich 

vyhlásení počas Tvojho pobytu na planéte Nula. Než však sformulujem svoju 

otázku, rád by som sa Ťa spýtal, či nemáš niečo, o čom by Si hovoril alebo čo by Si 

spresnil ohľadom čohokoľvek, o čom Si myslíš, že by bolo pre nás vhodné vedieť. 

Pán Ježiš Kristus: Ďakujem ti, Peter, že si sa Ma najskôr opýtal. Skutočne mám 

čo dodať k téme diskutovanej v Osemdesiatom Deviatom Dialógu, súvisiacej so 

záležitosťou účelu, kvôli ktorému bolo nutné aktivovať negatívny stav a umiestniť 

ho do jeho vlastného, relatívne nezávislého života. Ako si pamätáš, celým 

problémom bol v tej dobe vzťah medzi Absolútnym Stavom a relatívnymi stavmi. 

Pozerajúc sa na niečo, čo je Absolútne, z pozície relatívnych sentientných entít, a 

vediac, že je nemožné plne pochopiť prirodzenosť toho Absolútneho, do 

sentientných myslí mohli ľahko preniknúť určité pochybnosti ohľadom platnosti 

akéhokoľvek poznania, ktoré im bolo k dispozícii. Ako si môže byť relatívna 

sentientná myseľ istá, či nejaké poznanie, ktoré má k dispozícii, je skutočne 

pravdivé a pravé, ak neexistuje vôbec nič, s čím by také poznanie bolo možné 

porovnať alebo na základe čoho by ho bolo možné zistiť? 

Vezmi si napríklad tento scenár: Si relatívna bytosť. Vo veci akéhokoľvek 

poznania nemáš nijakú inú možnosť voľby než to, čo máš a čo zažívaš a čo je život 

pozitívneho stavu. Ale, ako skutočne vieš, či je to život pozitívneho stavu a či ty si 

pozitívny? Pretože ti to povedali? S akým iným typom života — ktorý by ti jasne 

naznačil, že to, čo máš a čo zažívaš, je skutočne život pozitívneho stavu — si 

schopný porovnať svoj súčasný život? Zo svojej relatívnej pozície, nemajúc žiadnu 

inú skúsenosť žiadneho iného života, môžeš ľahko usúdiť, že tvoj súčasný život by 

prakticky mohol byť rovnako dobre aj život negatívneho stavu. Ako by si poznal 

nejaký rozdiel, ak nemáš žiadnu inú skúsenosť o ničom, len o tom, čo máš 

momentálne k dispozícii? 

Ako môžeš zdôvodniť, majúc teoretické poznanie, že si skutočne v živote 

pozitívneho stavu a že máš úplnú slobodu voľby ohľadom niečoho, ak to niečo 

vôbec neexistuje a ak nie je k dispozícii nič iné, z čoho si vybrať? 

Aby sa teda všetky tieto otázky otestovali a aby sa všetkým relatívnym sentientným 

entitám sprístupnila iná perspektíva a iné voľby, bolo absolútne nevyhnutné 

dovoliť vytvorenie úplne iného typu života, ktorý by nemal nič spoločné so 

životom, ktorý bol aktuálne k dispozícii. Čokoľvek, čo by bolo spoločné so 

životom, ktorý bol k dispozícii, by už vopred zabránilo, aby bol ten iný život príliš 

odlišný. Z takej situácie by nebolo možné získať žiadne pravé poučenie, ani žiadne 

potrebné náležité poznanie. 
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Dilemou tohto usporiadania je však fakt, že neexistovali žiadne dostupné zdroje, z 

ktorých by mohol byť odvodený, a žiadne základy, na ktorých by mohol byť 

vybudovaný nejaký iný typ života, než bol život, ktorý bol k dispozícii. Ako by si 

si teda počínal pri nastoľovaní tohto odlišného života, ak nemáš žiadne zdroje a 

žiadne základy na nastolenie čohokoľvek tejto odlišnej prirodzenosti? Prvý a 

jediný krok, ktorý máš v tomto ohľade ako relatívna sentientná entita k dispozícii, 

je vypátrať, aké druhy ideí boli v procese tvojho stvorenia implantované do tvojej 

mysle. Dôkladnou analýzou všetkých takých ideí a preskúmaním všetkých 

aspektov poznania, ktoré máš k dispozícii, objavíš jeden dôležitý fakt: Nestvoril si 

sa sám, ale bol si stvorený niekým iným. A nielen to, ale ako sa v procese tvojho 

stvorenia v Mysli niekoho iného objavila idea tvojho jedinečného a špecifického 

stvorenia, bola ti daná voľba byť a existovať, alebo nebyť a neexistovať ako 

nezávislý, slobodný a voliaci si jedinec, aj keď relatívny, predsa však vo svojom 

vlastnom jedinečnom bytí a existencii. Okrem toho, predsa len máš poznanie, že 

nakoľko si nebol tým, kto sa sám stvoril z ničoho svojím vlastným úsilím a z 

vlastnej vôle, a že si preto relatívny, musí existovať Niekto, Kto ťa stvoril zo 

Svojich vlastných nezávislých ideí alebo zo Seba. A pretože skutočne vlastníš toto 

poznanie a poznanie, že v počiatočnom usporiadaní nemôže z relatívneho samo od 

seba a samo osebe pochádzať nič, čo by mohlo dať život ďalšiemu relatívnemu, v 

tom prípade musí existovať Niekto Absolútny, voči komu si relatívny a kto je 

schopný vytvárať taký relatívny život. 

Ako však bolo uvedené v predošlom Dialógu, kvôli tvojmu relatívnemu stavu ti nie 

je k dispozícii žiadne poznanie o pravej prirodzenosti tohto Absolútneho vo 

svojom absolútnom zmysle. Preto musíš kvôli tvojej absolútnej závislosti od tohto 

Absolútneho Stavu a kvôli tomu, že nemôžeš získať žiadne poznanie o jeho Pravej 

Prirodzenosti, usúdiť, že všetko poznanie, ktoré máš, nie je vôbec žiadnym 

poznaním. Aby Som to teda opäť zopakoval, nevieš absolútne nič. Akékoľvek 

relatívne poznanie je len relatívne, a preto nie je spoľahlivé, pretože nemá 

absolútnu platnosť. Len to, čo má absolútnu platnosť a čo je samo od seba a samo 

osebe nevyčerpateľné, ti môže poskytnúť spoľahlivé, platné a pravdivé poznanie. 

Toto je situácia tvojho relatívneho života. A pretože v pravej realite svojho života 

nevieš absolútne nič v absolútnom zmysle, začneš pochybovať o všetkom, čo vieš 

alebo čo zažívaš počas svojho žitia. Dokonca začneš pochybovať, či vôbec 

skutočne existuješ a či tvoj život nie je akási ilúzia alebo stav nočnej mory. 

Takže, ako pokračuješ v skúmaní všetkých ideí, ktoré máš, v jednom bode si 

uvedomíš, že predsa len máš ideu, ktorá ti poskytuje inú možnosť voľby vo vzťahu 

k všetkému ostatnému, čo máš k dispozícii. Len čo objavíš tú ideu, uvedomíš si, že 

tvoja slobodná vôľa a voľba závisí od dostupnosti tej možnosti voľby, 

reprezentovanej dotyčnou ideou. Toto je jediná možnosť voľby, ktorú máš okrem 

pôvodnej idey, že tvoj život pochádza z akéhosi Absolútneho Stavu alebo Bytia. A 

čo tá idea obsahuje? Hovorí ti, že máš právo a výsadu odmietnuť tú druhú ideu, 

ktorá ti hovorí, že tvoj život pochádza z Absolútneho Zdroja. 
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V tomto časovom bode máš však možnosť voľby len vo forme dispozície tej idey. 

Žiadne skúsenosti a poznanie ti nie sú k dispozícii, aby si určil, aký by bol život, 

keby nielenže tá idea bola prijatá ako jediná platná, ale keby bola uvedená do 

praktickej manifestácie, aby mohla produkovať všetky svoje následky, dôsledky a 

výsledky. Mať túto odlišnú možnosť voľby samo od seba a samo osebe nestačí na 

získanie nejakého poznania ohľadom nejakého iného typu života, než ktorý v 

súčasnosti máš. Okrem toho, nestačí poskytnúť ti spoľahlivú a platnú predstavu, či 

život, v ktorom v súčasnosti žiješ, je skutočne životom pozitívneho stavu, alebo je 

to niečo iné; možno dokonca pseudo-život negatívneho stavu. Koniec koncov, v 

tomto bode svojho výskumu nemáš absolútne nič k dispozícii, čo by ti umožnilo 

porovnať svoj takzvaný pozitívny život s nejakým iným typom života. 

Preto, aby bolo umožnené také porovnanie a aby tvoja otázka, či život, ktorý v 

súčasnosti žiješ, je život pozitívneho stavu, bola zodpovedaná raz a navždy 

najplatnejším, najspoľahlivejším a najskúsenostnejším spôsobom, rozhodneš sa 

prijať tú možnosť voľby, obsiahnutú v zmienenej idei, a riadiť sa jej indikáciami. 

Ako teda z tohto opisu vidíš, úplne prvým krokom v aktivácii akéhokoľvek iného 

života, než je život pozitívneho stavu, je prijať tú ideu a prehlásiť, že život, žiadny 

život, nepochádza z Absolútneho Stavu, definovaného ako Boh, a z Jeho/Jej Vôle a 

Jeho/Jej Ideí alebo Duchovných Princípov. V momente, keď prijmeš tú ideu, 

procesom toho prijatia zahájiš druhý krok v aktivácii tohto iného života: Totálne a 

kompletne sa odlúčiš od svojho pôvodného života, definovaného ako život 

pozitívneho stavu a začneš žiť život v súlade so všetkým, čo v tom druhom živote 

nie je obsiahnuté. Do tohto bodu dospeješ jednoducho analýzou toho, čo bolo 

obsiahnuté v tamtom druhom živote, a odmietneš všetky jeho premisy, podmienky, 

rysy, modusy a charakter, takže nič z neho neprenikne do tvojho nového a 

odlišného typu života. Prijatie čohokoľvek z tvojho pôvodného života by 

znemožnilo vykonanie náležitého, spoľahlivého a platného porovnania medzi 

týmito dvoma typmi životov. 

Keď už uvedieš tento iný typ života do pohybu a keď už prebieha proces všetkých 

dôsledkov, následkov a výsledkov jeho aktivácie, začne tvoje poučenie sa o tom, 

čo nie je pravda a skutočná realita a čo Absolútny stav neobsahuje. Ako krôčik za 

krôčikom vyčerpávaš všetky aspekty a stránky tohto poučenia sa, v jednom 

časovom bode dosiahneš úplne jasný stav, ktorý ťa prinúti uvedomiť si, že už 

nezostalo nič, čo by sa bolo možné z tohto procesu naučiť. Inými slovami, všetko 

naučiteľné a všetko, čo bolo možné zažiť, sa naučilo a zažilo, a preto by bolo 

márne a neproduktívne pokračovať v niečom, čo ti už viac neposkytuje žiadnu 

možnosť voľby naučiť sa o čomkoľvek niečo nové a iné. 

Toto je tá križovatka, na ktorej si veľmi jasne uvedomíš, že kvôli úplnej a 

kompletnej vyčerpateľnosti čohokoľvek, čo je obsiahnuté v tvojom type života, 

tvoj život nie je pravý život, z jednoduchého dôvodu, že mu chýbajú akékoľvek 

pravé stimuly pre jeho pokračovanie. Ak sa už nemáš čo naučiť, strácaš všetky 
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stimuly pre pokračovanie v tom type života. Tento jasný záver vedie k druhému 

dôležitému záveru: Ak vyprodukuješ niečo, čo pochádza z tvojho relatívneho 

stavu, nemôže to byť nič iné než relatívne k relatívnemu, a preto tomu chýba 

permanentnosť jeho bytia a existencie. Akosi to vždy nevyhnutne skončí bez toho, 

aby ti to poskytlo akúkoľvek ďalšiu možnosť voľby naučiť sa a zažiť niečo nové. V 

tom prípade to nie je pravý život, pretože keď porovnáš predchádzajúci život v 

pozitívnom stave so svojím súčasným životom, ktorý môže byť teraz definovaný 

ako život negatívneho stavu, uvedomíš si, že tvoj predchádzajúci život neobsahuje 

túto možnosť voľby — vyčerpateľnosť poučenia a svoj permanentný koniec. Preto 

ten život musel byť odvodený z Absolútnej Kondície alebo Stavu, pretože len z 

niečoho, čo je Absolútne, môže byť odvodené čokoľvek tohto nevyčerpateľného 

charakteru. 

Len čo toto uvedomenie plne zasiahne tvoju myseľ, dospeješ k záveru, že jediná 

uskutočniteľná, realistická, racionálna, inteligentná, vhodná, logická a správna 

voľba je voľba pre život pozitívneho stavu. Teraz vieš, čo si nikdy nezvoliť. 

Predtým, pred aktiváciou toho druhého života, života negatívneho stavu, si 

absolútne nevedel a nechápal, čo si nezvoliť — no ani čo si zvoliť v tejto veci. 

Ako vidíte z týchto faktov, nejde tu len o to, čo si nezvoliť, ale aj o to, čo si zvoliť. 

Ak nemáte žiadne skúsenostné a jasné porovnanie medzi všetkými faktormi dvoch 

odlišných životov, nemôžete dospieť k žiadnemu záveru ohľadom zvolenia si 

niečoho alebo nezvolenia si niečoho. A toto je jedným zo skutočných odôvodnení 

umožnenia aktivácie negatívneho stavu. Toto bol jeden z najdôležitejších účelov, 

kvôli ktorým bolo poskytnuté dovolenie prikročiť k tomuto experimentu. 

Zo Svojho Absolútneho Stavu a Kondície Som vo Svojom bezčasovom a 

bezpriestorovom stave Absolútne vedel, že aktivácia akéhokoľvek iného života, 

než je život prameniaci z Môjho Absolútneho Stavu, bude mať len prechodné a 

dočasné trvanie, z jednoduchého dôvodu, že nevzišiel z Môjho Absolútneho Stavu, 

ale z relatívneho stavu sentientných entít. Ako vieš, Peter, nič, čo pochádza z 

Absolútneho Stavu — a tento fakt opäť opakujeme — nemôže byť vyčerpateľné, 

pretože to v sebe nesie absolútno vo svojom relatívnom stave. Na druhej strane, 

čokoľvek, čo vzniklo v relatívnom stave, je na základe prirodzenosti zdroja svojho 

pôvodu len relatívne k relatívnemu, a preto je to plne vyčerpateľné a pominuteľné. 

Zostáva to len dovtedy, kým to nevyčerpá všetky svoje možnosti a všetko, čo 

obsahuje. A toto je fundamentálny rozdiel medzi týmito dvoma stavmi. 

Ako je však z vyššie uvedeného opisu jasné, ak nemáte žiadnu skúsenosť a žiadne 

porovnanie medzi nimi, nie ste schopní rozlíšiť tieto fundamentálne rozdiely. Aby 

ste to urobili, musíte dovoliť vytvorenie toho druhého typu života — relatívneho 

života — aby mohlo byť učinené také dôležité porovnanie a vytvorený náležitý 

základ a predpoklad pre vaše voľby. Len potom ste schopní dospieť k správnym 

záverom o čomkoľvek vôbec. 
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Vďaka týmto faktom, Peter, jasne vidíš zrejmý dôvod, prečo bolo tak podstatné 

dovoliť aktiváciu negatívneho stavu. Bez Môjho dovolenia by všetky sentientné 

entity boli naveky uväznené v jednom jedinom stave — v pozitívnom stave, bez 

akejkoľvek možnosti zvoliť si poučenie o niečom inom. V tom prípade by boli 

večne sužované pochybnosťami, či je ich život pravým životom, alebo existuje 

niečo iné, čo by mohlo byť lepším a skutočnejším životom. Povedz Mi, Peter, čo 

by to bol za život, keby ste mali ohľadom čohokoľvek žiť v neustálych 

pochybnostiach? 

Peter: V tom prípade by to nebol život pozitívneho stavu, ale bol by to život 

negatívneho stavu, pretože pochybnosti a neistota sú negatívne emócie. 

Pán Ježiš Kristus: Presne tak, Peter. Takže, aby Som nedovolil, aby tieto 

pochybnosti a neistota sužovali sentientnú myseľ, vyhnúc sa tak kontaminácii 

pozitívneho stavu čímkoľvek negatívnym, bolo nutné dovoliť aktiváciu 

negatívneho stavu a poskytnúť každému konkrétnu a hmatateľnú možnosť voľby, 

založenú na skúsenostných činiteľoch, aby učinil náležité a správne voľby. A o toto 

všetko išlo a o tomto Som dnes chcel hovoriť, Peter. Môžeš pokračovať položením 

svojej vlastnej otázky. 

Peter: Neviem, či sa moja otázka nejako týka diskutovanej témy, hoci mohla by sa. 

Týka sa Tvojho vyhlásenia zaznamenaného v Matúšovom Evanjeliu 10:34-36: 

,Nemyslite si, že Som prišiel, aby Som priniesol na zem pokoj. Neprišiel Som, aby 

Som priniesol pokoj, ale meč. Lebo Som prišiel, aby Som „popudil človeka proti 

jeho otcovi, dcéru proti jej matke, a nevestu proti jej svokre. A nepriateľmi 

,človeka‘ budú členovia jeho vlastnej domácnosti.“‘ Mohol by Si vrhnúť trochu 

svetla na to vyhlásenie, ktoré, zdá sa, je v rozpore napríklad so všetkým tým, že Si 

Knieža Pokoja. Ak Si Knieža Pokoja, ako to, že Si prišiel na tento svet nie preto, 

aby Si priniesol pokoj, ale meč; čiže ohromné rozdelenie medzi všetkých na tejto 

planéte? O čo všetko tu vlastne ide? 

Pán Ježiš Kristus: Rád to urobím, Peter. A áno, hoci na prvý pohľad nie je jasné, 

či je spojitosť medzi týmto Mojím vyhlásením a témou diskutovanou vyššie; 

napriek tomu by si bol prekvapený zistením, že je medzi nimi priama spojitosť. 

Uváž tieto fakty: Akým spôsobom pseudo-tvorcovia vyfabrikovali život v 

negatívnom stave, ten iný život, nastolený v životoch všetkých tvorov, sub-tvorov, 

ľudí a všetkých ostatných? Bez akéhokoľvek poznania a informácií o prirodzenosti 

života v pozitívnom stave. Toto bolo nutným opatrením, aby sa mohlo uskutočniť 

pravé a vôbec nejaké poučenie o inom živote, než je život pozitívneho stavu. Keby 

tie fabrikácie pseudo-tvorcov mali poznať, teoreticky povedané, čo i len 

najbezvýznamnejší aspekt prirodzenosti života pozitívneho stavu — aj keď v tomto 

živote neexistuje nič bezvýznamné — nastoliť akýkoľvek iný typ života by bolo 

nemožné. Za takýchto podmienok by sa nikto netúžil alebo nechcel zúčastniť 

žiadneho iného typu života. Tak, ako nemali členovia pozitívneho stavu pred 
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aktiváciou negatívneho stavu nijaké poznatky o ničom, čo nebola pravda, takisto 

ani fabrikácie pseudo-tvorcov analogicky nemohli mať nijaké poznatky o ničom, 

čo bolo skutočne pravdivé. Len na základe takého usporiadania mohlo dôjsť k 

nejakému pravdivému, pravému a nekontaminovanému poučeniu. Súčasne, ako si 

pamätáš, Peter, aby sa akýkoľvek iný život než život pozitívneho stavu mohol ujať 

aj v životoch pseudo-tvorcov, bolo vzájomne dohodnuté, že si vymažú svoje 

vlastné spomienky na čokoľvek, čo sa týkalo života pozitívneho stavu, aby vôbec 

netúžili vrátiť sa späť do toho života. Ešte raz, s úplnou spomienkou na ten život by 

pseudo-tvorcovia nemohli náležite nastoliť život negatívneho stavu, pretože by boli 

motivovaní  vrátiť sa späť do toho života a súčasne by nevdojak preniesli to 

poznanie a skúsenosť do životov svojich fabrikátov. S takým poznaním a 

skúsenosťou by nastolenie života negatívneho stavu od svojho úplného počiatku 

biedne zlyhalo. V tom prípade by pravé poučenie o nepravde, a následne aj o 

pravde a tiež o Absolútnom Stave, vyšlo nazmar. Preto by bola sentientná myseľ 

naďalej sužovaná pochybnosťami a neistotou o pravej prirodzenosti svojho 

vlastného života. 

Ako teda z tohto opisu vidíte, aby sa uskutočnilo toto rozhodujúce a životne 

dôležité poučenie, bolo nutné dočasne eliminovať všetky spomienky a skúsenosti 

ohľadom čohokoľvek, čo sa týkalo života pozitívneho stavu. Takže po aktivovaní 

negatívneho stavu a po tom, ako bol život negatívneho stavu plne nastolený, pred 

Mojím Prvým Príchodom na planétu Nula, nikto v negatívnom stave a na planéte 

Nula nevedel nielen to, čo je to vlastne skutočná pravda, ale ani to, čo je pozitívny 

stav ako celok. Ako vidíte z tejto situácie, máte tu obrátenú situáciu v porovnaní so 

situáciou, ktorá existovala pred tou dobou v pozitívnom stave. Zatiaľ čo v 

pozitívnom stave do toho momentu nikto nemal žiadne poznanie o tom, čo je to 

nepravda; v negatívnom stave bola situácia obrátená v tom zmysle, že pred Mojím 

inkarnovaním sa na planétu Nula nikto nevedel, čo je to pravda. 

Ako sa toto všetko týka Môjho vyhlásenia, Peter, ktoré si citoval vyššie? Uváž 

toto: Čo by sa skutočne stalo, keby Som za vtedy existujúcich podmienok na 

planéte Nula, nazvanej v tom texte ,zem‘, mal priniesť jej obyvateľom, ako aj 

všetkým obyvateľom negatívneho stavu pokoj? Nemajúc žiadne poznanie o 

pravom živote a jeho pravde, ako ani o Prirodzenosti Božej — Mojej Prirodzenosti, 

bez akéhokoľvek predchádzajúceho zjavenia o čomkoľvek, týkajúcom sa Mojej 

Pravdy, a o prirodzenosti pozitívneho stavu, faktorom povahy samotného pokoja 

by Som potvrdil a trvalo ich ukotvil v ich vlastnej pseudo-realite pseudo-života 

negatívneho stavu a ľudského života. V tom prípade by všetci obyvatelia 

negatívneho stavu a planéty Nula boli do večnosti uväznení vo svojom súčasnom 

položení. Len čo dôjde k potvrdeniu, prijatiu a uznaniu niečoho z pozície Môjho 

Absolútneho Stavu — faktorom a  vďaka faktoru Môjho bytia Absolútnym 

Pokojom — to ,niečo‘ sa stáva svojím trvalým stavom. V tom prípade to nemôže 

byť nikdy eliminované. 
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Preto, ako si pamätáš, Som prišiel na tento svet ako Pravda. A to nielen ako 

niektoré iné aspekty tejto Pravdy, ale ako Pravda, ktorá bojuje proti všetkým zlám 

a lžiam a ktorá zjavuje ich pravú prirodzenosť niekomu, kto vôbec nepozná, vôbec 

nechápe, vôbec nerozlišuje a nemá vôbec nič, čo sa týka skutočnej pravdy. Tento 

aspekt Mojej Pravdy súvzťaží s významom slova ,meč‘. V duchovnej konotácii 

slovo ,meč‘ znamená priniesť do života každého pravdu a s tou pravdou odhalenie 

pravej prirodzenosti života negatívneho stavu a prirodzenosti ľudského života. 

Priniesol Som teda na túto planétu a do negatívneho stavu pravdu, ktorá porazila 

ignoranciu a neznalosť ohľadom všetkého z pozitívneho stavu a všetkých aspektov 

toho, aká je jeho pravda alebo jeho pravý život. Keďže pseudo-život negatívneho 

stavu bol zakorenený v zlách a lžiach, považovaných všetkými v ňom za dobré a 

pravdivé, priniesť im meč znamená priniesť všetky prostriedky pre odhalenie 

pravej prirodzenosti negatívneho stavu a pre účinné porazenie a eliminovanie 

všetkých ich ziel a lží. 

To, že človek bude popudený proti svojmu otcovi, znamená v tejto konotácii 

nasledovné: Človek znamená pôvodný stav všetkých tých, ktorí aktivovali 

negatívny stav, ako aj všetkých tých, ktorí boli pôvodne vyfabrikovaní z energií a 

materiálu, ktoré boli oddelené z energií a materiálu vzatých z pozitívneho stavu. V 

tých energiách a materiáli, ako si pamätáš, Peter, boli zakódované všetky nutné 

ingrediencie Môjho pozitívneho stavu a v nich prítomnosť Mojej pravej 

Prirodzenosti. To, že bol tento človek postavený proti svojmu otcovi, znamená, že 

v jednom časovom bode každý v ľudskom živote a v živote negatívneho stavu 

spozná, ako, prečo a kto aktivoval negatívny stav a uviedol ho do jeho pseudo-

pohybu. Toto ,ako‘, ,prečo‘ a ,kto‘ je tu označené slovom ,otec‘. 

To, že dcéra bude proti svojej matke, znamená, že všetky predošlé aspekty 

prirodzenosti negatívneho stavu, zahrnuté pod termín ,zlá‘, ktorým bol daný zrod 

procesom aktivácie života negatívneho stavu a uvedenia ho do dominancie, 

povstanú proti tomuto usporiadaniu a oslobodia sa od napájajúceho zdroja svojho 

pseudo-životného štýlu, ktorý je tu označený slovom ,matka‘. 

To, že nevesta bude proti svojej svokre, znamená, že všetky odvodeniny a dôsledky 

zrodu všetkých ziel sa tiež oslobodia od všetkého, čo sa týka ich vlastného 

napájajúceho zdroja, označeného tu slovom ,svokra‘. 

To, že ,nepriateľmi človeka budú členovia jeho vlastnej domácnosti‘, tu znamená, 

že v jednom časovom bode, keď všetko ohľadom pseudo-života negatívneho stavu 

dospeje k svojmu naplneniu a keď bude zavŕšené konečné poučenie sa o všetkom, 

čo nie je pravda, všetci účastníci negatívneho stavu a ľudského života si uvedomia, 

že to, čo považovali za pravý život, čiže ich vlastný život, označený tu slovami 

,jeho vlastná domácnosť‘, v skutočnosti a fakticky nie je pravý život, ale len ilúzia 

a klam života. Preto si všetci uvedomia, že ich druh života je najhorší protivník a 

nepriateľ človeka. Z pozície tohto životne dôležitého uvedomenia sa plne získa 

porovnanie ich pseudo-života s pravým životom pozitívneho stavu a následne bude 
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každý v pozitívnom stave a v negatívnom stave a v ľudskom živote vedieť s 

absolútnou istotou, čo je skutočná pravda, ako aj čo je nepravda. Toto uvedomenie, 

založené na tomto porovnaní, povedie ku konečnej, najdôležitejšej voľbe — zvoliť 

si len život pozitívneho stavu a zvoliť si úplné odmietnutie všetkého, čo je 

obsiahnuté v pseudo-živote negatívneho stavu. Týmto aktom dôjde k trvalej 

eliminácii negatívneho stavu. Teraz bude každý s istotou vedieť, že pravý život 

dokáže a môže vzniknúť len v Absolútnom Stave — vo Mne — ktorého 

prirodzenosť je absolútne pozitívna. Vediac to, každý bude vedieť, čo je to vlastne 

Absolútny Stav. Toto je skutočný zmysel nielen citovaného textu, ale — medzi 

mnohým iným — aj pravého významu Môjho Prvého Príchodu na planétu Nula. 

Odtiaľ teda potreba priniesť meč na túto zem, namiesto pokoja. A toto je zmienená 

spojitosť medzi tvojou otázkou, Peter, a témou našej počiatočnej diskusie. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi, veľmi pekne za toto zmysluplné a logické vysvetlenie. 

Je ešte niečo, o čom by Si dnes chcel hovoriť? 

Pán Ježiš Kristus: Áno, Peter. Len stručne: Ako si sa s našou Ľudmilou i sám 

prechádzal ulicami Moskvy a pozeral si sa a sledoval jej obyvateľov, všimol si si 

nápadný jav. Pozerajúc sa na tváre všetkých okoloidúcich si si uvedomil, že vo 

výraze ich tvárí a očí bolo niečo vo veľkom neporiadku. Spočiatku si nemohol 

určiť, čo si v nich skutočne videl. Potom ti náhle došlo, že tie tváre a tie oči boli 

úplne prázdne, akoby im chýbal akýkoľvek pravý život. Boli totálne deprimované, 

akoby v nich nebol prítomný nijaký duch a duša. Inými slovami, nemohol si v nich 

zistiť nič vskutku duchovné alebo pozitívne. Tento jav, ktorý si pozoroval, Peter, je 

odzrkadlením totálneho vyčerpania čohokoľvek skutočne a rýdzo duchovného v 

životoch ľudí na planéte Nula. Pretože ste sa prechádzali uprostred mesta, kde bola 

zriadená bašta renegátov, je len logické predpokladať, že k úpadku a eliminácii 

čohokoľvek skutočne duchovného dôjde najprv na tomto mieste. Jedným z 

mnohých dôvodov tvojej návštevy Moskvy bolo uviesť tento faktor do tvojej 

pozornosti, Peter. Tvoj zážitok v tomto ohľade je náznakom, ako skončí celé 

ľudstvo na planéte Nula. Postupne, ako budú Moji predstavitelia a každý pozitívny 

jeden po druhom odchádzať z tejto planéty, nezostane na nej nikto, kto by mal 

nejaké poňatie o čomkoľvek skutočne duchovnom, alebo kto by mal vôbec túžbu 

alebo potrebu poznať to alebo sa o to snažiť. Nastane maximálny faktor úplnej 

externalizácie a zaoberania sa materiálnymi, peňažnými alebo fyzickými aspektmi 

ich životov a bude vládnuť ich životmi do najväčšej možnej miery. Všetci 

zostávajúci ľudia sa stanú takými, akých si pozoroval v uliciach Moskvy, Peter. 

Toto je dobrou ilustráciou a demonštráciou, ako by mohol negatívny stav pseudo-

zvíťaziť na planéte Nula — jeden z mnohých možných scenárov. Ako budú Moji 

predstavitelia a všetci pozitívni jeden za druhým prirodzenými prostriedkami 

odchádzať z tejto planéty, jediný, kto na nej zostane, by boli agenti negatívneho 

stavu. Nemajúc už nikoho z pozitívneho stavu prítomného na tejto planéte a majúc 

všetkých typických ľudí transmogrifikovaných na plnohodnotných agentov 

negatívneho stavu, spolu so všetkými pôvodnými agentmi Pekiel, na základe 
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faktora charakteru ich životného štýlu by si negatívny stav bezvýhradne zriadil 

svoje panstvo na tejto planéte bez akýchkoľvek stôp alebo známok čohokoľvek 

pozitívneho a dobrého. V tomto stave jeho panstva by došlo ku konečnému 

poučeniu sa o jeho prirodzenosti ako o životnom štýle, ktorý bol plne zvolený na 

základe slobodnej vôle a voľby každého. Tak by dosiahol svoj vrchol, za ktorým 

by už neexistovalo nič, čo by sa z neho bolo možné naučiť. Toto bude ten časový 

bod, keď k svojej realizácii dospeje všetko, o čom sme diskutovali v tomto 

Dialógu, ako aj v Osemdesiatom Deviatom Dialógu. Nuž, Peter, pomaly končíš 

svoj pobyt v Moskve, v Rusku a čoskoro sa vydáš na svoju cestu na Slovensko a do 

Českej republiky. Preto by Som odporučil, aby sme nateraz týmto Dialógom až do 

príhodnej doby naše vedenie dialógov ukončili. Intuitívne budeš vedieť, kedy 

pokračovať vo vedení našich dialógov. Zatiaľ sa tu v Moskve s Ľudmilou a 

Viktorom, ako aj všade, kam pôjdeš, maj vynikajúco. Som s tebou. 

Peter: Tak veľmi, veľmi Ti ďakujem za všetko, môj Pán Ježiš Kristus. 
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Deväťdesiaty Prvý Dialóg 
 

22. júla 1999, Brno, Česká republika 

 

Peter: Dobré ráno z Brna, z Moravy v Českej republike, môj Pán Ježiš Kristus a 

všetci prítomní. 

Pán Ježiš Kristus: Dobré ráno tebe, Peter, od nás všetkých, ktorí sme prítomní. 

Peter: V podstate, takpovediac, formálne overujem, aby som zistil, či je niečo, čo 

by bolo aktuálne zjaviť alebo prediskutovať, alebo spresniť. Predsa však, mám na 

mysli niečo, čo sa týka prirodzenosti pseudo-tvorcov po tom, ako sa stali pseudo-

tvorcami a ako takí sa usadili. Samozrejme, ako vždy, než sa budeme venovať 

mojej vlastnej otázke, pokorne sa Ťa pýtam, či máš niečo, čo by Si teraz uviedol do 

našej pozornosti. 

Pán Ježiš Kristus: Ďakujem ti, Peter, za tvoju láskavú ponuku. Hoci tentoraz 

skutočne mám isté záležitosti, ktoré treba prediskutovať, bolo by to tak trochu 

predčasné, kvôli faktu, že si ešte neskončil svoje poslanie v Českej a Slovenskej 

republike a ešte stále sa musíš zúčastniť niekoľkých stretnutí s Mojimi 

predstaviteľmi, nachádzajúcimi sa v tých dvoch republikách, ktorí sú nimi buď 

skutočne, alebo potenciálne. Než bude možné zjaviť niečo v tomto ohľade, je 

potrebné, aby došlo k určitým veciam a udalostiam, aby sa zavŕšila a uzavrela 

jedna rozhodujúca a dôležitá fáza súčasného pokračujúceho posunu, ktorá sa týka 

tvojej návštevy v Európe, Peter. Takže, buď trpezlivý a pokračuj vo svojich 

stretnutiach s Mojimi ľuďmi všade, kam pôjdeš. Z toho dôvodu by Som teraz 

odporučil, aby si sa dal do toho a položil svoju otázku. 

Peter: Ako som opätovne čítal niektoré kapitoly Nového Zjavenia Pána Ježiša 

Krista a uvažoval o ostatných knihách Tvojho Nového Zjavenia, v ktorých bola 

nanesená otázka prirodzenosti pseudo-tvorcov, prišlo mi na um, že snáď existuje 

nejaká nezrovnalosť medzi tým, ako boli pseudo-tvorcovia vnímaní a opisovaní v 

tých knihách, a tým, ako sú vnímaní a aký máme k nim vzťah v súčasnosti. Ako 

vieš, v tých knihách boli pseudo-tvorcovia vykreslení ako najhoršie, 

najzlomyseľnejšie, najprefíkanejšie, najohavnejšie, najnegatívnejšie a 

najprehnitejšie tvory, ktoré nemyslia na nič iné, než ako zabrať celý pozitívny stav 

a zničiť Teba a Tvoju Vládu. Zdá sa však, že v Koroláriách... a aj v týchto 

Dialógoch už nie sú — po prvýkrát — vykresľovaní tým spôsobom. Namiesto toho 

sú vnímaní ako niekto, kto v podstate pátra po Absolútnej Pravde. Nejaký 

komentár k tejto zdanlivej nezrovnalosti? 

Pán Ježiš Kristus: Rád by Som komentoval túto záležitosť, Peter. Je to dobrá 

otázka a je potrebné to spresniť. V určitom zmysle sa to priamo týka záležitostí 

diskutovaných v Osemdesiatom Deviatom a v Deväťdesiatom Dialógu. Ako si 

pamätáš, Peter, v tých Dialógoch bolo tebe a vám všetkým, ktorí čítate tieto 
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Dialógy, uvedené vyššie chápanie absolútnej potreby aktivácie a uvedenia pseudo-

života negatívneho stavu do dominancie. 

Pozrime sa však na túto záležitosť bližšie. Opäť tu čelíme problému vzťahu alebo 

príbuzenstva a chápania Absolútneho a všetkých relatívnych k tomuto 

Absolútnemu. 

Ako si pamätáš z predtým spomenutých dvoch Dialógov, z pozície relatívna nie je 

možné poznať Absolútno, v jeho Absolútnom Stave a Procese, v absolútnom 

zmysle. A predsa, v stave a rozpoložení relativity sentientnej mysle existuje 

tendencia a potreba akosi sa približovať tomuto tajomnému Absolútnemu Stavu. 

Ako si však pamätáš, v tom čase, alebo, presnejšie, v tom nie-čase neexistovali 

žiadne základy, na ktorých by mohlo dôjsť k takému približovaniu sa. Aby ste 

vybudovali také reálne základy, potrebujete mať nejaké orientačné body alebo, 

lepšie povedané, potrebujete mať určité porovnanie s niečím úplne iným, než je to, 

čo máte a čo je vám dôverne známe, aby ste zistili alebo určili všetko, čo nie je 

integrálnou súčasťou charakteru vášho súčasného stavu a rozpoloženia alebo vášho 

života vo všeobecnosti. 

Ako si pamätáš, išlo o to, či je sentientný život skutočne pozitívny; čiže, je 

aktuálne (v tom čase alebo nie-čase) zažívaný život skutočne pozitívny? Pochádza 

skutočne z niečoho, čo je Absolútne a s čím ten život nadväzuje vzťah zo svojho 

relatívneho položenia? Ak neexistuje nijaké iné položenie, ako definujete, čo je 

pozitívne? V porovnaní s akým stavom ste schopní určiť, že je váš život skutočne 

pozitívny? Čo obsahuje termín ,pozitívny‘? Ak neexistuje nijaký iný typ života, s 

ktorým môžete porovnať a vzhľadom ku ktorému môžete definovať pravú 

prirodzenosť svojho súčasného života, nie je potom jasné, že termín ,pozitívny‘ 

samostatne a sám osebe nemá vôbec žiadny význam alebo zmysel? Ako si počínať 

pri určovaní, čo je skutočne pozitívne a čo také nie je? 

Aby ste si zodpovedali túto otázku, vaším prvým krokom v tomto ohľade bude 

klasifikácia povahy a obsahu života, ktorý v súčasnosti zažívate. Keď už jasne 

stanovíte všetky charakteristiky, rysy, aspekty, podstatu a obsah toho života a 

všetko ostatné obsiahnuté v tom živote; a keď už určíte, že váš život je niečím, čo 

pochádza z nejakého Absolútneho Stavu, ktorého prirodzenosť nie ste schopní 

pochopiť v absolútnom zmysle, pustíte sa do skúmania nejakých iných možností, 

ktoré nie sú obsiahnuté v ničom, čo máte alebo čo zažívate v súčasnom stave a 

procese svojho života. Toto je vaším druhým krokom. V tomto kroku potrebujete 

zistiť a definovať, čo nie je obsiahnuté alebo čo nie je integrálnou súčasťou vášho 

súčasného života. 

Otázkou je: Môže vôbec existovať niečo, čo nie je obsiahnuté v prirodzenosti 

vášho súčasného života, a preto to na základe súvislosti nie je obsiahnuté v tom 

Absolútnom Stave, ktorý vytvoril aktuálne dostupný život? Pri vašej klasifikácii a 

definícii všetkého, čo je obsiahnuté vo vašom súčasnom živote, ste došli k záveru, 
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že ak váš súčasný život pochádza z Absolútneho Stavu, voči ktorému ste relatívni a 

pomocou ktorého žijete a ste nažive, potom na základe logickej konštrukcie tohto 

usporiadania všetko, čo ste klasifikovali a definovali, musí byť obsiahnuté v tom 

Absolútnom Stave, s jediným rozdielom, že v tom Stave sú všetky tie stanovené 

charakteristiky vášho súčasného života Absolútnej Povahy, zatiaľ čo vo vás alebo 

vo vašom súčasnom živote sú relatívnej povahy. Takže v podstate nie ste nič iné, 

než relatívna aproximácia toho Absolútneho Života alebo Stavu. Z tohto 

stanoveného faktu teraz relatívne viete, aká je Prirodzenosť toho Absolútneho 

Života alebo Absolútneho Stavu. Stále vám však chýba akýkoľvek stupeň 

poznania, po prvé, aké to je alebo čo to je byť Absolútny, a po druhé, aký by bol 

život, keby nepochádzal z toho Absolútneho Stavu? 

Vo svojej pravej podstate a obsahu tu ide o potrebu mať nejaké hmatateľné 

porovnanie, ktoré by zaručilo, že váš súčasný život je skutočne tým, čo si o ňom 

myslíte a že to nie je akýsi vnútený faktor, o ktorom nemáte ani poňatia, či je 

skutočne reálny, alebo imaginárny. 

V tomto časovom bode si teda môžete položiť nasledovnú otázku: Ak je súčasný 

život životom, ktorý ste už klasifikovali a definovali ako život, ktorý sa vo svojom 

relatívnom rozpoložení približuje Absolútnemu Životu a jeho Absolútnemu Stavu a 

Procesu, potom aký by bol život, ktorý by sa pohyboval opačným smerom, preč od 

tohto jednotlivého približovania sa? Ako ďaleko možno zájsť pri vzďaľovaní sa od 

Neho? Pokračovalo by toto vzďaľovanie na neurčito bez toho, aby sa vôbec 

niekedy zastavilo a samo od seba sa vrátilo späť alebo sa vrátilo do bodu svojho 

vzniku a následne prestalo byť a existovať? Alebo by to v jednom časovom bode 

vyčerpalo všetky svoje možnosti a na onú otázku by to dalo jasnú odpoveď— že 

žiadny iný typ života nie je možný, jedine ten, ktorý vznikol v Absolútnom Živote 

a jeho Absolútnom Stave a Procese? Čo by sa stalo, keby mal napríklad tento 

pohyb pokračovať natrvalo, naveky? Znamenalo by to, že tento iný typ života je 

tiež Absolútny? Môže byť alebo je skutočne absolútny? 

Paradox tohto predpokladu je zrejmý. Ako je možné tvrdiť o niečom, čo sa 

pohybuje opačným smerom a čo na základe samotnej svojej prirodzenosti 

nevzniklo v Pôvodnom Absolútnom Živote, z ktorého pramení alebo pochádza 

súčasný život, že je to Absolútne, ak to nikdy neexistovalo samo od seba a samo 

osebe, ale sa to objavilo ako reakcia a opozícia na niečo, čo vždy Samo od Seba a 

Samo Osebe je, bez akéhokoľvek počiatku alebo konca? Na druhej strane, čo by sa 

stalo, keby mal nejakou náhodou tento opačný pohyb pokračovať do večnosti, 

naveky nikdy sa nezastaviac alebo nikdy nevyčerpajúc všetky svoje možnosti? Ako 

by mohol byť v takom prípade definovaný alebo označený? 

Táto záležitosť má však aj ďalšiu stránku. Keby bola taká možnosť uskutočniteľná 

— vzďaľovanie sa do večnosti — potom by ste v tejto veci nemali žiadnu inú 

voľbu než usúdiť, že tento typ života, ktorý sa pohybuje opačným smerom, 

vzďaľujúc sa Absolútnemu Životu a jeho Absolútnemu Stavu a Procesu, tiež 
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vznikol v Absolútnom Živote. Paradox tohto záveru je jasný: Ak oba vzájomne sa 

vylučujúce a vzájomne sa vzďaľujúce životy vznikli v tom istom Absolútnom 

Zdroji, potom by sa na základe logiky tohto usporiadania navzájom anulovali; a 

nielen to, ale v tom prípade by na základe faktora vzájomného anulovania sa a 

toho, že by prestali byť a existovať, anulovali aj Samotný Absolútny Život. Keby 

sa malo stať niečo také, v tom prípade by nemohol existovať vôbec žiadny 

Absolútny Život, pretože ak je Absolútny Život skutočne Absolútny, na základe 

logickej definície svojej Absolútnosti nemôže mať žiadny počiatok alebo koniec. 

Preto by na základe logiky takého záveru v tomto zmysle rovnako neexistovala 

žiadna Absolútna Pravda, ani nič Absolútne. V tom prípade by bolo a existovalo 

iba relatívne k relatívnemu. Preto by život, akýkoľvek život, musel mať 

hmatateľný a skúsenostný počiatok a koniec. Keby to malo byť tak, potom by 

Stvorenie nebolo Stavom a Procesom Absolútneho Stvoriteľa, ale podivným a 

neplánovaným náhodným javom bez akéhokoľvek inteligentného a dobre 

premysleného procesu, ktorý by v jednom časovom bode kvôli svojmu 

neúmyselnému a náhodnému výskytu naveky prestal byť a existovať. 

Ako vidíte z týchto hypotetických konštrukcií, pôvodne tu išlo o pátranie po 

Absolútnej Pravde. Pretože jediný možný spôsob, ako začať toto pátranie, je pohyb 

opačným smerom, smerom od relatívneho približovania sa k Nej — koniec 

koncov, zo svojho relatívneho položenia nie ste schopní odvodiť nič Absolútne — 

založíte životný štýl, ktorý neobsahuje nič z toho, z čoho pozostáva váš súčasný 

život. 

V tomto ohľade musíš pochopiť, Peter, že tu išlo o to zistiť, či je možné vytvoriť 

životný štýl, ktorý by sa, paradoxne povedané, približoval k Absolútnemu, avšak 

opačným smerom — pohybujúc sa preč od neho, a nie k nemu. Toto bol a je 

fundamentálny rozdiel medzi pozitívnym stavom, definovaným vyššie ako 

pôvodný život prameniaci z Absolútneho, a negatívnym stavom, definovaným ako 

následný život, ktorý vznikol v mysliach relatívnych bytostí bez akéhokoľvek 

spojenia s Absolútnym. Ako teda z tohto rozdielu vidíte, zatiaľ čo v pozitívnom 

stave sa každý trvale pohybuje v smere približovania sa k Absolútnemu, v 

negatívnom stave sa chce k Nemu každý priblížiť vzďaľovaním sa od Neho. 

Ako dosiahnete také záporné približovanie sa? Jedine tak to môžete urobiť, že sa 

budete menej a menej podobať čomukoľvek, čo je v pozitívnom stave alebo v 

pôvodnom živote. Doteraz ste, samozrejme, už klasifikovali a definovali všetky 

aspekty, črty, charakteristiky a všetko ostatné ohľadom svojho pôvodného života. Z 

pozície tejto klasifikácie a definície teraz začnete produkovať všetko, čo je 

presným opakom čohokoľvek, čo je obsiahnuté vo vašom pôvodnom živote. Ako 

sa viac a viac vzďaľujete od Pôvodného Zdroja svojho života, vo všetkých 

ohľadoch a vo všetkých aspektoch svojho nového života sa viac a viac líšite od 

svojho pôvodného života, ktorý ste mali doteraz. Ako si zriaďujete tento druhý typ 

života, na základe jeho opozičného činiteľa si uvedomíte, čo tamten život nie je, a 
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súčasne si veľmi jasne uvedomíte, aký je váš nový život. Týmto usporiadaním ste 

teraz vytvorili podmienky, ktoré vám poskytujú možnosť jasného porovnania 

medzi týmito dvoma typmi života. Teraz ste vytvorili základ, na ktorom môžete 

rozlíšiť medzi prirodzenosťou pôvodného života, definovaného ako pozitívny stav, 

a tým druhým typom života, definovaným ako negatívny stav. 

V pozitívnom stave sa na základe procesu nepretržitého približovania sa k 

Absolútnemu Životu a Jeho Stavu a Procesu, ako sa k nemu viac a viac 

približujete, stávate viac a viac takými, ako je Absolútny Život, Jemu podobnými 

— Mne. Ak Ja som Absolútna Láska a Absolútna Múdrosť a všetky jej nekonečne 

početné Derivácie, potom každý, kto sa Mi približuje a prichádza ku Mne bližšie, 

sa viac a viac podobá Mne, čiže je stále milujúcejší a múdrejší, majúc viac a viac 

ich derivácií. 

Na druhej strane, v negatívnom stave sa Mi na základe procesu neustáleho 

reverzného približovania sa k Môjmu Absolútnemu Životu a k všetkým Jeho 

Stavom a Procesom — ako sa odo Mňa viac a viac vzďaľujete pri svojom pátraní 

po všetkom, čo nie je zo Mňa a z Môjho Absolútneho Stavu a Procesu, aby ste 

zistili, či je možné spoznať niečo iné, než čo je obsiahnuté vo Mne — začínate 

menej a menej podobať. A nielen to, ale stavajúc sa proti všetkému, čo je 

obsiahnuté vo Mne a v Mojom pozitívnom stave, stávate sa viac a viac tým, čo nie 

je obsiahnuté vo Mne a v Mojom pozitívnom stave. 

Takže, ak Ja som Absolútna Bezpodmienečná Láska a Absolútna Múdrosť, čím 

viac sa vzďaľujete odo Mňa, tým sa stávate menej milujúcimi a múdrymi. Ak Ja 

som Absolútne Dobro a Pravda, potom sa reverzným približovaním stávate stále 

horšími a falošnejšími. A pretože všetky nekonečne početné derivácie Mojej 

Absolútnej Bezpodmienečnej Lásky a Absolútnej Múdrosti sú z Mojej Absolútnej 

Pozitívnej Prirodzenosti, ako sa odo Mňa vzďaľujete, vo svojom zlom a falošnom 

životnom štýle sa k nim budete reverzne približovať, takže všetky deriváty vašich 

ziel a lží sa stanú negatívnejšími a negatívnejšími do tej miery, že sa budú stále 

viac približovať k všetkému opačnému k obsahu Mojej Pravej Prirodzenosti. 

Takže v tomto zmysle môžete povedať, že čím ste ďalej odo Mňa a od Môjho 

pozitívneho stavu, tým menej a menej budete ako Ja, podobní Mne, a tým menej a 

menej budete mať toho, čo je obsiahnuté v Mojom pozitívnom stave. 

A toto nás privádza k odpovedi na tvoju otázku, Peter. V podstate môžeš povedať, 

že jednou z mnohých záležitostí pseudo-tvorcov bolo zistiť, ako ďaleko môžu zájsť 

v stávaní sa negatívnymi alebo takými, aký Ja a Môj pozitívny stav nie sme alebo 

čomu sa nepodobáme. Ešte raz, otázkou bolo: Je vôbec možné, aby sa procesom 

reverzného približovania sa k Môjmu Absolútnemu Životu nikdy nemohol 

dosiahnuť bod, v ktorom by ich stávanie sa negatívnejšími a negatívnejšími 

vyčerpalo všetky svoje možnosti a za ktorým by už nebolo nič ďalšie, čo by im 

umožnilo, aby sa stali ešte negatívnejšími, horšími a falošnejšími? Keby mohli 



Dialóg 91 

- 717 - 

dosiahnuť taký bod, potom by bolo nad akúkoľvek pochybnosť dokázané, že 

čokoľvek, čo vzniklo v relatívnom položení, nemôže mať život samo od seba a 

samo osebe, a preto by to nikdy nemohlo byť absolútne alebo z absolútneho. V tom 

prípade musí byť na základe logiky tohto faktora pravdou opak — všetok život 

musí vznikať v Absolútnom Stave — vo Mne, aby nemal žiadny koniec a aby 

nikdy nevyčerpal svoju užitočnosť a tvorivosť. A toto je Absolútna Pravda. 

Takže, ako sa pseudo-tvorcovia na základe svojho vlastného projektu stávali 

negatívnejšími a negatívnejšími, za účelom otestovania svojej hypotézy, ako to 

bolo načrtnuté vyššie, generovali viac a viac charakteristických čŕt, ktoré boli v 

Mojom Novom Zjavení označené ako snáď najhoršie, najprehnitejšie, 

najopovrhnutiahodnejšie a im podobné nepriaznivé rysy. V tomto ohľade zašli tak 

ďaleko, ako len boli schopní. V súčasnosti sa nachádzajú v slepej uličke, zisťujúc 

fakt, že čokoľvek, čo vzniká v relatívnom položení, bez akéhokoľvek súvisu s 

čímkoľvek Absolútnym, nemá žiadnu permanentnosť, žiadne pokračovanie, žiadne 

možnosti, žiadnu pravú kreativitu a žiadne nič (dva zápory, prosím!). 

Kvôli tomuto faktoru a pretože pôvodným účelom toho, že sa stali takými, bolo 

výlučne určenie toho, čo nie je z Absolútneho a čo nie je pravda, dospejúc tak 

nepriamo k záveru, že Absolútna Pravda skutočne existuje, aby sa odzrkadlila táto 

ich situácia, bolo nutné sa na nich pozerať v Koroláriách... a v týchto Dialógoch 

nie tak, že sú vašimi nepriateľmi, ale že sú vašimi spojencami pri hľadaní skutočnej 

pravdy. Koniec koncov, vy všetci hľadáte celé svoje životy túto Pravdu — Mňa. 

Predtým, pred získaním vyššieho chápania potrieb aktivácie negatívneho stavu 

bolo pre vás životne dôležité získať správne poznatky o genéze a prirodzenosti 

negatívneho stavu vo všetkých aspektoch jeho ohavného stavu a kondície. Bez 

takého poznania by ste nikdy nemohli dospieť k správnym záverom ohľadom jeho 

významu, účelu a prirodzenosti. V tom prípade, nepoznajúc ho náležite a nevediac, 

prečo Som dovolil, aby sa aktivoval, by ste zostali v skresleniach a klamstvách 

nielen ohľadom negatívneho stavu, ale aj ohľadom pozitívneho stavu a Mojej 

Pravej Prirodzenosti. Preto bolo nutné ukázať vám najskôr pravú tvár negatívneho 

stavu vo všetkých jeho aspektoch, než mohlo byť v tomto ohľade zjavené čokoľvek 

iné. A pretože pseudo-tvorcovia boli tí, ktorí súhlasili s tým, že sa stanú 

stelesnením každej jednej ohavnosti a skazenosti negatívneho stavu, ich a ich 

skutky bolo nutné opísať takými nepriaznivými termínmi a pojmami. 

Avšak v súčasnosti, počas súčasného pokračujúceho posunu a od doby, keď si 

zaznamenal 20. Doplnok, Peter, sa situácia od základu zmenila. Ako bolo uvedené 

veľakrát predtým, absolútne nič nie je také isté. Súčasná situácia vo všetkých 

svetoch a vesmíroch, čiže v multivesmíre, ako aj v Zóne Vymiestnenia a na vašej 

planéte si vyžaduje, aby boli zjavené skutočné dôvody dovolenia aktivácie 

negatívneho stavu a pravej prirodzenosti, pozície a roly pseudo-tvorcov v tomto 

všetkom a aby boli akceptované vami všetkými, ktorí čítate tieto slová. 
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Je životne dôležité a rozhodujúce, aby ste ako Moji praví predstavitelia poznali 

skutočnú pravdu v pozadí tohto všetkého. Obrazne povedané, len s pravdou vo 

svojich mysliach a rukách budete schopní efektívne prežiť v tom, čo má prísť a 

splniť si svoje poslanie k spokojnosti všetkých. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za toto nádherné spresnenie a zjavenie. Je ešte 

niečo, čím by Si dnes chcel prispieť? 

Pán Ježiš Kristus: Rado sa stalo, Peter. Obsah tohto Dialógu je tak trochu 

náročný. Preto by Som oznámenie čohokoľvek ďalšieho odložil na príhodnú dobu. 

Intuitívne budeš vedieť kedy. Zatiaľ sa maj vynikajúco s Mojimi českými a 

slovenskými ľuďmi. A teraz choď na balkón a chvíľu sa poopaľuj. 
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Deväťdesiaty Druhý Dialóg 
 

28. júla 1999, v Prahe, v Českej republike 

 

Peter: Ako vieš, počas mojej návštevy na Slovensku kládli niektorí Tvoji ľudia 

otázky, ktoré snáď majú multivesmírny význam. Možno by som pár otázok mohol 

formulovať teraz, pokiaľ som ešte v Prahe. Bol by Si ochotný zvážiť ich? 

Samozrejme, je tu ešte predtým vôbec niečo, čo by Si nám chcel pripomenúť alebo 

čo by Si chcel najskôr spresniť? 

Pán Ježiš Kristus: Ďakujem ti, Peter, že si sa Ma najskôr opýtal. A áno, je vhodné 

položiť jednu alebo dve otázky, ktoré predložil Milan Šulc zo Slovenska a ďalší. 

Dovoľ Mi však venovať sa najskôr vo forme pripomienky určitým záležitostiam. 

Než sa pustíme do zodpovedania jednej konkrétnej otázky, niečo treba uviesť do 

vašej pozornosti. A hoci záležitosť, ktorú treba uviesť ešte raz, je úplne jasná zo 

všetkého, čo bolo uvedené v Mojom Novom Zjavení veľakrát predtým, napriek 

tomu je aktuálne zopakovať ju ešte raz inými slovami. 

Ako vieš, v pozitívnom stave a v obsahu všetkých zdrojov Môjho Nového Zjavenia 

je všetko v neustálom progresívnom moduse. Takmer nič, čo bolo naznačené alebo 

použité predtým, už nemusí byť na žiadnej križovatke akejkoľvek novej fázy 

akéhokoľvek posunu relevantné alebo vhodné po prekročení tejto križovatky alebo 

po uskutočnení sa vhodného, či dokonca nevhodného zvratu. Preto, ako si pamätáš, 

bolo v Doplnku 15 veľmi naliehavo, s veľkým dôrazom naznačené, že nič v 

Mojom Novom Zjavení by nemalo zastarať — nikdy! 

Čo znamená alebo čo sa mieni týmto vyhlásením? Po prvé, znamená to, že ako 

pokračuje duchovný pokrok, všetky pojmy, idey, termíny, princípy, nariadenia, či 

čokoľvek, obsiahnuté vo všetkých troch zdrojoch Môjho Nového Zjavenia, 

aktivujú, čo sa týka ich zmyslu a významu, odlišné chápanie a aplikovanie, 

prispôsobené charakteru každej jednotlivej doby v procese tohto duchovného 

pokroku. Po druhé, znamená to, že sa odohráva nepretržitý proces regenerácie a 

obnovy všetkého, čo je obsiahnuté v Mojom Novom Zjavení, ktorý ovplyvňuje 

každého a všetko v bytí a existencii a pseudo-bytí a pseudo-existencii. A po tretie, 

že nič v Mojom Novom Zjavení by sa v žiadnom z jeho aspektov nemalo nikdy 

brať dogmaticky a fanaticky. 

Ako si si vedomý, ak je prirodzenosť niečoho v stave a procese neustáleho 

pokroku, nikdy to nemôže byť pevne stanovené, nemenné, dogmatické alebo 

doktrinárske, lebo by to bránilo progresívnosti akéhokoľvek takého pokroku alebo 

tomu, aby sa neustále pohyboval ďalej a vpred. 

Prečo teda hovoríme o týchto jasných faktoch v tejto dobe, Peter? Nuž, pozri sa na 

túto potrebu takto: Ako si diskutoval o rôznych dôležitých duchovných 

záležitostiach počas svojich stretnutí s Mojimi ľuďmi na Slovensku a v Českej 



Dialógy s Pánom Ježišom Kristom — Prvý diel 

- 720 - 

republike, všimol si si divnú tendenciu niektorých z nich lipnúť na metódach a 

praktikách, ktorých používanie bolo správne a vhodné v čase ich prvotnej 

formulácie a realizácie, použitie ktorých však za súčasného stavu záležitostí úplne 

a totálne vyčerpalo svoju užitočnosť a doslúžilo svojmu účelu, takže ich význam v 

tejto dobe nielenže nie je vhodný, ale je dokonca duchovne nebezpečný. A predsa, 

otázky, ktoré si dostal ohľadom ich používania, naznačovali možný fakt, že by ešte 

stále mohla existovať tendencia držať sa ich požiadaviek. 

S touto situáciou je ten problém, že ak by ešte stále u niektorých z vás existovala 

taká tendencia, potom boli určité požiadavky minulosti, ktoré sú obsiahnuté v 

niektorých vyhláseniach v Mojom Novom Zjavení, najmä v Koroláriách..., 

pochopené a aplikované dogmaticky, a nie progresívne a spôsobom tu-a-teraz. Od 

dogmatického prístupu je len krok k fanatizmu ohľadom čohokoľvek, čo je 

obsiahnuté v Mojom Novom Zjavení. 

Samozrejme, bolo veľmi vhodné opýtať sa na nepretržitú platnosť niektorých tých 

požiadaviek, napriek faktu, že z charakteru samotného Môjho Nového Zjavenia by 

už malo byť jasné, že mali len dočasnú použiteľnosť a uplatnenie, pokiaľ nebude k 

dispozícii niečo lepšie, novšie a vhodnejšie. 

Vezmi si napríklad požiadavky jednej z predošlých fáz minulého posunu, povahou 

ktorej bolo nastolenie potreby individualizovaného a zosobneného prístupu v rámci 

Môjho Nového Zjavenia a života každého (tých, ktorí sú spojení s Mojím Novým 

Zjavením). Kvôli tej požiadavke sa vám všetkým odporúčalo, aby ste sa 

nezhromažďovali ako jedna veľká skupina, ale aby ste sa schádzali vo dvojici 

alebo v trojici, nie viacerí. Dôvodom tejto požiadavky bolo to, že vtedy nebol nikto 

z vás na takej duchovnej úrovni, ktorá by umožňovala, aby vaše ego stavy prevzala 

vaša duchovná myseľ, alebo aby neprekážali vašim vzájomným interakciám. 

Účelom tejto požiadavky bolo na druhej strane aj to, aby bol každý z vás ukotvený 

vo svojom vlastnom individualizovanom a zosobnenom vnútri, kde by ste mohli so 

Mnou nadviazať veľmi súkromný, jedinečný a intímny vzťah, z pozície ktorého by 

ste boli schopní klásť svoje vlastné osobné, intímne a len vás sa týkajúce otázky a 

dostať svoje vlastné, osobné, individualizované a intímne odpovede, týkajúce sa 

tiež len vás. 

Nuž, vyhlásenie o skupinovom zhromažďovaní sa snáď niektorí z vás v istom 

ohľade pochopili dogmaticky. Usúdilo sa, že od tej doby to bude do večnosti vždy 

tak, a zároveň, že napríklad odo Mňa cez Petra už viac nebude prichádzať žiadny 

typ zjavenia, ktoré by malo multivesmírny význam. A bolo tam predsa — ako si 

nepamätáte — jasne uvedené (Doplnok 15 napríklad), že táto situácia potrvá krátke 

časové obdobie, alebo len istú dobu, kým sa neuskutoční a nenastolí niečo iné. 

Ako z tohto príkladu vidíte, negatívy stav účinne zabránil vašej spomienke na 

pravý význam toho, čo tam bolo v tomto ohľade uvedené, aby ste poľahky zabudli, 

v akom kontexte bolo vyššie zmienené vyhlásenie učinené. Toto je dobrým 
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príkladom toho, ako funguje ľudská myseľ. Pod vplyvom negatívneho stavu vezme 

do úvahy jednu časť nejakého vyhlásenia, ktorá najlepšie vyhovuje súčasným 

potrebám jej fungovania, a ignoruje druhú časť, ktorá vymedzuje použiteľnosť 

prvej časti na určité časové obdobie, mimo ktorého by bola jeho nepretržitá 

aplikácia nielen zbytočná, ale mohla by byť dokonca duchovne nebezpečná. 

Keby sa akékoľvek vyhlásenia v Mojom Novom Zjavení mali brať dogmaticky a 

fanaticky, Moje Nové Zjavenie by veľmi rýchlo zastaralo a následne by sa stalo 

zbytočným. Nezostalo by v ňom nič, čo by malo nejaký zmysel a význam. Na 

druhej strane, je výlučne vecou vašej intuície a múdrosti vašej duchovnej mysle, 

aby ste boli schopní rozlišovať medzi tými vyhláseniami Môjho Nového Zjavenia, 

ktoré majú absolútnu platnosť, aplikovateľnú na všetky časy, do večnosti, a tými, 

ktoré majú len dočasnú hodnotu. Bolo by múdre, keby ste sa za každú cenu vyhli 

dogmatizovaniu a zvečňovaniu tých vyhlásení, ktoré majú takú dočasnú platnosť a 

aplikovateľnosť. Vyhnúc sa tomu budete schopní prijímať nové vstupy pri svojom 

chápaní všetkého, čo je obsiahnuté v Mojom Novom Zjavení a vo vašom vlastnom 

osobnom a individualizovanom živote. Toto zabezpečí váš neustály duchovný rast 

a pokrok. Na druhej strane, keby ste dogmatizovali také vyhlásenia, ktoré majú len 

dočasnú platnosť, učiniac ich večne aplikovateľnými, účinne by ste si bránili v 

tom, aby ste náležite chápali pravý význam všetkého, čo je obsiahnuté v Mojom 

Novom Zjavení, čím by ste sa chytili do pascí negatívneho stavu, stanúc sa 

negatívnymi. V tom prípade by aj vaša intuícia atrofovala v ničotu a vy by ste 

stratili akékoľvek spojenie s pravou realitou Môjho pozitívneho stavu a so svojím 

vlastným zjednoteným vnútrom. Samozrejme, keby sa stalo čokoľvek toho 

charakteru, bolo by márne hovoriť o zjednotení vášho vnútra, pretože v skutočnosti 

by to znamenalo, že ste také zjednotenie nikdy nedosiahli. 

Zjednotené vnútro znamená najväčšie možné zjednotenie všetkých aspektov vášho 

života, od najvnútornejšieho po najzovňajší. V stave takého zjednotenia by vám 

vaša intuícia veľmi jasne indikovala, čo všetko má trvalú platnosť a 

aplikovateľnosť a čo ju nemá. Inak by také rozlíšenie nebolo možné. 

Ďalším extrémom v chápaní niektorých vyhlásení v Mojom Novom Zjavení, a 

najmä v týchto Dialógoch, je tendencia veľmi zoširoka zovšeobecňovať. Dobrým 

príkladom tejto tendencie je spôsob, akým bolo učinené vyhlásenie o čiernej káve. 

Vzhľadom k procesu, ktorým sa spracúvajú kávové zrná a na základe ktorého 

sčernejú, niektorí z vás usúdili, že kvôli negatívnej duchovnej súvzťažnosti čiernej 

farby by sa malo vyhnúť aj iným takým látkam, ktoré zmení akékoľvek 

spracovanie z nejakej inej, príjemnejšej farby na čiernu. Také vyhlásenia by nemali 

byť nikdy zovšeobecňované ako aplikovateľné na všetky chemické a iné procesy, 

ktoré upravujú a menia farby alebo čokoľvek iné v tejto veci. 

Opäť sa zabudlo, v akom kontexte bolo to vyhlásenie učinené. Týkalo sa výlučne 

chemických látok, ktoré majú nebezpečnú vlastnosť pozmeňovať vaše vedomie, 

účinne tak skresliac, či dokonca sfalšujúc pravé vnímanie vašej reality a reality 
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všetkého ostatného, najmä duchovnej reality. Také myseľ pozmeňujúce látky 

nielenže skresľujú a falšujú náležité vnímanie akejkoľvek reality, ale môžu vás 

dostať do styku s démonmi/renegátmi, ktorí by sa vám objavovali ako anjeli svetla, 

vytvárajúc vo vás falošný dojem, že ste v kontakte s Mojím pozitívnym stavom. 

Tieto myseľ pozmeňujúce látky, ku ktorým patrí aj silná čierna káva a cigarety, sa 

pre negatívny stav stali jedným z najúčinnejších prostriedkov na nepriaznivé 

ovplyvňovanie ľudstva vo všeobecnosti, a snáď dokonca Mojich predstaviteľov — 

keby pokračovali v takých praktikách. Kvôli týmto faktom by ste niečomu, čo sa 

týka len určitých požiadaviek na čosi, čo by mohlo mať zničujúci účinok na 

funkciu vašej mysle a na jej vnímanie akejkoľvek reality alebo pseudo-reality, a 

ničomu inému, čo taký účinok nemá, nemali nikdy pripisovať celkovú 

aplikovateľnosť. 

Nebezpečenstvo takého nesprávneho vnímania je vo fakte, že pod vplyvom takých 

látok sa môže objaviť obrátené vnímanie: Pravá realita môže byť vnímaná ako 

falošná a falošná realita ako pravá. Toto je samotným cieľom negatívneho stavu, 

aby vás dostal do takejto obrátenej, na hlavu postavenej pozície. 

Tendenciu nesprávne zovšeobecňovať aplikovateľnosť takých vyhlásení môže 

súčasne využiť aj negatívny stav. V tomto prípade, pretože by ste sa obávali použiť 

čokoľvek, čo sa na základe nejakého procesu zmenilo napríklad na čiernu látku, 

ktorá však nemá žiadnu schopnosť nevhodne pozmeniť vašu myseľ, by bol váš 

život plný zbytočných obmedzení, ktoré by ho ešte viac skomplikovali. Akékoľvek 

zbytočné obmedzenia a komplikácie sú vždy z negatívneho stavu. V tom prípade 

by ste boli pod vplyvom negatívneho stavu a boli by ste v negatívnom stave. A to 

nechcete. 

Predchádzajúca diskusia je mienená len ako pripomienka, aby ste sa vyhli chyteniu 

sa do pasce, ktorú vám nastavil negatívny stav, najmä renegáti. Ako vždy, 

spoliehajte sa na svoju intuíciu, a v nej napokon na Mňa. Takým spôsobom budete 

jasne vedieť, ako a do akej miery a ako dlho je čokoľvek vôbec aplikovateľné, 

použiteľné a platné. A toto je všetko, čo Som vám chcel tentoraz pripomenúť. 

Môžeš sa dať do toho, Peter, a položiť svoju otázku v mene Milana Šulca zo 

Slovenska. 

Peter: Jeho otázka je veľmi zaujímavá a pre neho veľmi ťaživá. Týka sa Tvojej 

požiadavky používať v úplnosti slová „Pán Ježiš Kristus“ vždy, keď Ťa oslovujeme 

alebo keď hovoríme s Tebou, alebo o Tebe medzi sebou, alebo vo svojich 

súkromných myšlienkach. Povedal mi, že intelektuálne dokonale chápe potrebu 

robiť to spôsobom, ktorý je obšírne vysvetlený v Tvojom Novom Zjavení (najmä v 

celej Veľkej Knihe). Má však ťažkosti s chápaním toho, prečo niekto ako Ty, kto je 

Absolútny, nemohol prísť s nejakým jedným slovom pre Svoje Meno, ktoré by 

obsahovalo vôbec všetko, označované slovami „Pán Ježiš Kristus“. 
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Pán Ježiš Kristus: Nie je nutné opakovať, čo bolo o tejto záležitosti povedané v 

Novom Zjavení Pána Ježiša Krista. Záležitosť mystickej integrácie a všeobsiah-

losti obsiahnutej v tých slovách bola náležite formulovaná a vysvetlená. Milanova 

otázka je veľmi dobrá. Jeho problémom, ako aj problémom všetkých ostatných na 

vašej planéte je však to, že sa na to pozerajú z typickej ľudskej pozície. 

Samozrejme, do tohto momentu nebola ani jemu, ani nikomu z vás k dispozícii 

žiadna iná pozícia, z ktorej by ste mohli alebo boli schopní nadviazať so Mnou 

vzťah. Nezabúdajte, v akom svete alebo v akom stave žijete. Akými spôsobmi 

všetci medzi sebou komunikujete? Ako oznamujete niečo niekomu, s kým ste v 

kontakte? Robíte to pomocou špecifických slov svojho jazyka, ktorým hovoríte. 

Buď to poviete svojimi ústami, alebo to zapíšete, použijúc tie isté výrazy. 

Dokonca, keď rozmýšľate o Mne alebo o komkoľvek inom, keď oslovíte Mňa 

alebo kohokoľvek iného vo svojej mysli, potichu použijete tie isté výrazy slovami, 

pomocou ktorých rozprávate alebo píšete. 

Ako vieš, ľudské výrazové schopnosti a to, čo sú schopné opísať a obsahovať, sú 

nesmierne obmedzené. Nikdy nie sú schopné plne vyjadriť celý význam a obsah 

akejkoľvek im dostupnej reality alebo pseudo-reality. Táto situácia je ešte 

zrejmejšia pri vyjadrovaní alebo opisovaní niečoho duchovnej povahy, alebo pri 

opisovaní pozitívneho stavu a ostatných dimenzií, najmä tých, ktoré sú bezčasovej 

a bezpriestorovej povahy. Aby sa do vašej ľudskej mysle dostalo čo i len vzdialené 

chápanie niečoho, čo má čisto duchovnú a multidimenzionálnu povahu, je nutné 

opísať to mnohými slovami, pretože z pozície vašej relativity by jedno slovo 

nemohlo obsahovať alebo vysvetliť, alebo uchopiť celý význam toho, čo má alebo 

čo obsahuje tá povaha. Keby ste mali v tomto prípade použiť len jedno slovo, to 

slovo by k vám kvôli svojej relatívnej a nesmierne obmedzenej povahe, na základe 

svojho veľmi obmedzeného významu, prenieslo len časť celku, ale nie samotný 

celok. V tom prípade by ste si robili úsudok o celku podľa jeho časti. Robiť 

akýkoľvek záver z jednej časti povahy celku dokáže a môže viesť k skresleniam a 

falzifikáciám ohľadom celej povahy toho celku. 

Problémom je v tomto prípade to, že videnie vecí z perspektívy jednej časti 

rozdeľuje ten celok na frakcie. Tým rozdelením celok stráca svoju celistvosť a 

fakticky sa rozpadá. Takto sa majú veci na vašej planéte a v negatívnom stave. 

Týmto spôsobom funguje ľudská myseľ a tvory v negatívnom stave vo 

všeobecnosti a týmto spôsobom je možné udržiavať život negatívneho stavu. Keby 

bol každý v ľudskom živote a v negatívnom stave schopný vnímať a opísať veci 

takým spôsobom, aké skutočne vo svojej úplnosti a celistvosti sú, žiadny negatívny 

stav a ľudský život by nebol možný. 

S ľuďmi sú tie problémy, že nie sú schopní komunikovať v ideách, ale len slovami 

a/alebo obrazmi a/alebo v hmatateľne viditeľných symboloch. Preto nech im 

potrebujete oznámiť čokoľvek z pozície nie-ľudského života, v tomto prípade z 

pozície Môjho pozitívneho stavu alebo z Mojej strany a o Mne priamo, musíte tie 

idey premeniť na ich vlastný spôsob vyjadrovania, vnímania, dojmov a chápania. 
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Keď je ľudskej mysli posielaná jedna celistvá idea o čomkoľvek v pozitívnom 

stave, aby mala nejaký dopad na tú myseľ, rozdelí sa počas svojej premeny na 

početné slová alebo obrazy, alebo symboly, ktoré k tej mysli prenesú jej zmysel a 

význam. 

Ako tlmočíte niečo, čo je Absolútnej Prirodzenosti, niekomu, kto je relatívnej 

prirodzenosti? Keby Som mal pre Svoje Meno použiť len jedno slovo, keď by 

vchádzalo do relatívnej mysle, značne, v ďaleko väčšej miere by obmedzilo 

chápanie toho, Kto som a aká je Moja Prirodzenosť. Aby Som relatívnej mysli 

nejako priblížil Svoju Absolútnu Prirodzenosť, musel Som Sa prispôsobiť úrovni 

ich zmyslových, impresívnych, vnemových a rozumových schopností. Ako 

vysielam Svoju Jednu Ideu o Svojom „ABSOLÚTNOM JA SOM“, ako táto 

vstupuje do relatívnej mysle, rozdelí sa na niekoľko ideí, ktoré sú schopné lepšie 

priblížiť, o čo všetko ide ohľadom Mojej Absolútnej Prirodzenosti. Následne, ako 

sú tie idey prenášané do ľudskej mysle, menia sa na slová, obrazy alebo symboly, 

ktoré poskytujú Mojim predstaviteľom určitú podobu pravej reality Môjho 

pozitívneho stavu a Mojej Pravej Prirodzenosti. 

Realitu pozitívneho stavu a spôsob ich vzájomnej komunikácie a komunikácie so 

Mnou musíte chápať tak, že ich komunikácia sa odohráva z mysle do mysle 

prostredníctvom ideí. V pozitívnom stave slová „Pán Ježiš Kristus“ evokujú jednu 

nesmierne krásnu a ľudskými slovami neopísateľnú ideu, ktorá obsahuje celý 

význam a mystickú konotáciu slov „Pán Ježiš Kristus“. Vždy, keď im táto jedna 

idea príde na myseľ, vnímajú ju a chápu ju ako Pána Ježiša Krista. V tomto zmysle 

ju nevnímajú ako tri slová, ale ako jednu singulárnu ideu, ktorá obsahuje tie tri 

slová a všetko, čo znamenajú a naznačujú. Ako je však tá jednotlivá idea posielaná 

k vám — Mojim predstaviteľom — kvôli obmedzeniam, ktoré na vás uvaľujú vaše 

ľudské aspekty vašej prirodzenosti, ako zostupuje nadol, znie vo vašej mysli ako tri 

slová — Pán Ježiš Kristus. Tieto slová následne evokujú vašu schopnosť byť v 

spojení nielen so Mnou osobne, ale aj so všetkými aspektmi vašej mysle, ako aj so 

všetkými dimenziami multivesmíru, s ktorými je spojený každý jeden z vás. 

Ako vidíte z tohto opisu, ľudské aspekty vašej mysle, na ktoré ste v súčasnosti 

obmedzení, nemajú žiadne iné východisko, než používať tieto tri slová — Pán Ježiš 

Kristus — aby evokovali všetko, čo vám umožňuje, aby ste boli v náležitej 

duchovnej pozícii, plne spojení so Mnou osobne a s Mojím pozitívnym stavom. 

Súčasne je významný aj opačný smer, pretože evokuje mystické spojenie medzi 

vami a vaším svetom (planétou Nula) a Mnou a pravou realitou pozitívneho stavu. 

Toto spojenie každému na vašej planéte umožňuje, aby bol vo svojej vlastnej 

modalite života, respektíve pseudo-života. 

Dochádza tu k tomu, že keď poviete slová „Pán Ježiš Kristus“, ako vystúpia ku 

Mne a ku každému v pozitívnom stave, ako aj ku každému v negatívnom stave, sú 

v pozitívnom stave a vo vzťahu ku Mne zmenené na jednu nesmierne krásnu Ideu, 

ktorá obsahuje plný zmysel a význam troch slov „Pán Ježiš Kristus“, spájajúc vás 
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so Mnou a s Mojím Svetom. Na druhej strane, keď tie slová vstupujú do 

negatívneho stavu, menia sa na obrovské množstvo frakcií, pomocou ktorých sú 

tamtí schopní udržiavať svoj vlastný pseudo-život, pomocou ktorých sú ale tiež 

spojení so Mnou za účelom ich ovládania a kontroly, aby neprekročili nič dovolené 

a dohodnuté predtým, ako došlo k nepriaznivému uskutočneniu ich pseudo-bytia a 

pseudo-existencie. Súčasne sa na základe vášho neustáleho vysielania tých troch 

slov — „Pán Ježiš Kristus“ — budujú v negatívnom stave pre každého, kto je tam, 

priaznivé podmienky pre jeho/jej konečnú konverziu do pozitívneho stavu. 

Ako vieš, len cez Moju Novú Prirodzenosť a Moje Nové Zjavenie, odrážajúce sa a 

obsiahnuté v tých troch slovách — „Pán Ježiš Kristus“, a len prostredníctvom tých 

slov alebo toho, s čím duchovne súvzťažia a čo obsahujú, môže byť z pozície 

planéty Nula ktokoľvek konvertovaný do pozitívneho stavu. Pretože v tejto dobe 

neexistujú žiadne iné prostriedky pre túto konverziu, je dôležité, aby ste Moje 

Meno nepretržite evokovali pomocou troch slov — „Pán Ježiš Kristus“, ale s 

myšlienkou na pamäti, že vždy, ako to Meno vystupuje ku Mne, premieňam ho na 

Jednu Absolútnu Singulárnu Ideu, ktorá obsahuje všetko, čím Som a čo mám vo 

Svojej Absolútnej Prirodzenosti. 

Takže, odpovedajúc na Milanovu otázku, pokiaľ ste v ľudskom živote a pokiaľ na 

komunikáciu používate vonkajšie slová svojho príslušného jazyka, je vyslovene 

nemožné vyjadriť všetko, čo je obsiahnuté v Mojej Novej Prirodzenosti, jedným 

singulárnym slovom. A nielen to, ale kvôli zvláštnej situácii, ktorá existuje v 

ľudskom živote vo vzťahu medzi Absolútnym a všetkými relatívnymi ľuďmi k 

tomu Absolútnemu, nie je z pozície ich relatívnej kondície v tejto dobe možná 

vôbec žiadna iná forma vyjadrenia. Buď by ste sami museli byť absolútni, alebo by 

ste museli byť aspoň mimo ľudského života, aby ste v jednej singulárnej idei 

vyjadrili niečo, čo by vyjadrovalo všetko obsiahnuté v tom Absolútnom. 

V pozitívnom stave existuje blízkosť toho Absolútneho, čo všetkým členom 

pozitívneho stavu umožňuje, aby vnímali a chápali to Absolútne ako Jednu 

Singulárnu Ideu, premietnutú do troch aspektov takým spôsobom, že je to v ich 

mysli zaregistrované ako integrovaný a zjednotený Celok, vyjadrený 

v multimodálnej a multidimenzionálnej projekcii, prenesenej na všetkých jej 

obyvateľov na úrovni a stupni ich duchovného vývoja. Preto hoci predsa len majú 

istý dojem idey, ktorá obsahuje tieto tri aspekty, reprezentované na vašej úrovni 

ako slová „Pán Ježiš Kristus“, napriek tomu ju nevidia ako niečo, čo má tri odlišné 

bytia a existencie, ale ako niečo, čo zjednocuje všetkých a všetko. Keď v tom 

zmysle na svojej úrovni poviete „Pán Ježiš Kristus“, všetci v ostatných dimenziách, 

ktorí sú s vami spojení, ich nepočujú ako tri rozdielne slová, ale ako jeden 

zjednotený a integrovaný Celok, v ktorom je obsiahnuté Absolútno v absolútnej 

kondícii a zmysle. 

Čo by sa z dôvodov tohto usporiadaniu stalo, keby ste potom, ako Som získal 

Svoju Novú Prirodzenosť v jej Absolútnej Kondícii a Stave, povedali len jediné 
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slovo, ako napríklad „Pán“, alebo „Ježiš“, alebo „Kristus“, alebo akékoľvek iné 

jedno singulárne slovo, pomocou ktorého by ste Ma chceli osloviť alebo nadviazať 

so Mnou vzťah? V tom prípade by ste nedokázali nadviazať správne spojenie ani 

so Mnou, ani s nikým v pozitívnom stave, s kým ste spojení, a najmä nie s členmi 

Nového Vesmíru, ktorých prirodzenosť je zakorenená v Mojej Novej Prirodzenosti 

vyjadrenej slovami „Pán Ježiš Kristus“. Keď by sa to jedno slovo, vyjadrené z 

vášho relatívneho položenia, pokúšalo vystúpiť na ich úroveň, registrovali by ho 

ako prázdny pojem, bez akéhokoľvek významu. Nemohlo by evokovať nič 

signifikantné alebo potrebné, aby to malo na nich alebo na vás akýkoľvek dopad. 

Ako z tejto situácie vidíte, v súčasnej dobe sa spájate so Mnou a so všetkými v 

pozitívnom stave veľmi špeciálnym, mysterióznym a záhadným spôsobom, 

vykonávaným použitím slov „Pán Ježiš Kristus“ a všetkým, čo je obsiahnuté v 

Mojom Novom Zjavení, založenom a vybudovanom na tých troch slovách a na 

tom, čo obsahujú. Môžem vás uistiť, že plnosť Môjho Nového Zjavenia by nebola 

možná bez Mojej Novej Prirodzenosti, a teda bez Pána Ježiša Krista. Pamätajte si 

to! 

Táto záležitosť má však aj ďalšiu stránku. Týka sa negatívneho stavu a ľudského 

života. Predtým, než si zaznamenal Dvadsiaty Štvrtý Dialóg, Peter, všetko, čo je 

obsiahnuté v Mojom Novom Zjavení, a vždy, keď si povedal slová „Pán Ježiš 

Kristus“, ako to všetko zostupovalo do negatívneho stavu, bolo to rozdelené a 

rozkúskované na množstvo frakcií a transmogrifikované na čisté skreslenia a lži, 

tým istým spôsobom, akým boli tie slová v pozitívnom stave spojené, zjednotené a 

transformované na Jednu Krásnu Ideu, ktorá obsahovala kompletnosť obsahu 

Môjho Nového Zjavenia ako aj Mojej Novej Prirodzenosti, a vyjadrené podľa 

úrovne duchovného vývoja a pokroku každého. Táto situácia sa však odvtedy úplne 

zmenila. Ako si pamätáš z toho a z nasledujúcich Dialógov, v súčasnosti, keď 

čítate Moje Nové Zjavenie vo všetkých jeho troch zdrojoch a keď poviete slová 

„Pán Ježiš Kristus“, tie slová a to, čo obsahujú, v ich mysliach znejú Mojím 

Hlasom, bez akýchkoľvek skreslení alebo lží. 

Čo by sa stalo v tomto prípade, keby ste sa mali obmedziť na jedno singulárne 

slovo, najmä v súvislosti s Mojím Menom? Okamžite by to znovu nastolilo staré 

spôsoby skreslení a falzifikácií a nikto v negatívnom stave by Ma už viac nebol 

schopný počuť. Dôvodom tohto faktu je to, že by ste hovorili z pozície separácie, 

rozdelenia a dezintegrácie, a teda v konečnom zmysle z pozície negatívneho stavu. 

V tom prípade by ste negatívny stav neeliminovali, ale posilňovali jeho pseudo-

bytie a pseudo-existenciu. A ako viete, jediný spôsob, ako eliminovať negatívny 

stav, je prostredníctvom Mojej Novej Prirodzenosti, ktorá sa odráža v slovách „Pán 

Ježiš Kristus“ a vo všetkom, čo je obsiahnuté v Mojom Novom Zjavení. 

Samozrejme, je veľa ďalších dôvodov, prečo je z pozície všetkých relatívnych 

bytostí nutné zachovať výraz „Pán Ježiš Kristus“. Tieto dôvody sú však buď 

absolútnej povahy, ktorú nemôže pochopiť a poňať žiadna relatívna myseľ, alebo je 

predčasné ich zjaviť. Tie druhé sa ozrejmia niekedy inokedy, keď budú také 
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podmienky, že umožnia vrhnúť trochu viac svetla na túto duchovne dôležitú 

záležitosť. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za toto zjavenie. Dúfam, že Milan bude s Tvojou 

odpoveďou aspoň do určitej miery spokojný. 

Pán Ježiš Kristus: Rado sa stalo, Peter. Pokiaľ ide o spokojnosť, je nutné 

opätovne si zopakovať princíp skromnosti, pokory a poníženosti. Treba sa naučiť 

byť vďačný za všetko, čo je dostupné a využiť to podľa svojich maximálnych 

možností, namiesto túžby mať viac alebo mať niečo iné. Ako si pamätáš, predtým 

vám všetkým bolo naznačené, že ak máte nejaké otázky a ak odpovede na ne 

neprichádzajú, znamená to len, že v tejto jednotlivej dobe by pre vás alebo pre 

kohokoľvek iného neslúžili žiadnemu duchovnému úžitku. Preto, ako tak dobre 

vieš, má všetko svoj vlastný čas a miesto. Byť spokojný s takými odpoveďami, 

ktoré v každej jednotlivej dobe dostanete, je znakom pravej múdrosti, zrelosti a 

pokory. 

Peter: Chápem a plne prijímam túto nutnosť. Ešte raz Ti veľmi pekne za všetko 

ďakujem. Je ešte niečo, čo by Si nám dnes chcel oznámiť? 

Pán Ježiš Kristus: Dnes nie, Peter. Myslím, že nateraz to stačí. Choď v pokoji. 
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Deväťdesiaty Tretí Dialóg 
 

2. augusta 1999, v Prahe, v Českej republike 

 

Peter: Dnes ráno by som Ti chcel, ak smiem, predložiť na zváženie ďalšie otázky, 

ktoré boli položené počas mojich návštev na Slovensku a v Českej republike. Kým 

však tie otázky sformulujem, možno by Si chcel prediskutovať niektoré iné 

duchovné alebo praktické, alebo akékoľvek záležitosti, ktoré treba uviesť do našej 

pozornosti. 

Pán Ježiš Kristus: Ďakujem ti, Peter, že si Ma vyzval, aby Som hovoril prvý. 

Samozrejme, že môžeš pokračovať v kladení otázok v mene tých, ktorí Mi ich 

predložili na zváženie. Než sa však tomu budeme venovať, treba vám pripomenúť 

alebo uviesť do vašej pozornosti niečo iné. 

Ako si pamätáš z jedného z predošlých Dialógov, všetkým vám bolo naznačené, že 

počas tejto fázy pokračujúceho posunu je životne dôležité a rozhodujúce 

prehodnotiť a predefinovať všetky pojmy, idey, slová a výrazy bežne i nie bežne 

používané vami všetkými. Nejde ani tak o to, že by ste potrebovali nahradiť ich 

starý alebo súčasný význam, ako skôr o uvedomenie, že okrem toho, čo ste si do 

toho bodu mysleli o ich význame alebo značení, obsahujú skutočne aj niečo iné. V 

predošlých Dialógoch sme už predefinovali niektoré z najbežnejších výrazov a slov 

používaných vo vašom jazyku. 

Dnes by Som chcel do vašej pozornosti uviesť niektoré ďalšie slová, ktoré tak 

často používate pri svojom každodennom vyjadrovaní sa a počas čítania Môjho 

Nového Zjavenia. Pretože v predchádzajúcom Dialógu bola položená otázka 

ohľadom troch slov, ktorými Som Pomenovaný, a prečo Som Pomenovaný týmito 

troma slovami — Pán Ježiš Kristus — treba získať vyššie chápanie toho, čo 

skutočne znamenajú alebo čo predstavujú. 

V multivesmíre, ako aj v Zóne Vymiestnenia a na planéte Nula existuje niekoľko 

hľadísk, z akých sú tieto tri slová chápané a z ktorých následne ovplyvňujú všetko 

v Mojom Stvorení, pseudo-stvorení a na planéte Nula. Nie všetky aspekty týchto 

hľadísk by bolo možné pochopiť ľudskou mysľou alebo akoukoľvek relatívnou 

sentientnou mysľou. Sú Absolútnej Prirodzenosti. Tejto Absolútnej Prirodzenosti 

sa však relatívnou sentientnou mysľou možno priblížiť. 

Každé jednotlivé slovo v tejto trojici sa týka dvoch úrovní jej významu. Jedna sa 

týka všetkých sentientných bytostí, všade a v každej dobe, a tá druhá sa týka Mňa 

osobne a Mojej Absolútnej Prirodzenosti. 

Vo vzťahu k všetkým sentientným bytostiam znamená slovo „Pán“, medzi 

mnohým iným, Jeden Absolútny Fundamentálny Princíp, pomocou a 

prostredníctvom ktorého je možný a uskutočniteľný akýkoľvek život. Znamená to 

fakt, že akýkoľvek život vôbec, to je jedno akého typu alebo nie typu, je založený a 
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zakotvený v tomto Jednom Absolútnom Princípe. Pomocou a prostredníctvom 

neho je všetko a každý zjednotený a má svoj vlastný význam a miesto v bytí a 

existencii, ako aj v pseudo-bytí a pseudo-existencii a na planéte Nula. Vo vzťahu 

ku Mne osobne slovo „Pán“ znamená Absolútnu Jedinosť Božstva, ktoré nemá 

žiadny počiatok a koniec a ktoré je bezčasové a bezpriestorové a ktoré nielenže je 

prítomné v bezčasovosti a bezpriestorovosti, ale aj všetky také stavy a procesy či 

čokoľvek iné v tejto veci umožňuje. Je to niečo, čo je vo svojej pravej 

prirodzenosti nepochopiteľné a nemožno to pomenovať žiadnymi ľudskými ani nie 

ľudskými slovami, ideami, symbolmi a výrazmi. 

Slovo „Ježiš“ znamená vo vzťahu k všetkým sentientným bytostiam, medzi 

mnohým iným, počiatok a koniec každého časového cyklu a trvalé umiestnenie, 

progresívnym spôsobom, všetkých sentientných bytostí na rôznych úrovniach, 

stupňoch, krokoch, dimenziách, atď., celého multivesmíru, Zóny Vymiestnenia a 

planéty Nula. Umožňuje tiež bytie a existenciu jedinečnosti, individualizácie a 

zosobnenia každej jednej žijúcej a dýchajúcej entity kdekoľvek a v ktorejkoľvek 

dobe. Vo vzťahu ku Mne osobne znamená slovo „Ježiš“, medzi mnohými inými 

významnými vecami, Moju osobnú a jedinečnú prítomnosť v každom jednom 

jedincovi alebo, lepšie povedané, znamená, že nakoľko každý jeden jedinec je 

takým jedincom z Môjho jedinečného prvku, prostredníctvom ktorého je ten 

jedinec tým, čím je, je prítomný vo Mne a Ja v ňom/nej. V tomto zmysle teda slovo 

„Ježiš“ tiež znamená, že všetci sú vo Mne a Ja som v nich. Pretože sú všetci vo 

Mne, Ja som Jediný/Jediná, Kto Vždy Absolútne Je Sám/Sama od Seba a 

Sám/Sama Osebe. 

Slovo „Kristus“ znamená vo vzťahu k všetkým sentientným entitám, medzi 

mnohými inými nanajvýš významnými vecami, samotnú schopnosť byť sentientný 

alebo byť niekto, kto chápe, rozumie a je schopný poznania. Schopnosť poznania a 

sebapoznania alebo samotná sentientnosť je umožnená tým, čo je obsiahnuté v 

slove „Kristus“. V tomto zmysle ho môžete ponímať ako počiatok a koniec úplne 

všetkého poznania, a hlavne sebapoznania. Sebapoznanie je základom, na ktorom 

je možné a mysliteľné všetko ostatné poznanie. Vo vzťahu ku Mne osobne 

znamená slovo „Kristus“, medzi mnohým iným, že Ja som Jediný/Jediná, Kto 

Skutočne Vie. V tomto zmysle môžete povedať, že Ja som Poznanie Samo Sebou a 

Samo Osebe. Keby som Ja nemal byť a existovať, nebolo a neexistovalo by ani 

nijaké Poznanie. SOM, KTORÝ/KTORÁ SOM a okrem Mňa niet nikoho. Toto 

skutočne znamená a označuje slovo „Kristus“ vo vzťahu ku Mne. 

A teraz, ako to bolo naznačené v predošlom Dialógu (92), z pozície Absolútneho 

sú tieto tri slová v stave a procese Jednej Singulárnej Absolútnej Idey. Sú v stave 

absolútneho zjednotenia, integrácie a jedinosti. Nie sú vnímané ako niečo 

nejednotné alebo separované, alebo navzájom odlišné, alebo rozdelené. Avšak z 

pozície akejkoľvek relatívnej sentientnej mysle, z pozície potreby zdôrazniť tieto 

tri najdôležitejšie aspekty tejto Absolútnej Jedinosti, aby tieto slová prenikli do 

relatívnej mysle na úrovni jej relativity, potrebujú byť rozdelené do troch slov, 
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ktoré sú schopné preniesť alebo evokovať náležité vnímanie a význam ich pravej 

reality. Následne, ako ktokoľvek opakuje tieto tri slová, na základe procesu ich 

mystickej moci dostávajú každého, kto ich povie, nielen do reality jeho vlastného 

individualizovaného a zosobneného bytia a existencie, ale hlavne do Mňa, 

prijímajúc súčasne Mňa do nich samotných. Na základe tohto procesu sú schopní 

zachovať si svoju sentientnosť a svoju vlastnú reálnosť zakorenenú vo svojom „ja 

som“. 

Z týchto faktov je jasné, prečo sú potrebné tieto tri slová a prečo by ste mali 

naďalej používať všetky tri slová — Pán Ježiš Kristus — po celú dobu svojho 

pobytu na planéte Nula a kdekoľvek inde. A toto je všetko, čo je v tomto čase 

potrebné zjaviť o tejto záležitosti. Môžeš sa dať do toho, Peter, a položiť zmienené 

otázky. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za toto vysvetlenie. Prvá otázka, ktorú položil Ján 

Béreš zo Slovenska, sa v skutočnosti priamo týka vyššie diskutovanej záležitosti. 

Možno ju formulovať nasledovne: Ak Si Absolútny a ak Si a Máš Absolútne 

Poznanie o všetkom a o všetkých a ak to Poznanie nie je časopriestorovo viazané, 

ale je bezčasovej a bezpriestorovej povahy; a ak to Absolútne Poznanie skutočne 

obsahuje úplne všetko; a ak v konečnom zmysle všetci sú v Tebe a Ty v nich, 

potom v tom prípade by v sebe obsahovalo tiež všetko z negatívneho stavu a jeho 

prirodzenosti. A predsa na základe logiky prirodzenosti Absolútna, ak je toto 

Absolútno Absolútne Pozitívne, potom v tom prípade nemôže obsahovať nič 

negatívneho charakteru alebo mať v sebe čokoľvek negatívne. Ako uvedieš do 

súladu tento paradox? 

Pán Ježiš Kristus: Odpoveď na túto otázku by už mala byť zrejmá zo všetkého, čo 

je obsiahnuté v Mojom Novom Zjavení. Musíte rozlišovať medzi niečím, čo je 

absolútne pozitívne a tým, čo je relatívne k tomu pozitívnemu. V počiatočnom 

usporiadaní je všetko vo svojej prirodzenosti pozitívne. Ako viete, jedine Ten/Tá, 

Kto je Absolútne Pozitívny, má oporný bod alebo schopnosť definovať, čo je 

skutočne pozitívne. Keď už definujete v relatívnych pojmoch, čo je skutočne 

pozitívne, aby relatívna myseľ pochopila, čo to znamená byť pozitívny, musíte tiež 

definovať, čo pozitívne nie je. Nie je to ani tak to, že musíte konkrétne definovať, 

čo to je alebo ako to vyzerá, alebo aké je to byť niečím iným než pozitívnym; je to 

skôr presné definovanie toho, čo to je byť pozitívny, a vylúčiť všetko ostatné na 

základe jednoduchého logického faktora, že to neexistuje. V tomto ohľade je 

logickým záverom, že všetko, čo neexistuje, a preto to nie je obsiahnuté v tom, čo 

bolo definované ako pozitívne, nemôže byť pozitívne. Inak by to bolo obsiahnuté v 

tom pozitívnom. 

A teraz, keď relatívna sentientná myseľ — keď bola relatívne oddelená od Môjho 

Absolútneho Stavu za účelom nastolenia svojho vlastného nezávislého, slobodného 

a rozhodujúceho sa stavu a procesu — pátrala po tom, čo nebolo obsiahnuté v tom 

Absolútne Pozitívnom (na základe faktora definície tejto pozitívnosti a na základe 
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faktora poznania, že všetko vôbec, čo v ňom nebolo obsiahnuté, musí byť niečím 

iným; ale že je to tiež definované tým Absolútne Pozitívnym) nastolila si životný 

štýl, ktorý sa stal negatívnym stavom. 

Keďže tento negatívny stav v konečnom zmysle pochádza z relatívneho stavu, 

potom — aj keď je jeho definícia určená z pôvodnej definície toho, čo je pozitívny 

stav, na základe faktora, čím nie je a na základe faktora Toho, Kto definuje, čo je a 

čo nie je pozitívny stav — Ten vie absolútne aj to, aká je prirodzenosť negatívneho 

stavu. Mať také poznanie neznamená byť v tom, čo to poznanie opisuje. 

Musíte rozlišovať medzi vlastnením niečoho, zažívaním niečoho a medzi bytím 

iniciátorom alebo pôvodcom niečoho. Absolútny Stav vie všetko o všetkom, 

vrátane toho, čo je relatívnej povahy. Avšak mať toto poznanie neznamená byť 

iniciátorom alebo pôvodcom, alebo obsahovateľom toho, čo je predmetom toho 

poznania. 

Ako viete, aby bol negatívny stav iniciovaný, jeho iniciátori sa potrebovali odo 

Mňa oddeliť, fakticky sa odo Mňa odvrátiac tak, že neboli obrátení tvárou ku Mne. 

Symbolicky môžete povedať, že odišli za Mňa (choď za Mňa, Satan!). Keby mali 

byť naďalej obrátení tvárou ku Mne, v žiadnom prípade by nemohli iniciovať 

negatívny stav. Pozerať sa do tváre Niekoho, kto je Absolútne Pozitívny, vylučuje 

existenciu všetkého ostatného, s výnimkou toho, čo je pozitívne a čo je z toho 

pozitívneho. 

Počas procesu tejto separácie sa iniciátori negatívneho stavu sami vylúčili z bytia 

vo Mne. Ja však v nich ešte stále zostávam — inak by nemohli žiť — teraz však 

odvrátený od ich tváre alebo súc za nimi, kde Ma nedokázali vidieť alebo rozoznať 

Moju prítomnosť a kde Som nebol ovplyvňovaný ich skutkami. Pretože sami 

zaujali miesto za Mnou a pretože Som im nemohol byť otočený tvárou v tvár, 

všetko, čo vyfabrikovali, uniklo Môjmu priamemu vnímaniu a vplyvu, umožniac 

tak takým fabrikátom, aby sa stali svojou vlastnou pseudo-realitou. Je povedané, že 

ich fabrikáty unikli Môjmu priamemu vnímaniu a vplyvu. Dôvod tohto vyhlásenia 

je vo fakte, že Moja prítomnosť v nich — v ich schopnosti voliť si a meniť sa — si 

uvedomovala všetko, čo robili, bez akéhokoľvek zasahovania alebo preventívnych 

opatrení proti čomukoľvek, čo vtedy robili. Pozícia a smerovanie tej prítomnosti v 

nich boli také, že Mi to neumožňovalo alebo Mi to nedávalo príležitosť zabrániť 

aktivácii negatívneho stavu. Ako vieš, z pozície Svojej Absolútnej Slobody Som 

im nemohol vnucovať nič v rozpore s ich prosbou o Moju intervenciu. 

V tomto ohľade je tu však aj ďalšia dôležitá záležitosť. Týka sa niečoho, čo bolo 

opísané v Zákone Duchovnej Reality (kapitola 10 v Novom Zjavení Pána Ježiša 

Krista). Ako si pamätáš z obsahu toho Zákona, v skutočnosti a fakticky je len jedna 

realita — realita Môjho pozitívneho stavu, ktorá pochádza z Absolútnej Reality 

Môjho Bytia a Existencie. V tomto zmysle je Moja Absolútna Realita jediným 

pravým bytím a existenciou, ktoré umožňuje bytie a existenciu čohokoľvek iného. 

Kvôli tomuto faktu je takzvaná realita negatívneho stavu v skutočnosti nerealitou a 
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v pravej realite neexistuje. Ako si pamätáš z predošlých Dialógov, bolo tam 

naznačené, že negatívny stav má zdanie reálnosti, nie však skutočnú reálnosť. 

Kvôli tomuto zdaniu je len ilúziou, ktorá nemôže byť zaregistrovaná v pravom 

percepčnom a sebavnímajúcom spektre pravého bytia a existencie. Kvôli faktu, že 

negatívny stav a všetko, čo obsahuje, je, obrazne povedané, za Mnou, nemôže to do 

Mňa alebo do Mojej Absolútnej Reality preniknúť. Preto z pozície Absolútnosti 

Mojej Absolútnej Pozitívnosti neexistuje ani v Mojom Absolútnom Vnemovom, 

Dojmovom a Receptívnom Uvedomení. Čokoľvek, čo pochádza z relatívneho 

stavu, a teda je to len relatívne k relatívnemu a na základe svojej prirodzenosti je to 

teda pominuteľné a dočasné, nemôže byť obsiahnuté v ničom Absolútne 

Pozitívnom. Preto to v tomto stave prakticky neexistuje, alebo to aspoň nemôže 

byť zaregistrované v ničom, čo obsahuje jedinú pravú realitu. 

Problémom tejto situácie ohľadom negatívneho stavu je alebo bolo to, že za týchto 

podmienok, pretože negatívny stav je alebo bol za Mnou, nebolo možné bez Mojej 

prítomnosti v jeho pseudo-realite alebo nerealite nič urobiť ohľadom jeho 

zdanlivosti a toho, ako jeho ilúzia zasahuje do vnímania tých, ktorí veria, že je 

pravou realitou. Ak veríte svojim ilúziám, akoby mali svoju vlastnú realitu, budú sa 

vám také zdať a nebudete ich považovať za nič iné než za pravú realitu. 

Táto situácia spôsobila každému v bytí a existencii, ako aj v pseudo-bytí a pseudo-

existencii značný problém. Problémom je v tomto ohľade to, že ak negatívny stav 

nemôže byť obsiahnutý alebo vnímaný ako pravá realita v Mojom Absolútnom 

Stave, a ak je negatívny stav za Mnou, potom v tom prípade nie Som schopný 

urobiť nič ohľadom jeho eliminácie. Aby ste niečo eliminovali, musíte prijať, že je 

to reálne. Inak neexistuje potreba takej eliminácie. Koniec koncov, ak negatívny 

stav nie je súčasťou Mojej Absolútnej Reality a ak prakticky neexistuje v žiadnej 

pravej realite, potom, logicky povedané, niet čo eliminovať. 

Takže, ako si budete počínať pri naprávaní tejto situácie? Nemáte žiadne iné 

východisko, než vstúpiť do tejto pseudo-reality a ilúzie reality a zahaliť sa jej 

zdaním. Na základe toho faktora sa na daný moment vo svojej vlastnej sfére stane 

skutočne reálnou a hmatateľnou. Teraz môžete pochopiť, o čo všetko vlastne ide a 

zahrnúť ju do svojho spektra vnímania, aby sa zaregistrovala vo vašom plnom 

uvedomení nie ako niečo teoretické alebo hypotetické, ale ako skúsenostné a 

uskutočniteľné a ako niečo, čo má vplyv na váš život. Z tej pozície teraz môžete 

niečo urobiť ohľadom odstránenia tejto ilúzie, ktorá sužuje sentientnú myseľ, 

všemožne sa ju pokúšajúc presvedčiť, že je reálna alebo že je jediná pravá realita. 

Toto je dôvod, prečo Som musel Sám/Sama vstúpiť do negatívneho stavu cez 

ľudský život a zažiť všetky jeho aspekty a všetky jeho ilúzie a šialenstvo a všetko 

ostatné, čo obsahuje vo svojej iluzórnej a sebaklamnej nereálnosti. Ako vieš, počas 

Môjho pobytu na vašej planéte a v Zóne Vymiestnenia bolo hlavnou snahou 

všetkých vládcov a obyvateľov tohto iluzórneho sveta to, aby Ma prostredníctvom 

všemožných pokušení presvedčili, že negatívny stav je tak reálny, alebo dokonca 
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ešte reálnejší než pozitívny stav. Keby Som mal uznať pseudo-reálnosť 

negatívneho stavu a jeho iluzórnosť za pravú realitu a pravé bytie a existenciu, tým 

faktom, že Moje uznanie by vychádzalo z Môjho Absolútneho Stavu ako jedinej 

Absolútnej Reality, zmenil by Som negatívny stav na pravú realitu. V tom prípade 

by Som ho musel do Seba vpustiť a zvnútorniť si ho. Čo by sa stalo v tom prípade? 

V zmysle vašej fyziky by to bolo ako zmiešať v jednej nádobe hmotu a antihmotu. 

Také spojenie by skončilo spektakulárnou explóziou, ktorá by zničila nielen 

negatívny stav, ale aj pozitívny stav a Moju Vlastnú Absolútnosť. V dôsledku toho 

by celé Stvorenie tiež prestalo byť a existovať. Taký koniec by bol nemysliteľný, 

nemožný a v rozpore s Mojou Pravou Prirodzenosťou. 

Zo všetkého, čo bolo povedané o tomto probléme a o Mojom Absolútnom Poznaní 

všetkého, čo je a čo nie je, negatívny stav nemohol byť kvôli svojej zdanlivej 

reálnosti a kvôli svojej nereálnosti pôvodne zaregistrovaný v mojej Absolútnej 

Realite. V ľudskom zmysle teda môžete povedať, že pseudo-bytie a pseudo-

existencia negatívneho stavu Mi v dobe pred jeho aktiváciou neprišli na Myseľ. 

Pamätáš sa na Moje vyhlásenie zaznamenané v jednom z prorokov v Biblii (prorok 

Jeremiáš), keď Som karhal deti Izraela za to, že prišli s niektorými ohavnými 

praktikami, ktoré Mi nikdy neprišli na Myseľ? V tej dobe obetúvali ľudské obete 

démonom. Čo myslíš, o čo vlastne išlo v zmienenom biblickom texte? Opisoval 

fakt, že negatívny stav, reprezentovaný tu démonmi a deťmi Izraela, Mi nikdy 

neprišiel na Um a že Ja som nikdy neprišiel na myšlienku alebo Som v Sebe nemal 

nič, čo sa týkalo aktivácie a nastolenia negatívneho stavu. Ako môže niečo, čo je 

len ilúziou, byť iniciované v niečom, čo má výlučne Absolútnu Reálnosť? Z pravej 

reality nemôže pochádzať žiadna nereálnosť. Absolútnej Sentientnej Mysli, ktorá je 

jedinou pravou realitou, to nepríde na Um. Na základe svojej prirodzenosti táto 

Myseľ neobsahuje nič, čo by sa čo i len vzdialene týkalo čohokoľvek, čo má 

iluzórny a neskutočný charakter. 

V relatívnej sentientnej mysli sa však kvôli jej neschopnosti pochopiť úplnosť a 

celistvosť Absolútneho Stavu a kvôli jej potrebám pochopiť, o čo všetko ide v 

pravej realite, môže a smie iniciovať niečo, čo nie je z pravej reality. Jediný 

spôsob, ako z pozície relatívneho stavu pochopiť, o čom všetkom je vlastne pravá 

realita, je nepriamy spôsob, cez nastolenie niečoho, čo nie je reálne. Toto relatívnej 

sentientnej mysli dáva schopnosť porovnať to, čo je reálne, s tým, čo je vo svojej 

esencii a substancii nereálne. Lepšie povedané, vo svojej nie-esencii a nie-

substancii je to nereálne. Dôvod tohto nepriameho spôsobu objavovania správnych 

záverov o čomkoľvek je vo fakte, že relatívna sentientná myseľ nemôže zaujať 

žiadnu pozíciu, ktorá by jej umožnila, aby vnímala všetko z Absolútneho Stavu. 

Preto musí ku každému záveru dospieť na základe porovnania niečoho, čo je 

pravdivé, s niečím, čo také nie je. V tomto prípade na základe porovnania toho, čo 

je reálne, s tým, čo je nereálne. Aby boli proces nastoľovania tejto nereality a jeho 

skutočná realizácia úspešné, musia sa vždy odohrať mimo Absolútnej Sentientnej 
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Mysle. Inak by sa to nemohlo udiať. Preto teda vyhlásenie, ,to Mi nikdy neprišlo na 

Myseľ‘. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za toto vysvetlenie. Mal by som Ti predložiť 

nejaké ďalšie otázky k úvahe, alebo by sme ich mali odložiť na inokedy? 

Pán Ježiš Kristus: Rado sa stalo, Peter. Ja by som odporúčal, aby sme to odložili 

na inokedy. Tento Dialóg je tiež náročný. Ako si si pri dnešnej práci všimol, 

niekoľkokrát si musel zaznamenávanie tohto Dialógu prerušiť kvôli návštevníkom 

a ďalším veciam, o ktoré sa bolo treba postarať. Choď teda v pokoji a v našich 

Dialógoch budeme pokračovať v príhodnejšej chvíli. Budeš vedieť kedy. 
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Deväťdesiaty Štvrtý Dialóg 
 

5. augusta 1999, Praha, Česká republika 

 

Peter: Dnes ráno by som Ti chcel ďalej predložiť niektoré ďalšie otázky, položené 

Markom Mihálikom a mojím bratom Ivanom. Najskôr by som však rád nechal 

Teba, ak by Si mal niečo, čím by Si prispel k našim úvahám v toto pekné a slnečné 

ráno. 

Pán Ježiš Kristus: Ďakujem ti, Peter, že si Mi prenechal tento čas, aby Som mohol 

hovoriť prvý. Áno, je vhodné a aktuálne odpovedať na otázky položené Markom a 

Ivanom. Než sa však budeme venovať zodpovedaniu ich otázok, rád by Som sa 

vrátil k téme Deväťdesiateho Tretieho Dialógu, ktorý sa, medzi mnohými inými 

vecami, zaoberal záležitosťou môjho predvídania a uvedomenia si prirodzenosti 

negatívneho stavu a či bol vo Mne; ako aj záležitosťou, ako skutočne reálny je 

negatívny stav a ľudský život, videný alebo zažívaný z pozície Mojej Absolútnej 

Reality a reality pozitívneho stavu alebo pravého Stvorenia. 

Ako si pamätáš, v tom Dialógu bolo uvedené, že v pravej realite pozitívneho stavu 

alebo Môjho Stvorenia je to prakticky tak, akoby negatívny stav vôbec neexistoval. 

Z ich pozície je negatívny stav a jeho finálny produkt — ľudský život — len 

ilúziou a zdaním pravej reality, nie však realitou samou od seba a samou osebe. 

Ako si tiež pamätáš, toto vnímanie negatívneho stavu a ľudského života tvorilo 

značný problém pre všetkých zapojených do pseudo-bytia a pseudo-existencie 

negatívneho stavu a ľudského života. Problém bol vo fakte, že ak negatívny stav a 

ľudský život vôbec nie sú obsiahnuté v pravej realite bytia a existencie a ak 

prakticky neexistujú, ako si potom počínať pri ich eliminácii? A nielen to, ale ako 

sa môžete dozvedieť niečo o tom odlišnom pseudo-živote, inom, než je život 

pozitívneho stavu, ak je v skutočnosti len ilúziou a zdaním pravého života? 

Vidíš z tejto otázky vážnu filozofickú a duchovnú dilemu, ktorú táto situácia 

vytvorila? 

Peter: Áno, veľmi jasne. A som zvedavý, ako sa táto dilema vyriešila. 

Pán Ježiš Kristus: Nuž, tu prichádza záležitosť Môjho inkarnovania sa do 

ľudského života a cez ten do negatívneho stavu alebo do ostatných oblastí Zóny 

Vymiestnenia. Pseudo-existenciu ľudského života možno v schéme udalostí 

akéhokoľvek života chápať ako okamih. V realite večného života a jeho večného 

pokračovania netrvá z pozície jeho diskrétnosti, v bezčasovom a bezpriestorovom 

usporiadaní, pokračovanie čohokoľvek povahovo sa rovnajúceho ľudskému životu 

dlhšie ako okamih. 

Keď ste však vnútri lineárnosti toho okamihu, v jeho vlastnom výskyte, pre tých, 

ktorí sú umiestnení v tom okamihu, je časový tok taký zdĺhavý, že všetkým 
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účastníkom v ňom sa zdá, akoby vždy bol a vždy bude. Túto situáciu bolo potrebné 

vytvoriť, aby ľudia dostali pocit svojej vlastnej reality a pokračovania. A nielen to, 

ale ako z prirodzenosti ľudského života vieš, v ľuďoch bol vytvorený dojem, že 

žiadna iná realita vôbec neexistuje, alebo ak áno, potom sa nelíši od toho, čo majú 

a zažívajú oni. 

Uváž tento fakt: Sú napríklad milióny ľudí, ktorí úplne vážne tvrdia, že neexistuje 

vôbec žiadny iný život, len ľudský život a že po smrti každého prestáva pre 

neho/ňu život byť a existovať a že dotyčný jedinec už viac nemá nijakú šancu 

pokračovať vo svojom živote niekde inde. Ďalším extrémom je v tomto prípade 

tvrdenie, že ľudia  sa nepretržite reinkarnujú na túto planétu do ľudského života, 

aby vo svojom ľudskom živote pokračovali. Ešte ďalší extrém ponúkol 

Swedenborg, keď vážne tvrdil, že každý vôbec, kto žije v duchovnom svete, bol v 

tom či onom čase v ľudskom živote, a preto sú ľudia semenáče, z ktorých vzišli 

všetky ostatné tvory v pozitívnom stave. 

Ako teda z tohto príkladu vidíte, ľudia sú vo veľmi divnej pozícii, ktorá im 

nedovoľuje, aby fyzicky videli alebo počuli, alebo vnímali bytie a existenciu 

pozitívneho stavu alebo akýchkoľvek iných dimenzií, ako aj akékoľvek miesta a 

stavy Zóny Vymiestnenia a jej Pekiel. Ako viete z Môjho Nového Zjavenia, ľudia 

boli zámerne izolovaní v ich vlastnom pseudo-živote, aby im nebol sprístupnený 

žiadny priamy fyzický kontakt s nikým alebo ničím iným, niekde inde — mimo 

ľudského života. Toto bolo nutným opatrením, aby sa zobrazila prirodzenosť 

života, ktorý nijako hmatateľne a konkrétne nevníma žiadny iný typ života alebo 

pseudo-života. 

Vráťme sa ale k záležitosti nereálnosti a ilúzie ľudského života a negatívneho stavu 

vo všeobecnosti. Ako by ste spojili vôbec čokoľvek v pozitívnom stave a v Mojom 

Stvorení vo všeobecnosti s pseudo-realitou ľudského života a negatívneho stavu, 

aby došlo k nejakému poučeniu sa o ich prirodzenosti a o tom, čo si nikdy 

nezvoliť? Ako si pamätáš z Korolárií..., bolo tam naznačené, že čokoľvek, čo sa 

odohráva v ľudskom živote a v negatívnom stave vo všeobecnosti, je pre nich 

úplne nepochopiteľné, pretože je to pre nich ako hieroglyfy. Niet divu, že je to pre 

nich ako hieroglyfy, bez akéhokoľvek významu, ak sú negatívny stav a ľudský 

život fakticky len ilúziou a zdaním pravej reality, nie však realitou ako takou a 

samou osebe. 

Aby sa táto situácia obišla, ako si pamätáš, počas celej histórie pseudo-bytia a 

pseudo-existencie negatívneho stavu a ľudského života Som v nich neustále 

udržiaval Svojich zvláštnych agentov — vás všetkých, ktorí čítate tieto slová, a 

všetkých ostatných agentov Môjho pozitívneho stavu, ktorí fungovali pre Môj 

pozitívny stav ako prekladatelia všetkého, čo sa dialo alebo čo sa odohrávalo v tom 

okamihu — ktorým je ľudský život a negatívny stav. Na základe tejto funkcie 

všetkých Mojich prekladateľov bola pseudo-realita negatívneho stavu a ľudského 

života uvedená do pozornosti všetkých v Mojom Stvorení takým spôsobom, akoby 
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to bola tiež pravá realita. Týmto faktorom a na základe tejto schopnosti sa 

pomocou tohto neustáleho prekladu všetci v Mojom Stvorení mohli naučiť všetko, 

čo sa potrebovali naučiť o prirodzenosti negatívneho stavu a ľudského života. 

Takto bol vyriešený problém s nereálnosťou negatívneho stavu a ľudského života. 

Avšak tých, ktorí sa nachádzali v negatívnom stave a v ľudskom živote, v tomto 

usporiadaní neustále trápilo neuvedomenie si pravej reality pozitívneho stavu a 

Môjho Stvorenia vo všeobecnosti. A nielen to, ten preklad smeroval k všetkým 

ostatným v Mojom Stvorení, ale nie priamo ku Mne osobne. S negatívnym stavom 

a ľudským životom Som bol v kontakte len nepriamo, tak, že Som bol v tých, ktorí 

nepretržite dostávali tento preklad. Táto situácia bola vážnou prekážkou, pretože 

Mi nedovoľovala priamo ovládať a riadiť osud všetkých tých, ktorí sa chytili do 

pasce negatívneho stavu a ľudského života. Ako vieš, pôvodne bola kontrola a 

vláda nad pseudo-realitou odovzdaná tým, ktorí nastolili negatívny stav a ľudský 

život. 

Na druhej strane, pokiaľ Som nemal žiadnu priamu spoluúčasť na ničom, čo sa 

týkalo negatívneho stavu a ľudského života, v Mojej Absolútnej Realite boli 

prakticky naďalej neskutočné — akoby neexistovali. Ako si pamätáš, negatívny 

stav a jeho finálny produkt — ľudský život — boli mimo Mňa alebo, obrazne 

povedané, za Mnou. Keby mala táto situácia pokračovať natrvalo, alebo keby Som 

mal negatívnemu stavu a ľudskému životu dovoliť, aby zostali so Mnou v takom 

vzťahu, ako to bolo pôvodne a na počiatku, zostali by vo svojej pseudo-realite tiež 

natrvalo. V tom prípade by všetci, ktorí sa v ňom nachádzali, boli navždy uväznení 

vo svojej pseudo-realite bez toho, aby boli niekedy schopní zistiť klam a zdanie 

svojej takzvanej reality. A nielen to, ale naďalej by boli totálne neznalí ohľadom 

čohokoľvek vôbec, čo je obsiahnuté v pozitívnom stave alebo v Mojom pravom 

Stvorení vo všeobecnosti. 

Prekladatelia prekladali z pozície negatívneho stavu a ľudského života a svojimi 

vlastnými príkladmi zobrazovali prirodzenosť svojho pseudo-života. Preto vcelku 

nemohli dosť dobre oznámiť ľuďom a ostatným tvorom negatívneho stavu, o čo 

všetko ide v pozitívnom stave alebo Mojom pravom Stvorení. Popravde povedané, 

ľudia a ostatné tvory negatívneho stavu boli ohľadom čohokoľvek, čo sa týkalo 

pozitívneho stavu a Môjho Stvorenia vo všeobecnosti, totálne neznalí. Zo svojej 

pozície, pred Mojím inkarnovaním sa do ľudského života, predpokladali, že 

pozitívny stav buď vôbec neexistuje, alebo je jeho prirodzenosť presne taká istá 

ako prirodzenosť negatívneho stavu a ľudského života. A nielen to, ale vôbec si 

neuvedomovali, že sú v negatívnom stave. 

Ako si si vedomý z predošlých Dialógov, bolo tam uvedené, že aby mal negatívny 

stav a jeho ľudský život šancu dokázať svoj zmysel a za účelom porovnania 

nastoliť svoj vlastný druh pseudo-života, bolo nutné eliminovať akékoľvek 

spomienky na to, aké to bolo v pozitívnom stave alebo že pozitívny stav vôbec 



Dialógy s Pánom Ježišom Kristom — Prvý diel 

- 738 - 

existuje; a ak vôbec existuje, že sa nelíši od života negatívneho stavu a od 

ľudského života.  

Aby Som napravil túto situáciu a vytvoril podmienky, za ktorých by pseudo-realita 

negatívneho stavu a ľudského života mohla byť raz a navždy eliminovaná a každý 

v nej by mohol byť spasený, bolo nutné, aby som Ja osobne vstúpil do ľudského 

života. 

Prečo to bolo vôbec nutné? Vezmite do úvahy tento faktor: V pravej realite Môjho 

Absolútneho Bytia a Existencie Som kvôli ich Absolútne Pozitívnej Prirodzenosti 

nemohol v Sebe obsahovať alebo zažiť nič negatívnej povahy. Relatívne bytosti 

však iniciovali tento negatívny stav a ľudský život. A nielen to, ale dobrovoľne 

súhlasili nielen s tým, že nastolia samotný negatívny stav a ľudský život, ale 

súhlasili tiež, že zabudnú, že spočiatku aj ony samé boli z pozitívneho stavu, a tiež, 

ako pozitívny stav vyzerá alebo aký je. Pretože si nemohli pamätať nič o týchto 

faktoch a pretože funkcia prekladateľov bola iná, než uviesť tieto fakty do ich 

pozornosti — napokon, prekladatelia sami nevedeli, prečo a ako bol negatívny stav 

a ľudský život aktivovaný a uvedený do svojho vlastného pseudo-bytia a pseudo-

existencie — bolo nutné, aby niekto, kto poznal a pamätal si všetky tieto veci, 

uviedol všetky tieto faktory do pozornosti každého. 

Ako vieš, Ja jediný, a nikto iný, Som vedel a pamätal si všetko o našej vzájomnej 

dohode a o Mojom sľube, že táto situácia s negatívnym stavom a s ľudským 

životom bude v príhodnom čase napravená. Nuž, dôvod, prečo nebolo možné túto 

prácu uskutočniť z pozície Mojej Starej Prirodzenosti, bol ten, ako si pamätáš, že v 

Mojom Absolútnom Stave a v jeho Absolútnej Pozitívnej Realite negatívny stav a 

ľudský život neexistoval. Ako by ste mohli robiť čokoľvek ohľadom nich, keď nie 

sú súčasťou vášho vnemového a skúsenostného uvedomenia a kontroly. Preto, aby 

Som splnil Svoj sľub daný všetkým ohľadom tejto situácie, súhlasil Som, že sa 

Sám/Sama stanem typickým človekom, aby Som mohol zažiť prirodzenosť 

ľudského života a negatívneho stavu v ich kompletnosti a úplnosti, a tiež, aby Som 

bol schopný zažiť fyzicky a fakticky život negatívneho stavu a ľudský život presne 

tým istým spôsobom, ako ho zažívajú ľudia a tvory negatívneho stavu. Len 

prostredníctvom takej skúsenosti by sa pseudo-realita negatívneho stavu a 

ľudského života mohla stať pre Mňa tak reálnou, ako pre ľudí a tvory Zóny 

Vymiestnenia. 

Keby Som mal zažiť ľudský život a život negatívneho stavu z nejakej inej pozície, 

než bola ich, alebo z pozície Mojej Starej Prirodzenosti, ako si pamätáš, znamenalo 

by to vpustiť do Mojej Absolútnej Pozitívnosti niečo, čo nie je z tej pozitívnosti. V 

tom prípade by na základe ich vzájomnej nezlučiteľnosti všetko zahynulo. Aby 

Som sa vyhol tomuto nanajvýš nežiaducemu a bezbožnému výsledku, bolo 

absolútne podstatné, aby Som sa stal obyčajným človekom a aby Som ako človek 

spoznal a uznal pseudo-realitu negatívneho stavu a ľudského života za skutočnú. 

Všimnite si, prosím, že Som to urobil ako človek, nie ako Boh. Z pozície Božej by 
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taký zážitok spôsobil totálnu anihiláciu všetkého ľudského a celého negatívneho 

stavu, pretože nič negatívnej povahy by nemohlo prežiť prítomnosť Boha, 

Ktorý/Ktorá je Absolútne Pozitívny. 

Toto je dôvod, prečo Som Sa musel odieť do ľudskej prirodzenosti, ktorá 

obsahovala všetky zlá a lži alebo ilúzie a zdania, a z tej pozície Som mohol začať 

proces inkorporovania a fúzie ľudskej prirodzenosti do Mojej Božskej 

Prirodzenosti. Po jej očistení a purifikácii od všetkých ziel a lží, ako vieš, Som 

pomocou Svojej Ľudskej Prirodzenosti získal Svoju Novú Prirodzenosť, ktorá Mi 

umožnila vidieť, počuť, cítiť, vnímať, pociťovať a ovládať všetkých a všetko, čo sa 

odohráva a bude odohrávať v negatívnom stave a v ľudskom živote. Teraz je pre 

Mňa negatívny stav a ľudský život tak reálny ako pre nich. Z tejto pozície budem 

môcť, keď bude správny čas, eliminovať klam a zdanie negatívneho stavu a 

ľudského života a dostať z nich každého von, umiestniac ich späť, kam patria — do 

Môjho pozitívneho stavu. A toto je všetko, čím Som dnes ráno chcel prispieť. 

Téma vyššie uvedenej rozpravy sa priamo týka otázok Marka a Ivana. Daj sa do 

toho, Peter, a polož ich otázky. 

Peter: Marko sa pýta na význam Tvojich slov, ktoré Si v jednom momente povedal 

Svojim učeníkom: ,A dal Som vám Svoj príklad...‘ Chce vedieť, čo Si presne 

myslel tými slovami. Ivanova otázka sa týka Tvojho správania a pokarhania 

Tvojich učeníkov, keď Si ich varoval, aby si boli vedomí a aby sa vyvarovali kvasu 

farizejov. Oni Tvoje varovanie interpretovali nie duchovne, ale doslovne, mysliac 

si, že ich karháš za to, že si nespomenuli, že majú kúpiť chlieb pre ich fyzickú 

obživu. Toto bol ten moment, keď Si sa na nich takmer nahneval, že nechápali 

duchovný význam Tvojho varovania, pripomenúc im dva prípady zázračného 

nasýtenia niekoľko tisíc ľudí, keď Si ich učil o realite Tvojho pozitívneho stavu a 

uzdravoval ich z ich chorôb. Nejaký komentár k týmto dvom záležitostiam? 

Pán Ježiš Kristus: Pouvažujme najskôr o Markovej otázke. Odpoveď na jeho 

otázku možno odvodiť zo všetkého, čo bolo zjavené doposiaľ v troch zdrojoch 

Môjho Nového Zjavenia a v tvojich knihách, ktoré im predchádzali, Peter; tak isto 

z toho, čo bolo zjavené vyššie. 

Zváž tento faktor: Ako dostanete pozitívny stav do pozornosti niekoho, kto nemá 

nijaké poznanie, nijako nerozlišuje a nemá nič ohľadom prirodzenosti pozitívneho 

stavu alebo toho, ako sa veci majú v pozitívnom stave? Pamätajte si, prosím, že 

nikto, vrátane Mojich učeníkov, nemal nijaké pravé poznatky alebo vysvetlenie 

ohľadom ničoho, čo sa týka pravej reality a prirodzenosti pozitívneho stavu. 

Jediné, čo v tom čase mali, boli rituálne a vonkajšie procedúry, ako je to 

zaznamenané v Mojžišovom zákone, ktoré im poskytli určitý návod, akí byť, ako 

sa správať a čo robiť. Obsah toho zákona bol však veľmi ďaleko od pravej reality 

pozitívneho stavu, ktorý je zakotvený vo vnútrajšku každého, a nie vo vonkajšku, 

ako to predpisoval ten zákon. 
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Ďalším momentom bolo v tomto ohľade to, že Mojžišov zákon obsahoval dôležité 

duchovné súvzťažnosti a symboliku, ktoré odzrkadľovali pravú realitu pozitívneho 

stavu, rozlišujúc medzi tým, čo bolo pravou realitou, a tým, čo bolo nerealitou 

negatívneho stavu. V tom čase však nikto nemal kľúč alebo čo i len vzdialené 

poznanie, že v tom zákone bolo ukryté alebo obsiahnuté niečo vnútornej, 

duchovnej povahy. Ako vieš, až potom, ako Swedenborg napísal svoju knihu 

Arcana Coelestia, kedy boli vysvetlené tajomstvá súvzťažností obsiahnutých v 

Mojžišovom zákone, alebo kedy bol zjavený jeden z ich aspektov, vám bol 

sprístupnený tento ich význam. V čase Mojej inkarnácie na planéte Nula, keď Som 

Sa odel do ľudskej prirodzenosti, bol stav extrémnej externalizácie prevládajúcim 

spôsobom života. Nikto nevedel nič o stave vnútrajška a že pravá realita 

pozitívneho stavu alebo Kráľovstvo Božie je vo vnútri každého, a nie v ich 

vonkajšku. 

Za takých okolností boli kvôli vonkajším faktorom, ktoré ovládali ľudský život, 

vonkajšie príklady správania jediným spôsobom, ako ste mohli ľuďom oznámiť 

čokoľvek o čomkoľvek. Jedine takto je čokoľvek pochopiteľné pre kohokoľvek, 

koho život je zakorenený v stave vonkajška. Nezabúdajte nikdy na jeden dôležitý 

fakt: Pravá realita pozitívneho stavu alebo Môjho Stvorenia vo všeobecnosti je 

zakotvená v stave vnútrajška každého. Pamätáte si, ako bol aktivovaný negatívny 

stav a ako teda dospeli ilúzie a zdania do svojej nepriaznivej plodnej zrelosti? 

Došlo k tomu na základe zrieknutia sa poriadku pravej reality Môjho Stvorenia a 

— obrazne povedané — vystúpenia zo stavu vnútrajška, obrátiac sa mu chrbtom a 

vložiac všetko a všetky hodnoty do stavu vonkajška. A pretože v pravej realite 

vonkajšok neexistuje, bolo nutné vyfabrikovať klam a zdanie, akoby skutočne 

existoval. Len čo sa umiestnite do jeho pozície, stane sa pre vás jedinou realitou, 

ktorú poznáte. V tom momente uzavriete akýkoľvek prístup k svojmu vnútrajšku a 

kvôli tomu jednoducho popriete, že čokoľvek vnútorné vôbec existuje. 

Počas Mojej inkarnácie na planéte Nula bolo nutné, aby Som začal z pozície, v 

ktorej spočíval ľudský život — z vonkajška. V tej pozícii mohol niekto niečo 

pochopiť o niečom jedine na základe toho, ako Som sa správal k všetkým, a najmä 

k Svojim učeníkom. Svojím správaním Som im dával príklad, čo to je a aké je to 

byť pozitívny, ukážuc im cestu k ich vnútrajšku, a tým k Môjmu pozitívnemu 

stavu. Odtiaľ teda, ,Dal Som vám Svoj príklad, alebo nejaký vzor, alebo príklady,‘ 

akí byť, ako myslieť, ako cítiť, ako chcieť, ako sa správať a ako nadväzovať vzťah 

s inými a so sebou. 

To, že pre každého, vrátane Mojich učeníkov, bolo nesmierne ťažké uskutočniť tú 

úlohu a získať náležité chápanie pravej duchovnej reality zakorenenej v ich 

vnútrajšku, bolo veľmi zrejmé z príhody, ktorej sa týka Ivanova otázka. Čo sa tu 

odohrávalo? Pri dvoch predchádzajúcich udalostiach, keď Som učil a uzdravoval 

zástupy, požiadal Som Svojich učeníkov, aby tých ľudí fyzicky nasýtili. Celý deň 

boli sýtení duchovne, no neskoro popoludní vyhladli aj fyzicky. Aby Som obnovil 

náležitú rovnováhu, naznačil Som Svojim učeníkom, že je nutné obstarať im 
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nejakú fyzickú alebo vonkajšiu potravu. Pretože k zhromaždeniu tých zástupov 

došlo ďaleko od akéhokoľvek obývaného miesta, kde by si mohli kúpiť nejaké 

jedlo, v skutočnosti k nemu došlo na púšti, bolo ich nutné nasýtiť rovno tam, kde 

boli. Avšak, ako si pamätáš, na ich nasýtenie bolo k dispozícii len pár bochníkov 

chleba a nejaké malé ryby. Požiadal Som ich teda, aby sa poporiadku pousádzali, 

požehnal Som ten chlieb a tie ryby a dal Som ich Svojim učeníkom a oni ich 

rozdelili medzi všetkých ľudí, ktorí boli so Mnou na púšti. Nielenže sa všetci 

najedli, ale ešte zostalo a zozbieralo sa niekoľko košov chleba. Táto udalosť má 

nesmierne dôležitý duchovný význam. Samozrejme, ten unikol nielen Mojim 

učeníkom, ale aj všetkým prítomným. Bolo nadviazané a zobrazené zvláštne 

spojenie medzi vnútrajškom a vonkajškom, alebo medzi realitou pozitívneho stavu 

a klamom a zdaním negatívneho stavu. Okrem toho bol ukázaný príklad, ako život 

ľudí a tvorov negatívneho stavu závisí od pravej reality pozitívneho stavu, a v 

konečnom zmysle odo Mňa — od Absolútneho Života a Jeho Absolútnej Reality. 

Kto sýtil zástupy a akým spôsobom? Zástupy predstavovali negatívny stav a 

ľudský život, ktorý môže byť udržiavaný len niečím, čo prichádza priamo odo Mňa 

a z Môjho pozitívneho stavu. Jeho ilúzia a zdanie sú možné len preto, lebo pravá 

realita Môjho Absolútneho Bytia a Existencie vždy je. 

Súčasne, postupnosť, v akej dochádzalo k nasýteniu a ako to bolo zariadené, 

zobrazuje správny postup, pomocou ktorého možno dosiahnuť život pozitívneho 

stavu a v ich prípade návrat od ilúzií a zdania k pravej realite pozitívneho stavu. 

Všimnite si tu, prosím, postupnosť: Najskôr boli celý deň sýtení duchovne — 

Mojím učením. Duchovné poskytovanie potravy je sýtením ich vnútrajškov, ktoré 

sa na základe procesu svojho sýtenia otvárajú, poskytujúc im po prvýkrát prístup k 

ich vnútrajškom. Urobiť to trvalo celý deň. Trvať celý deň znamená, pokiaľ všetko 

v negatívnom stave a v ľudskom živote nenaplní svoj účel a pokiaľ nedôjde k 

otvoreniu ich vnútrajškov a všetkého, čo sa ich týka. Potom je pre nich všetkých 

učinené náležité opatrenie, aby sa najedli aj fyzicky, uspokojac potreby svojich 

vonkajškov. Proces robenia toho opatrenia znamená uvedenie všetkého v ľudskom 

živote a v negatívnom stave do náležitého poriadku, aby mohli byť oba navždy 

eliminované. Ich následné nasýtenie chlebom a rybami symbolizuje úplne prvé 

poskytnutie im pravého poznania, čo je to vlastne dobro a pravda. Znamená to tiež 

inkorporovanie a ovládnutie vonkajška stavom vnútrajška, procesom očistenia cez 

akt fyzického nasýtenia chlebom a rybami — dobrom a pravdou — takže môže 

dôjsť k zjednoteniu vonkajška — ktorý bol oddelený, izolovaný a uzavretý od 

vnútrajška — s týmto vnútrajškom. Zozbieranie zostávajúceho chleba a rýb do 

niekoľkých košov znamená, že dobro a pravda Mojej Prirodzenosti sú 

nevyčerpateľné a že sú vždy k dispozícii každému, kto je ochotný počúvať Ma a 

nasledovať príklady Môjho správania (Dal Som vám Svoj príklad) vo svojom 

vlastnom každodennom živote. 

Nuž, všetky tieto veci boli reprezentované vyššie opísanými dvoma udalosťami. A 

predsa, napriek všetkým týmto faktom boli Moji učeníci ešte stále natoľko slepí a 
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zakorenení v doslovnom a vonkajšom spôsobe a štýle myslenia a života vo 

všeobecnosti, že keď Som ich vystríhal, aby sa vyvarovali kvasu farizejov, 

ignorovali tie dve dôležité skúsenosti, ktoré so Mnou zažili počas vyššie 

zmieneného sýtenia, a Moje vyhlásenie interpretovali typickým ľudským 

spôsobom, a nie tak, že si majú byť vedomí a že si majú dávať pozor na falošné a 

skreslené učenia filozofie alebo pseudo-duchovnosti farizejov. Moja reakcia na ich 

slepotu, ignoranciu a nechápanie duchovnej reality bola reakciou z typického 

ľudského hľadiska, aby Som im dal pocítiť a aby Som ukázal všetkým vo Svojom 

Stvorení, ktorí sa pozerali a sledovali všetko, čo Som robil a ako Som sa správal, 

aké je to byť človekom a čo to znamená reagovať z typickej ľudskej pozície — 

netrpezlivo a frustrujúco. Keď ste vystavení takým zjavným zázračným príkladom, 

a predsa nie ste za žiadnu cenu ešte stále schopní učiniť správne závery a odvodiť z 

nich všetky iné významy, obsiahnuté v ich povahe, a čo vám hovoria, ako inak 

možno reagovať než frustráciou a netrpezlivosťou? Toto sú tie momenty, keď Som 

z pozície Svojej Ľudskej Prirodzenosti hovoril niečo také ako ,ako dlho vás budem 

znášať, alebo, dokedy musím s vami byť‘. Frustrácia takých vyhlásení je jasná. 

Zobrazuje to nesmierne ťažkosti, ktoré majú ľudia a tvory negatívneho stavu s 

videním vecí za scénou, a nie na scéne. 

Vezmime si ďalší príklad v tomto ohľade. Prechádzal Som so Svojimi učeníkmi 

krajinou, ktorá patrila neveriacim. Keď sme tam chceli zostať, obyvatelia tej 

oblasti nás odmietli prijať, pretože sme boli Židia. Takže, čo bolo úplne prvým 

impulzom Mojich učeníkov na to odmietnutie? Opýtali sa Ma, či chcem, aby 

zoslali oheň z neba, aby tí obyvatelia zhoreli na popol a boli tak vyhladení z 

povrchu zemského. Opäť sa správali z pozície vlastnej výnimočnosti a izolovanosti 

Židov od všetkých ostatných, reprezentujúc izoláciu a vlastnú výnimočnosť 

všetkých členov negatívneho stavu a vlastných ľudí. Inými slovami, reagovali z 

pozície negatívneho stavu, súc v negatívnom stave. Čo Som im odpovedal? 

,Neviete, akého ste ducha. Lebo neprišiel Som ničiť, ale spasiť ich všetkých.‘ Toto 

vyhlásenie parafrázujem. 

Ešte raz, dával Som príklad náležitého správania a životného štýlu, zakoreneného v 

samotnej prirodzenosti Môjho pozitívneho stavu a v Mojej Vlastnej Prirodzenosti. 

Tento jednotlivý príklad veľmi jasne naznačuje, že nech je akokoľvek a nech je to 

ktokoľvek, v negatívnom stave a v ľudskom živote každý podlieha Môjmu 

spaseniu a oslobodeniu od jeho/jej ilúzií a zdaní. Avšak, tiež vám to ukazuje, aby 

ste nikoho nesúdili a nezatracovali, nech je akokoľvek skazený a zlý, pretože 

jeho/jej zloba, skazenosť a priestupky sú v konečnom zmysle len zdaním a ilúziou, 

zahalenou v pseudo-realite jeho/jej domnienok a systémov viery, že sú reálne a 

zakladajúce sa na faktoch. V rámci toho okamihu, v ktorom prebieha ľudský život 

a negatívny stav, sú reálne, hmatateľné, skutočné a skúsenostné, avšak mimo toho 

okamihu nemajú žiadne miesto alebo reálnosť. Preto nesúďte, aby ste neboli súdení 

na základe svojej bezohľadnosti a slepoty, tak ako boli príležitostne Moji učeníci. 
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Ako Svojich pravých predstaviteľov Som vás pokorne poprosil, aby ste prevzali 

spríkladnenie toho, aká je Moja Prirodzenosť a Môj pozitívny stav. Toto je jedným 

z mnohých dôležitých dôvodov, prečo ste počas tohto posunu, ktorý už nejakú 

dobu prebieha a ktorý bude prebiehať určitú dobu v budúcnosti, boli umiestnení 

doprostred pozitívneho stavu, zatiaľ čo fyzicky sa ešte stále nachádzate v 

negatívnom stave a jeho finálnom produkte — v ľudskom živote. Ešte raz, dal Som 

vám Svoj príklad. Nasledujte ho! A toto platí nielen o vzájomnom vzťahu tých z 

vás, ktorí sú spojení s Mojím Novým Zjavením, ale aj o vzťahu k všetkým 

ostatným, ktorí sú slepí, zmrzačení, šialení, blázniví, plní ilúzií, sebaklamu a ktorí 

žijú v skresleniach, klamstvách a zlách. A toto je všetko, čo bolo dnes potrebné 

povedať. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za toto zmysluplné spresnenie. Je ešte niečo, o 

čom by Si dnes chcel hovoriť? 

Pán Ježiš Kristus: Nie, Peter, na dnes by to malo stačiť. Choď v pokoji. 
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Deväťdesiaty Piaty Dialóg 
 

13. augusta 1999, Praha, Česká republika 

 

Peter: Dnes je piatok trinásteho. Poverčiví ľudia spájajú tieto typy dátumov s 

nejakým nešťastím alebo možnými nehodami, alebo s nejakou zlou alebo 

nezvyčajnou udalosťou, alebo potenciálnym dianím v negatívnom zmysle. Číslo 13 

volajú diablova trinástka. Máš nejaký komentár ohľadom tejto tendencie takzvanej 

ľudskej poverčivosti? Samozrejme, než odpovieš na túto zdanlivo nedôležitú 

otázku, možno máš Ty niečo na Mysli, o čom by Si chcel najskôr dnes ráno 

hovoriť. Okrem toho, ako vieš, v podstate som skončil svoju návštevu v Európe, 

stretol som sa s každým, s kým som sa mal stretnúť a teraz som pripravený vrátiť 

sa späť do Santa Barbary. Preto, ak je to vhodné a aktuálne, možno chceš povedať 

niečo o zmysle a význame všetkých tých stretnutí, ktorých som sa do včerajšieho 

popoludnia zúčastnil. 

Pán Ježiš Kristus: Nuž, Peter, aj keď sa zdá, že tvoja otázka je tak trochu mimo 

kontextu doteraz diskutovaných záležitostí, napriek tomu má pre vás všetkých ako 

Mojich pravých predstaviteľov dôležitý význam. Nezabúdaj, že dokonca aj medzi 

vami by ešte stále mohli existovať nejaké tendencie byť poverčiví nielen ohľadom 

piatku 13., ale aj ohľadom niektorých ďalších vecí. Preto je vhodné uviesť tieto 

fakty do pozornosti všetkých čitateľov týchto Dialógov. 

Než sa však budeme venovať tejto téme a než sa budeme venovať hodnoteniu 

významu tvojich stretnutí s Mojimi ľuďmi v Rusku, na Slovensku, v Českej 

republike; s Manfredom z Ulmu, z Nemecka, ktorý ťa navštívil počas tvojho 

pobytu v Prahe; a s Ľudmilou, ktorá prišla k tebe do Prahy, ako aj s Karlom 

Pechom, prominentným hercom, režisérom, producentom a kultúrnym aktivistom 

bývalého Československa na dôchodku, chcel by Som využiť tvoju láskavú 

ponuku, Peter, a hovoriť o niečom inom. Na niekoľko okamihov by Som sa chcel 

vrátiť k otázke, ktorú položil Ivan, ktorej odpoveď bola zaznamenaná v 

Deväťdesiatom Štvrtom Dialógu. Ako si pamätáš, išlo o Moje zvláštne správanie, 

ktoré Som prejavil voči Svojim učeníkom, ktorých chápanie Mojich vyhlásení a 

učení bolo tak zaslepené tradičným a vonkajším prístupom k všetkým záležitostiam 

života, že napriek faktu, že boli svedkami toľkých zjavných a konkrétnych 

príkladov Mojich aktivít a zázrakov (takzvaných zázrakov), napriek tomu neboli 

schopní vyvodiť správne závery o ničom, čo sa ich prostredníctvom Mňa týkalo. 

Ak Som bol pravý Boh, v ktorom bol prítomný takzvaný Otec — každopádne 

väčšinu času — od úplného počiatku Mojich dôležitých aktivít na planéte Nula, a 

ak Som v absolútnom zmysle poznal povahu a obmedzenia Svojich učeníkov, ktorí 

boli v tom čase typickými ľuďmi, ako som mohol Ja — ak Som trpezlivý a 

nekonečne zhovievavý Boh — reagovať takým nebožským a zdanlivo 

netrpezlivým spôsobom? 
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Odpoveď na túto otázku je ukrytá v situácii, aká v tom čase existovala u Mojich 

učeníkov a u ľudí vo všeobecnosti, ako aj u všetkých v negatívnom stave, ktorí na 

Mňa hľadeli a ktorí Ma sledovali počas Mojej inkarnácie na planéte Nula. Ako 

vieš, keby Som im mal odpovedať z pozície Svojej Božskej Prirodzenosti, ako 

tomu bolo pri mnohých príležitostiach, neboli by schopní pochopiť pravý význam 

Mojich odpovedí. Jednoducho povedané, kvôli typickej štruktúre ľudskej mysle a 

mysle všetkých v negatívnom stave by všetko, čo by Som oznamoval z pozície 

Svojej Božskej Prirodzenosti, alebo pravý význam všetkého, čo by Som im hovoril 

alebo oznamoval, uniklo ich mysliam alebo by sa to v nich vôbec nezaregistrovalo; 

alebo by to interpretovali typickým ľudským spôsobom — externe a doslovne, 

skresliac alebo sfalšujúc pravý význam toho. 

Z toho dôvodu Som sa počas Svojich učení musel veľmi často stiahnuť zo Svojej 

Božskej Prirodzenosti a vrátiť sa späť k ľudským aspektom Svojej Prirodzenosti a 

odpovedať im typickým ľudským spôsobom — externe, doslovne a správaním; 

inými slovami niečím, čo im bolo veľmi dôverne známe a pochopiteľné. Musíte si 

byť vedomí faktu, že počas Svojich aktivít na planéte Nula Som väčšinu času 

hovoril v multivesmírnom jazyku súvzťažností, zrozumiteľnom pre všetkých v 

pozitívnom stave. Ani Moji učeníci, ani iní ľudia však tento jazyk nepoznali. Preto, 

aby Som do ich pozornosti uviedol pravý význam Svojich výrokov, musel Som 

niekedy ich význam zobraziť v jazyku, ktorý im bol zrozumiteľný. Toto je jazyk 

vonkajška, doslovného, konkrétneho významu a prejavu správania, ako aj dôvernej 

známosti. Moji učeníci, ako typickí ľudia, ako aj všetci ostatní ľudia, boli veľmi 

dôverne oboznámení s reakciami rozčúleného, netrpezlivého a frustrovaného 

človeka, ktorého správanie im bolo schopné tlmočiť správny význam toho, čo od 

nich chcel alebo očakával. Vtedy im nebol zrozumiteľný, ba dokonca ani dostupný 

žiadny iný jazyk. Z tohto dôvodu Som vo väčšine prípadov hovoril dvojakým 

spôsobom — z pozície Svojho Božského, čo bolo adresované všetkým v Mojom 

Stvorení; a z pozície Svojej Ľudskej Prirodzenosti, čo bolo adresované Mojim 

učeníkom a všetkým ostatným ľuďom, ako aj všetkým ostatným obyvateľom Zóny 

Vymiestnenia. 

Niekedy, Peter, si sa sám správal paralelne s týmito typmi reakcií, keď si hovoril 

alebo vysvetľoval, alebo diskutoval o niektorých dôležitých pojmoch Môjho 

Nového Zjavenia s Mojimi predstaviteľmi, ktorých správanie je niekedy 

nezlučiteľné so všeobecnou atmosférou, existujúcou počas takých diskusií. 

Záležitosti, ktoré by im už podľa tvojho správneho názoru mali byť jasné, avšak 

nie sú, alebo ich chápanie alebo reakcie na ne sú nenáležité, alebo ich správanie 

alebo otázky počas toho sú totálne mimo kontextu povahy všetkého, čo sa v takých 

situáciách odohráva, to všetko v tebe aktivuje potrebu reagovať alebo správať sa 

typickým ľudským spôsobom, a nie ako transmiter Môjho Nového Zjavenia. V 

takých situáciách je to z tvojej strany veľmi vhodné správanie, pretože to tým, ktorí 

sa správajú nevhodne, konkrétne oznamuje, aký nebyť a ako sa nesprávať a aké 

typy otázok za takých okolností neklásť, atď. Na základe Mojich vlastných 
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skúseností s ľudskou prirodzenosťou ťa môžem uistiť, že v tom čase by žiadny iný 

typ správania alebo reakcie z tvojej strany nebol schopný uviesť do ich pozornosti, 

že v ich vlastnom správaní alebo reakciách, alebo s ich otázkami nie je niečo v 

poriadku. Preto povedať ti, že si reagoval zo svojho typického ego stavu, ako ti 

bolo povedané pri jednej príležitosti počas tvojich stretnutí na Morave, nie je 

celkom správne. Odpovedal si alebo reagoval si z pozície dôvernej známosti a 

prejavom vonkajšieho správania v reči, ktorá bola v tom jednotlivom čase za 

daných konkrétnych podmienok jediná vhodná. Nič iné by nebolo schopné vyvolať 

potrebný a želateľný dopad na tú situáciu. Nemaj teda ohľadom toho zlý pocit a 

necíť vinu alebo potrebu, aby ti niekto odpustil. Aj keď je vhodné o to poprosiť, 

chcem, aby si si bol vedomý, že v takých situáciách je vhodné reagovať tak, ako 

som Ja reagoval na Svojich učeníkov a ako si ty paralelne reagoval, keď si 

interagoval s tými, ktorí čítajú a praktizujú Moje Nové Zjavenie, alebo ktorí sú 

Mojimi predstaviteľmi, ako aj tvojimi duchovnými deťmi. Pokiaľ si, takpovediac, 

v ľudskej koži, je nevyhnutné, aby si príležitostne takto reagoval. A toto je všetko, 

o čom Som dnes chcel hovoriť pokiaľ ide o Ivanovu otázku. Ako vidíš, jeho otázka 

uviedla do tvojej pozornosti aj záležitosť paralelnosti tvojho správania sa s Mojím 

príležitostným správaním sa počas Môjho pobytu na planéte Nula. Pretože si vo 

fyzickom zmysle ešte stále na planéte Nula, príležitostne sa ocitneš v pozícii 

správania sa podobným spôsobom počas interagovania so svojimi duchovnými 

deťmi. Ako vidíš, používam tu výraz „tvoje duchovné deti“, aby Som zdôraznil 

potrebu, keď si to príležitosť bude vyžadovať, aby si sa zo svojej strany správal, 

ako sa otec správa k svojim deťom. Toto všetko má svoj hlbší zmysel a význam. 

Peter: Nuž, aby som Ti povedal pravdu, vôbec som nečakal, že sa táto diskusia 

stočí na moje správanie a rolu. Tento fakt mi pripomína niečo, čo mi prišlo na um 

dnes ráno počas mojej rannej prechádzky a vedenia dialógu s Tebou. Týka sa to 

zmieneného čísla 13. Je tu nejaké spojenie alebo symbolika? Ako vieš, Doplnok 13 

tiež hovorí o mojej role a mojej pravej prirodzenosti. Aj Trinásty Dialóg hovorí o 

mojich osobných záležitostiach; a teraz, v piatok 13., opäť hovoríme o mojej 

pozícii a role. Vediac, že neexistujú žiadne náhody, otázkou je: Týkajú sa také 

dátumy alebo čísla vôbec niečoho, prípadne mojej vlastnej situácie na planéte 

Nula? Keby sa mala zobrať do úvahy typická ľudská interpretácia a chápanie čísla 

13, nazývajúc ho diablovou trinástkou, muselo by sa usúdiť, že som akýsi diabol, 

démon alebo klamár, alebo podvodník, alebo ktoviečo ešte. Možno som. 

Pán Ježiš Kristus: Nuž, Peter, tu nastáva problém nesprávneho chápania a 

interpretácie súvzťažností. Z historickej perspektívy ľudstvo, odkedy je vo svojom 

pseudo-bytí a pseudo-existencii, spája číslo 13, najmä piatok 13. s veľmi 

negatívnymi, zlými, škodlivými, nešťastnými a zlovestnými dispozíciami a 

očakávaniami. Sú také pohľady alebo názory na túto záležitosť nejako 

dôveryhodné? Áno, existuje duchovná súvzťažnosť tohto čísla s niečím dôležitým. 

Či je to však nutne spojené s niečím zlovestným, zlým, škodlivým a nešťastným, to 

je už úplne iný príbeh. Ako vieš, ľudské očakávania a presvedčenia, premietnuté do 
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akýchkoľvek udalostí, sa môžu pre nich veľmi často stať samonapĺňajúcimi sa 

proroctvami. Pretože očakávajú, že sa stane niečo zlé, v tomto prípade pri 

podobných dátumoch, nevedomky vďaka svojim vlastným zámerom a túžobným 

želaniam vyhľadávajú situácie, ktoré by ich uvrhli do nebezpečenstva, potvrdzujúc 

im tak, že ich očakávania boli správne a že také dátumy skutočne majú zlovestnú a 

zlú konotáciu. 

Samostatne a samy osebe sú však také dátumy neutrálne a neprinášajú nič 

zlovestné alebo zlé, alebo škodlivé. V skutočnosti, vo svojom pravom duchovnom 

význame, zvestujú počiatok niečoho nového a odlišného. Pretože je to nové a 

odlišné, v porovnaní s tým, čo bolo alebo sa odohrávalo dovtedy, je to pre nich 

cudzie. A pretože, ako vieš, ľudský život ako aj akýkoľvek život v negatívnom 

stave spočíva v dôvernej známosti alebo v niečom dôverne známom, akýkoľvek 

neznámy alebo cudzí faktor so sebou automaticky prináša strach z neznáma. 

Pretože strach je vždy negatívna emócia, vytvára očakávania, že sa musí stať niečo 

zlé, škodlivé, zlovestné a nešťastné. Zatiaľ čo pravdou môže byť presný opak — 

niečo nové a odlišné môže byť veľmi často pre život všetkých veľmi prospešné a 

pozitívne. 

Ako vieš, číslu 13 predchádza číslo 12. V duchovnom význame číslo 12, alebo, aby 

sme boli presnejší, v jednom z jeho mnohých duchovných významov toto číslo 

znamená zavŕšenie a nastolenie nejakej dôležitej fázy v procese duchovného 

pokroku multivesmíru, alebo dokonca v živote jednej sentientnej entity. Toto 

znamená, že bolo zavŕšené niečo dôležité a uvedené do náležitého poriadku a že 

bol vybudovaný základ, na ktorom je pripravený začať sa nasledujúci dôležitý krok 

v duchovnom pokroku. Pripravenosť zahájenia sa nasledujúceho kroku a začatia 

niečoho nového a odlišného je reprezentovaná číslom 13. V tomto zvláštnom 

zmysle môžete toto číslo považovať aj za číslo 1 (jedna) na vyššej stupnici 

duchovného pokroku; to znamená, že číslo jedna na súčasnej úrovni duchovného 

pokroku je vyššie alebo hlbšie, alebo vnútornejšie, než číslo jedna na bývalej alebo 

predchádzajúcej úrovni duchovného pokroku. Číslo 13 ale môžete považovať aj za 

číslo 4 (štyri), pretože číslo 4 (štyri) je základom, na ktorom môže byť čokoľvek 

vybudované. Má štyri rohy/cípy; je to teda potenciál pre začiatok niečoho nového a 

odlišného. 

Dôvod, prečo ľudia a všetci ostatní v negatívnom stave volajú číslo 13 diablova 

trinástka, je ten, že vždy, keď sa uskutočňuje akýkoľvek nový a hlbší alebo 

vnútornejší krok alebo fáza, vždy to vyvoláva bolestivý dominový efekt v štruktúre 

pseudo-bytia a pseudo-existencie, ktorý značne narúša ilúzie a zdania, v ktorých 

spočíva každý v negatívnom stave a v ľudskom živote. Toto narušenie všetci v tých 

životoch vnímajú ako nešťastie, zlobu a všetko negatívne. Ako vidíte z tohto 

príkladu, vždy, keď sa deje niečo tohto charakteru v pozitívnom zmysle, keď 

nastáva hlbšia a ku Mne bližšia situácia, zatiaľ čo to v pozitívnom stave vyvoláva 

jedine radosť, rozkoš, šťastie, potešenie a eufóriu, lebo nastáva transcendentná, 

hlbšia a ku Mne bližšia situácia, v negatívnom stave to uvádza do popredia a do 
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vedomého skúsenostného modusu len to, čo je obsiahnuté v samotnej štruktúre 

negatívneho stavu a ľudského života — presný opak toho, čo je zažívané v 

pozitívnom stave — biedu, utrpenie, nešťastie a hlbšie a ohavnejšie, skazenejšie, 

horšie, nesprávnejšie a podobné nepriaznivé stavy, rozpoloženia a procesy. 

Pokiaľ ide o Mojich predstaviteľov — vás — akékoľvek také dátumy a udalosti 

odzrkadľujú počas súčasného pokračujúceho posunu počiatok novej fázy tohto 

posunu, ktorá naznačuje potrebu zmeniť vaše vnímanie, chápanie a aplikáciu 

všetkého, čo ste doposiaľ vedeli, chápali a aplikovali, najmä a zvlášť pokiaľ ide o 

duchovné pojmy, idey, názory a princípy, ako aj o Moju Novú Prirodzenosť. Toto 

je fáza, počas ktorej je potrebné získať transcendentné chápanie úplne všetkého a 

následne ho aplikovať vo svojich vlastných životoch. A pretože z pozície vašej 

ľudskej prirodzenosti je pre vás taká transcendentnosť cudzia a neznáma, mohla by 

u niektorých z vás vyvolať, ak sa na ňu pozeráte a ak ju zažívate z pozície tej 

prirodzenosti, strach, úzkosť, zmätok, starosti a neistotu. Keď sa však na túto 

transcendentnosť pozeráte z pozície pozitívneho stavu, a zvlášť z Mojej pozície, 

čiže keď sa na ňu pozeráte z pozície Mojich pravých predstaviteľov, táto 

transcendentnosť by vo vás mala vyvolať len radosť, potešenie, šťastie, eufóriu a 

podobné pozitívne emócie, ktoré vám zvestujú, že ste pripravení prejsť alebo 

pokročiť na vyššiu alebo vnútornejšiu úroveň chápania a prijímania Mojej Pravej 

Prirodzenosti, prirodzenosti Môjho pozitívneho stavu, svojej pravej prirodzenosti a 

skutočného významu a dôležitosti svojej roly a svojej úlohy, ktorú máte odo Mňa. 

Ako sa také čísla alebo dátumy ako trinástka týkajú tvojej vlastnej roly, osudu a 

úlohy, Peter? Ako si si z troch zmienených javov všimol, týkali sa zjavenia 

ohľadom niektorých ďalších aspektov tvojej pravej prirodzenosti, toho, kto si, aká 

je tvoja pravá rola a postavenie v Mojich službách a aké je tvoje umiestnenie v 

hierarchii duchovnej organizácie. 

Toto jednotlivé zjavenie vám všetkým veľmi jasne naznačuje, že všetky vaše roly, 

úlohy, pozície, osudy či čokoľvek, čo odo Mňa máte, majú veľa aspektov a 

aplikácií. Tieto aspekty a aplikácie sa neprejavujú všetky naraz. Sú aktivované 

alebo odvíjajú sa v procese vášho vlastného duchovného pokroku ako reflexia 

udalostí alebo duchovného pokroku v iných dimenziách a pseudo-dimenziách, s 

ktorými je každý z vás spojený. Ako sa v tých svetoch a pseudo-svetoch chystajú 

odohrať alebo sa už odohrávajú určité udalosti, aktivujú vo vás potrebu, aby sa do 

centra vašej pozornosti dostal ten aspekt vašej roly a úlohy, ktorý je 

najrelevantnejší pre charakter zmien odohrávajúcich sa v tých svetoch a pseudo-

svetoch. V tom momente stojíte pred potrebou presiahnuť všetko vo svojom živote 

a dostať sa na vnútornejšiu pozíciu alebo bližšie ku Mne a k Môjmu pozitívnemu 

stavu. V určitom zmysle môžete povedať, že počas takej doby ste umiestňovaní do 

centrálnejšej alebo k centru bližšej pozície tých svetov a pseudo-svetov, s ktorými 

ste spojení. V tej pozícii sa vaša účasť na udalostiach tých svetov a pseudo-svetov 

stáva angažovanejšou a intenzívnejšou a vaše príspevky k výsledku všetkého a 

všetkých sú zmysluplnejšie a významnejšie. 
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V súčasnosti, najmä dnes, v piatok trinásteho, ako zaznamenávaš náš súčasný 

Dialóg, Peter, a ako sa končí tvoja cesta v Európe, stojíš pred ďalším míľnikom a 

bodom zlomu v štruktúre Môjho Stvorenia a pseudo-stvorenia. Tento faktor nutne 

aktivuje potrebu, po prvé, získať náležité chápanie odlišných aspektov tvojej roly a 

postavenia, a po druhé, a to je najdôležitejšie, pevne nastoliť tento aspekt vo 

vzťahu k všetkým a všetkému. Preto potrebujeme na tvoje zdesenie a znepokojenie 

chvíľu hovoriť o tebe, než sa budeme venovať procesu hodnotenia všetkého, čo si 

zažil počas svojej návštevy v Európe, alebo keď ťa navštívili Manfred a Ľudmila v 

Českej republike. 

Počas tejto rozhodujúcej, dôležitej a významnej doby, ako veci akcelerujú a rýchlo 

sa menia na všetkých úrovniach multivesmíru a v pseudo-stvorení, sa tvoja pozícia 

a rola, Peter, stala — medzi mnohým iným — životne dôležitým ohniskovým 

bodom všetkých energií Mojich predstaviteľov, ktorí sú spojení s Mojím Novým 

Zjavením a s ktorými si bol v kontakte počas svojej cesty po Európe, aby zosilneli, 

znásobili sa a následne boli prenesené k členom Môjho Nového Vesmíru, k 

pseudo-tvorcom a nakoniec k Veľkej Aliancii a ku Mne osobne. Prečo je takéto 

opatrenie nutné v tejto dobe a prečo sa potreba takého dôležitého ohniskového 

bodu sústredila v jednej osobe — v tebe, Peter? A prečo nebrať tú energiu priamo 

od každého jedného z vás jednotlivo a bez závislosti od niekoho alebo niečoho a 

nevyužiť ju na ten účel? 

Odpoveď na túto otázku možno nájsť v špecifickej role a pozícii, ktorú vy všetci 

ako Moji praví predstavitelia máte. Ako si pamätáš z jedného z predošlých 

Dialógov a z Korolárií..., každý jeden z vás je spojený s odlišnou úrovňou nielen 

chápania a aplikovania Môjho Nového Zjavenia vo všetkých jeho zdrojoch, ale čo 

je najdôležitejšie, veľmi špecificky a konkrétne ste spojení s veľmi špecifickými a 

veľmi konkrétnymi dimenziami a pseudo-dimenziami, ktoré majú, tak ako vy, 

veľmi špecifické a jedinečné energie, ktoré prispievajú k špecifickému a 

konkrétnemu aspektu veľmi dôležitého udržiavania funkcie Môjho Stvorenia a 

pseudo-stvorenia. Prostredníctvom vás a pomocou vás alebo z vašich špecifických 

a osobitých energií je z pozície, ktorú zaujímate na planéte Nula, ktorá je miestom 

najkrajnejšej externalizácie a zovňajšnosti všetkých a všetkého a ktorá, ako si 

pamätáš, obsahuje všetky prvky všetkého a všetkých v bytí a existencii a pseudo-

bytí a pseudo-existencii, udržiavaná a umožnená správna funkcia a vzájomné 

spojenie a prepojenie. Vaše špecifické a osobité energie dokážu a môžu kvôli ich 

špecifickej a osobitej povahe a obsahu nadväzovať vzťah len s tými svetmi a 

pseudo-svetmi a ich príslušnými sentientnými entitami, s ktorými ste spojení. 

Preto, keby ste sa vy alebo ktokoľvek iný pokúšali odoslať tie energie bez nejakého 

typu špecifického ohniskového bodu a jeho zosilňujúcich schopností, tie energie by 

sa tak oslabili a rozptýlili, že by neboli schopné mať požadovaný vplyv na celok 

bytia a existencie a pseudo-bytia a pseudo-existencie. V tom prípade by sa vaše 

energie zbytočne premrhali a stratili. 
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Na druhej strane, keby som sa mal priamo Ja, zo Svojej Absolútnej Kondície, stať 

Absolútnym Ohniskovým a Zosilňovacím Bodom pre tie energie, ktoré prichádzajú 

z relatívnych podmienok, kvôli Mojej Absolútnosti by tie energie boli zosilnené do 

absolútnych rozmerov a v tom absolútnom stave by boli prenesené k zvyšku Môjho 

Stvorenia a pseudo-stvorenia. Kvôli relatívnemu stavu všetkých v Mojom Stvorení 

a pseudo-stvorení by absolútne zosilnenie a znásobenie všetkých tých energií 

spôsobilo okamžitú ohnivú skazu všetkých a všetkého. Z toho dôvodu udržiavam 

na planéte Nula, ktorá je v určitom zmysle definitívnym miestom manifestácie 

všetkých a všetkého, niekoho, kto sa vo svojom relatívnom stave môže stať 

ohniskovým bodom všetkých vašich relatívnych energií a kto je ich zo svojej 

všetko zahrnujúcej pozície schopný vysielať k členom Nového Vesmíru a pomocou 

ich jedinečných prostriedkov priamo k aspektom Mojej Božskej Ľudskej 

Prirodzenosti a k všetkým ostatným dimenziám a pseudo-dimenziám, za účelom 

ich využitia a aplikácie pri konečnom výsledku súčasného časového a pseudo-

časového cyklu, ako aj planéty Nula, ľudí a obyvateľov negatívneho stavu vo 

všeobecnosti. 

Ty, Peter, si v tej pozícii. Dôvodom, prečo si to v tejto dobe ty, a nie niekto iný, je 

to, ako, kedy a za akým účelom si bol stvorený. To, ako si bol stvorený, nemožno 

teraz zjaviť, ani to nemôžeš ani ty, ani nikto iný pochopiť, pokiaľ žijete na planéte 

Nula. Ako si pamätáš, bol si stvorený priamo zo Mňa v bezčasovom a 

bezpriestorovom stave, ktorý predchádzal skutočné Stvorenie. Od toho bodu si Mi 

špeciálne a osobne pomáhal pri procese Stvorenia. Ako bola stvorená každá úroveň 

Stvorenia a jeho multivesmíru, bol si špeciálne a zvlášť spojený s každou jednou z 

tých úrovní, takže v Mojom Stvorení, a na základe súvislosti alebo pseudo-

súvislosti, ani v pseudo-stvorení nie je ani jediná úroveň, s ktorou by si nebol 

spojený alebo nemal pre ňu nejaký dôležitý význam. V určitom zmysle môžeš 

povedať, že vo svojej relatívnej kondícii si bol a si pre ne všetky potenciálne 

zjednocujúcim princípom. Tento fakt je opäť paralelný s Mojou Absolútnou 

Kondíciou a Stavom, súc Niekto, Kto je Absolútny a Jediný Zjednocujúci princíp 

všetkých a všetkého. Členovia Môjho Nového Vesmíru fungujú v tej istej role z 

pozície Nového Vesmíru, a pomocou tvojej pozície na planéte Nula sú schopní 

prenášať tvoje sústredené energie, nazhromaždené od všetkých Mojich 

predstaviteľov, a použiť ich ako je potrebné a kde je potrebné. 

Kvôli faktu, že si tým či oným spôsobom spojený so všetkými úrovňami a 

všetkými dimenziami a pseudo-dimenziami, si schopný nadväzovať vzťah so 

všetkými Mojimi predstaviteľmi na ich špecifickej a konkrétnej úrovni, a tým, z tej 

pozície, si schopný byť dôležitým ohniskovým bodom na zosilnenie, znásobenie a 

prenos všetkých ich energií tam, kam tie energie patria. Podľa tejto tvojej roly a 

pozície, Peter, možno vyvodiť, interpretovať a zhodnotiť význam tvojej cesty po 

Európe a všetkých tvojich stretnutí s Mojimi predstaviteľmi. 

Je veľa dôležitých aspektov všetkého, čo sa počas tejto doby odohrávalo. Najskôr 

bola tvoja prítomnosť nutná v Rusku, počas nebezpečného obdobia, keď sa 
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renegáti pokúšali v ľudstve a vo všetkých ostatných pseudo-dimenziách rozpútať 

ničivú skazu a vojny. Sústredenie energií, ktoré si prijal od Ľudmily, Viktora a 

Viery Vasiljevny vždy, keď si s nimi priamo či nepriamo interagoval, v spojení so 

všetkými ostatnými v pozitívnom stave, s členmi Nového Vesmíru a s pseudo-

tvorcami, bolo účinne a úspešne využité na oslabenie nebezpečenstva tej skazy a 

vojny. Okrem toho, tvoja prítomnosť v Moskve vytvorila špeciálne podmienky, 

ktoré budú potrebné na niečo, čo sa tam práve odvíja. Videné z pozície, aká je na 

scéne, nie vždy to bude príjemné, a bude to vytvárať veľa nebezpečných situácií 

pre celé ľudstvo a pre to, s čím to súvzťaží v iných dimenziách a pseudo-

dimenziách. Ako si si vedomý, krátko po tvojom odchode z Moskvy začali veci v 

Rusku naberať veľmi divný a nebezpečný trend. Tento zvrat udalostí v tej krajine 

odzrkadľuje tiesnivú situáciu, ktorá existuje v tábore renegátov a v ich pseudo-

svetoch. Zmätok a chaos v nich dosahujú krajnú medzu. 

Existuje však aj ďalší význam pozície Ruska a toho, s čím súvzťaží. Tento význam 

sa odzrkadľuje v pozícii, ktorú zaujíma Ľudmila, Viktor a Viera Vasiljevna. Ako 

vieš, ruský jazyk sa stal jedným z pár jazykov, v ktorých bolo Moje Nové Zjavenie 

sprístupnené. Dôležitosť tohto prekladu a to, ako bude využitý pre spasenie a 

integráciu toho, s čím Rusko súvzťaží v schéme všetkých udalostí, nemožno 

dostatočne zdôrazniť. 

Pamätáš sa, Peter, a všetci, ktorí čítate tieto slová, ako vám bolo v jednom z 

predošlých Dialógov v odpovedi na tvoju otázku, prečo NATO podporuje 

moslimov, a nie svojich vlastných takzvaných kresťanských bratov, uvedené, že 

bolo nutné vziať do úvahy tie faktory a všetky ostatné s nimi súvzťažiace faktory, 

ktoré predstavujú najväčšie nebezpečenstvo pre pozitívny stav a pre konečnú 

elimináciu negatívneho stavu, a podporovať ich, namiesto kresťanského národa? 

V pozitívnom stave a v ostatných dimenziách sa odohráva paralelný proces. Ako 

vieš, odohráva sa proces integrácie, zjednocovania, prepájania a jednotnosti 

všetkých dimenzií pod záštitou Mojej Novej Prirodzenosti a s priamym 

angažovaním sa členov Môjho Nového Vesmíru a všetkých Mojich predstaviteľov 

na planéte Nula. Tento proces je ale postupným procesom. To znamená, že táto 

integrácia a zjednotenie začína u tých úrovní Môjho Stvorenia a ich príslušných 

svetov, ktoré zaujímajú strategicky najdôležitejšiu pozíciu z hľadiska súčasného 

stále pokračujúceho posunu. Len čo tieto zavŕšia svoju integráciu a zjednotenie, 

všetky ostatné budú nasledovať ich príklad vo svojich vlastných stavoch, 

kondíciách, časoch a para-časoch. 

Ešte raz, na planéte Nula prebieha paralelný proces. Tie krajiny na planéte Nula, v 

jazyku ktorých bolo sprístupnené Moje Nové Zjavenie, ako aj krajiny, v ktorých sú 

jeden alebo dvaja, alebo viacerí ľudia schopní čítať a prijať Moje Nové Zjavenie v 

angličtine (napríklad v Nemecku, reprezentovanom Manfredom Mollom a 

Monikou Schuh), súvzťažia s tými úrovňami Môjho Stvorenia a ich príslušnými 

svetmi, v ktorých prebieha tento proces integrácie a zjednotenia. Tento dôležitý 



Dialógy s Pánom Ježišom Kristom — Prvý diel 

- 752 - 

faktor integrácie a zjednotenia sa odzrkadľuje vo všetkom, čo sa dialo počas tvojej 

návštevy, Peter, na Slovensku, na Morave a v Čechách (v Českej republike) a 

počas Manfredovej návštevy u teba v Prahe a Ľudmilinej návštevy a stretnutí s 

Mojimi predstaviteľmi tak v Prahe, ako aj v Brne. 

Dôležitosť tvojich návštev nich všetkých pramení z tvojej roly a pozície 

ohniskového bodu a integrátora a zjednotiteľa všetkých tých úrovní, s ktorými tí, s 

ktorými sa tie stretnutia konali, súvzťažia. Počas tej doby sa, medzi mnohým iným, 

dosiahli tri dôležité veci. Prvá vec sa týka stavu každého jedinca, ktorý sa 

zúčastňoval na tých stretnutiach. Počas týchto stretnutí dochádzalo vnútri každého 

jedinca k dôležitému pokroku, ktorý sa týkal postupnej integrácie a zjednotenia 

jeho/jej vlastnej mysle. V tomto ohľade bol podniknutý nesmierne účinný krok. 

Tento pokrok každému jedincovi umožnil, aby sa natrvalo ukotvil vo svojej 

individualite, osobnosti a nezávislosti, preberúc zodpovednosť za svoj vlastný život 

bez akejkoľvek nutnosti byť závislý od niekoho či od niečoho iného. 

Druhá vec, ktorá sa dosiahla počas tej doby a ktorú možno považovať za nápravu 

predchádzajúcej nepriaznivej kondície, bolo to, že kvôli faktoru tejto nastolenej 

individualizácie, zosobnenia a nezávislosti bolo možné vzdorovať vplyvu 

negatívneho stavu na stretnutia veľkých skupín a negatívnej podpore veľkých 

skupinových stretnutí, presahujúc tak ego stavy každého účastníka, aby sa každá 

interakcia vo väčšine prípadov odohrávala nie z pozície typického ľudského ega, 

ale z pozície duchovného „ja som“ každého účastníka. A v tých prípadoch, keď bol 

prítomný nejaký náznak zapojenia sa ľudského ega, bolo s ním okamžite a náležite 

naložené, takže nemalo žiadny negatívny dopad na nič, čo sa dialo počas tých 

stretnutí. A nielen to, ale ktokoľvek reagujúci z tej pozície okamžite zistil svoj ego 

stav a okamžite, takpovediac, na mieste, napravil svoju reakciu. 

A tretia a najrozhodujúcejšia vec, ktorá bola dosiahnutá počas tej doby, bola 

integrácia a zjednotenie Mojich predstaviteľov z rôznych národov, ako dôležitá 

súvzťažnosť všetkých ostatných dimenzií — s dôležitým dopadom na ne — u 

ktorých prebieha proces ich vlastnej integrácie a zjednotenia. Pomocou procesu 

integrácie a zjednotenia sa teda vytvorilo duchovne veľmi dôležité spojenie medzi 

všetkými tými, ktorí reprezentujú tie národy, a s nimi súvzťažiacimi ostatnými 

dimenziami a svetmi. Slováci, Česi, Rusi, Nemci, španielsky hovoriaci ľudia a 

Američania a všetci tí, s ktorými pomocou a prostredníctvom Mojich 

predstaviteľov súvzťažia v duchovných svetoch, ako sa tí vydali na cestu svojej 

vlastnej integrácie a zjednotenia, boli uvedení do významného postavenia vo veci 

ich spásy a následnej integrácie a zjednotenia. Tento proces odzrkadľuje príklad a 

ilustráciu, ako sa uskutoční proces konečnej integrácie a zjednotenia všetkých a 

všetkého nielen v Mojom Stvorení, ale aj v pseudo-stvorení, po ich spasení a 

oslobodení. Počas tvojich stretnutí, Peter, so všetkými účastníkmi ste vďaka tvojej 

prítomnosti a angažovaniu sa všetci spolu vytvorili dôležitý základ, na ktorom bude 

vybudované niečo veľmi dôležité a nezvyčajné, čo bude nápomocné pri procese 

totálnej a kompletnej eliminácie negatívneho stavu a jeho finálneho produktu — 
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ľudského života v jeho negatívnych aspektoch, a pri procese budovania plnosti a 

kompletnosti života v pozitívnom stave. Cez teba, Peter, ako cez ohniskový bod 

bolo možné počas vašich stretnutí prostredníctvom súvzťažných faktorov Rusov, 

Nemcov, španielsky hovoriacich ľudí, Američanov, Slovákov a Čechov týchto 

vzájomne prepojiť so všetkými tými, s ktorými všetci súvzťažia v duchovnom 

svete, a so sebou navzájom, bez ohľadu na fakt, že nie všetci sa navzájom stretli 

fyzicky. Pretože sa všetci stretli s tebou, cez teba bolo učinené toto dôležité 

prepojenie, umožniac, aby začal proces ich zjednotenia a integrácie. 

Vezmi si napríklad Manfreda z Nemecka a čo znamená jeho rola, pozícia, meno a 

reprezentácia. Meno ,Manfred‘ možno v určitom zmysle považovať za stelesnenie 

nemeckého charakteru a toho, čo Nemecko v skutočnosti reprezentuje. Ako vieš, 

Nemecko alebo Nemcov a ich politiku by bolo možné historicky definovať ako 

čosi veľmi agresívne, tak trochu arogantné, bezohľadné a usilujúce sa o svetovládu. 

Na druhej strane, Nemecko dalo ľudstvu niektorých z najväčších umelcov, 

filozofov, vedcov, inžinierov a mystikov, ktorí významne ovplyvnili vývoj ľudskej 

rasy ako celku. Tieto dva protikladné extrémy možno nájsť v mene ,Manfred‘ 

alebo v tom, s čím súvzťaží. Preto, aby sa napravili negatívne aspekty, ktoré 

Nemecko obsahuje, a aby sa vytvorili priaznivé podmienky, za ktorých by mohli 

byť tieto negatívne aspekty eliminované, Nemecko a to, s čím súvzťaží tak v 

duchovnom svete, ako aj v pseudo-duchovnom svete, by malo byť schopné 

integrovať sa a zjednotiť sa so všetkými ostatnými, a najmä s tými, s ktorými 

súvzťažia Rusi, Česi, Slováci, španielsky hovoriaci ľudia a Američania a čo 

reprezentujú v realite toho všetkého. V žiadnom prípade nebola náhoda, že 

Manfred z Ulmu, z Nemecka a v spojení s ním Monika Schuh z Kressbronnu, z 

Nemecka súhlasili, že budú reprezentovať to, čo reprezentujú a že sa 

prostredníctvom a pomocou Môjho Nového Zjavenia stanú dôležitým mostom pre 

nadviazanie tohto dôležitého spojenia a vybudovania základu — príkladmi svojich 

vlastných životov — na ktorom sa bude môcť odohrať toto zjednotenie a 

integrácia, keď bude správny čas. Tým, že bol s tebou v Prahe, Peter, a cez teba a 

tvoju interakciu aj so všetkými ostatnými, Manfred bol schopný nadviazať dôležité 

spojenie s Mojimi predstaviteľmi, aj keď sa s nikým z nich ešte fyzicky nestretol 

(okrem Ľudmily). Toto spojenie bude mať veľmi dôležitý vplyv na ostatné úrovne, 

s ktorými je Manfred spojený na základe svojej roly a úlohy. Samozrejme, počas 

toho, keď bol s tebou, stretol sa s nimi všetkými na tej druhej úrovni. V tomto 

jednotlivom čase bolo pre jeho prípad a rolu dôležitejšie, aby sa s nimi stretol skôr 

na duchovnej úrovni, než na fyzickej úrovni. Dôvod pre tento fakt sa ozrejmí 

neskôr. Manfreda možno teda v jeho role a pozícii spolu s Monikou Schuh 

považovať za predstaviteľov celého Nemecka v jeho pozitívnych aspektoch. 

Na druhej strane, Ľudmila reprezentuje pozitívne aspekty ruského ľudu a toho, s 

čím súvzťaží a čo reprezentuje. Rusi sa v určitom zmysle až tak veľmi nelíšia od 

Nemcov, pretože z historického hľadiska boli rovnako agresívni, arogantní, 

bezohľadní a usilujúci sa o svetovládu. Súčasne môžete medzi nimi nájsť veľkých 
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spisovateľov, vedcov, skladateľov a umelcov vo všeobecnosti. Ako z tejto paralely 

vidíte, nie je náhoda, že Nemci a Rusi strávili veľa rokov vo vzájomných vojnách. 

Túto situáciu je potrebné napraviť. Ľudmilina prítomnosť u teba, Peter, v tomto 

čase v Českej republike, okrem jej ďalších dôležitých významov v spojení s tebou 

a s tvojou prácou, a Manfredova návšteva u teba v Prahe naznačujú dôležitú 

integráciu a zjednotenie všetkých pozitívnych aspektov Nemecka a Ruska a toho, s 

čím duchovne súvzťažia. Spolu s nimi sa prostredníctvom a pomocou Mojich 

predstaviteľov a pomocou teba, Peter, pretože si Mojím ohniskovým bodom pre 

všetky ich energie a pre všetko ostatné, čo reprezentujú, začal proces zjednotenia a 

integrácie Čechov, Slovákov, španielsky hovoriacich ľudí a Američanov a toho, s 

čím všetci súvzťažia. V tomto jednotlivom čase sa tento proces a jeho vplyv 

odohráva na iných úrovniach, a nie už natoľko na vašej fyzickej úrovni alebo vo 

vašich národoch, kde sa nachádzate a kde vykonávate svoju funkciu a prácu v 

akomkoľvek postavení, v ktorom ste zaangažovaní v každom jednotlivom čase. 

Fyzickému faktoru bude trvať určitý čas, kým bude zapojený do tohto dôležitého 

procesu. Samozrejme, na základe vašich interakcií počas vašich návštev a stretnutí 

s Petrom ste pripravili všetky prostriedky, pomocou ktorých v príhodnom čase 

dôjde aj k ich fyzickej integrácii a zjednoteniu. Preto buďte trpezliví a vydržte do 

úplného konca. 

Avšak medzi vami osobne, ako ste interagovali počas svojich stretnutí a návštev s 

Petrom, sa dosiahla a ustanovila nová, do tohto momentu nemysliteľná úroveň 

lásky, múdrosti, súcitu, empatie, pochopenia a akceptovania. A nielen to, ale čo je 

najdôležitejšie, na základe účinku týchto stretnutí a návštev, keď ste nadväzovali 

vzájomný vzťah z pozície svojej jedinečnej, individualizovanej a zosobnenej 

prirodzenosti, ste boli schopní zažiť hlboké a nanajvýš významné zmeny, ku 

ktorým viditeľne dochádzalo v každom jednom z vás. Aby Som použil vaše ľudské 

vyjadrenie, bolo takmer zázračné vidieť, ako zo dňa na deň dochádzalo k týmto 

zmenám a ako vaše pravé ja alebo vaše pravé „ja som“, v ktorom je Moja 

prítomnosť najzjavnejšia a najhmatateľnejšia, prerážalo, žiariac najoslnivejším a 

najnádhernejším spôsobom. 

Ďalším dôležitým faktorom, ktorý bol potenciálne nastolený počas týchto návštev a 

stretnutí, bolo to, že mohla a dokázala nastať možnosť všetko zahrnujúceho 

zdieľania medzi vami, podobným spôsobom, ako sa to odohráva v Mojom 

pozitívnom stave. Toto je veľmi dôležitý prelom. Aj keď nie všetci z vás boli alebo 

sú pripravení na taký zážitok, ochota nadviazať takéto všeobsiahle zdieľanie, ktorú 

ste preukázali počas tejto doby, aj keby sa doteraz nič tejto povahy neuskutočnilo, 

je významným počiatkom pre budovanie pevného základu, na ktorom by k takému 

zdieľaniu mohlo dôjsť aj na tejto úrovni. Faktor vašej ochoty mohol byť 

považovaný za jeden z najdôležitejších krokov k zjednoteniu a integrácii vašich 

myslí osobne a k vašej integrácii a zjednoteniu so všetkými úrovňami Môjho bytia 

a existencie a celého Môjho Stvorenia. Môžem vás uistiť, že toto uskutočniť bude 

vo vašej pozícii jednou z najťažších úloh. Pretože ste, takpovediac, vo svojej 
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ľudskej koži, nebude ľahké premôcť pocity žiarlivosti, závisti, majetníctva, 

závislosti, vlastnej výnimočnosti a podobné negatívne emócie, tkvejúce vo vašich 

ľudských ego stavoch. Existuje však nejaký iný spôsob, ako sa zbaviť týchto 

negatívnych pocitov, emócií a stavov, než ten, že ich spoznáte, budete im čeliť a 

premôžete ich počas svojho vzájomného zdieľania na všetkých úrovniach? Vo 

vašej pozícii neexistujú nijaké iné spôsoby. 

Ak Mňa, ako aj členov svojej duchovnej rodiny, ako aj členov Nového Vesmíru 

vždy pozvete, aby sme sa zúčastnili vášho vzájomného zdieľania, a ak k takému 

zdieľaniu nepristupujete z nijakých postranných dôvodov, ale len kvôli 

spoločnému prospechu a kvôli získaniu väčšieho poznania Mojej Prirodzenosti, 

prirodzenosti tej osoby, s ktorou zdieľate poznanie svojej vlastnej prirodzenosti, 

ako aj za účelom nastolenia takého dôležitého zdieľania na ľudskej úrovni na 

planéte Nula, kde bolo do tohto momentu také zdieľanie nepredstaviteľné a takmer 

nemožné, v tom prípade pri premáhaní tých negatívnych pocitov, emócií a stavov 

uspejete. Než sa však zapojíte do takého vzájomného všetko zahrnujúceho 

zdieľania, odporúča sa vám, aby ste veľmi starostlivo preskúmali svoju motiváciu a 

úmysel, s ktorými zamýšľate prikročiť k takému zdieľaniu. Inak by ste sa mohli 

dostať do stavu veľmi nepríjemného pokušenia, ktoré by mohlo na dlhé časové 

obdobie značne skomplikovať váš život a ktoré by mohlo brániť naplneniu vášho 

poslania a prenosu vašich energií k Mojim službám. Na druhej strane, tí z vás, ktorí 

nemajú nijaké také potreby, a toto opäť opakujem, by sa do takých vzťahov nemali 

sami nútiť. To len znamená, že mať na tejto úrovni také zážitky nie je vašou rolou, 

dohodou a úlohou. 

A na záver, Peter, tvoja prítomnosť v Európe a tvoja účasť na všetkých tých 

početných a hojne navštevovaných stretnutiach bola nutná aj kvôli napraveniu 

niektorých problémov, ktoré sa vyskytovali vo vzťahu k Môjmu Novému Zjaveniu 

a jeho dostupnosti. Dialo sa niečo, čo bolo veľmi nesprávne. Vzhľadom k tomuto 

faktoru bola prevzatá nepatričná zodpovednosť tam, kde vôbec nenáležala. Tento 

posun tejto zodpovednosti využili sily negatívneho stavu na to, aby zabránili 

sprístupneniu Môjho Nového Zjavenia dotyčnému národu. Tvoja prítomnosť bola 

potrebná, aby sa tie veci, ktoré sa pokazili, napravili. V tomto úsilí si uspel a všetko 

sa uberá náležitým smerom. Preto nejdeme ďalej diskutovať o tejto záležitosti. 

Nech je táto situácia pre všetkých varovaním a pripomienkou, že plná 

zodpovednosť za Moje Nové Zjavenie na planéte Nula a kdekoľvek inde, s čím ste 

všetci spojení a s čím vaše krajiny, ktoré reprezentujete, súvzťažia, je v konečnom 

dôsledku na Mojich pleciach skrz Petra. Pamätajte si, on je ohniskovým bodom 

a jediným, kto môže robiť patričné rozhodnutia v tomto ohľade. Inak by nebol v 

pozícii, v ktorej je. 

Na záver tohto Dialógu by Som vám všetkým chcel zablahoželať, ako aj vyjadriť 

Moju hlbokú vďaku, ocenenie a poďakovanie za spoluúčasť na všetkých tých 

stretnutiach a za vašu cennú prácu v Mojich službách a za to, že ste sa dobre 

postarali o Petra počas jeho návštev a stretnutí s vami. Pripájam sa tiež k Petrovi 
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pri oceňovaní veľmi dôležitého faktu, že tak veľa mladých ľudí bolo dychtivých, 

vrúcnych, milujúcich, zdieľajúcich a ochotných podieľať sa na tých stretnutiach. A 

tiež pri oceňovaní ich aktuálnej bezpodmienečnej oddanosti Mne a Môjmu 

Novému Zjaveniu. 

Zavŕšenie Petrovej návštevy u vás v Európe znamená ukončenie jednej dôležitej 

fázy súčasného pokračujúceho posunu. Proces novej fázy bude prebiehať po jeho 

príchode do Santa Barbary. Počas tejto fázy a počas Petrovej návštevy Európy bola 

ustanovená dôležitá diferenciácia. Do centra pozornosti sa dostane niečo iné a 

nové. Čo to bude, nie je teraz bezpečné zjaviť. Ako sa to začne odvíjať, postupne 

spoznáte charakter toho. Zatiaľ si udržiavajte svoje súčasné postavenie a ďalej 

rozvíjajte, prehlbujte, obohacujte a praktizujte, čo ste získali počas Petrových 

návštev a stretnutí s vami. 

Samozrejme, ako vždy, existujú niektoré ďalšie dôležité dôvody, Peter, tvojich 

návštev a stretnutí v Európe. Niečo ďalšie, veľmi významné a dôležité sa dosiahlo 

a ustanovilo. Z bezpečnostných dôvodov to však teraz nemôže byť zjavené. Zatiaľ 

pokračuj vo svojej práci pre Mňa a buď naďalej ohniskovým bodom pre všetkých 

Mojich predstaviteľov, s ktorými si sa priamo alebo nepriamo stretol (cez niekoho 

iného). 

Ako ti je už teraz úplne zrejmé a jasné, tvoje stretnutia a interakcie s Mojimi 

predstaviteľmi boli veľmi dôležité nielen pre nich a pre teba osobne, ale aj pre nás 

všetkých tu v duchovnom svete a inde. 

Preto je dôležité, aby si ich navštevoval zoči-voči tak často, ako je to len možné a 

tak často, ako vyvstane potreba. A toto je nateraz všetko. Choď so Mnou v pokoji. 

Prajem ti veľmi príjemný zvyšok dní s Ľudmilou a tvojou sestrou Vierou a jej 

dcérou Vierkou. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za tieto povzbudivé slová. 

 



- 757 - 

Deväťdesiaty Šiesty Dialóg 
 

24. augusta 1999 

 

Peter: Nuž, som späť v Santa Barbare. Zdá sa mi, že sa nemôžem zbaviť akejsi 

hmly v mozgu alebo mysli, akoby som zostupoval z nejakej inej dimenzie a mal 

problémy s prispôsobovaním sa alebo ukotvením sa na tomto mieste na tejto 

planéte. Viem, že by to bolo možné pripísať takzvanému pásmovému syndrómu, 

ale možno je v tom aj nejaký iný aspekt než len to. Nejaké komentáre k tejto 

situácii alebo k čomukoľvek inému, o čom sa Ti zdá, že by bolo osožné a užitočné 

o tom hovoriť v toto veľmi hmlisté ráno v Santa Barbare v Kalifornii? 

Pán Ježiš Kristus: Máš pravdu, Peter, tvoje zahmlenie má inú konotáciu než len 

pásmový syndróm. Nezabúdaj, z akého miesta a situácie sa vraciaš do Santa 

Barbary. Počas svojho trojmesačného pobytu v Európe si bol takmer po celý čas 

zapojený vo veľmi dôležitej duchovnej práci, ktorá sa vôbec netýkala ničoho 

vonkajšieho a neduchovného. Byť v takom stave a na takom mieste a robiť to, čo si 

robil, by sa mohlo pokojne prirovnať k bytiu so Mnou v Nebi a v Mojom 

pozitívnom stave, bez akéhokoľvek zapodievania sa svetskými, pozemskými 

vecami a bez akýchkoľvek starostí ohľadom každodenných nepríjemností 

typického ľudského života. Takže takmer 99 % svojho času si trávil v takých 

nebeských činnostiach. V tom zmysle môžeš skutočne povedať, že si zostúpil z 

Neba na planétu Nula, kde musíš čeliť obvyklým záležitostiam každodenného žitia 

na mieste a v stave, ktoré je ovládané všemožnými vonkajšími starosťami 

týkajúcimi sa tvojho každodenného prežitia na vašej planéte a v Santa Barbare. 

Toto je duchovná súvzťažnosť s realitou pozitívneho stavu a s pseudo-realitou 

negatívneho stavu a planéty Nula. Keďže počas svojho pobytu v Európe si všetok 

svoj čas trávil s Mojimi ľuďmi, vykonávajúc spolu s nimi dôležitú prácu v Mojich 

službách, zažíval si nanajvýš hlbokú jasnosť a pochopenie všetkých záležitostí, 

ktoré boli uvedené do tvojej pozornosti. Takže do tvojho mozgu alebo mysle počas 

tej doby neprenikala nijaká hmlistosť, tak bežná pre negatívny stav. Ako si sa však 

vrátil na svoje zvyčajné miesto, začala fungovať pseudo-realita tvojho pseudo-

sveta, odzrkadľujúca sa v zahmlení tvojho mozgu. Samozrejme, ako sa prispôsobíš 

svojej súčasnej situácii, tento stav pominie. A toto je dôvod tvojho súčasného 

stavu. 

V tomto časovom bode by Som sa chcel venovať tvojim obavám a starostiam 

ohľadom trvalosti všetkého, čo sa nastolilo a dosiahlo počas tvojej interakcie s 

Mojimi predstaviteľmi v Európe. Ako si pamätáš z Deväťdesiateho Piateho 

Dialógu, bolo tam naznačené, že sa začal proces integrácie, zjednotenia a jednoty, 

reprezentovaný zmenami dosiahnutými všetkými, ktorí boli pri tebe prítomní, a cez 

teba a cez nich aj so všetkými ostatnými, ktorí sa vtedy nemohli tých stretnutí 

zúčastniť. Tvoje starosti v tomto ohľade, Peter, sa týkajú toho, či tie zmeny a 
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všetko, čo sa dosiahlo a ustanovilo, bude mať trvalý účinok a či to nevyprchá a či 

sa postupne pod tlakmi a stresmi každodenného života na planéte Nula nevrátia 

späť k starým, neproduktívnym spôsobom správania, postoja a žitia svojich 

životov, ktoré už viac nie sú vhodné či primerané. 

Keby sa niečo také mohlo stať alebo stalo, podľa tvojho názoru by odmietli všetko, 

čo bolo naznačené v Deväťdesiatom Piatom Dialógu o význame tvojej cesty a o 

veciach, ktoré sa v tom čase dosiahli a ustanovili. Robíš si starosti, že po tvojom 

odchode z tých krajín sa u účastníkov stretnutí s tebou všetko vráti tam, kde to bolo 

predtým. 

Aj keď sú všetky tieto obavy oprávnené, chýba im uvedomenie si výsledkov, ktoré 

boli dosiahnuté v ostatných dimenziách, s ktorými všetci účastníci a ty, Peter, 

súvzťažíte a s ktorými ste všetci spojení. Predpokladajme na moment, že všetci 

alebo väčšina, alebo niektorí účastníci sa skutočne vrátia späť k tomu, akí boli pred 

tvojimi stretnutiami s nimi. Napriek faktu, že taká možnosť existuje, týkalo by sa to 

len stavu a kondície existujúcich na planéte Nula a osobnej voľby každého, bez 

toho, aby to malo akýkoľvek dopad na stav a kondíciu, ktoré boli nastolené počas 

tej doby v iných dimenziách. Nezabúdaj na jednu dôležitú vec: Počas tej doby sa 

dosiahol a trvalo nastolil a zakotvil dôležitý príklad alebo vzorka, ak to tak chceš 

povedať, v Univerzalite-Toho-Všetkého, ako aj v dimenziách týkajúcich sa 

všetkých účastníkov, ktorý naznačuje, že bolo takú integráciu, zjednotenie a 

jednotu možné dosiahnuť na mieste a v stave, ktoré nemajú vôbec žiadne poňatie o 

tom, o čo všetko pri takej integrácii, zjednotení a jednote ide, alebo že by vôbec 

mohli existovať. A nielen to, ale každý predpokladal, že na takom mieste a v takom 

stave, ako je planéta Nula, nie je vôbec možné také niečo dosiahnuť. Dokonca aj 

keby tento výsledok mal trvať alebo by trval len počas tvojej prítomnosti v Európe, 

aj tak by sa tým dosiahol najdôležitejší cieľ — vytvoriť na planéte Nula a vo 

všetkých dimenziách, stavoch, miestach a kondíciách (s ktorými každý účastník a 

jeho/jej a jej/jeho príslušná krajina súvzťaží) trvalé podmienky pre uskutočnenie sa 

tejto integrácie, zjednotenia a jednoty v príhodnom čase. 

Maj, prosím, na pamäti, že bolo nesmierne významné, rozhodujúce a dôležité, že 

bola vytvorená taká vzorka. Bez nej by neexistovali žiadne základy, na ktorých by 

bolo niekedy možné vybudovať alebo dosiahnuť spasenie všetkých v ľudskom 

živote ako aj v Zóne Vymiestnenia ako celku. Dôležitosť vašich výsledkov v tomto 

ohľade by sa nikdy nemala podceňovať. Presahuje to vaše ľudské chápanie. 

Tento príklad alebo vzorka má však aj ďalší aspekt, ktorý bol nastolený ako 

dôsledok vašich vzájomných stretnutí a interakcie. Týka sa to tvojej vlastnej roly, 

Peter. Kvôli svojej role ohniskového bodu všetkých energií, ako aj kvôli mnohým 

iným aspektom svojej roly, nesieš v sebe a so sebou všetko, čo sa uskutočnilo, 

dosiahlo a ustanovilo počas tvojej návštevy v Európe na všetkých úrovniach bytia a 

existencie a pseudo-bytia a pseudo-existencie. Čo znamená toto vyhlásenie? 

Znamená, že aj keby sa niekto, alebo dokonca aj keby sa všetci účastníci mali 
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vrátiť späť k svojim predošlým spôsobom — čo je vyslovená nemožnosť — aj tak 

by malo v tebe a cez teba úplne všetko, čo sa dosiahlo, ustanovilo a uskutočnilo, 

naďalej život a bolo by to neustále generované k všetkým a k všetkému v bytí a 

existencii a pseudo-bytí a pseudo-existencii. Tým momentom by nič nebolo 

stratené — nikdy. A nielen to, ale na základe faktora, že bol nejaký zážitok vôbec 

už raz zažitý, či sa už subjekt toho zážitku zmenil alebo nie, alebo sa vrátil späť k 

svojim starým spôsobom, ten zážitok je zachovaný naveky v Univerzalite-Toho-

Všetkého a je k dispozícii všetkým a všetkému na využitie, poučenie a realizáciu 

vždy, keď je to potrebné. 

Takže, pozerajúc sa na tvoje obavy a starosti z tejto perspektívy, Peter, odporúča sa 

ti, aby si sa upokojil a nič si z nich nerobil a dal ich Mne. Ja zabezpečím, že všetko, 

čo sa dosiahlo počas toho, keď si bol v Európe, bude trvalo účinné, majúc svoj 

dopad na všetky úrovne. 

Súčasne by Som chcel, aby si si bol vedomý, že je totálne nepredstaviteľné, že by 

mohlo dôjsť k návratu k predošlému spôsobu života a správania po všetkých tých 

zážitkoch, ktoré mali. Aj keď je možné, že niektoré vonkajšie vzorce správania by 

sa vo vzťahu ku každodennej práci a zvládaniu ťažkostí žitia na planéte Nula mohli 

vrátiť k tomu istému modusu, aké boli predtým, na vnútorných úrovniach, kde sa to 

skutočne počíta, už nikdy nič nebude rovnaké. Môžem ťa uistiť, že nikto a nič 

nemôže alebo nesmie anulovať v nijakej miere to, čo sa uskutočnilo, dosiahlo a 

ustanovilo počas tej doby. 

Peter: Skutočne oceňujem toto vysvetlenie. Poznajúc ľudskú prirodzenosť, stále si 

robím starosti, že trendom je zakaždým vzdať sa akýchkoľvek takých výsledkov, 

alebo dokonca poprieť pravosť zážitkov. Hovorím tu o svojich minulých 

skúsenostiach v tomto ohľade. 

Pán Ježiš Kristus: Je to pochopiteľné. Toto sú však iné časy a iné situácie, ako aj 

iné úrovne fungovania všetkých a všetkého. Budujeme tu niečo, čo nebolo možné 

vybudovať za predtým existujúcich podmienok. Tie podmienky sa, našťastie, 

presiahli a my žijeme v totálne inej dobe a stave. Aby Som zas a znova zopakoval: 

Nič nie je také isté. Keby sa však aj mohlo stať alebo keby sa stalo niečo takej 

povahy, ešte stále to nezmazáva pravý význam a dopad, ktorý to malo a bude mať 

na každého a na všetko v bytí a existencii a pseudo-bytí a pseudo-existencii. 

Peter: Veľmi oceňujem Tvoju pripomienku v tomto ohľade. Je nejaký ďalší aspekt 

alebo význam všetkého, čo sa odohrávalo počas môjho pobytu u Tvojich ľudí v 

Európe? 

Pán Ježiš Kristus: Ako si pamätáš, bolo vám naznačené, že sa počas tej doby veľa 

dosiahlo. Jeden zaujímavý aspekt tých stretnutí sa týka dôležitej záležitosti 

zhromažďovania sa toľkých ľudí v jednej malej miestnosti. Toto sa stalo pri 

niekoľkých príležitostiach na rôznych miestach alebo v rôznych mestách. Ako vieš, 

každý účastník tých stretnutí predstavoval inú úroveň chápania, prijímania a 
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praktizovania Môjho Nového Zjavenia, ako aj manifestáciu iných aspektov Môjho 

prvku umiestneného v každom jedincovi, na základe ktorého je ten jedinec tým, 

čím je a na základe ktorého žije a funguje. Tento faktor určuje kvalitu a obsah 

energií generovaných každým jedincom počas jeho/jej aktivít alebo zdanlivej 

nečinnosti (počas spánku alebo oddychu). Tieto energie sú veľmi špecifické a 

jedinečné. Sú reflexiami a sú v zhode s tými úrovňami iných dimenzií (tak v 

pozitívnom stave, ako aj v negatívnom stave) a ich príslušnými obyvateľmi, s 

ktorými je každý jedinec spojený a s ktorými je v súvzťažnej príbuznosti (vo 

väčšine prípadov bez jeho/jej ľudského vedomého uvedomenia). 

Keď ste sa zhromaždili v jednej malej miestnosti, tá miestnosť bola nabitá 

všetkými prítomnými v nepredstaviteľnej hustote. Podľa jednoduchého ľudského 

ponímania by za takých okolností bolo nemožné vyhnúť sa nejakému negatívnemu 

dôsledku alebo konfliktu. A predsa nastal presný opak. Všetci zaangažovaní 

zažívali nanajvýš pozitívne rozpoloženia a stavy. Sú dve úrovne udalostí, ktoré sa 

počas toho odohrávali, medzi mnohým iným. Jedna sa týka presiahnutia ľudských 

ego stavov, ktoré chce vždy dominovať a narúšať priebeh takých udalostí, aby 

upútalo pozornosť ostatných, ignorujúc potreby ostatných. V tomto ohľade bol 

daný dôležitý príklad, ukazujúci alebo zobrazujúci, alebo demonštrujúci, že bolo 

možné také presiahnutie dosiahnuť napriek faktu, že každý prítomný jedinec bol na 

odlišnej úrovni chápania, prijímania a praktizovania Môjho Nového Zjavenia a 

manifestoval odlišný prvok Mojej Prirodzenosti vo svojej relatívnej kondícii a 

generoval jedinečne odlišnú kvalitu osobných a individualizovaných energií. Ako 

bolo uvedené vyššie, každý predpokladal, že také veci nie je možné dosiahnuť, 

pokiaľ je niekto ešte, takpovediac, v ľudskej koži. Toto bola veľmi dôležitá 

ilustrácia a demonštrácia. Jasne naznačila, že pokiaľ nadväzujete vzťah nie zo 

svojho ego stavu, ale zo svojej jedinečne individualizovanej a zosobnenej pozície, 

a pokiaľ hlboko rešpektujete jedinečnú osobnosť a individualitu každého, nielenže 

je možné vyhnúť sa akémukoľvek konfliktu počas takých veľkých zhromaždení, 

ale za takých podmienok možno zažiť nezvyčajný stav integrácie, zjednotenia a 

jednoty a dosiahnuť novú úroveň vzájomnej lásky, rešpektu, chápania a 

akceptovania. 

Druhá úroveň v priebehu týchto udalostí sa týka niečoho, čo sa dialo v iných 

dimenziách, najmä v Novom Vesmíre a s pseudo-tvorcami a renegátmi. Ako si 

pamätáš, bolo ti naznačené, že situácia počas tvojich stretnutí v Európe, Peter, bola 

veľmi vratká, nebezpečná, nestála a z typického ľudského hľadiska 

nepredvídateľná. Bez toho, aby ste si to vedome uvedomovali, celé ľudstvo bolo 

niekoľkokrát na pokraji totálnej skazy a anihilácie. Vždy, keď si bol na takých 

stretnutiach, ktoré sa odohrávali v takých nabitých miestnostiach, intenzita, kvalita, 

rozsah a jedinečnosť energií všetkých prítomných, ako narastala, silnela, hromadila 

sa, znásobovala a generovala cez teba, Peter, ako cez Môj ohniskový bod, bola 

ďalej spájaná so všetkými energiami tých, s ktorými bol každý prítomný spojený a 

v kontakte, a následne využitá na odvrátenie akejkoľvek takej skazy a anihilácie, 
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ktorú sa renegáti pokúšali spôsobiť na planéte Nula ako odplatu za porážku, ktorú 

utrpeli od Veľkej Aliancie. Chcem, aby ste si boli všetci vedomí, že bez vašich 

spojených jedinečných energií, ktoré ste voľne sprístupnili počas tých husto 

nabitých stretnutí, by renegáti vo svojom taktickom manévri uspeli. Ako teda z 

tohto zjavenia vidíš, vaše stretnutia boli ohromne dôležité na mnohých úrovniach 

chápania ich významu a potreby. 

Len z pozície integrácie, zjednotenia a jednoty všetkých vašich jedinečných 

zosobnených a individualizovaných energií, reprezentovaných každým jedným z 

vás, ktorí ste sa zúčastnili tých stretnutí, bolo možné odvrátiť veľa nepríjemných 

vecí, ktoré by sa inak odohrali a veľmi nepriaznivo ovplyvnili váš život. Ako teda z 

tohto zjavenia vidíš, je veľa dôležitých aspektov, týkajúcich sa vašich stretnutí a 

potreby vašich spojených, jedinečných energií, využitých v Mojich službách. 

Otázkou je: Prečo bolo nutné využiť aj vaše jedinečné a špecifické energie, 

generované na tých stretnutiach každým účastníkom a neobmedziť sa na energie 

generované všetkými obyvateľmi tých svetov a dimenzií, s ktorými bol/je každý z 

vás spojený a ktorých bol/je integrálnou súčasťou, fungujúc pre nich ako životne 

dôležitý spojovací článok so všetkým, čo sa odohráva v tomto pseudo-svete? Vaše 

umiestnenie na planéte Nula, ktorá sa v súčasnosti stala konečným súvzťažným 

javiskom pre záverečnú bitku medzi pseudo-tvorcami a renegátmi, ako aj medzi 

všetkými frakciami celej Zóny Vymiestnenia, je jedinečné v mnohých dôležitých 

aspektoch. Prostredníctvom vás a pomocou vás, na základe príspevku vašich 

špecifických a jedinečných energií, je možné zabrániť, ovplyvniť, upraviť a zmeniť 

veľa vecí, ktoré by boli inak, bez vašich energií, škodlivé pre výsledný osud 

ľudstva a všetkých obyvateľov negatívneho stavu. Toto je vaša životne dôležitá 

rola ako Mojich pravých predstaviteľov. Preto len s vašimi špecifickými a 

jedinečnými energiami, z vašej pozície, z pozície toho, kde sa každý jeden z vás 

nachádza a s čím každý jeden z vás súvzťaží v ostatných dimenziách, možno 

dosiahnuť čokoľvek takto významné. Seba môžeš považovať za posledný článok v 

reťazi energií, ktorý vysiela tieto energie alebo ktorý ich usmerňuje potrebným 

smerom za účelom dosiahnutia všetkého, čo je potrebné dosiahnuť. Bez tohto 

konečného a zlučovacieho článku by energie vyslané z ostatných dimenzií neboli 

schopné dosiahnuť vašu planétu a Zónu Vymiestnenia a uplatniť nutný vplyv na 

beh udalostí na nich. V tom prípade by nastala katastrofálna situácia, ktorá by 

zabránila, aby došlo ku konečnej eliminácii negatívneho stavu. Z toho dôvodu na 

vašej planéte vždy udržiavam niekoho, ako si ty, aby Som vaše energie využil na 

tento účel. 

Je ešte jedna vec, ktorú by Som chcel v tomto bode prediskutovať. Týka sa to 

tvojich pocitov ohľadom ľudí, ktorých si stretol v Európe, a ohľadom Mojich 

predstaviteľov, ktorí žijú v Spojených štátoch. Bol si úplne šokovaný týmito veľmi 

zjavnými, nápadnými rozdielmi. Aj keď by tieto rozdiely bolo možné prisúdiť do 

určitej miery tomu faktoru, že každý je na inej úrovni chápania, prijímania, 

praktizovania a manifestácie všetkého, čo je obsiahnuté v Mojom Novom Zjavení, 
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ako aj v Mojej Prirodzenosti a v Mojom pozitívnom stave, niektoré z nich majú 

predsa len oveľa všeobecnejší význam. Dojem na teba urobila ich úprimnosť, 

pokora, skromnosť, otvorenosť, rešpekt, akceptovanie, zdvorilosť, nesebeckosť, 

oddanosť Mojej veci a Môjmu Novému Zjaveniu, teplo, oduševnenosť, obetavosť, 

priorizácia, bezpodmienečná láska, ochota zdieľať na všetkých úrovniach a 

podobné pozitívne charakteristiky, ktoré ohromná väčšina účastníkov 

demonštrovala počas stretnutí s tebou, Peter. Bolo úplne zrejmé, že z ich strany 

bola po tú dobu prítomná veľmi malá zaangažovanosť typického ľudského ega. 

Na druhej strane, u ľudí tu v Spojených štátoch si do tohto momentu nebol schopný 

zažiť tieto vlastnosti a charakteristiky v takej miere. Toto možno do určitej miery 

prisúdiť histórii tých, ktorí sú v Európe, a tých, ktorí sú v tejto krajine. V porovnaní 

s vami v tejto krajine majú Moji predstavitelia v Európe veľmi málo materiálneho 

majetku, ak vôbec nejaký. Sotva prežívajú zo dňa na deň. Nie sú v ňom uviaznutí 

natoľko ako vy v tejto krajine, ktorí máte taký majetok a potrebujete sa oň nutne 

starať. Tento majetok vás do určitej miery okráda o isté množstvo energií, ktoré 

chýbajú potrebe osvojiť si rovnakú úroveň intenzity, hĺbky a kvality zdieľania a 

všetkých vyššie uvedených charakteristík, aké sú prítomné a aké sa prejavujú v 

ľuďoch tam. Americký životný štýl, ktorý sa do určitej miery odzrkadľuje aj vo 

vašich individuálnych životných štýloch, je oveľa egocentrickejší, ambicióznejší a 

oveľa viac poháňaný ego stavmi než životný štýl, ktorý majú Moji predstavitelia v 

tých krajinách, ktoré si navštívil, Peter. 

Posolstvo je tu však úplne jasné: Je životne dôležité a rozhodujúce a absolútne 

nutné vymaniť sa z typického amerického životného štýlu a dosiahnuť tú istú 

úroveň intenzity, kvality a manifestácie všetkých tých charakteristík, aké prejavuje 

v zmienených krajinách väčšina Mojich predstaviteľov. 

Nuž, táto požiadavka neznamená, že sa máte vzdať svojich majetkov alebo že sa 

ich máte zbaviť. Ak ich máte, znamená to, že ich musíte mať. Váš postoj a vaše 

priority určujú, do akej miery ste ovládaní svojimi majetkami, a nie naopak: že vy 

ovládate svoje majetky. Ak sú vaše majetky prostriedkami na dosiahnutie lepších 

duchovných výsledkov, a nie cieľom samotným a samým osebe, potom idete 

správnym smerom a práve sa vydávate na vyššiu úroveň svojho duchovného 

uvedomenia, stávajúc sa viac a viac takí, ako som Ja, Mne podobní vo svojej 

relatívnej kondícii, alebo takí alebo tým podobní, s akými Peter interagoval počas 

svojich stretnutí v zmienených krajinách. 

Neznamená to ani, že vy v Spojených štátoch sa musíte stať takí istí, ako sú tamtí 

ľudia. Vy potrebujete byť svojou vlastnou individualizovanou a zosobnenou 

manifestáciou v konglomeráte svojich vlastných charakteristík a čŕt, ktoré vlastníte 

a máte. V tomto ohľade treba urobiť to, že ich dostanete na úroveň, ktorá existuje v 

pozitívnom stave a ktorú bolo do určitej miery vidieť a cítiť u väčšiny účastníkov 

na ich stretnutiach s tebou, Peter, v zmienených krajinách. Potreba uskutočniť to 

pramení z potreby pripraviť priaznivé podmienky pre integráciu, zjednotenie a 
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jednotu všetkých tých, ktorí reprezentujú Američanov, Rusov, Nemcov, Čechov, 

Slovákov a španielsky hovoriacich ľudí, a toho, s čím všetci súvzťažia v ostatných 

dimenziách a pseudo-dimenziách. Ako vieš, tento proces začal. S tvojím návratom 

do Santa Barbary, Peter, bola zahájená nová fáza v súčasnom stále pokračujúcom 

posune, ktorá odzrkadľuje tento nanajvýš potrebný proces integrácie, zjednotenia a 

jednoty. Vaša spoluúčasť na tomto procese je veľmi rozhodujúca. Odzrkadľuje sa 

predovšetkým vo vašej ochote a schopnosti presiahnuť svoj súčasný stav a životný 

štýl a dostať sa na vyššiu úroveň manifestácie Mojej Božskej Lásky a Božskej 

Múdrosti a zdieľania všetkých ich atribútov, s veľmi malým alebo žiadnym 

zaangažovaním vašich ego stavov. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za túto pripomienku. Chcel by Si učiniť nejaký 

komentár k ničivému zemetraseniu v Turecku? 

Pán Ježiš Kristus: Áno, Peter. Je veľa aspektov tej tragickej (z vášho hľadiska) 

udalosti. Zjavené môžu byť len dva. Prvý sa týka snáh renegátov odplatiť sa za 

svoju porážku vo vojne NATO proti Juhoslávii. Ako vieš, Turecko je členom 

NATO. Túto odplatu vykonali renegáti, s ktorými súvzťažia Srbi a do určitej miery 

Rusko. Ako vieš, Turecko je prevažne moslimskou krajinou. Takže odplata je 

namierená tak proti NATO, ako aj proti moslimom. Keď nemohli dosiahnuť svoj 

cieľ v Kosove, presmerovali ho do najslabšieho bodu v reťazci členov NATO, 

ktorým je Turecko. Súčasne sa renegáti moslimskej frakcie odplácajú ruským 

renegátom za to, že držali stranu srbským renegátom, ako to vidieť v problémoch 

Ruska, ktoré má s moslimami v Dagestane. 

Druhý sa týka záležitosti odplaty za všetky krvavé a kruté zverstvá a hnus, ktoré 

Turecko — a to, s čím tá krajina súvzťaží — páchalo počas histórie svojej 

existencie. Toto je dôvod, prečo je počet obetí tohto zemetrasenia taký vysoký. To, 

čo Turecko napáchalo na iných krajinách a ich obyvateľoch vo svojej krutosti a 

krviprelievaní, ďaleko prevyšuje všetko, čo kto kedy urobil na európskom 

kontinente. Nie je náhoda, že také zničujúce zemetrasenia vo väčšine prípadov 

obyčajne zasiahnu buď krajiny, ktoré hlásajú Korán, alebo takzvané nekresťanské 

krajiny. Existuje dôležitá duchovná súvzťažnosť tých krajín s určitými regiónmi v 

Peklách. Ich spojenie s tými Peklami určuje voľby, ktoré obyvatelia týchto krajín 

učinili — podieľať sa na takých zničujúcich udalostiach. Samozrejme, sú zničujúce 

len z vášho hľadiska, ale nie z ich hľadiska. Ak som s niečím súhlasil, je mojou 

povinnosťou a zodpovednosťou splniť si svoju dohodu. Z toho dôvodu všetko, čo 

sa mi stane, je záležitosťou mojej voľby, a nie tragédiou. Ak som súhlasil so 

zobrazením faktora odplaty a trestu, potom v tom prípade si plním svoj účel, za 

ktorý som bol učinený zodpovedným. Robím si len svoju prácu pri zobrazovaní a 

demonštrovaní dôsledkov prijatia života a žitia životom skreslení a lží. 

Sila a celková ničivosť takých zemetrasení v tých krajinách odzrkadľuje najvyššiu 

možnú mieru duchovných skreslení a falzifikácií, v ktorých ich obyvatelia žijú a 

ktoré si zvnútornili a prijali ako jedinú pravdu do tej miery, že nielenže odmietajú 
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akékoľvek iné možnosti, ale majú v úmysle vyhladiť alebo zničiť každého, kto 

nevyznáva ich systém viery. 

Nuž, tieto faktory sa netýkajú len zemetrasení, ale akýchkoľvek takých ničivých a 

skazonosných udalostí na vašej planéte, pri ktorých zahynú mnohé tisícky ľudí. 

Ako z týchto faktov vidíte, v pozadí všetkých takých udalostí sú vždy duchovné 

činitele, ktoré určujú potrebu odohrania sa takých udalostí. Všetky sa týkajú 

nesprávnej duchovnosti alebo prijatia skreslení a lží namiesto právd. Keď sa už 

nastolí určitá miera a stupeň takého prijatia, spúšťa potrebu odplaty. V tom 

momente dôjde k nejakej katastrofe, ktorá naplní potrebu všetkých jej účastníkov 

byť dopravení do iných dimenzií, aby posilnili postavenie tých dimenzií podľa 

rôznych potrieb, ktoré majú v každej jednotlivej dobe. Súčasne sú ich osudom 

zobrazené dôsledky prijatia skreslení a lží a ich zvnútornenia. A toto je všetko, čo 

potrebujete teraz vedieť o tejto záležitosti. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za toto zjavenie. Je ešte niečo, čo treba dnes 

spresniť? 

Pán Ježiš Kristus: Rado sa stalo, Peter. Jediná vec, ktorú by Som ti chcel 

pripomenúť, je to, že ste sa vydali (vy všetci) na veľmi dôležitú a rozhodujúcu 

duchovnú cestu v rozmedzí novej fázy stále pokračujúceho posunu, ktorá začala v 

momente, Peter, keď si sa vrátil do Santa Barbary. V rámci tejto fázy bude vaša 

rola, ako Mojich predstaviteľov na planéte Nula, nadobúdať oveľa významnejšiu a 

dôležitejšiu podobu. Vaše správanie, postoj, vzťahy, interakcie a práca, nech to je 

alebo nech to bude v akomkoľvek postavení a nech ste alebo budete kdekoľvek a 

kedykoľvek, to všetko bude mať vo všetkých aspektoch vášho života odlišný 

význam a dôsledky. Vaša zodpovednosť a úloha bude oveľa väčších rozmerov, než 

kedy bola do tohto momentu. Aj keď sa všetky tieto veci budú diať predovšetkým 

na vašej vnútornej úrovni, dopad bude napriek tomu významne cítiť aj na vonkajšej 

úrovni. Z toho dôvodu sa odporúča, aby ste dôkladne prehodnotili všetky priority 

svojho života, uistiac sa, že duchovné faktory vášho života, týkajúce sa Môjho 

Nového Zjavenia, sú vašou úplne prvou prioritou. Samozrejme, ako vždy, len ak si 

ich zvolíte na základe svojej vlastnej slobodnej vôle a slobodnej voľby. A toto je 

všetko, čím Som dnes chcel prispieť, Peter. Choď v pokoji a prajem ti príjemné 

popoludnie. 

Peter: Prijmi moje ocenenie a vďaku za všetko, čo nám poskytuješ. 
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Peter: Už niekoľko dní rozmýšľam o záležitosti pokušenia, pokiaľ ide o nás, 

Tvojich predstaviteľov, a či sú nejaké skryté alebo nebadanejšie spôsoby, ako byť 

pokúšaný silami negatívneho stavu, okrem tých očividných. Ako to vidím ja, s 

možnými skrytými formami pokušenia je ten problém, že by sme neboli schopní 

vidieť ich tak, alebo by sme ich jednoducho prehliadli alebo považovali za 

neškodné. Je niečo na mojich obavách v tomto ohľade? Okrem toho, mám ďalšiu 

otázku, než sa jej však budem venovať alebo než odpovieš na moje súčasné 

starosti, rád by som nechal Teba, aby Si hovoril najskôr o tom, o čom Si myslíš, že 

to treba v tejto dobe uviesť do našej pozornosti. 

Pán Ježiš Kristus: Ďakujem ti, Peter, za tvoju láskavú ponuku. Jediná vec, ktorej 

by Som sa chcel letmo dotknúť, je nápadný rozdiel medzi postojom, správaním a 

spôsobom, ako Moji predstavitelia, s ktorými si sa stretol v Európe, Peter, 

prijímajú, aký majú vzťah a ako praktizujú Moje Nové Zjavenie v porovnaní s 

predstaviteľmi v tejto krajine; a možnosti, že niektorí z nich v tejto krajine by sa 

mohli cítiť dotknutí takým porovnaním, pretože to v sebe tak necítia alebo sa tak 

nevnímajú. Tvoje porovnanie v tomto ohľade neznamená paušálne zovšeobecnenia 

aplikovateľné na všetkých, ktorí čítajú a praktizujú Moje Nové Zjavenie v tejto 

krajine. Je zrejmé, že sú medzi nimi obrovské diferencie a mnoho úrovní vzťahu, 

prijímania a praktizovania všetkého, čo je obsiahnuté vo všetkých zdrojoch Môjho 

Nového Zjavenia. 

Tu nejde o odsudzovanie niekoho alebo požadovanie niečoho od niekoho, pretože, 

koniec koncov, nech ktokoľvek uprednostňuje akýkoľvek postoj a životný štýl 

alebo ich prejav, znamená to len, že tá osoba je taká, aká by mala na základe svojej 

vlastnej slobodnej vôle a voľby byť. Nie je to teda tak, žeby sme niekomu niečo 

vnucovali. Jediné, na čo sa treba sústrediť — a toto je len pokorný návrh — je to, 

aby si každý dôkladne preskúmal priority svojho každodenného života. Aké sú 

jeho/jej priority? Do akej miery ovláda svoj život? Kto alebo čo je rozhodujúcou 

silou v jeho/jej správaní, postoji a životnom štýle vo všeobecnosti? Čo považuje za 

najdôležitejšiu vec vo svojom živote? Do akej miery sú pravá Božská Láska a 

Božská Múdrosť a všetky ich skvostné atribúty obsiahnuté a do akej miery sú 

integrálnou súčasťou všetkých rozhodovacích procesov v jeho/jej každodennom 

živote? Sú princípy Môjho Nového Zjavenia najváženejšími a najžiaducejšími 

faktormi jeho/jej života, súc na vrchole zmienených priorít? Je zhoda a rovnováha 

medzi intelektuálnym, racionálnym, logickým a rozumovým prijímaním tých 

princípov, a medzi emotívnymi, intuitívnymi, správania sa týkajúcimi a 

vzťahovými činiteľmi jeho/jej každodenného života? Inými slovami, aká je miera 

zhody medzi vašou hlavou a vaším srdcom — obrazne povedané? Je obsah Môjho 

Nového Zjavenia vo všetkých jeho zdrojoch považovaný len za milú a krásnu 
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dekoráciu alebo konštrukciu, ktorá potešuje jeho/jej vonkajší intelektuálny smäd 

alebo zvedavosť, alebo je otázkou života a každodenného žitia? Aké sú motivačné 

a intenčné faktory, ktoré určujú jeho/jej potrebu vôbec sa zaoberať Mojím Novým 

Zjavením? 

Toto sú veľmi dôležité otázky, ktoré potrebuje každý, kto je spojený s Mojím 

Novým Zjavením, nech je to kdekoľvek a v akejkoľvek miere, dôkladne preskúmať 

a zvážiť. Prečo je to tak? Prečo takýto dôraz na potrebu opätovne zhodnotiť, kde sa 

každý jeden z vás v tomto ohľade v súčasnosti nachádza? A prečo je to tak, že do 

vašej pozornosti uvádzame faktor nápadných rozdielov medzi tým, ako si ty, Peter, 

pociťoval Mojich ľudí počas svojej návštevy v Európe, a ako si pociťoval Mojich 

ľudí v tejto krajine — aspoň do momentu svojho odchodu do Európy? 

Ako viete, nič nie je náhoda. V určitom čase je potrebné uviesť určité veci do 

pozornosti každého, aby sa zaistil správny smer, podľa ktorého postupuje 

duchovný rozvoj každého, uvedúc ho do súladu s povahou novej fázy, ktorá sa 

práve nastoľuje v rámci pokračujúceho posunu. 

Ako si pamätáte, v predchádzajúcich Dialógoch vám bolo niekoľkokrát povedané, 

že ste vstúpili do veľmi nebezpečných čias, čo si od vás vyžaduje veľmi vážne 

úsilie o úpravy a zmeny vo všetkých aspektoch vášho vnútorného života a následne 

aj vášho vonkajšieho života. Sily negatívneho stavu nastolili na tejto planéte plne 

svoju moc. Ich najväčšie možné úsilie smeruje k eliminácii všetkého pozitívneho a 

dobrého alebo všetkých zvyškov pozitívneho a dobrého obsiahnutého v ľuďoch. 

Kvôli tejto snahe sa budú všemožne pokúšať urobiť si z vás — Mojich 

predstaviteľov — terč, aby vás stiahli na svoju stranu, aby ste podporovali ich vec, 

a nie Moju vec a vec Môjho Nového Zjavenia. Kvôli ohromnej miere ochrany a 

izolácie, ktorú máte odo Mňa, vás nie sú schopní nijakým štýlom a spôsobom 

zraniť alebo poškodiť, alebo zničiť. V určitom zmysle môžete povedať, že zabiť 

vás alebo eliminovať vás, alebo znemožniť vám vaše aktivity by pre nich nebolo 

tak prospešné alebo želateľné, najmä pre renegátov, ako pokúšať vás, aby ste 

podľahli ich veci. Nič by si neželali viac, než opätovne vás konvertovať do 

negatívneho stavu, pretože keby v tomto ohľade mali uspieť, dalo by im to taký 

impulz a tak veľa pozitívnych a dobrých energií, že by to posilnilo všetky ich 

pozície a oni by začali byť vo všetkých svojich podujatiach oveľa silnejší a 

účinnejší. Keby sa malo stať niečo takého charakteru, život negatívneho stavu by to 

predĺžilo na neurčito alebo minimálne na dlhé časové obdobie. 

Nuž, toto je hlavný dôvod, prečo sily negatívneho stavu na tejto križovatke svojho 

fungovania vynakladajú a budú vynakladať všemožné úsilie, aby vás podlomili, 

aby vás pokúšali a aby vás všemožnými prostriedkami presvedčili o počestnosti a 

dobrote ich veci. Z toho dôvodu budú sily negatívneho stavu jemným a takmer 

nepostrehnuteľným spôsobom uplatňovať svoj vplyv na vašu myseľ a vaše priority, 

ako aj na zdanlivo bezvýznamné veci a zanedbateľné detaily vášho každodenného 

žitia, aby vás mohli dostať takým spôsobom, že by ste ani nevedeli, že ste sa chytili 
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do ich pascí. V tomto prípade by ste mali všemožné prijateľné ospravedlnenia, 

prečo ste takí, akí ste, alebo prečo sa správate tak, ako sa správate, alebo prečo 

nadväzujete vzťah tak, ako nadväzujete. A nielen to, ale v tom prípade by bolo 

tendenciou vyhľadávať nevhodné potvrdenie a opodstatnenie svojho postoja alebo 

čohokoľvek pomocou princípov Môjho Nového Zjavenia. Mysleli by ste si a cítili 

by ste, že všetky aspekty vášho života, váš postoj, správanie, vzťahy a skutky sú v 

zhode s princípmi Môjho Nového Zjavenia, zatiaľ čo v skutočnosti by boli s nimi v 

úplnom rozpore. V tom prípade by ste z vašej strany úplne oslepli. 

Toto je vážna pasca. A toto je vážne varovanie pre vás všetkých. Aby Som to opäť 

zopakoval: Súčasná situácia na vašej planéte a v pseudo-svetoch negatívneho 

stavu, ku ktorým máte blízko a s ktorými ste spojení, je veľmi vážna, vratká, 

nebezpečná a nestála. Z toho dôvodu to, čo bývalo neškodné, akceptovateľné a 

tolerovateľné, už viac také nie je. Nanešťastie, vo väčšine prípadov existuje 

tendencia naďalej to považovať za neškodné, prijateľné a tolerovateľné. Nikdy 

nezabúdajte na progresívny, a v negatívnom stave regresívny, spôsob duchovného 

a/alebo pseudo-duchovného vývoja. Toto znamená, a toto opakujeme mnohokrát, 

že dnes nie je nič také isté a môžem vás uistiť, že ani zajtra nebude nič také isté. 

Toto je dôvod, prečo sa vám odporúčalo, aby ste neustále skúmali a preverovali 

svoj životný štýl, svoje priority a preferencie, aby ste objavili, čo je vo vašom 

živote a postoji potrebné presiahnuť, alebo úplne eliminovať. Tým sa uvediete do 

súladu s neustále sa odohrávajúcimi zmenami a progresívnym spôsobom 

duchovného života. 

Vaše energie, ktoré neustále vyžarujete na základe svojich každodenných aktivít i 

zdanlivej nečinnosti (počas spánku a oddychu), sú veľmi potrebné pre vec 

pozitívneho stavu, čiže pre Moju vec. Tie isté energie si však zúfalo žiada aj 

negatívny stav. Budete teda zažívať — a niektorí z vás už zažívajú — nesmierny 

ťah a tlak v tomto ohľade, keďže negatívny stav vynakladá pomocou všetkých 

dostupných prostriedkov nesmierne úsilie, aby využil vaše energie pre svoju vec. 

Za takých podmienok je váš postoj, vaše vzájomné vzťahy, vaša vzájomná 

podpora, pomoc, interakcie, súdržnosť, spájanie vašich špecifických a jedinečných 

energií z vašej vlastnej úrovne; vaša vzájomná láska a rešpekt; vaše vzájomné 

akceptovanie toho, aký každý jeden z vás je; vaša vzájomná starostlivosť; vaša 

vzájomná tolerancia; vaše vzájomné pochopenie; vaša otvorenosť; vaša oddanosť 

Mojej veci a Môjmu Novému Zjaveniu; váš vzájomný spoločenský styk za účelom 

spájania, zosilňovania, znásobovania a prenášania vašich jedinečných a 

špecifických energií do pozitívneho stavu alebo k Veľkej Aliancii, ako aj za 

účelom vzájomného povzbudzovania, overovania, kontroly a posilňovania svojich 

pozícií, svojich rolí a svojho postavenia v Mojej veci, všetky tieto veci sú 

nesmierne dôležité za súčasne existujúcich okolností vo všetkých svetoch a 

pseudo-svetoch a na vašej planéte. 

Preto už viac nie je vhodné vzájomne sa izolovať alebo vyhýbať sa jeden druhému, 

ako tomu bolo v niektorých prípadoch doteraz, pretože pokračovaním v takých 
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spôsoboch, nespájaním svojich špecifických a jedinečných energií so špecifickými 

a jedinečnými energiami Mojich ostatných predstaviteľov nevdojak podporujete 

vec negatívneho stavu. 

Táto požiadavka však môže platiť len a len pod jednou podmienkou: Účelom a 

motivačnými a intenčnými faktormi takých stretnutí musia byť len a len vyššie 

uvedené dôvody, nič iné. K takým stretnutiam by nemalo dochádzať kvôli planému 

zhováraniu sa o ničom alebo o svojich domácich zvieracích maznáčikoch, alebo o 

veciach, ktoré nemajú nijaký zrejmý zmysel a význam. V tom prípade by stretnutia 

takého charakteru slúžili veci negatívneho stavu a nemali by nijaký pozitívny 

význam. Presne naopak: Prispievali by k nesúladu, ktorý ste príležitostne zažívali v 

neďalekej minulosti, a k prejavu vašich ego stavov, čo by doširoka otvorilo dvere, 

aby do vás vnikli pokušenia negatívneho stavu. 

A táto diskusia nás privádza priamo k zodpovedaniu tvojej otázky, Peter, ohľadom 

možnosti nejakých skrytejších alebo menej badateľných pokušení a vplyvov 

negatívneho stavu na vás. Ako si pamätáš, boli ste varovaní, že renegáti budú 

vyhľadávať všemožné prostriedky, pomocou ktorých by vás mohli ovplyvniť, 

prekážať vám a využívať vaše energie pre svoju vec. Nie je nutné opakovať tu 

jasné spôsoby pokúšania negatívnym stavom, ktoré vám boli načrtnuté v jednom z 

predošlých Dialógov. V Osemdesiatom Piatom Dialógu sme sa zmienili o tom, ako 

môžu byť využité vaše zdomácnené zvieratá, aby vás okrádali o vaše energie a 

odklonili vás od vášho náležitého fungovania, počas ktorého sú vaše energie 

potrebné niekde inde. V Osemdesiatom Druhom Dialógu sme vám naznačili, ako 

by na tento škodlivý účel mohla byť využitá sexualita a akým by pre vás mohlo byť 

pokušením mať pohlavný pomer s niekým, kto nie je nijako spriaznený s Mojím 

Novým Zjavením. 

V tejto dobe by Som chcel do vašej pozornosti uviesť ďalšiu možnú formu 

pokušenia, ktorá nie je taká zrejmá ako ostatné. Fakticky vyzerá a zdá sa byť veľmi 

neškodná a vôbec by vám nenapadlo, že by mohla byť presným opakom: Mohla by 

vás znečistiť, kontaminovať a zmiasť vašu myseľ a zviesť vás na scestie od Pravdy 

Môjho Nového Zjavenia. Ako vieš, v posledných pár rokoch sa vo vašich 

kníhkupectvách objavila záplava všemožných pseudo-duchovných kníh a spisov. 

Sú medzi nimi knihy, ktoré sa stali bestsellermi a ktoré čítajú milióny ľudí. Aj keď 

sme sa už predtým tejto témy letmo dotkli, je veľmi aktuálne opäť si ju zopakovať, 

pretože máte tendenciu poľahky na to zabúdať. Nezabúdajte, že negatívny stav sa 

veľmi usiluje ovplyvňovať vašu pamäť, aby ste si príliš nepamätali varovania, 

ktoré vám boli v tomto a v akýchkoľvek iných ohľadoch poskytnuté. 

Zatiaľ čo v minulosti, do tohto bodu, do bodu súčasného pokračujúceho posunu, 

mohlo byť čítanie takých kníh považované za neškodné; v súčasnosti sa tieto typy 

pseudo-duchovných kníh a spisov stali účinným nástrojom v rukách síl 

negatívneho stavu na pokúšanie vás ich obsahom a tým, čo ľuďom oznamujú. Ako 

si si všimol, Peter, niektorí z Mojich predstaviteľov v Európe a možno aj v tejto 
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krajine sú zvedaví na obsah takých kníh a dychtivo ich čítajú bez toho, aby si 

uvedomili nesmierne nebezpečenstvo, akému sa na základe takého čítania 

vystavujú. Môže dôjsť k fascinácii tým, že v tých knihách nájdete nejaké 

vyhlásenia, ktoré sú v zdanlivej zhode s tým, čo je obsiahnuté v Mojom Novom 

Zjavení. A toto je nebezpečná pasca. Niektorí z vás zabudli, čo sme o tejto situácii 

povedali predtým. Bolo povedané, že negatívny stav do svojich pseudo-

duchovných kníh zahrnie niektoré idey z Nového Zjavenia alebo niektoré zdanlivé 

pravdy, ktoré znejú ako pravdy, aby nachytali čitateľa, aby prijal zvyšok lží. 

Čo musíte v tomto ohľade pochopiť, je to, že akékoľvek správne alebo pravdivé 

idey, keď sú zabalené v skresleniach a lžiach, pretože sa k nim pristupuje z pozície 

negatívneho stavu, a nie z pozície pozitívneho stavu, stávajú sa zbytočnými a 

neúčinnými, čo sa týka ich dopadu alebo vplyvu na myseľ a život každého. 

Spojenie správnych ideí s nesprávnymi, z pozície negatívneho stavu, kontaminuje 

správnosť správnych ideí, učiniac ich vlastníctvom negatívneho stavu. Negatívny 

stav ich potom využíva na potvrdzovanie a podporu svojich vlastných 

nesprávnych, skreslených a nepravdivých ideí. Pamätáte sa na symboliku barelu 

dechtu a medu? Ak dáte lyžičku medu do barelu dechtu, decht med pohltí, oberúc 

ho o všetky jeho pozitívne a užitočné vlastnosti. Med už viac nebude medom, ale z 

praktického hľadiska sa stane neoddeliteľnou súčasťou dechtu, podporujúc tak 

vlastnosti dechtu. Na druhej strane, ak dáte lyžičku dechtu do barelu medu, decht 

znehodnotí všetky vlastnosti medu, takže med by už viac nebolo možné použiť na 

žiadny dobrý účel. 

Táto analógia vám jasne ukazuje, k čomu vedie spojenie nejakých pozitívnych a 

správnych ideí s totálnymi skresleniami a klamstvami. Takže, ak počas svojho 

čítania takých pseudo-duchovných kníh začnete obdivovať, koľko dobrých a 

pozitívnych ideí obsahujú, tým, že sú pohltené v skresleniach a vyložených 

klamstvách, podporujete negatívny stav. A nielen to, a toto je veľmi dôležité, ale 

počas čítania takých kníh sú všetky vaše jedinečné a špecifické energie, ako 

obdivujete a prijímate tie takzvané správne idey, prenášané do negatívneho stavu a 

využívané ním, namiesto toho, aby išli do veci pozitívneho stavu a Veľkej 

Aliancie. Súčasne na základe tohto faktora doširoka otvárate dvere negatívnemu 

stavu, aby vás pokúšal. Nezabúdajte na jednu dôležitú vec: Čítaním takých kníh ste 

procesom ich čítania stratili veľmi vzácny čas, ktorý mohol byť venovaný veci 

pozitívneho stavu. Všetok ten čas išiel v prospech negatívneho stavu. V tom 

prípade vás negatívny stav dostal a môžete očakávať, že ak budete v takých 

aktivitách pokračovať, váš život nebudem ovplyvňovať Ja, ale negatívny stav, a 

najmä renegáti. 

S touto situáciou je ten problém, že pod vplyvom negatívneho stavu začnete 

ospravedlňovať a opodstatňovať vaše potreby alebo túžby čítať také pseudo-

duchovné knihy a začnete zvažovať ich hodnotu pre váš vlastný duchovný pokrok. 

V tom prípade vás môžem uistiť, že nepôjdete v smere duchovného pokroku, ale v 

smere duchovného úpadku. 
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Nuž, všetky tieto veci sú veľmi dôležitými varovaniami, aby ste vedeli, aká vratká 

a nebezpečná je súčasná situácia. Predtým ste boli ohľadom tejto situácie varovaní, 

napriek tomu bolo ale pre vaše vlastné dobro nutné zopakovať toto varovanie ešte 

vážnejšie než kedykoľvek predtým. Je to pre vašu vlastnú ochranu a bezpečnosť. 

Samozrejme, ako vždy, na základe svojej vlastnej slobodnej vôle a voľby môžete 

toto varovanie ignorovať a postupovať akokoľvek, ako si v tomto alebo v 

akomkoľvek inom ohľade želáte. 

Toto varovanie v nijakom prípade neznamená, že máte zakázané čítať nejaké 

knihy. Môžete čítať, čo len chcete. Vždy však zvážte duchovné dôsledky takého 

čítania a ako ste ovplyvňovaní obsahom čítaných kníh. Byť o niečom informovaný 

je jedna vec, a obdivovať a prijať to niečo je úplne iná vec. Pamätajte si to! 

Ďalší problém a/alebo pokušenie sa môže v životoch Mojich predstaviteľov objaviť 

v tomto ohľade cez ich partnerov, ktorí nie sú čitateľmi a nasledovníkmi Môjho 

Nového Zjavenia. Bol si prekvapený, Peter, koľko je v Európe párov, kde partner 

nielenže nečíta a neprijíma Moje Nové Zjavenie, ale vo svojej fanatickej 

zanietenosti je takmer násilne proti nemu. Niektorí ďalší partneri, ktorí nie sú ani 

za, ani proti nemu, ale udržiavajú akúsi neutralitu, čítajú všetko možné, len nie 

Moje Nové Zjavenie. Tam by mohol byť vo veľkej miere prítomný prípadný jemný 

a nepostrehnuteľný vplyv takých partnerov na čitateľov, nasledovníkov a 

praktikantov Môjho Nového Zjavenia — Mojich predstaviteľov. 

V tomto časovom bode, keď je negatívny stav v pozícii, v ktorej je — vo veľmi 

nebezpečnej a vratkej pozícii — by mohol veľmi účinne použiť vašich nečítajúcich 

a neprijímajúcich partnerov na to, aby podkopával vašu prácu, ktorú vykonávate v 

Mojich službách. Je možné, že kvôli zachovaniu určitého stupňa vonkajšieho 

pokoja a harmónie by mohlo dôjsť k tendencii robiť kompromis alebo ustúpiť 

v mnohých ohľadoch požiadavkám alebo vnúteniam svojho partnera. Alebo, aby 

ste urobili svojmu partnerovi radosť, išli by ste na miesta alebo robili by ste veci, 

alebo čítali jeho/jej knihy, alebo robili nejaké iné veci so svojím partnerom, ktoré 

by pre vás mohli byť duchovne nebezpečné a ktoré by vás mohli ľahko odkloniť z 

cesty vášho duchovného pokroku, a tým od toho, aby ste boli Mojimi 

predstaviteľmi. V tom prípade by všetky vaše energie, ktoré potrebuje pozitívny 

stav, išli na podporu vecí negatívneho stavu. 

Ďalšia forma možného pokušenia, ktorej by mohli niektorí z vás čeliť, sa objavila 

nie tak dávno. Týka sa to príchodu v súčasnosti hojne používaného internetu. Ako 

vieš, internet sa stal jedným z hlavných zdrojov všemožných užitočných, 

neužitočných, a v niektorých prípadoch totálne nebezpečných informácií. V 

súčasnosti negatívny stav dokáže a môže využívať tento nástroj na chytanie Mojich 

predstaviteľov do pasce. Ak strávite veľa hodín denne pátraním na takzvanom 

Webe (svetovej počítačovej sieti – pozn. prekl.) a ak čítate všemožné informácie, 

ktoré obsahuje, a ak vaším cieľom surfovania po „webe“ nie je nič iné než 

zbytočná intelektuálna zvedavosť a zabíjanie času; alebo ak donekonečna, hodinu 
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za hodinou, hráte na ňom alebo na svojom počítači vo všeobecnosti hry; alebo ak je 

cieľom vyhnutie sa každodennej pseudo-realite svojho individuálneho života alebo 

nude; potom ste minuli svoje energie v službách negatívneho stavu. Namiesto toho, 

aby ste svoj čas venovali Môjmu Novému Zjaveniu, alebo hľadaniu a zavádzaniu 

lepších spôsobov, ako praktizovať všetky jeho princípy vo svojich vlastných 

individualizovaných a zosobnených životoch, alebo nejakým iným užitočnejším 

aktivitám, mrhali ste hodiny a hodiny svojimi vzácnymi energiami na niečo, čo má 

v konečnom dôsledku nepatrný zmysel a význam. Tak veľa času, tak veľa energií 

bolo venovaných niečomu, čo sa nijako netýka potrieb pozitívneho stavu a potrieb 

vášho vlastného duchovného rastu a pokroku. V tomto prípade boli vaše jedinečné 

a špecifické energie vyčerpané, takže z nich zostalo veľmi málo, čo by bolo využité 

v službách správnej a pozitívnej veci. 

A toto je presne to, o čo sa usilujú sily negatívneho stavu. Keď nemôžu využiť vaše 

jedinečné a špecifické energie pre svoje vlastné škodlivé účely a potreby, aspoň vás 

môžu nachytať na to, aby ste plytvali svojimi energiami niekde inde alebo na niečo 

iné, namiesto toho, aby ste ich dávali pozitívnemu stavu, aby zostalo veľmi málo 

alebo takmer nič, čo by bolo možné použiť v Mojich službách a pre Veľkú 

Alianciu. Vidíte tie mnohé spôsoby, ako môže negatívny stav využiť také zdanlivo 

neškodné, a v niektorých prípadoch dokonca užitočné nástroje, akým by mohol byť 

internet? Prefíkanosť negatívneho stavu v tomto ohľade a mnohorakosť spôsobov, 

ako vás môže nachytať, aby ste plytvali svojimi vzácnymi, jedinečnými a 

špecifickými energiami na niečo, čo by vám znemožnilo, aby ste ich venovali 

náležitým veciam, je veľmi rozvinutá a silná. 

Toto vyhlásenie, samozrejme, v nijakom prípade neznamená, že by ste sa mali 

vyhýbať online pripojeniu na internet. Znamená to však, že než sa pripojíte na sieť, 

majte jasný prehľad a ujasnený význam účelu, kvôli ktorému to chcete urobiť, aby 

ste prešli priamo k oblasti svojho konkrétneho záujmu alebo k zhromažďovaniu 

informácií, bez toho, aby ste plytvali svojím časom na zbytočné surfovanie — 

takým či onakým spôsobom, alebo bez čítania všemožného braku, ktorým je 

internet tak hojne zamorený. 

Ako z týchto príkladov vidíte, sú dva spôsoby, pomocou ktorých vás negatívny 

stav dokáže a môže okradnúť o vaše vzácne jedinečné a špecifické energie. Jedným 

spôsobom, ktorý je pre sily negatívneho stavu najvýhodnejší a najžiadanejší, je ich 

využitie v ich vlastných službách alebo na ich vlastné ciele. Obrovský význam a 

použiteľnosť vašich energií, energií Mojich predstaviteľov, by v ich vlastnom 

prípade mohli mať ohromný zvyšujúci a posilňujúci účinok a nanajvýš prospešný 

dopad na ich postavenie. Nemáte absolútne poňatia, čo pre negatívny stav znamená 

mať vaše energie — energie Mojich predstaviteľov. Majte na pamäti, prosím, že 

vaše energie sú veľmi jedinečné a veľmi odlišné od energií všetkých ostatných, 

ktorí nie sú Mojimi predstaviteľmi. V negatívnom stave sú hodnotené ako 

najvzácnejší, najcennejší, najžiadanejší životodarný a život podporujúci tovar, 

ktorý je zúfalo potrebný pre udržanie ich vlastného pseudo-života. Pomocou vašich 
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energií sa ich pseudo-realita stáva pre nich reálnejšou, než by tomu bolo inak, a s 

vašimi energiami by mohli pokračovať vo svojich negatívnych snahách oveľa 

účinnejšie a úspešnejšie než s energiami kohokoľvek iného. Taká je kvalita a 

charakter vašich energií. Toto je dôvod, prečo bude negatívny stav vo svojom 

súčasnom rozpoložení tak veľmi usilovať o vaše energie. A toto je dôvod, prečo je 

vám poskytovaných tak veľa varovaní v týchto Dialógoch, aby ste si dali pozor a 

rozoznali nebezpečenstvá, ktorým v tomto ohľade čelíte. 

Druhý spôsob, ako negatívny stav narúša prenos vašich energií v prospech našej 

veci, je menej uprednostňovaný a žiadaný silami negatívneho stavu, keby však 

nemali nič iné k dispozícii, mohol by byť tiež použitý, pretože by poslúžil ich 

úmyslu nepriamo. Keby sily negatívneho stavu mohli uspieť v presmerovaní vašich 

energií k niečomu inému, čo by nebolo ani pozitívne ani negatívne, v tom prípade 

by to tiež uvítali, pretože by to značne oslabilo postavenie pozitívneho stavu na 

tejto planéte, zobrazovaného životmi Mojich predstaviteľov. V tom prípade by 

vaše energie nešli ani pozitívnemu stavu, ani negatívnemu stavu. Boli by úplne 

zbytočne premárnené. 

Ako z týchto faktov vidíte, ako Moji predstavitelia na planéte Nula máte veľkú 

zodpovednosť. A dôležitosť vašich rolí a pozícií je nevypočítateľná a nesmierna. 

Do tohto momentu ste nevedeli, čo máte a kto ste a aké dôležité sú vaše energie pre 

všetkých zainteresovaných. Je čas, aby ste to vedeli, spoznali a prijali. Ešte raz, 

pamätajte si to! 

Samozrejme, spoznanie a prijatie dôležitosti vašich rolí, pozícií a kvalít vašich 

jedinečných a špecifických energií kladie na vaše plecia ohromné bremeno 

zodpovednosti. Okrem toho, v súčasnosti vás to vystavuje najväčšiemu možnému 

stupňu pokúšania negatívnym stavom prostredníctvom všemožných zjavných i 

menej zrejmých prostriedkov, spôsobov a nástrojov, aby vás mohli nakloniť, ak by 

to bolo vôbec možné, veci renegátov, alebo ak už nič iné, aby ste aspoň neboli 

naklonení veci nikoho. 

Toto sú niektoré dôležité varovania pre tieto časy a situácie. Samozrejme, okrem 

vyššie uvedených je veľa ďalších možností, ktoré môže negatívny stav využiť, aby 

vás pokúšal a odklonil od toho, aby ste boli Mojimi predstaviteľmi. Väčšina z nich 

by však mohla byť pre váš vlastný individualizovaný a zosobnený život a pre vašu 

vlastnú jedinečnú pozíciu, rolu a spojenie s ostatnými dimenziami, ktoré máte, 

veľmi špecifická. Tieto typy možností je potrebné objaviť procesom vášho 

vlastného sebaskúmania, sebaprešetrovania a intuície a požiadaním Ma o pomoc v 

tomto procese. Aby Som to opäť zopakoval: Vždy je dobrou politikou obrátiť sa na 

Mňa a opýtať sa Ma, čo by bolo vo vašom jednotlivom prípade pre vás správne 

alebo nesprávne urobiť, alebo ako sa správať, ako nadväzovať vzťah, čo čítať a čo 

nečítať, čo mať alebo nemať, atď. Tak nikdy neurobíte chybu. 

Ako vidíš, Peter, a všetci, ktorí čítate tieto slová, celý tento Dialóg bol venovaný 

niektorým veľmi aktuálnym a praktickým záležitostiam, ktoré všetci čitatelia 
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potrebujú vziať do úvahy. Pokušenia by mohli prísť mnohými jemnými, 

nepostrehnuteľnými, skrytými, utajenými a zamaskovanými spôsobmi. 

Najobľúbenejší spôsob, ako ich negatívny stav rád navodzuje, je pod pláštikom 

toho, že sú prospešné, pozitívne, užitočné a dobré. Pamätajte si to! 

Aj keď z pozície pozitívneho stavu žijete vo svete ilúzií, zdaní a nereálnosti, z 

pozície vašej ľudskej prirodzenosti je všetko veľmi reálne a hmatateľné. Také sú 

alebo budú aj všetky vaše pokušenia. Aby sme čitateľom poskytli čas, aby 

pouvažovali o obsahu tohto Dialógu, navrhoval by Som, aby sme pre dnešok 

skončili a pokračovali v našich dialógoch niekedy inokedy. Zatiaľ ti prajem veľmi 

príjemný deň, Peter. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za túto príhodnú a veľmi aktuálnu pripomienku. 
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Deväťdesiaty Ôsmy Dialóg 
 

26. augusta 1999 

 

Peter: Niektorí čitatelia Tvojho Nového Zjavenia a týchto Dialógov sa pýtajú na 

význam termínu ,časový cyklus‘. Radi by dostali nejaké vysvetlenie, čo tento 

termín skutočne znamená. Vieš, vždy, keď dostanem otázky tohto charakteru, 

uvažujem nad tým, do akej miery čokoľvek, čo je napísané v Tvojom Novom 

Zjavení, bolo zaregistrované alebo sa uchovalo v ich mysliach. Pokiaľ si pamätám, 

o tomto termíne sa diskutovalo vo Veľkej Knihe (Nové Zjavenie Pána Ježiša 

Krista). Dokonca bolo uvedené, že každý časový cyklus trvá približne päť triliónov 

rokov — viac-menej — v závislosti od duchovnej úrovne jeho charakteru, počas 

ktorých manifestuje vo svojej relatívnej kondícii kvalitu duchovných faktorov 

uvoľnených Tebou z Tvojej Absolútnej Kondície, ktoré riadia každý časový cyklus 

a dodávajú mu život. Som zvedavý, či v týchto Dialógoch budeme musieť 

opätovne uviesť a opätovne vysvetliť všetko, čo už bolo zjavené v Tvojej Veľkej 

Knihe alebo v ktorýchkoľvek ďalších knihách Tvojho Nového Zjavenia. Máš 

nejaký komentár k tejto alebo akejkoľvek inej záležitosti? 

Pán Ježiš Kristus: Byť tebou, Peter, nebol by Som tak frustrovaný alebo 

rozčarovaný otázkami tejto povahy. Nezabúdaj na jeden dôležitý fakt: Ak sú 

otázky položené, nech sú akékoľvek a nech boli koľkokoľvek krát zodpovedané, 

alebo nech sú už odpovede na ne uvedené v niektorej alebo vo všetkých knihách 

Môjho Nového Zjavenia, znamená to len, že sa na tieto odpovede musíme pozrieť z 

úplne inej perspektívy. Ako vieš, každá špecifická doba, v našom prípade každá 

fáza pokračujúceho posunu, si veľmi často vyžaduje opätovné uvedenie a opätovné 

zhodnotenie niektorých termínov, aby sa do centra pozornosti uviedol ich iný 

aspekt a význam, ktorý do tohto momentu nebol k dispozícii, alebo ho nebolo 

aktuálne mať. Takže, ak niekto žiada o vysvetlenie termínu ,časový cyklus‘, 

znamená to len, že teraz je aktuálne pozrieť sa na jeho význam z pozície súčasného 

pokračujúceho posunu a jeho práve prebiehajúcej fázy. 

Termín ,časový cyklus‘ možno považovať za filozofickú konštrukciu a v ponímaní 

ľudského jazyka a chápania, z pozície časopriestorového kontinua, za fyzikálnu 

konštrukciu (v zmysle fyziky). Jeho genézu môžete v určitom zmysle považovať za 

potrebu stanoviť nejaký orientačný bod pre akúkoľvek relatívnu myseľ, ktorá nie je 

zakotvená v Absolútnom Stave a Absolútnom Procese, aby jej bol daný určitý smer 

pri chápaní toho, ako a prečo veci plynú alebo sú jej poskytované tak, ako sú. 

Čo musíte pochopiť — a toto nebude ľahká úloha — je to, že celý význam termínu 

,časový cyklus‘ znamená povahu toho, ako možno nadviazať a uskutočniť 

akúkoľvek formu vzťahu medzi Absolútnym Stavom a jeho Absolútnym Procesom 

a medzi relatívnym stavom a jeho relatívnym procesom. Jedná sa tu, ako bolo 

uvedené v dvadsiatej prvej kapitole Veľkej Knihy, o stav Stvorenia a o proces 
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Stvorenia. Ako si pamätáte z tej kapitoly, stav Stvorenia vždy bol, je a vždy bude. 

Takže nemá ani počiatok, ani koniec. Avšak proces Stvorenia sa objavuje a pri 

aplikovaní na fyzický multivesmír Stvorenia má akýsi hmatateľný počiatok a 

hmatateľný koniec. V momente, keď sa Stvorenie objaví, stáva sa relatívnym k 

Absolútnemu Stavu. 

Ako ste si vedomí, život Stvorenia a jeho multivesmíru je udržiavaný 

prostredníctvom energií životnej sily, ktoré sú nepretržite vyžarované z 

Absolútneho Stavu — zo Mňa. Ako tiež viete, relatívne Stvorenie a jeho 

multivesmír kvôli svojej relatívnej kondícii nie sú schopné obsahovať úplne 

všetko, čo je obsiahnuté v Absolútnom — vo Mne. A predsa, aby pokračovalo vo 

svojom progresívnom moduse, Stvorenie potrebuje, aby mu bolo poskytované 

všetko, čo je obsiahnuté v tomto Absolútnom Stave — vo Mne.  

Ako by ste si počínali pri poskytovaní Stvoreniu a jeho multivesmíru všetkého, čo 

je obsiahnuté v tomto Absolútnom, ak Stvorenie nie je schopné obsiahnuť to 

Absolútne v jeho celistvosti? A tu prichádza problém s vysvetľovaním 

multiúrovňového charakteru bytia a existencie Stvorenia a jeho multivesmíru. Ako 

viete, v podstate a spočiatku Stvorenie postupovalo v troch úrovniach svojej 

manifestácie a zakladania svojho života. Ako si pamätáte, tieto tri úrovne 

odzrkadľovali prirodzenosť Absolútneho, ktoré fungovalo a vyžarovalo Svoje 

Absolútne Energie zo Svojich troch úrovní — z najvnútornejšej, duchovnej úrovne 

alebo zo Svojej Duchovnej Mysle; z intermediárnej úrovne alebo zo Svojej 

Vnútornej Mysle a z vonkajšej úrovne, alebo zo Svojej Vonkajšej Mysle. Ako 

prebiehal proces vyžarovania týchto Tvorivých Energií Absolútneho smerom von, 

tieto vytvorili tri rozlíšiteľné a rozdielne dimenzie — duchovnú dimenziu alebo 

duchovný svet; intermediárnu dimenziu alebo intermediárny svet a vonkajšiu 

dimenziu alebo vonkajší, alebo fyzický svet. 

Ako viete, ani v duchovnom svete, ani v intermediárnom svete nemá 

časopriestorový fenomén nijakú objektívnu reálnosť, tak ako ju má vo fyzickom 

svete. Lineárnosť fyzického sveta je určená jeho prirodzenosťou, ktorá má 

priamočiary tok, založený na externalizácii všetkých objavujúcich sa fenoménov. 

Termín ,vonkajší svet‘ a termín ,vonkajší‘ sám osebe a ako taký znamená tento 

faktor externalizácie. Len čo sa niečo stane vonkajším, vníma a chápe to samo seba 

ako lineárny počiatok s následným plynutím lineárnym smerom. Z tohto charakteru 

vonkajšieho sveta získavate objektívnu skúsenosť času a priestoru. Toto je 

prirodzenosť časopriestorového kontinua. V ňom má všetko počiatok i koniec, 

ktorý vytvára základ pre nový počiatok. 

Problémom alebo, aby Som bol presnejší, nie-problémom duchovného a 

intermediárneho sveta je však fakt, že ich postavenie je také, že dopredu vylučuje 

možnosť objektívneho alebo vonkajšieho vnímania a predstavy niečoho 

časopriestorovo viazaného. A predsa, kvôli svojej relatívnej kondícii, potrebujú 

mať vo vzťahu k Absolútnemu nejaké orientačné body, ktoré by im umožnili 
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vnímať a predstaviť si seba samé ako niečo, čo je niekde a v nejakom čase. V ich 

prípade je tento nie-problém vyriešený tak, že im je daný subjektívny pocit, že sú 

na nejakom mieste a v nejakom čase. Toto položenie im poskytuje pevný 

orientačný bod, z ktorého môžu nadviazať vzťah k Absolútnemu Stavu — ku Mne. 

Ako z tohto opisu vidíte, položili sme základ, na ktorom môže byť zodpovedaná 

otázka ohľadom významu termínu ,časový cyklus‘. Ako bolo uvedené vyššie, 

všetko, o čo tu išlo, bola potreba vyjadriť niečo, čo je absolútne, niekomu, kto je 

relatívny. Pretože je nemožné vyjadriť niečo absolútne čomukoľvek relatívnemu 

v absolútnom obsahu toho absolútneho, pre obyvateľov duchovného a 

intermediárneho sveta sa vytvára subjektívny čas a priestor a pre fyzický alebo 

vonkajší svet zdanlivo objektívny čas a priestor, v rámci ktorého sa zahajuje 

postupné uvoľňovanie všetkého, čo je obsiahnuté v Absolútnom Stave a jeho 

Absolútnom Procese, čo poskytuje všetkým obyvateľom všetkých svetov 

multivesmíru potrebné energie a všetko ostatné, aby bolo umožnené žitie ich 

životov a ich tvorivé fungovanie. Túto záležitosť musíte chápať tak, že každý život 

je možný na základe svojich duchovných činiteľov. Tieto duchovné činitele 

pochádzajú z Mojej Absolútnej Duchovnej Prirodzenosti. Ako si pamätáš, počas 

Svojho života na planéte Nula Som jasne naznačil, že Boh je Duch. V tomto 

zmysle bol Boh — Ja — Absolútny Duch. Ak rozhodujúcim faktorom 

akéhokoľvek života, vrátane Môjho Absolútneho Života, je vždy jeho duchovná 

prirodzenosť, potom z toho vyplýva, že všetko alebo každý žije, dýcha, funguje a 

vôbec je na základe týchto duchovných faktorov. 

Aby ste teda zachovali akýkoľvek život všetkých do večnosti, pretože sú relatívni, 

potrebujete ich živiť duchovným životom, ktorý pramení z Absolútneho 

Duchovného Života toho Ducha. A pretože im všetko, čo je obsiahnuté v tom 

Absolútnom Živote, nemôžete dať naraz, uvoľňujete to v nekonečne malých 

krokoch, ktoré sú prispôsobené úrovni vnemových, zmyslových a aplikačných 

schopností každej jednej sentientnej mysle. 

Len čo uvoľníte zo svojho Absolútneho Stavu určitú duchovnú zložku potrebnú pre 

udržiavanie akéhokoľvek života, kvôli jej Absolútnej Prirodzenosti ju potrebujete 

rozložiť na prijateľné zložky prispôsobené relatívnej kondícii multivesmíru a 

všetkých jeho obyvateľov. Pôsobenie uvoľnenej duchovnej zložky, ktorá riadi život 

každého jedného aktuálneho toku Stvorenia, je rozložené pozdĺž celého tohto toku 

takým spôsobom, že pokračuje vo svojom vplyve a funkcii dovtedy, kým nie je 

táto plne pochopená, prijatá, poňatá, začlenená, zvnútornená, externalizovaná a 

manifestovaná v životoch všetkých sentientných entít, nachádzajúcich sa 

kdekoľvek a v ktorejkoľvek dobe. V tom momente nahradí ďalšia duchovná zložka 

predchádzajúcu, aby tak mohol život multivesmíru nerušene pokračovať. 

Aby sa vyčerpali všetky možnosti obsiahnuté v tej jednej duchovnej zložke, 

uvoľnenej z Absolútneho Stavu do relatívnej kondície, kvôli relativite 

multivesmíru a kvôli relatívnemu toku procesu relatívneho života je na 
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uskutočnenie toho potrebné množstvo subjektívneho, ako aj zdanlivo objektívneho 

času a priestoru. Podľa vašich termínov trvá v závislosti od kvality a obsahu 

uvoľnenej duchovnej zložky približne päť triliónov rokov — viac-menej — kým sa 

naplní celý účel, kvôli ktorému bola tá duchovná zložka uvoľnená. Čas, potrebný 

na toto naplnenie, sa nazýva — Jeden časový cyklus. Tento termín platí pre život 

celého Stvorenia a jeho multivesmíru. Celé Stvorenie a jeho multivesmír žije 

prostredníctvom toho, čo riadi jeho priebeh alebo čo tvorí samotný jeho základ, na 

ktorom stojí a funguje. Takže Stvorenie a jeho multivesmír postupuje od jedného 

časového cyklu k druhému časovému cyklu vo svojom vlastnom subjektívnom i 

zdanlivo objektívnom plynutí (vo fyzickom multivesmíre), počas ktorého 

odzrkadľuje rôzne aspekty Absolútneho Života — Mňa, vo svojej relatívnej 

kondícii. 

Tento tok alebo, lepšie povedané, toto uvoľňovanie rôznych duchovných zložiek 

Môjmu Stvoreniu a jeho multivesmíru sa odohráva v postupných krokoch. Čo to 

znamená — v postupných krokoch? Spočiatku, obrazne povedané — a len obrazne 

povedané — boli Stvorenie a jeho multivesmír kvôli nadviazaniu vzťahu 

umiestnené vo veľkej vzdialenosti od Môjho Absolútneho Stavu, Procesu a 

Kondície. Iný, relevantnejší spôsob, ako to povedať, je ten, že Stvorenie a jeho 

multivesmír boli vo vzťahu ku Mne a k Môjmu Absolútnemu Stavu, Procesu a 

Kondícii umiestnené v stave, procese a kondícii vonkajška. Úplne na počiatku 

procesu Stvorenia boli tento stav, proces a kondícia vonkajška, čo sa týka blízkosti 

k Môjmu Absolútnemu Stavu, Procesu a Kondícii, umiestnené v úplne vzdialenom 

alebo v najodľahlejšom stave odo Mňa. Dôvod tohto umiestnenia bol vo fakte, že 

novoustanovený proces Môjho Stvorenia a jeho multivesmíru nemohol prebiehať 

vo svojom obraznom detstve v menšej vzdialenosti odo Mňa, pretože v jeho 

počiatočnom relatívnom detskom stave by ho čokoľvek prichádzajúce priamo odo 

Mňa spálilo na popol. Z toho dôvodu bolo Stvorenie umiestnené do takej 

vzdialenosti odo Mňa, aby ho bolo možné živiť veľmi malými, najexternejšími 

duchovnými zložkami, ktoré by mohli udržať jeho život a jeho fungovanie. 

A tu máte pravidlo a zákon duchovného pokroku. Stvorenie a jeho multivesmír 

začína od najnižšieho alebo, lepšie povedané, od najexternejšieho postavenia vo 

vzťahu ku Mne, a postupne a pomaly sa svojím vlastným tempom blíži viac a viac 

ku Mne a k svojmu vlastnému stavu vnútrajška. Tento pohyb je riadený vyššie 

zmienenými časovými cyklami. 

Ako Moje Stvorenie a jeho multivesmír dozrievajú a pokračujú vo svojej ceste, aby 

manifestovali duchovnú zložku uvoľnenú zo Mňa, v procese svojho dozrievania a 

pokračovania sú pripravované pre uvoľnenie ďalšej duchovnej zložky, ktorá 

pochádza z vnútornejšej oblasti Mojej Prirodzenosti, dostanúc tak Moje Stvorenie a 

jeho multivesmír do položenia, ktoré ich v procese absorbovania, zvnútorňovania a 

využívania tej zložky dostáva bližšie k stavu ich vlastného vnútrajška, ako aj k 

Môjmu Vlastnému Stavu Vnútrajška. Ako teda z tohto popisu vidíte, každé nové 
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uvoľnenie takej duchovnej zložky zvestuje ukončenie aktuálneho časového cyklu a 

začiatok nového časového cyklu. 

Vyššie uvedený opis a definícia termínu ,časový cyklus‘ sa týka jeho globálnej 

aplikácie, súvisiacej s celým Stvorením a jeho multivesmírom. Ako však viete, v 

Mojom Stvorení a jeho multivesmíre je veľa vesmírov, galaxií, slnečných sústav, 

planét, svetov, krajín a jednotlivých sentientných entít. V tomto ohľade musíte 

rozlišovať medzi globálnym časovým cyklom, aplikovateľným na celé Moje 

Stvorenie a jeho multivesmír, a lokálnejším časovým cyklom, aplikovateľným na 

jeden vesmír, alebo na jednu galaxiu, alebo na jednu slnečnú sústavu, alebo na 

jednu planétu, alebo na jeden svet, alebo na jednu krajinu či región, alebo na jeden 

národ, či dokonca na jedného jedinca. Tieto sú riadené charakterom svojho 

vlastného časového cyklu, ako aj charakterom globálneho časového cyklu. Tento 

lokálny časový cyklus musíte chápať tak, že ako je každá nová duchovná zložka 

uvoľňovaná z Môjho Absolútneho Stavu a jeho Absolútneho Procesu, je 

rozdistribuovaná medzi všetky duchovné, intermediárne a fyzické svety a ich 

príslušné sentientné entity. Toto rozdistribuovanie sa riadi zákonom titrácie. Určitá 

časť, alebo jej príslušná kvalita, je z tej jednej duchovnej zložky vyňatá a rozložená 

na toľko menších zložiek, koľko je vesmírov, galaxií, slnečných sústav, planét, 

svetov, krajín, spoločností, národov a jedincov, a prenesená na ne všetky, 

poskytnúc im prílev zvláštneho typu duchovnej energie, ktorá im umožňuje žiť, 

fungovať a postupovať v línii ich vlastnej individualizovanej, zosobnenej a 

jedinečnej prirodzenosti. Tieto menšie duchovné subkomponenty sú prenášané na 

všetko a na všetkých takým spôsobom, že sú prispôsobené kvalite, jedinečnosti, 

prirodzenosti, účelu, cieľu, pozícii, kondícii, stavu a procesu každej jednej vyššie 

zmienenej entity a sentientných jedincov. 

Ako každá taká entita a sentientný jedinec absorbuje, prijíma, chápe, zvnútorňuje 

si, stvárňuje a využíva tento jemu/jej pridelený duchovný subkomponent, faktorom 

naplnenia účelu, kvôli ktorému bol na nich ten subkomponent prenesený, všetci 

prispievajú z pozície svojej vlastnej lokality a individuality k naplneniu a 

ukončeniu globálneho časového cyklu. V sebe a v rámci svojho vlastného 

individualizovaného a zosobneného časového cyklu, ako aj v rámci globálneho 

časového cyklu sú v tom časovom bode pripravení presiahnuť svoju vlastnú 

kondíciu a prijať nový aspekt z globálnej duchovnej zložky, ktorá riadi každý 

aktuálny časový cyklus. V tom momente sú schopní začať nový cyklus svojho 

vlastného individualizovaného, zosobneného a jedinečného času, riadený novo 

uvoľneným aspektom z globálnej duchovnej zložky. 

Túto funkciu musíte chápať tak, že jeden globálny duchovný komponent, ktorý je 

uvoľnený z Môjho Absolútneho Stavu, Procesu a Kondície, obsahuje početné 

aspekty, subkomponenty a rôzne ďalšie prvky, ktoré sú následne rozdistribuované 

medzi všetkých a všetko. V každom jednotlivom subjektívnom a objektívnom čase 

je progresívnym spôsobom uvoľňovaný a prenesený na všetkých a všetko určitý 

aspekt, subkomponent a ich prvky, na ich vlastnej úrovni fungovania, roly, úlohy a 
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pozície. Keď sa ten subkomponent alebo aspekt, alebo ich prvky plne manifestujú, 

zvnútornia, externalizujú a využijú, z globálnej duchovnej zložky sa na základe 

faktora naplnenia predošlého spustia nový aspekt alebo subkomponent, alebo ich 

prvky a prenesú na všetkých a na všetko, rozširujúc ich životy, funkcie, roly a 

pozície. V tom momente pre nich začína nový lokalizovaný časový cyklus, v rámci 

súčasného stále pokračujúceho globálneho časového cyklu. Čím je tá entita väčšia, 

ako napríklad celý vesmír, tým je pre plnú manifestáciu a využitie uvoľneného 

aspektu, subkomponentu alebo prvkov potrebný dlhší tok času a nie-času alebo 

subjektívneho času. V tomto prípade môže jej vlastný lokálny časový cyklus 

pokračovať počas mnoho miliónov či dokonca miliárd rokov (počítané v ľudských 

časomierach). Čím je tá entita menšia, ako napríklad slnečná sústava, či dokonca 

planéta, tým menej času je treba na ten účel. A na individualizovanej a zosobnenej 

úrovni každej sentientnej entity je časový tok veľmi krátky v porovnaní so 

všetkými ostatnými väčšími entitami. 

V jednom časovom bode sa v rámci pridelených päť triliónov rokov alebo v rámci 

jedného globálneho časového cyklu všetky subkomponenty, aspekty a prvky tej 

jednej duchovnej zložky plne a kompletne vyčerpajú, pokiaľ ide o Moje relatívne 

Stvorenie a jeho multivesmír. Inými slovami, všetky boli absorbované, pochopené, 

zvnútornené, externalizované, využité a manifestované všetkými zainteresovanými 

v ich vlastných lokálnych časových cykloch. Keď sa to stane, Som pripravený 

uvoľniť ďalšiu duchovnú zložku zo Svojej Absolútnej Prirodzenosti, ktorá bude 

pochádzať z vnútornejšej úrovne Môjho Absolútneho Stavu, Procesu a Kondície. V 

tom momente sa aktuálny časový cyklus uzaviera, keďže splnil svoj účel, kvôli 

ktorému bol vôbec ustanovený, a svoje bytie a existenciu začína nový časový 

cyklus, ktorý bude niesť túto novo uvoľnenú duchovnú zložku. A takto súvisle je a 

existuje Moje Stvorenie a jeho multivesmír a všetci a všetko v nich a takto je do 

večnosti zaistený duchovný pokrok. 

Pokiaľ ide o osud súčasného pokračujúceho časového cyklu v Mojom Stvorení a 

jeho multivesmíre, situácia je trochu iná. Ako bolo uvedené v Novom Zjavení 

Pána Ježiša Krista, špecifickosť a nezvyčajnosť súčasného časového cyklu je vo 

fakte, že v jeho rámci máte niečo, čo nikdy nebolo v predošlých časových cykloch 

a čo nikdy nebude v budúcich časových cykloch — negatívny stav v jeho aktívnom 

moduse a jeho finálny produkt — ľudský život. Prirodzenosť negatívneho stavu a 

ľudského života je taká, že nakoľko bola iniciovaná z pozície relatívnej mysle, 

nepotrebuje taký dlhý čas alebo nepotrebuje byť tak dlho vo svojom vlastnom stave 

a procese, ako je to v prípade niečoho, čo pochádza z Absolútneho Stavu, Procesu 

a Kondície. Preto bude tento časový cyklus, v ktorom v súčasnosti žijete, v 

porovnaní so všetkými ostatnými značne skrátený. Prirodzenosť negatívneho stavu 

a ľudského života je vyčerpateľná oveľa skôr, než prirodzenosť pozitívneho stavu, 

ktorý je riadený duchovnou zložkou pochádzajúcou priamo zo Mňa. Toto je jeden 

z dôvodov, prečo majú v procese titrácie jeho pseudo-prirodzenosti všetci jeho 

nositelia vo všetkých jeho aspektoch, subkomponentoch a prvkoch skrátenú dĺžku 
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života, týkajúcu sa ich vlastnej individualizovanej a zosobnenej funkcie, roly a 

postavenia, ktoré majú v Zóne Vymiestnenia a na planéte Nula. Aj vo vzťahu k 

ostatným, ktorí sú v pozitívnom stave, je ich duchovná zložka, ktorá riadi ich 

životy, taká, že je prispôsobená požiadavkám kratšieho časového alebo 

bezčasového toku, než by tomu bolo inak. Toto je urobené za účelom odľahčenia 

bremena, ktoré všetci nesiete tak v pozitívnom stave, ako aj v negatívnom stave a v 

ľudskom živote kvôli aktívnej modalite pseudo-života negatívneho stavu a 

ľudského života. Odtiaľ teda skutočnosť, že tento časový cyklus nebude trvať tak 

dlho ako všetky ostatné. 

Dúfam, že toto tak trochu rozsiahle vysvetlenie dáva úplnú odpoveď na otázku 

ohľadom významu termínu ,časový cyklus‘. Pretože je téma tohto jednotlivého 

Dialógu, Peter, náročná, možno dokonca veľmi náročná, odporúčal by Som, aby 

sme tu skončili a aby sme nepokračovali tvojou potrebou objasniť určité možné 

nezrovnalosti v niektorých našich predošlých vyhláseniach, ktoré máš na mysli. 

Peter: Rád odložím akúkoľvek svoju vlastnú otázku na príhodnejší čas. Prijmi, 

prosím, moju vďačnosť a ocenenie za Tvoju ochotu znášať naše otázky. 

Pán Ježiš Kristus: Môžem ťa uistiť, Peter, a všetkých zainteresovaných, že je pre 

Mňa veľkým potešením robiť to. Choď v pokoji a pokračuj vo svojej dobrej práci 

pre Mňa a pre všetkých Mojich predstaviteľov. 
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Deväťdesiaty Deviaty Dialóg 
 

28. augusta 1999 

 

Peter: Dnes by som chcel, ak smiem, sformulovať svoju vlastnú otázku, ktorá sa 

týka možnej nezrovnalosti alebo kontradikcie medzi niečím, čo bolo pred istým 

časom zjavené v jednom zo skorších Dialógov, a niečím, čo bolo zjavené v jednom 

novšom Dialógu, zaznamenanom v Prahe. V tom prvom Dialógu bolo uvedené, že 

v jednom časovom bode pred Tvojím inkarnovaním sa na planétu Nula mali 

sentientné entity tak z pozitívneho stavu, ako aj z negatívneho stavu priamy prístup 

na planétu Nula a mohli sa viditeľne objaviť jej obyvateľom. Naproti tomu v tom 

druhom Dialógu bolo uvedené, že ľudský život a pseudo-život negatívneho stavu je 

neskutočný, a preto nie je obsiahnutý v pravej realite Tvojho Stvorenia. A nielen 

to, ale pri niekoľkých príležitostiach bolo uvedené, že všetko, čo sa odohráva v 

negatívnom stave a v ľudskom živote, bolo pre nich ako hieroglyfy, takže nemali 

ani poňatia o ničom, čo sa týkalo negatívneho stavu a ľudského života. Ako 

uvedieš do súladu túto nezrovnalosť? Samozrejme, ja poznám odpoveď na túto 

otázku, avšak kvôli ostatným, ktorí by si mohli všimnúť túto zdanlivú 

nezrovnalosť, by som Ťa chcel poprosiť o vysvetlenie tejto záležitosti. Než však 

odpovieš na moju otázku, možno máš Ty niečo, čo by Si nám zjavil alebo čo by Si 

dodal k čomukoľvek, o čom sa diskutovalo predtým. 

Pán Ježiš Kristus: Je vhodné zodpovedať tvoju otázku, Peter. Než sa jej však 

budeme venovať, najskôr by Som chcel využiť túto príležitosť, aby Som hovoril o 

niečom inom. Sú dve diametrálne odlišné záležitosti, ktorých by Som sa chcel 

dotknúť vo forme pripomienky. Ako vieš, keď sú ľudský jazyk a jeho slová použité 

na vysvetlenie hlbokých a čisto duchovných ideí a pojmov, pokiaľ ide o ich 

vyjadrovaciu a vysvetľovaciu schopnosť a o to, čo každé jedno slovo obsahuje, 

znamená a označuje, nie sú schopné plne, a niekedy dokonca ani zďaleka vyjadriť 

pravú realitu diskutovaných záležitostí týkajúcich sa duchovných faktorov. S touto 

situáciou je ten problém, že ak sa pokúšate ľudskej mysli tlmočiť niečo, čo sa týka 

veľmi hlbokých a najvnútornejších duchovných ideí a pojmov, táto nemôže 

uchopiť plný význam toho, čo jej je vyjadrované. A nielen to, ale kvôli tendencii 

typickej ľudskej mysle vnímať a chápať všetko vo vonkajšom, doslovnom zmysle, 

správne chápanie takých ideí tak, ako sú jej v tomto ohľade tlmočené a aký je ich 

skutočný význam, veľmi často presahuje jej možnosti ich úplného a správneho 

pochopenia. 

Táto situácia by sa mohla stať problémom. Ak niečo nie je náležite pochopené a 

poňaté, môže to viesť k prijatiu tých ideí takým spôsobom, že ľudská myseľ buď 

skreslí ich pravý význam — a toto je ten lepší prípad, alebo ich úplne sfalšuje — a 

toto je scenár najhoršieho prípadu. 
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Na druhej strane, ako oznámite ľuďom niečo, čo totálne presahuje ich schopnosť 

alebo schopnosť ich jazyka a použitých slov uchopiť plný zmysel a význam toho 

niečoho? Obmedzenia ľudského jazyka a slov použitých v tomto ohľade sú 

nesmierne. Táto štruktúra ľudskej mysle a jej jazyka bola pôvodne vyfabrikovaná 

pseudo-tvorcami s jediným úmyslom: utajiť pred ľuďmi, nakoľko je to len možné, 

schopnosť náležitého a správneho chápania čohokoľvek skutočne duchovného, 

zmysluplného a hlboko vnútorného. 

Dôvodom tejto pripomienky v tomto jednotlivom čase je fakt, že Moje Nové 

Zjavenie obsahuje vo všetkých svojich aspektoch hlboké duchovné idey. Jedným z 

dôvodov, aj keď nie jediným, prečo je každý jeden z vás na inej úrovni chápania, 

porozumenia, ponímania, prijímania a praktizovania Môjho Nového Zjavenia, je 

to, že vaša ľudská myseľ, vo vašej vlastnej individualizovanej a zosobnenej 

štruktúre, chápe jeho idey, zásady, pojmy a princípy z pozície vašich vlastných 

pseudo-jedinečných obmedzení a reštrikcií. Toto zas vedie k možnosti vášho 

vlastného typu možných skreslení a nepochopenia toho, čo Moje Nové Zjavenie vo 

všetkých svojich zdrojoch obsahuje. Kvôli špecifickej štruktúre vašej ľudskej 

mysle by bolo veľmi silnou tendenciou brať niektoré pojmy Môjho Nového 

Zjavenia v ich doslovnom zmysle alebo v zmysle významu slov, ktoré sú použité 

na tlmočenie takých duchovných ideí. Tu nehovoríme o tom vnútornom zmysle a o 

tom doslovnom zmysle, ktorý sa odráža napríklad v spôsobe, akým bola napísaná 

kresťanská Biblia. Tu hovoríme o tom, že význam doslovného, vonkajšieho 

ľudského jazyka a jeho slov je totálne a kompletne neschopný vyjadriť pravý 

význam čohokoľvek duchovného, vnútorného a Absolútneho. 

Nanešťastie, v tejto dobe vám nie je k dispozícii žiadny iný spôsob prenosu — 

pokiaľ ste viazaní ľudským jazykom a jeho slovami. Vezmite si napríklad veľmi 

dôležité, no vysoko abstraktné a filozofické vysvetlenie termínu ,časový cyklus‘, 

ktorý bol obšírne prediskutovaný v Deväťdesiatom Ôsmom Dialógu. V jednom 

bode jeho vysvetlenia bolo povedané, že Moje Stvorenie a jeho multivesmír boli 

uvedené do najväčšej možnej vzdialenosti alebo do najzovňajšieho stavu, procesu a 

kondície voči Môjmu Absolútnemu Stavu, Kondícii a Procesu. Ako skutočne 

chápete toto vyhlásenie svojou typickou ľudskou mysľou? Zrejme, pretože vaša 

ľudská myseľ je štruktúrovaná v časopriestorových kategóriách, mala by sklon 

vnímať toto vyhlásenie typickým časopriestorovo viazaným spôsobom. Inými 

slovami, vaša ľudská myseľ by mala sklon vidieť tento vzťah ako niečo v tom 

zmysle, že Ja som niekde tam vonku, vzdialený od vás niekoľko biliónov 

svetelných rokov v akomsi položení časopriestorového zakrivenia, kde na vás 

čakám, aby ste dostatočne dozreli, aby Som vás dostal bližšie a bližšie k Sebe. 

Aké iné slová alebo výrazy by ste však mohli použiť, aby ste opísali taký 

nehmatateľný, nedoslovný a nefyzikálny pojem, ako je vzťah medzi Absolútnym a 

relatívnym alebo medzi Mnou a Mojím Stvorením a jeho multivesmírom? Na 

opísanie tohto vzťahu alebo akýchkoľvek iných dôležitých duchovných pojmov a 

ideí, ak chcete použiť ľudský jazyk a jeho slová, neexistuje nijaký iný spôsob. 
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Ako si však pamätáš, niekoľkokrát vám bolo uvedené, že ako Moji predstavitelia 

na planéte Nula ste boli pozapájaní trochu inak než všetci ostatní. Toto odlišné 

pozapájanie vás dostáva do polohy, aby ste na pochopenie takých pojmov, nech sú 

na ich opísanie použité akékoľvek slová, využili niečo, čo je vo vás vysoko 

rozvinuté — vašu intuíciu. Vaša intuícia, v porovnaní s takzvanou intuíciou 

typických ľudí a bádateľov a objaviteľov, je úplne iná. Ich intuícia bola obmedzená 

len na neočakávané objavovanie javov, ktoré mali prírodné, neduchovné príčiny. 

Nie je to ten istý typ intuície, aký máte vy. I keď aj v ich intuícii bola Moja 

prítomnosť, tá bola obmedzená na jednostranný tok odo Mňa k nim, nie však od 

nich ku Mne, takže nemohli vnímať, uznať a prijať Moju prítomnosť v sebe a 

pripísať všetky svoje objavy alebo čokoľvek, s čím prichádzali, Mojej prítomnosti 

v ich intuícii. Toto je fundamentálny rozdiel medzi vami a nimi alebo medzi ich 

typom intuície a vaším. 

Vo vašom jednotlivom prípade je vaša intuícia úplne alebo z veľkej väčšiny 

orientovaná na pochopenie, uchopenie, poňatie a prijímanie všetkých Mojich 

duchovných ideí správnym spôsobom, aké skutočne sú alebo čo skutočne 

znamenajú. Táto vaša intuícia vás predisponuje alebo vám umožňuje, aby ste videli 

všetko tak, ako je to za scénou, aj keď to veľmi často nie ste schopní vyjadriť 

typickým ľudským jazykom a jeho obmedzujúcimi, jednostrannými, doslovnými a 

skreslenými (ako aj rušivými) slovami; alebo vidieť či chápať to svojou vonkajšou 

mysľou. 

Dôvod, prečo tento faktor uvádzam do vašej pozornosti v tejto jednotlivej dobe, je 

ten, že tá vaša časť, ktorá je nazývaná vašou ľudskou prirodzenosťou, bude 

predmetom najväčších pokúšaní silami negatívneho stavu. Môžem vás uistiť, že 

renegáti a všetci ich poskokovia budú veľmi rázne pokúšať ľudské aspekty vašej 

prirodzenosti, aby vám nahovorili, že tie sú najdôležitejšou časťou vašej celkovej 

prirodzenosti, aby ste sa na všetko pozerali nie z pozície svojej špeciálnej intuície, 

ale z pozície svojej ľudskej prirodzenosti. Okrem toho vás môžem uistiť, že sa 

veľmi obávajú, takmer hrozia vašej schopnosti intuitívne vnímať takým spôsobom, 

akým ste schopní. Táto vaša schopnosť ich úplne a kompletne privádza do 

šialenstva, pretože podkopáva ich pozíciu a znemožňuje im, aby nastolili svoju 

vládu, založenú na totálnej externalizácii, zdoslovnení a fyzikalizácii všetkého vo 

svojej ríši. Ich úmyslom je v tomto ohľade to, aby zo svojho spôsobu života a z 

ľudského života úplne odstránili čokoľvek duchovné, vnútorné a náležite 

intuitívne. U všetkých ostatných ľudí majú v tomto ohľade veľmi rýchly úspech. 

Vy ste však úplne iným príbehom. S vami nie sú, vďaka vašej intuícii, ktorá vám 

umožňuje vnímať, chápať, prijímať a praktizovať Moje Nové Zjavenie, renegáti a 

ich početní poskokovia schopní dosiahnuť svoj cieľ v tomto ohľade. Vedia však, že 

predsa len máte vo svojej prirodzenosti nejaký aspekt, ktorý je typicky ľudský. 

Preto sa budú na ten zmienený aspekt veľmi silno, zúrivo a násilne zameriavať. 

Budú to robiť tak, že vás budú nútiť pozerať sa na všetko a chápať všetko typickým 

ľudským, neduchovným spôsobom. Pokúsia sa vás donútiť, aby ste zabudli na 
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svoju intuíciu a aby ste počúvali to, čo prichádza z ľudských aspektov. Jedna 

možnosť, ako to robiť, bude tá, že sa významu vášho ľudského vonkajšieho jazyka 

a jeho slov vždy, keď vám budú oznamované akékoľvek duchovné idey, pojmy a 

konštrukcie, pripíše len to, čo je obsiahnuté vo vašom ľudskom jazyku a jeho 

slovách. V tomto prípade by ste mali sklon sústrediť sa na vonkajší, doslovný 

význam slov používaných na opísanie týchto dôležitých duchovných pojmov, 

namiesto svojej špecifickej intuície, ktorá vám jasne vysvetľuje skutočný zmysel 

ukrývajúci sa za tými slovami. 

Keby toto renegáti a ich poskokovia mohli dosiahnuť, fakticky by vás odklonili od 

správneho chápania ideí, ktoré sú vám oznamované a vy by ste skončili ich 

skresľovaním, či dokonca falšovaním. Keby sa malo stať niečo také a keby ste sa 

mali naďalej pozerať na všetky duchovné činitele z typického aspektu svojej 

ľudskej prirodzenosti, potom by ste postupne a takmer nepostrehnuteľne udusili 

svoju schopnosť intuitívne vnímať alebo používať svoju veľmi špecifickú intuíciu 

na chápanie pravého významu všetkých duchovných ideí, oznamovaných vám 

takým spôsobom, ktorý ten význam ukrýva za vonkajšie významy slov ľudského 

obmedzeného a obmedzujúceho jazyka. A toto je to, čo by chceli renegáti a ich 

poskokovia dosiahnuť. 

Z hľadiska týchto faktov je preto pre vás veľmi rozhodujúce a dôležité, aby ste 

mali toto nebezpečenstvo na pamäti a aby ste Ma požiadali, aby Som stále 

zväčšoval a zosilňoval vašu špecifickú intuíciu a chránil vás (tým, že sa budete 

sami chrániť) pred tým, aby ste sa chytili do tejto pasce, ukrývajúcej sa v používaní 

ľudského jazyka a jeho slov, odrážajúcom sa v typickom aspekte vašej ľudskej 

prirodzenosti. Kvôli tomuto nebezpečenstvu sa potrebujete dennodenne cvičiť vo 

využívaní svojej intuície vo všetkých záležitostiach svojho života, najmä však vždy 

vtedy, keď dostávate Moje zjavenie o hlbších duchovných ideách, aké sa 

nachádzajú v Mojom Novom Zjavení, alebo, aby Som bol konkrétnejší, aké sa 

nachádzajú napríklad v Deväťdesiatom Ôsmom Dialógu. Len procesom svojej 

špecifickej intuície budete schopní plne pochopiť pravý význam všetkých takých 

duchovných ideí, pojmov, termínov, zásad a princípov. 

Druhá záležitosť, o ktorej by Som chcel hovoriť, je z vášho ľudského hľadiska 

trochu praktickejšia než vyššie diskutovaná záležitosť. Týka sa to vašej ľudskej 

tendencie pripisovať vonkajším veciam, ako sú napríklad potravinové ingrediencie 

a podobné veci, to, čo samostatne a samé osebe nemajú. Tejto záležitosti sme sa už 

niekoľkokrát dotkli. Teraz je však ešte raz uvedená do vašej pozornosti, aby ste sa 

na ňu pozreli z perspektívy súčasného pokračujúceho posunu. Ide tu opäť o — 

pokušenie, ktorému vás vystavujú a budú vystavovať sily negatívneho stavu, aby 

vám zabránili správne prežívať a manifestovať svoj duchovný život a svoju rolu, 

pozíciu a úlohu, ktorú máte ako Moji predstavitelia. 

Nebezpečenstvo pripisovania niečoho čomusi, čo to čosi nemá, je vo fakte, že 

takým konaním fakticky podporujete lži negatívneho stavu, vidiac veci nie také, 
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aké sú za scénou, ale také, aké sú na scéne. Akékoľvek extrémne zaoberanie sa 

vlastnosťami niečoho, čo je samo od seba a samo osebe neutrálne, môže viesť k 

tomu, že tomu budete pripisovať niečo, čo to nemá. Napríklad, prisudzovanie 

nejakých, pre vaše telo a dušu škodlivých zložiek bežným druhom potravinových 

ingrediencií, z ktorých je pripravované normálne a bežné jedlo (a toto je len jeden 

príklad z mnohých!), vedie k skresleniu a falšovaniu pravej reality. V tomto 

prípade nespôsobujú problémy vášmu telu a duši a následne vášmu duchovnému 

blahu tie ingrediencie alebo akékoľvek iné podobné veci, ale váš nesprávny, 

nevhodný a neadekvátny postoj. Pokiaľ nemáte nejaké zjavné zdravotné problémy, 

ktoré by vás oprávňovali k tomu, aby ste sa vyhýbali používaniu niektorých týchto 

ingrediencií, nemali by ste vôbec žiadne duchovné dôvody na to, aby ste 

akokoľvek obmedzovali svoj život a potláčali každodenné radosti toho života, 

ktorý je už sám osebe a ako taký, na základe samotnej svojej prirodzenosti 

extrémne obmedzujúci a limitujúci a ktorý vám poskytuje veľmi málo skutočného 

potešenia. 

Ako bolo uvedené vyššie, akákoľvek taká možná tendencia z vašej strany bude a 

už aj je využívaná renegátmi a ich poskokmi na škodlivé ovplyvňovanie vášho 

života. Koniec koncov, ak na základe svojho nesprávneho a nevhodného postoja 

prijmete a stotožníte sa s nepravdami, pripíšuc niečomu vonkajšiemu čosi, čo toto 

nemá, prakticky podporujete vec renegátov, ktorí vždy všetko a všetkých vidia z 

pozície svojho vonkajška. Poznajúc dobre ľudskú tendenciu pripisovať všetkým 

takým vonkajším faktorom a entitám niečo, čo tieto samé od seba a samé osebe 

nemajú alebo neobsahujú, alebo nevlastnia, renegáti a ich poskokovia sa budú na 

vás veľmi dôrazne zameriavať, ak by mali zistiť, že inklinujete k takým 

tendenciám a že sa pokúšate vyhnúť určitým veciam vo svojom živote na základe 

svojho nesprávneho a nenáležitého presvedčenia ohľadom vlastností takých vecí. 

Nuž, toto je len varovanie. V podstate môžete robiť, čo len chcete. Nie ste nútení 

poslúchať alebo dodržiavať nič, čo je vám v obsahu týchto Dialógov uvádzané vo 

forme pripomienky alebo rady. Ako však bolo uvedené predtým, jedným z 

mnohých dôvodov, prečo sú vám tieto Dialógy dané k dispozícii, je uviesť všetky 

tieto dôležité záležitosti do vašej pozornosti. V súčasnosti je nebezpečenstvo veľmi 

veľké a reálne, pokušenia sú veľmi silné a ťažké a vaše pozície sú napádané na 

všetkých frontoch. Dajte si pozor a buďte v strehu pred čímkoľvek, čo by mohlo 

byť využité, aby vás tým pokúšali. Pamätajte si, obráťte sa na Mňa vo svojej 

špecifickej a jedinečnej intuícii! 

Peter: Ďakujem Ti za túto aktuálnu pripomienku. Než odpovieš na moju otázku, 

ktorú som formuloval na začiatku tohto Dialógu, chcel by som Ťa pokorne 

poprosiť, aby Si učinil nejaký komentár ohľadom otázky, ktorú naniesla Heather 

včera v telefonickom rozhovore so mnou po prečítaní si Deväťdesiateho Ôsmeho 

Dialógu. Jej otázkou bolo: Ako zapadá pojem línií pokroku do pojmu časových 

cyklov, ktorý bol vysvetlený v tom Dialógu? 
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Pán Ježiš Kristus: Nuž, vidíš, Peter, tu opäť čelíme problému, ako vyjadriť 

slovami ľudského jazyka niečo, čo je nesmierne ťažké alebo takmer nemožné 

vyjadriť. Vezmite si napríklad slovo ,línia‘. Čo tlmočí vašej typickej ľudskej 

mysli? Čo by bolo úplne prvou snahou vidieť za týmto slovom? Na prvý pohľad, v 

ľudskom ponímaní toho slova, by sa usúdilo, že je a existuje akási priamočiara 

línia, ktorá má akýsi počiatok a — logicky povedané — akýsi koniec. V pravej 

realite tohto pojmu žiadna taká línia neexistuje. Tento termín vznikol, aby ste 

získali nejaké orientačné body, aby ste mohli pochopiť, ako sa veci odvíjajú v bytí 

a existencii a ako sa pseudo-odvíjajú v pseudo-bytí a pseudo-existencii. 

Spočiatku bol tento termín použitý, aby vyvrátil falošný pojem ,reinkarnácia‘, na 

ktorom mnohí ľudia zúfalo lipnú. Vtedy bolo uvedené, že každý účastník každého 

časového cyklu ide po určitej línii osudu. Slovo ,línia‘ je teoretická konštrukcia, 

ktorá vášmu chápaniu trochu viac približuje pojem budovania určitej kvality 

duchovnej reality alebo pseudo-duchovnej pseudo-reality a jej veľmi špecifických 

aspektov, ktorú nasledujú sentientné entity pri svojich voľbách podieľať sa na 

faktickej realizácii a uvoľňovaní aspektu tej duchovnej kvality a pri svojom 

prispievaní k naplneniu účelu, kvôli ktorému bol/je zahajovaný každý časový 

cyklus. 

Tento pojem musíte chápať takým spôsobom, že si uvedomíte, že len čo je 

akýkoľvek aspekt duchovnej zložky, uvoľnenej z Mojej Absolútnej Prirodzenosti v 

rámci globálnosti príslušného časového cyklu, vypustený a etabluje sa v rámci 

lokality každého špecifického času a nie-času, produkuje svoju vlastnú ,líniu‘ 

osudu, ktorá si vyžaduje svoje naplnenie, pokiaľ normálne neprebehne alebo 

pokiaľ nevyčerpá všetky svoje možnosti a celý svoj obsah. Tento proces normálne 

prebieha tak, že akákoľvek dobrovoľná sentientná entita nastúpi na túto imaginárnu 

,líniu‘, aby na seba prevzala jej charakter a jej osud a všetko, čo obsahuje, jeho/jej 

jedinečným štýlom a spôsobom. V tomto procese dochádza, medzi mnohým iným, 

k dvom veciam. Prostredníctvom veľmi špecifického aspektu zmienenej duchovnej 

zložky je zaistený nepretržitý život každej sentientnej entity participujúcej na tej 

,línii‘. Každá sentientná entita na tej línii fakticky žije a je nažive na základe toho, 

čo tá ,línia‘ alebo, aby Som bol presnejší, čo ten duchovný aspekt na tej línii 

nepretržite poskytuje. 

Pretože každá sentientná entita na tej ,línii‘ je v porovnaní s tou líniou, alebo s tým 

aspektom duchovnej zložky tej línie, ktorý riadi tú líniu a jej osud, v porovnateľne 

kratšom časovom cykle vo vzťahu k sebe samému/samej, než je celá línia sama 

osebe, tá sentientná entita naplní svoj účel oveľa rýchlejšie než celá tá línia. A tu 

prichádza druhá vec, ktorá sa odohráva v tomto procese. Sentientná entita 

odchádzajúca z tej línie taktiež zanecháva za sebou všetko, čo sa týka jeho/jej 

špecifickej prirodzenosti a jedinečnosti príspevkov, ktorými tá entita prispela počas 

pobytu na tej línii. Je nutné zanechať ich za sebou, aby sa zaistilo pokračovanie 

kurzu, ktorý plynul vnútri tej línie a aby bol daný základ, do ktorého by sa mohla 

ukotviť novo prichádzajúca sentientná entita a na ktorom by si mohla vybudovať 
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svoj vlastný jedinečný spôsob života, prispejúc tak svojimi vlastnými snahami k 

naplneniu účelu, kvôli ktorému bola tá línia vôbec zriadená. 

Z tohto procesu vznikol falošný pojem ,reinkarnácia‘ na planéte Nula a v Zóne 

Vymiestnenia. Ako vieš, pseudo-život v negatívnom stave a na planéte Nula sa 

riadi tým istým priebehom. Má teda svoje vlastné pseudo-línie, ktoré určujú osud 

všetkých, ktorí súhlasili s účasťou na tých líniách. Pretože každá sentientná entita 

za sebou zanechá všetko, čo sa týka jeho/jej špecifickej a jedinečnej prirodzenosti, 

prichádzajúca nová sentientná entita zdedí všetky spomienky tej prirodzenosti, na 

ktorých si vybuduje svoj vlastný jedinečný pseudo-život. Kvôli faktu, že nemá 

nijaké vedomé spomienky alebo informácie ohľadom žiadnych predošlých 

účastníkov na tej línii, predpokladá, že to on/ona bol/a na tej línii pri mnohých 

predošlých príležitostiach. 

V pozitívnom stave je však situácia úplne iná. Tam existuje plné uvedomenie si 

všetkých jedinečných predošlých účastníkov na tej línii a plné poznanie, že 

čokoľvek, čo bolo po nich zdedené, patrí im a je k dispozícii novo prichádzajúcim 

sentientným entitám ako nutná reťaz nepretržitého pokroku, za účelom naplnenia 

všetkého, čo je obsiahnuté v aspekte tej duchovnej zložky, ktorá riadi aj globálny 

aktuálny časový cyklus, aj lokálny časový cyklus, aj individualizovaný časový 

cyklus. Preto v pozitívnom stave pojem ,reinkarnácia‘ do tej istej línie nemá žiadnu 

reálnosť a význam. 

Ako teda z tohto opisu vidíte, každý časový cyklus má mnoho imaginárnych línií 

pokroku, pričom každá línia má svoj vlastný špecifický aspekt z duchovnej zložky, 

ktorá riadi dotyčný časový cyklus. Faktory súvzťažiace s touto líniou vo vašich 

pseudo-svetoch možno nájsť v existencii rôznych národov, ktoré majú v podstate 

spoločný cieľ, účel, charakter a fungovanie. Všetky majú niečo veľmi špecifické, 

vrodené len im, a žiadnemu inému národu. Ktokoľvek, kto sa inkarnuje do takého 

národa, zdedí celú jeho históriu, ktorú má. Následne dedič dodržiava tú istú líniu, 

ktorá je charakteristická pre ten národ, prispievajúc k nej svojou vlastnou 

jedinečnou a špecifickou prirodzenosťou, ktorá je v súlade s potrebami 

špecifickosti toho národa. 

Podobne v pozitívnom stave existujú mnohé spoločnosti, ktoré sú umiestnené vo 

svojich vlastných imaginárnych líniách, kde plnia svoj vlastný účel, kvôli ktorému 

sa rozhodli byť na tých líniách. Ako z tohto opisu vidíte, účelom existencie takých 

imaginárnych línií je zaistenie nepretržitého pokroku na všetkých úrovniach bytia a 

existencie Môjho Stvorenia a jeho multivesmíru. Ich funkciou je v podstate riadiť 

náležitý tok Mojich duchovných energií, prameniacich z duchovných zložiek a 

všetkých ich aspektov, subkomponentov a prvkov uvoľnených zo Mňa, a 

poskytnúť všetkým sentientným entitám orientačný bod a subjektívny pocit, že sú 

na nejakom mieste a v nejakom čase, aby boli schopné nadväzovať vzťah zo svojej 

kondície, stavu a procesu s Mojou Absolútnou Kondíciou, Stavom a Procesom. 
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Taký je význam týchto imaginárnych línií pokroku. Dúfam, že toto vysvetlenie 

Heather uspokojí. 

Peter: Aj ja dúfam. A som vďačný a ďakujem za toto vysvetlenie. A teraz k mojej 

otázke, ak môžeme. 

Pán Ježiš Kristus: Áno, Peter, môžeme. Je niekoľko úrovní vysvetlenia toho, ako 

je možné uviesť do súladu zdanlivý rozpor alebo nezrovnalosť medzi Mojím 

vyhlásením, že negatívny stav a ľudský život sú neskutočné a že len tak vyzerajú, a 

tvrdením, že sentientné entity ako z pozitívneho stavu, tak aj z negatívneho stavu 

sa slobodne potulovali po planéte Nula a mnohí ich videli, takpovediac, takmer 

svojím fyzickým zrakom. Ako je to možné, keď ani jedna strana nemala nijaký 

oporný bod, ako zistiť vzájomnú realitu, respektíve pseudo-realitu? 

Po prvé, ako si pamätáte, zapojenie nervovej sústavy a fyzického mozgu ľudí bolo 

vtedy (pred tým a v čase Môjho inkarnovania sa na planétu Nula) veľmi odlišné. 

Tak to pseudo-tvorcovia pôvodne usporiadali, aby umožnili ľuďom, aby vnímali aj 

ich, aj obyvateľov negatívneho stavu, aby mohli uplatniť svoj vplyv na ľudí. 

Vedľajším účinkom tohto usporiadania bolo to, že ak ste schopní vidieť niektoré 

udalosti v pseudo-dimenziách, na základe toho istého faktora budete schopní mať 

určitú obmedzenú schopnosť vidieť niečo aj z ostatných dimenzií. Pseudo-

tvorcovia však tento vedľajší účinok nepovažovali za vedľajší účinok, pretože boli 

schopní ľudí tej doby presvedčiť, že nech vidia kohokoľvek, bez ohľadu na jeho/jej 

charakter, je z úplne rovnakej dimenzie, len s iným cieľom na mysli. Okrem toho, 

potrebovali toto usporiadanie na to, aby sa mohli pokúsiť nakloniť si členov Môjho 

pozitívneho stavu na svoju stranu. 

Po druhé, pseudo-tvorcovia tej doby boli na základe ich pôvodného spojenia s 

pozitívnym stavom schopní dlhé časové obdobie (až do Môjho inkarnovania sa na 

planétu Nula) zachovávať to spojenie, poskytujúc tak akýsi most do pozitívneho 

stavu, aby sa niektorí z jeho obyvateľov mohli ľuďom objaviť, aby videli, čo sa 

medzi ľuďmi deje a ako pseudo-tvorcovia pokročili so svojím cieľom a zámerom. 

Preto sa pomocou a prostredníctvom pseudo-tvorcov nereálnosť a ilúzia pseudo-

bytia a pseudo-existencie ich pseudo-svetov pre ten moment stala pre niektorých 

vybraných členov pozitívneho stavu reálnou. 

Po tretie, ako si pamätáte, vždy vo vašom pseudo-svete a v Zóne Vymiestnenia 

udržiavam Svojich zvláštnych agentov, ktorých špeciálnou rolou bolo to, aby 

pôsobili nielen ako most prekladu, ale v tej jednotlivej dobe aj ako prostriedky, 

pomocou ktorých niektorí členovia pozitívneho stavu mohli zostúpiť dolu a urobiť 

všetko, čo bolo nutné urobiť v Mojich službách. 

Po štvrté, v Starej Škole existovalo oddelenie, ktoré sa špecializovalo na cvičenie 

niektorých starostlivo vybraných členov pozitívneho stavu, aby boli schopní vidieť, 

počuť, vnímať a zapojiť sa do vášho pseudo-sveta a pseudo-svetov Zóny 

Vymiestnenia, akoby tie pseudo-svety boli reálne a vnímateľné zmyslami, aby 
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zaistili nutnú rovnováhu medzi silami pozitívneho stavu a silami negatívneho 

stavu. Toto cvičenie zabezpečovali členovia pôvodnej skupiny sentientných entít, z 

ktorých vznikla skupina pseudo-tvorcov. 

A po piate, ako si pamätáte, v tejto veci sa používal špeciálny typ intermediárneho 

sveta, ktorý bol prechodným a tréningovým územím pre všetkých tých, ktorí sa 

chystali inkarnovať na planétu Nula ako z pozitívneho stavu, tak aj z negatívneho 

stavu, a rovnako aj pre vlastných ľudí. Pretože ten intermediárny svet bol v určitom 

príbuzenstve s planétou Nula, fungoval ako istý typ mediátora medzi nimi 

všetkými. Pomocou neho bolo možné vnímať pseudo-realitu a ilúzie vašej planéty 

a všetkých svetov Zóny Vymiestnenia ako reálne a hmatateľné. Všetky tieto 

činitele v tej dobe slúžili na vyváženie negatívneho stavu voči pozitívnemu stavu. 

V súčasnosti je situácia po všetkých stránkach úplne iná. Toto je ale iná téma, ktorá 

sa netýka súčasnej diskusie. Okrem toho, je pre inú dobu, nie pre terajšok. Preto by 

Som odporúčal, aby sme pre dnešok skončili a pokračovali v našich dialógoch 

niekedy inokedy. 

Peter: Ďakujem Ti veľmi pekne za toto prehľadné vysvetlenie a zjavenie. 

Pán Ježiš Kristus: Rado sa stalo, Peter. Choď v pokoji a maj sa dobre. 
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Stý Dialóg 
 

30 – 31. augusta 1999 

 

Peter: Nuž, sme tu, zaznamenávajúc Stý Dialóg. Vyzerá to ako akési jubileum. Z 

typického ľudského hľadiska by to bol dôvod na oslavu. Má toto číslo nejaký 

význam z Tvojho hľadiska a z hľadiska Tvojho pozitívneho stavu a všetkých 

prítomných? Alebo je toto číslo ako ktorékoľvek iné číslo a my by sme mu nemali 

pripisovať nič zvláštne alebo významné? 

Pán Ježiš Kristus: V skutočnosti, Peter, tu na našej úrovni túto udalosť práve 

oslavujeme. A dokonca i keď v pravom ľudskom zmysle nie je v porovnaní s 

akýmkoľvek iným číslom na tomto čísle nič zvláštne, z duchovného hľadiska v 

tomto jednotlivom prípade predsa len zvestuje niečo dôležité. 

Dôležitosť tejto udalosti vám bude ťažké tlmočiť vašimi ľudskými slovami. Len 

intuitívne budete vedieť, že sa od tohto dňa, zaznamenávaním tohto jednotlivého 

Dialógu, zakladá niečo viac než len míľnik. V duchovnom zmysle sa niečo 

završuje a uzatvára a prebieha proces zrodu alebo počiatku niečoho nového a 

odlišného. 

Táto udalosť si od vás všetkých všade v bytí a existencii, v pseudo-bytí a pseudo-

existencii a na planéte Nula bude vyžadovať, aby ste sa pripravili na odlišnú 

úroveň chápania všetkých duchovných pojmov, a zvlášť a hlavne Mojej Novej 

Prirodzenosti. 

Predovšetkým, nech je zjavené, že súčasný časový cyklus, v ktorom žijete a 

fungujete a ktorého špecifickosť je určovaná tým, že počas neho existuje a odvíja 

sa negatívny stav a ľudstvo, sa blíži k záveru. Ako dlho trvá proces a odvíjanie sa 

tohto časového cyklu? Keď to počítate v ľudskej časomiere, potom existencia Zóny 

Vymiestnenia trvá približne 20 – 30 miliárd rokov. Pokiaľ ide o planétu Nula, jej 

vek je kratší, ale jej existencia je ešte stále niekoľko miliárd rokov. Nuž, toto hneď 

nutne neznamená, že ľudstvo, čo sa týka jeho súčasného stavu a kondície, existuje 

také isté časové obdobie. Jeho existenciu by bolo možné počítať na niekoľko 

miliónov rokov. Nezabúdajte, že z hľadiska časopriestorového kontinua trvalo 

dlho, kým sa odohral proces aktivácie negatívneho stavu, jeho plné nastolenie a 

následná fabrikácia typických ľudí. Naše počítanie v tomto ohľade sa však začína 

od momentu, keď kvôli založeniu Zóny Vymiestnenia došlo k oddeleniu 

poriadneho kusiska hmoty z celkového objemu hmoty. Preto by sa skutočná doba 

počiatku tohto časového cyklu alebo takzvanej fabrikácie Zóny Vymiestnenia a 

všetkého, čo sa toho týka, ako aj fabrikácie typických ľudí veľmi líšila od bežného 

vedeckého predpokladu, kedy váš vesmír (z našej perspektívy antivesmír) začal 

svoj pseudo-život. Takže nehľadajte nijaké potvrdenie alebo zhodu medzi tým, čo 

vám v tomto ohľade hovoria vaši vedci-astronómovia, a tým, čo sa vám oznamuje 

v tomto Dialógu. 
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Nuž, v porovnaní s ostatnými časovými cyklami, ktoré by mohli trvať až päť 

triliónov rokov, 20 – 30 miliárd rokov vyzerá ako nič. Keď v tomto zmysle 

hovoríme o uzavretí tohto časového cyklu, alebo že sme na prahu jeho konca, 

používame astronomické časové miery, a nie miery doby trvania typického 

ľudského života, ktorý sa počíta na desaťročia. Takže posledných niekoľko tisíc 

rokov, či dokonca pár miliónov rokov, ktoré by tento časový cyklus ešte stále 

mohol, ale aj nemusel trvať, vyzerá v porovnaní s mnohými miliardami rokov, 

ktoré trvá, ako veľmi krátke časové obdobie. Samozrejme, všetko toto počítanie je 

aplikovateľné len a len na priestorovo-časové kontinuum multivesmíru, a nie na 

ostatné, bezčasové a bezpriestorové dimenzie. Okrem toho, s planétou Nula a s jej 

postavením, a teda s ľudstvom vo všeobecnosti je situácia v tomto ohľade trochu 

iná. Ako si pamätáš z Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista, v kapitolách 17 a 21 

tej knihy bolo naznačené, že planéta Nula bola umiestnená na mieste, ktoré nie je 

žiadnym miestom, a v čase, ktorý nie je žiadnym časom. Jej umiestnenie je také, že 

na základe toho divného a otrasného umiestnenia skresľuje možnosť vnímania 

pravého času a pravého miesta-priestoru. 

Čo vám táto situácia s planétou Nula a s ľudstvom hovorí? Hovorí vám, že 

akékoľvek časopriestorové označenie bude v ľudskom chápaní a ponímaní 

časopriestorových kategórií úplne pomýlené, a teda nebude odzrkadľovať pravé 

plynutie času a pravé postavenie v priestore. To, čo ľudia majú, je ilúziou a zdaním 

času a priestoru, a nie ich pravým vnímaním — aké sú, čo sa týka ich povahy a 

charakteristických čŕt, vyskytujúcich sa v ríši časopriestorového kontinua alebo v 

pravom fyzickom multivesmíre. 

Preto je pre ľudí veľmi ťažké pochopiť, o čo všetko ide pri skutočnom čase a 

mieste-priestore. Keď hovoríme v tomto ohľade o ukončení alebo uzavretí tohto 

časového cyklu, nepoužívame časopriestorové miery tak, ako ich chápu a 

používajú ľudia. Pre nás, v našom ponímaní týchto kategórií, je čas, ktorý je 

určený, alebo čas, ktorý zostáva existencii Zóny Vymiestnenia a planéty Nula, 

alebo, aby Som bol presnejší, čas, ktorý zostáva pseudo-bytiu a pseudo-existencii 

negatívneho stavu a ľudstva v jeho súčasnom položení, veľmi krátky, počítaný 

takmer na dni alebo týždne. Keď však aplikujete ten istý čas na jeho ľudské 

ponímanie alebo na tú časť časového cyklu, ktorá je určená negatívnemu stavu, a 

obzvlášť planéte Nula a ľuďom, v ich pseudo-čase by sa tieto dni alebo týždne 

mohli rovnať niekoľkým tisícom alebo dokonca miliónom rokov. 

Samozrejme, bez ohľadu na to, akým spôsobom sa pozeráte na túto záležitosť 

ukončenia alebo uzavretia tohto časového cyklu, či už z našej pozície počítania 

času, alebo z typickej ľudskej pozície pseudo-počítania času, napriek tomu je to 

posledná fáza existencie tohto časového cyklu. Koniec koncov, aj keď si zoberiete 

ľudské ponímanie ich vlastného pseudo-času, niekoľko tisíc, či dokonca niekoľko 

miliónov rokov je v porovnaní s pseudo-časom, počas ktorého pseudo-je a pseudo-

existuje negatívny stav a všetko, čo sa ho týka, skutočne ako pár dní či týždňov. 
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Nečakajte teda nijaké drastické alebo bezprostredné ukončenie tohto časového 

cyklu. Na druhej strane, pretože pre ľudí je nepredstaviteľné pochopiť nejaké pravé 

vnímanie skutočného času a skutočného priestoru, môžete tiež povedať, že tie 

tisícky rokov či dokonca milióny rokov by sa skutočne mohli rovnať niekoľkým 

mesiacom alebo pár ľudským rokom. V tomto ohľade môžete skutočne povedať, že 

toto ukončenie sa môže odohrať buď na počiatku budúceho tisícročia alebo počas 

budúceho tisícročia, alebo na druhej strane o niekoľko miliónov rokov. Takto 

skresľujúce a skreslené sú ľudské časopriestorové miery. Toto je odzrkadlením 

ilúzií a zdaní ich časopriestorovej kategorizácie. Pretože je to pre ľudí len ilúzia a 

zdanie, diskutované ukončenie tohto časového cyklu by sa mohlo odohrať buď o 

pár dní, mesiacov či rokov, alebo o mnoho miliónov rokov. Nech sa na to pozeráte 

akokoľvek, ich počítanie času je stále len ilúziou a zdaním faktu, že to bude tak. 

Čo sa však nás týka, na všetkých frontoch robíme prípravy na ukončenie a 

uzavretie tohto časového cyklu. Odo dneška, od zaznamenania tohto jednotlivého 

Dialógu, je tento proces finálnej fázy a ukončovania tohto časového cyklu uvedený 

do pohybu. Toto je dôvod, prečo bolo na začiatku tohto Dialógu uvedené, že 

odzrkadľuje a reprezentuje viac než len míľnik. Na tejto križovatke všetkých 

udalostí, odohrávajúcich sa na všetkých miestach a vo všetkých časoch v ostatných 

dimenziách v rámci súčasného stále pokračujúceho posunu, môžete povedať, že 

toto je jedna z najdôležitejších udalostí, aké boli v procese svojho výskytu počas 

tohto časového cyklu. Doposiaľ sa neudialo nič tak dôležité, ako to, čo sa odohráva 

práve teraz. A toto je dôvod, prečo oslavujeme túto udalosť v duchovnom svete a v 

mnohých ďalších dimenziách Môjho Stvorenia a jeho multivesmíru. Takže v 

podstate aj vy môžete oslavovať, aj keď pre ľudskú časť vašej mysle je ťažké alebo 

takmer nemožné pochopiť alebo porozumieť, čo sa v tomto ohľade skutočne 

odohráva. 

Nuž, keď hovoríme o ukončení alebo uzavretí tohto časového cyklu, hovoríme o 

jeho globálnom umiestnení a fungovaní. Ako si pamätáte z Deväťdesiateho 

Ôsmeho Dialógu, každý časový cyklus je riadený duchovnou zložkou, ktorú 

progresívnym spôsobom uvoľňujem zo Svojej Absolútnej Prirodzenosti. Okrem 

toho, ako si z toho Dialógu pamätáte, táto duchovná zložka je rozložená na toľko 

subkomponentov, aspektov a prvkov, koľko je vesmírov, galaxií, slnečných sústav, 

planét, krajín, národov, spoločností a jednotlivých sentientných jedincov. Preto, 

keď hovoríme o ukončení alebo uzavretí tohto časového cyklu, tento faktor je 

nutné aplikovať zoširoka. To znamená, že čo sa týka globálnosti jeho ukončenia, v 

tomto časovom cykle sa nachádza veľa rozličných časových faktorov, 

prispôsobených každému jednému subkomponentu, aspektu a prvku, ktoré si 

vyžadujú svoje uzavretie alebo ukončenie ako prvé, aby sa tým vyvolalo konečné 

uzavretie alebo ukončenie globálneho časového cyklu ako celku. Tento faktor 

načasovania ukončenia alebo uzavretia bude prispôsobený dĺžke života prideleného 

každej entite a dotyčnému sentientnému jedincovi. Takže najkratší časový faktor sa 

bude, samozrejme, vzťahovať na jediného jedinca alebo jedincov. Pre nich, videné 
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z hľadiska ich vlastného subjektívneho času, bude toto ukončenie alebo uzavretie 

oveľa skoršie, než pre ich príslušnú komunitu, spoločnosť, národ, krajinu, planétu, 

slnečnú sústavu, galaxiu, vesmír, multivesmír alebo celé Stvorenie vo všetkých 

jeho manifestáciách. 

Ako vidíte z tohto opisu, z hľadiska časopriestorovej pozície existuje postupné 

pokračovanie udalosti diskutovaného uzavretia alebo ukončenia. Postupuje od 

najkratšieho času, potrebného, aby sa to stalo, ktorý sa odráža v životoch všetkých 

jedincov v bytí a existencii a pseudo-bytí a pseudo-existencii, k najdlhšiemu času, 

ktorý sa odráža v živote Môjho Stvorenia. Na planéte Nula sa také udalosti 

odzrkadľujú v masívnom odvolávaní ľudí z ich sveta a v ich umiestňovaní niekde 

inde, do inej pozície a do stavu pripravenosti pre globálne uzavretie tohto časového 

cyklu. 

Úplne prvé znamenie takého uzavretia alebo ukončenia v planetárnom a 

individuálnom meradle sa vyskytlo napríklad počas mohutného zemetrasenia, ku 

ktorému došlo v Turecku. Počet obetí toho zemetrasenia mnohonásobne prevyšuje 

akékoľvek iné zemetrasenie, ku ktorému došlo v tomto jednotlivom storočí. Áno, 

bolo jedno, ktoré malo za následok oveľa väčší počet obetí. Odohralo sa v Číne. To 

zemetrasenie sa ale odohralo v inom storočí, a okrem toho malo úplne inú 

konotáciu a význam. Takže okrem toho, čo vám bolo naznačené predtým, prečo k 

zemetraseniu v Turecku vôbec došlo, má ešte aj úplne inú konotáciu a význam než 

všetky ostatné zemetrasenia alebo podobné katastrofy na vašej planéte, ktoré sa 

odohrávali počas súčasného storočia. Jeho výskyt môžete ponímať ako úplne prvé 

znamenie zvestujúce uzavretie alebo ukončenie tohto časového cyklu, a v rámci 

toho aj uzavretie alebo ukončenie typického ľudského života vo všetkých jeho 

negatívnych aspektoch. 

Existuje však priama súvislosť medzi tým, čo bolo povedané o zemetrasení v 

Turecku v jednom z predošlých Dialógov, a jeho aktuálne zjaveným významom. 

Ako bolo naznačené predtým, to zemetrasenie bolo prostriedkom odplaty 

renegátov voči pseudo-tvorcom. Zúrivosť a násilie, ktoré prejavili renegáti na tejto 

križovatke svojich pseudo-aktivít, je tiež reakciou na uzatváranie alebo 

ukončovanie ich vlastného individualizovaného a zosobneného časového cyklu, 

ako aj ich vlastných pseudo-dimenzií, nachádzajúcich sa v Zóne Vymiestnenia. Vo 

svojej nepredstaviteľnej zúrivosti vynakladajú mohutné úsilie, aby zabránili, aby 

došlo k tomuto uzavretiu alebo ukončeniu. V tejto ich snahe je paradox. Tento 

paradox sa odráža vo fakte, že čím sú zúrivejší a násilnejší, čím väčšiu snahu 

vynakladajú pri pokuse zastaviť odtikávanie hodín v tomto ohľade; samotným 

týmto momentom urýchľujú z pozície svojich vlastných časových faktorov, z 

pozície svojho vlastného osobného časového cyklu a časového cyklu ich vlastných 

pseudo-dimenzií, uskutočnenie tohto uzavretia alebo ukončenia. 

Takže odteraz, presne od tohto momentu, bude všetko tejto povahy, čo sa bude 

odohrávať na vašej planéte, výsledkom tohto uzatvárania alebo ukončovania. Preto 
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sa vám ako Mojim predstaviteľom odporúča, aby ste hodnotili všetky také udalosti 

z pozície tohto uzatvárania alebo ukončovania. 

Čo skutočne znamená a naznačuje celé toto rozprávanie o uzatváraní alebo 

ukončovaní? Ako vieš, každý časový cyklus je nažive, žije, funguje a je riadený 

duchovnou zložkou uvoľnenou za tým účelom z Mojej Absolútnej Prirodzenosti. 

Ak hovoríme o tomto uzavretí alebo ukončení, v skutočnosti hovoríme o dotyčnej 

duchovnej zložke, ktorá sa v súčasnosti nachádza v bode, kedy je celý jej obsah, 

ako aj všetky jej subkomponenty, aspekty a prvky na prahu ich úplného 

absorbovania, zvnútornenia, externalizovania, manifestácie, asimilácie a úplného 

využitia všetkými a všetkým, kto/čo je zapojený do života tohto časového cyklu. 

Ako vieš, počas tohto časového cyklu sa odohrali, medzi mnohým iným, dve 

najvýznamnejšie udalosti. Prvou bola aktivácia negatívneho stavu, objavenie sa 

Zóny Vymiestnenia, sformovanie rôznych Pekiel, fabrikácia ľudskej rasy a 

nastolenie iného typu života, odlišného od života pozitívneho stavu. Druhou 

najdôležitejšou vecou bolo Moje inkarnovanie sa na planétu Nula do ľudského 

života, cez ňu do všetkých regiónov Zóny Vymiestnenia a všetkých jej Pekiel, a 

hlavne získanie Mojej Novej Prirodzenosti a ustanovenie novej formy vzťahov 

medzi Absolútnym — Mnou, a relatívnym — všetkými v Mojom Stvorení a 

pseudo-stvorení, pomocou toho, čo je obsiahnuté v troch najvýznamnejších slovách 

— Pán Ježiš Kristus. Tieto dve udalosti boli určené povahou, charakterom a 

obsahom uvoľnenej duchovnej zložky, ktorá riadi súčasný časový cyklus. 

Kvôli týmto dvom udalostiam, ktoré určili celú povahu súčasného časového cyklu, 

v podstate ony sú terčom hlbokých zmien. Po prvé, v procese tohto uzatvárania 

alebo ukončovania bude negatívny stav vo všetkých jeho aspektoch eliminovaný, a 

teda už viac nebude. Po druhé, negatívny aspekt typickej ľudskej prirodzenosti 

bude tiež eliminovaný a tiež už viac nebude. A po tretie, chápanie toho, aká je 

vlastne Moja Pravá Nová Prirodzenosť, tiež podstúpi značné zmeny. 

Ako vieš, akákoľvek taká udalosť, ako je uzavretie alebo ukončenie akéhokoľvek 

časového cyklu, a najmä súčasného, sa nemôže odohrať v okamihu. Uzavrieť alebo 

ukončiť jeden a potom začať okamžite s druhým, nie je možné. Prudký záver alebo 

ukončenie a náhly začiatok niečoho úplne iného, čo do toho momentu nebolo a 

neexistovalo, by mohlo v relatívnej kondícii všetkých v Mojom Stvorení a jeho 

multivesmíre spôsobiť všetkým účastníkom súčasného časového cyklu osudný šok. 

Aby sa vyhlo takému fatálnemu šoku, najskôr je zavedená prechodná perióda od 

jedného časového cyklu k druhému. Počas tejto prechodnej periódy sú všetci 

postupne a pomaly vystavovaní všetkým novým subkomponentom, aspektom a 

prvkom novej prichádzajúcej globálnej duchovnej zložky, ktorá bude riadiť 

nastávajúci časový cyklus, aby sa každý prispôsobil a zosúladil s úplne novými 

požiadavkami duchovnej reality, ktorá bude poskytovať celému Stvoreniu a jeho 

multivesmíru nový obsah, formu, význam a chápanie života a žitia. 



Dialóg 100 

- 795 - 

Ako teda vidíte, každému novému časovému cyklu predchádza prechodná perióda. 

V tejto perióde sú niektoré staré pojmy a formy žitia dočasne ponechané, a potom, 

ako je každý vzdelávaný ohľadne chápania a spôsobu aplikácie všetkého nového, 

čo prichádza, tieto staré pojmy, formy a kondície života a žitia sú postupne 

nahrádzané novými. Keď sú všetky staré zložky a formy odstránené a nové sú 

pochopené a prijaté, vtedy a len vtedy začína ďalší časový cyklus. 

Toto všetko sa uskutočňuje prostredníctvom vopred prichádzajúcich energií, ktoré 

sú vyžiarené zo všetkého nového, čo vzniká a začína existovať. Ako vieš, 

akúkoľvek udalosť vôbec, než úplne nastane, predchádzajú jej energie, ktoré sú 

vyžarované a vylučované z obsahu dotyčnej udalosti. Podľa fyzikálnych pojmov sa 

vyžarovaná a vylučovaná energia šíri oveľa rýchlejšie než samotné jadro, z ktorého 

tá energia pochádza. Preto môžete už z tých energií usúdiť alebo z nich do určitej 

miery vyčítať povahu toho, čo nastane. 

V súčasnosti vstupujete do novej fázy pokračujúceho posunu, v ktorej bude cítiť 

prvý príval týchto vopred prichádzajúcich energií a ktorá zvestuje udalosť 

uzatvárania alebo ukončovania všetkého starého a zavedeného v rámci tohto 

časového cyklu a príchod niečoho nového a úplne odlišného, čo nebolo nikdy 

predtým zažité. Prvá vlna týchto energií sa týka výlučne záveru alebo konca 

všetkého starého a vžitého. Ich druhá vlna sa týka charakteru novo zavádzanej 

prechodnej periódy, ktorá predchádza nástupu nového časového cyklu. A tretia 

vlna týchto energií sa týka výlučne povahy novej duchovnej zložky uvoľnenej z 

Absolútneho Stavu, Kondície a Procesu Mojej Novej Prirodzenosti. Vnútri tejto 

tretej vlny zmienených energií je zapustený zvláštny typ odlišnej energie, ktorá 

obsahuje niečo úplne nové, týkajúce sa Mojej Absolútnej Novej Prirodzenosti. 

Týka sa to dvoch úrovní zmien: Jednou úrovňou je nová forma vzťahu, ktorý bude 

nadviazaný a ku ktorému bude dochádzať medzi Absolútnym — Mnou, a 

relatívnym — všetkými sentientnými entitami. Druhá úroveň sa týka dynamiky 

zmien vnútri Mojej Novej Prirodzenosti vo vzťahu k tomu, ako Ju chápu relatívne 

sentientné entity. 

Toto vyhlásenie o dynamike zmien vnútri Mojej Vlastnej Novej Prirodzenosti 

musíte chápať prostredníctvom faktora Môjho dobrovoľného prispôsobenia sa 

potrebám Môjho Stvorenia a jeho multivesmíru a potrebám všetkých relatívnych 

sentientných entít. Ako viete, nikto nie je schopný obsahovať alebo prijať do seba 

Absolútnosť Mojej Prirodzenosti v jej úplnosti. Filozoficky povedané, a toto bude 

ťažké pochopiť, vnútri Môjho Absolútneho Stavu, Kondície a Procesu sú všetky 

zmeny Mojej Prirodzenosti a dynamika tých zmien večne prítomné diskrétnym, 

simultánnym, bezčasovým a bezpriestorovým spôsobom. V tom zmysle, a len v 

tom zmysle, môžete povedať, že Ja sa nikdy nemením, pretože všetky Moje zmeny 

sú večne prítomné vo Mne v každom čase a nie-čase. Tento spôsob Môjho 

fungovania je však pre relatívne sentientné entity nepredstaviteľný a 

nepochopiteľný. Aby Som napravil túto situáciu, z pozície relatívnych stavov a 

procesov, ako aj z pozície časopriestorom viazanej časti Môjho Stvorenia a jeho 
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multivesmíru bolo nutné premietnuť také zmeny priebežným alebo postupným 

spôsobom. 

Z toho dôvodu Som potreboval zostúpiť k tej časti Môjho Stvorenia a jeho 

multivesmíru, ktorá je časopriestorovo viazaná, a zaodieť Sa ich spôsobom 

vnímania reality a prijať ich postupné plynutie času. Týmto faktorom Som bol a 

Som schopný preniesť k nim Svoje nekonečné progresívne zmeny ich spôsobom 

vnímania, chápania a ponímania, aby nielenže mohli so Mnou nadviazať vzťah zo 

svojej vlastnej pozície, ale aby tiež mali základ pre svoje vlastné progresívne 

zmeny vo všetkých aspektoch svojich životov. 

Tento faktor sa týka aj všetkých Mojich sentientných entít, ktoré sa nachádzajú 

v nie-objektívnom čase a priestore. Ako vám bolo povedané predtým, žijú vo 

svojom vlastnom subjektívnom čase a priestore. Z pozície svojho vlastného 

subjektívneho času a priestoru chápu vo svojom vnútri Moje zmeny ako 

progresívny, postupný tok takmer takým istým spôsobom ako Moje sentientné 

entity nachádzajúce sa v časopriestorovom kontinuu. Preto hovoríme ,takmer‘, lebo 

v porovnaní s ostatnými si objektívne plne uvedomujú subjektívnosť svojho 

vnímania, ktoré neodzrkadľuje objektívnosť pravej reality Mojej Prirodzenosti. 

Uvedomujú si tiež však, že bez tohto subjektívneho pocitu a vnímania by nemali 

nijakú bázu a základ, na ktorom by sa mohol odohrávať ich vlastný duchovný 

pokrok. V tom prípade by boli naveky uväznení v jednom obmedzenom a 

obmedzujúcom moduse vnímania, chápania, ponímania a prijímania Mojej Novej 

Prirodzenosti a toho, čo obsahuje, fakticky si brániac v akomkoľvek ďalšom 

pokroku. Táto nepriaznivá situácia nielenže by bránila akejkoľvek možnosti 

manifestácie ich vlastných tvorivých snáh a pohnútkam pokračovať ďalej, ale 

fakticky by ich to dostalo doprostred negatívneho stavu, ktorý je založený na 

takých stagnujúcich, limitujúcich a obmedzujúcich podmienkach. V tom prípade 

by negatívny stav musel zostať naveky a súčasný časový cyklus by tiež nemohol 

byť naveky uzavretý alebo ukončený. 

Ako z tohto zjaveného faktora vidíte, akýkoľvek pokrok je uskutočňovaný 

zmenami v Mojej Vlastnej Prirodzenosti a tým, ako sa tie zmeny premietajú do 

životov všetkých sentientných entít. Okrem toho, aj keď negatívny stav ako celok a 

mnohí z jeho ľudských poskokov popierajú, že majú niečo spoločné so Mnou alebo 

s Mojím pozitívnym stavom, vo svojej vlastnej pseudo-realite sú schopní fungovať 

len kvôli tým zmenám, ktoré boli uvoľnené počas dejín tohto časového cyklu, ako 

aj vo všetkých predchádzajúcich časových cykloch. Tie zmeny zásobujú 

pohonnými látkami život všetkých a všetkého, nech sa nachádzajú kdekoľvek a v 

ktorejkoľvek dobe. 

V súčasnosti je ku všetkým v bytí a existencii a pseudo-bytí a pseudo-existencii 

prenášaný úplne prvý náznak prívalu novej energie. Táto energia je vyžarovaná a 

vylučovaná z jadra novej duchovnej zložky, ktorá je pripravovaná na svoje 

uvoľnenie do Môjho Stvorenia a jeho multivesmíru. Ako táto energia začne na 
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všetkých a na všetko vplývať, pripraví ich na začiatok prechodnej periódy. Z 

pozície časopriestorového kontinua a z pozície ľudí na planéte Nula môže byť čas, 

potrebný na to, aby bola táto energia vnímaná a pociťovaná, a čas potrebný na 

zavedenie prechodnej periódy, vnímaný ako veľa rokov, alebo dokonca tisícročí. 

Než sa však táto energia objaví a vykoná prípravnú prácu, aby sa odohrala táto 

prechodná perióda, časť z nej je venovaná procesu uzavretia alebo ukončenia 

všetkého, čo sa týka negatívneho stavu, ľudského života a tohto časového cyklu vo 

všeobecnosti. Ešte raz, proces tohto uzatvorenia alebo ukončenia môže podľa 

ľudského ponímania času trvať mnoho rokov, alebo dokonca tisícročí. Mohol by 

však tiež trvať len pár mesiacov alebo pár rokov, keby všetci zainteresovaní učinili 

voľby urýchliť tento proces a dospieť do tohto záveru alebo konca oveľa skôr, než 

by to bolo obsiahnuté v energii dostupnej za tým účelom. 

Povaha tej energie a jej schopnosť dosiahnuť tento cieľ je taká, že umožňuje, aby si 

uskutočnenie tohto procesu vyžiadalo buď minimálny, alebo maximálny čas, alebo 

nejaký čas medzi tým, prispôsobený a zosúladený s faktorom volieb všetkých 

zaangažovaných. Vo vlastnostiach tejto energie je však zakódovaný faktor 

minimálneho času a faktor maximálneho času. To znamená, že tento proces 

nemôže byť zavŕšený skôr, než uplynie minimálny čas potrebný na toto zavŕšenie; 

ale tiež nemôže presiahnuť svoj maximálny čas. Toto všetko sa musí odohrať 

medzi týmito dvoma pólmi vyžarovania zmienenej energie. Ako teda z tohto 

momentu vidíte, všetkým je daný dostatok času a energie, aby učinili vhodné 

voľby a uskutočnili čokoľvek, čo každý potrebuje uskutočniť v rámci tohto 

časového cyklu. Toto je jeden z mnohých dôvodov, prečo nemôže byť s presným 

dátumom predpovedané, kedy bude uzavretie alebo ukončenie tohto časového 

cyklu zavŕšené; kedy začne prechodná perióda a ako dlho bude trvať; a kedy bude 

zahájený nový časový cyklus. 

V procese tohto uvoľňovania, ako je energia, ktorá ho predchádza, zaregistrovaná v 

Mojom Stvorení a jeho multivesmíre a ako preniká do povedomia sentientných 

myslí, nesie so sebou nanajvýš dôležité posolstvo pre nich všetkých. Tým 

posolstvom je, že do centra pozornosti bude prichádzať nové, odlišné a vyššie 

ponímanie Mojej Novej Prirodzenosti a jej obsahu a ako ju bude potrebné chápať, 

prijímať a aplikovať v životoch každého — ako integrálna súčasť čoskoro 

uvoľnenej (v bezčasovom zmysle) veľmi dôležitej duchovnej zložky zo Mňa, ktorá 

bude tvarovať, formovať a dávať život nasledujúcemu časovému cyklu, v ktorom 

nebude existovať nijaké miesto pre nič z negatívneho stavu a z negatívnych 

aspektov ľudskej prirodzenosti, aby to sužovalo tok jeho duchovného pokroku. 

Toto posolstvo pripraví vedomie každého na prijatie faktu, že hoci všetko, čo súvisí 

s Mojou Novou Prirodzenosťou, čo bolo všetkým k dispozícii do toho momentu, je 

pravdivé, správne a náležité, napriek tomu je to len veľmi malá časť celku toho, čo 

Moja Nová Prirodzenosť skutočne obsahuje a z čoho skutočne pozostáva alebo čím 

skutočne je. 
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V Zóne Vymiestnenia a na planéte Nula je situácia trochu iná. Nikto medzi nimi 

nie je sám osebe a sám od seba schopný pochopiť alebo vyčítať z vopred 

prichádzajúcich energií toto posolstvo a čo obsahuje. Vy ako Moji praví 

predstavitelia ste informovaní o tomto fakte prostredníctvom tohto Dialógu. Vaším 

problémom a problémom všetkých obyvateľov Zóny Vymiestnenia a ľudí je to, že 

nikto z vás alebo z nich nie je schopný zistiť príval zmienenej energie svojou 

vonkajšou alebo vedomou mysľou. Pretože je vo vašom svete a v celej Zóne 

Vymiestnenia všetko externalizované, jediné, čo môžu oni a ľudia zistiť, je to, čo je 

vonkajšej povahy. Avšak táto energia a to, čo obsahuje, pramení zo stavu čistého 

vnútrajška — z Absolútneho Stavu Môjho Absolútneho Vnútrajška alebo Vnútra. 

Preto to môže byť zaregistrované a možno to zistiť len stavom vnútrajška každého 

alebo jeho/jej vnútrom a z tej pozície to môže byť následne prenesené do vedomej 

mysle a do stavu vonkajška. 

Aby nebol nikto v negatívnom stave pripravený o tieto fakty a aby aj im bolo dané 

k dispozícii toto posolstvo a to, čo znamená, vyjadrujem alebo zjavujem tieto fakty 

v tomto Dialógu pomocou vonkajších slov, ktoré sú zapísané v ľudskom jazyku a 

ktoré budú čítať v prvom rade Moji predstavitelia. Ako si pamätáte, ako budete 

čítať tento jednotlivý Dialóg a ako ste čítali všetky predošlé Dialógy, keď ich čítate 

a keď ste ich čítali s plným zaangažovaním všetkých aspektov vašej mysle, a keď 

ste mali na pamäti Moju prítomnosť vo svojej mysli, alebo keď ste sa sústredili na 

Moju prítomnosť pri vás počas tohto čítania, vami čítané slová boli, sú a budú 

počuť Mojím hlasom v mysliach tých v negatívnom stave, ktorí sú vám za tým 

účelom pridelení. Ako vám bolo povedané, pri každom novom čítaní týchto 

Dialógov je vám pridelená iná skupina negatívnych entít, aby toto posolstvo mohli 

počuť toľkí, koľkí len môžu. 

Ako je počas tohto čítania toto posolstvo a to, čo obsahuje, prijímané negatívnymi 

entitami, ktoré sú vám pridelené, vniká to do ich mysle a aktivuje otvorenie dverí k 

ich vnútrajšku, dverí, ktoré boli do toho momentu pevne zatvorené; a to posolstvo 

sa v nich registruje a zakoreňuje, aby ho pochopili a oznámili všetkým ostatným vo 

svojej blízkosti. Dôležitosť toho posolstva je im natoľko zrejmá, že po jeho prijatí a 

začlenení do vnútornej svätyne svojej mysle budú veľmi dychtiť po jeho zdieľaní 

so všetkými ostatnými. Takto sa toto posolstvo rozšíri po všetkých Peklách a po 

celej Zóne Vymiestnenia. Toto posolstvo o tej energii teda aj ich pripraví na 

uzavretie alebo ukončenie ich vlastného individualizovaného a zosobneného 

časového cyklu a lokálneho časového cyklu ich vlastného Pekla, ako aj Zóny 

Vymiestnenia. A nielen to, ale vďaka uvedomeniu si, aká je a bude Moja Nová 

Prirodzenosť, budú po prvýkrát schopní poznať, chápať, poňať a zistiť pravdu o 

Mojej Pravej Prirodzenosti, o tom, Kto som a aký bol účel Môjho inkarnovania sa 

na planétu Nula a cez planétu Nula a ľudský život do všetkých ich vlastných 

regiónov. Do tohto momentu verili ohľadom všetkých týchto faktov lžiam. 

Z vyššie uvedeného zjavenia je úplne jasné, aká dôležitá je vaša rola ako Mojich 

pravých predstaviteľov a ako je pre vás dôležité, aby ste tieto Dialógy, ako aj 
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všetky ostatné zdroje Môjho Nového Zjavenia študovali na nepretržitom základe a 

aby ste začlenili ich obsah do svojho života, zvnútornením si ich prostredníctvom 

všetkých aspektov svojej mysle a prostredníctvom svojho správania. Ako vidíte z 

vyššie uvedených faktov, nerobíte to len pre seba, ale hlavne pre všetkých 

ostatných, ktorí majú prístup k týmto dôležitým informáciám jedine 

prostredníctvom vášho čítania, študovania a žitia alebo praktizovania ich obsahu vo 

svojom každodennom správaní. Takým konaním prispievate k uzavretiu alebo 

ukončeniu tohto časového cyklu a pripravujete mnohých v negatívnom stave na 

prijatie Nových Aspektov Mojej Novej Prirodzenosti a novej, vyššej duchovnej 

zložky, ktorá bude riadiť nastávajúci nový časový cyklus. 

S ľuďmi na planéte Nula je situácia iná. Nanešťastie pre nich, nachádzajú sa v tej 

istej nie-pseudo-dimenzii ako vaše fyzické telá a vaša vonkajšia vedomá myseľ. 

Zdieľate teda s nimi tú istú fyzickú nie-lokalizáciu, ktorá má svoje určité špecifické 

pseudo-pravidlá, ktorými sa musí situácia každého v tomto nie-regióne riadiť, aby 

seba a ostatných pociťovali alebo zažívali ako skutočných a podľa vnímania svojej 

vlastnej mysle naozaj reálnych. Dôvod, prečo tu používame také nezvyčajné 

termíny ako ,nie-pseudo-dimenzia‘, ,pseudo-pravidlá‘, ,nie-lokalizácia‘, ,nie-

región‘, atď., je ten,  ako si pamätáte, že planéta Nula sa nachádza, paradoxne 

povedané, na mieste, ktoré je nie-miestom, v čase, ktorý je nie-časom, v regióne, 

ktorý je nie-regiónom a v lokalite, ktorá je nie-lokalizáciou, a preto má, logicky 

povedané, pravidlá, ktoré sú nie-pravidlami. 

Táto zvláštna situácia s planétou Nula a jej obyvateľmi už vopred zabraňuje 

akémukoľvek vedomému prístupu k čomukoľvek, čo je uvoľňované zo Mňa alebo 

z Môjho pozitívneho stavu. Preto si ľudia vôbec vedome neuvedomujú, že sa deje 

alebo odohráva niečo vyššie opísanej povahy. Dokonca aj vy, ako Moji praví 

predstavitelia, keď čítate tieto Dialógy alebo ktorékoľvek knihy Môjho Nového 

Zjavenia, do ich myslí sa to nedostáva takým istým spôsobom ako do myslí 

všetkých tých, ktorí sú s vami spojení — či už sú z pozitívneho stavu, alebo z 

negatívneho stavu. Ľudia buď potrebujú sami čítať zdroje Môjho Nového Zjavenia, 

alebo vidia odlišný typ vášho vonkajšieho správania alebo hlboké zmeny vo vás, 

ktoré by ich mohli viesť ku skúmaniu dôvodov vašich zmien a následne k získaniu 

túžby dôverne sa oboznámiť s písomnými zdrojmi, ktoré umožnili vaše zmeny a 

navodili vaše súčasné správanie a životný štýl. 

Ako teda vidíte z tejto podivnej situácie s ľuďmi, potrebujú vonkajšie príklady, aby 

sa začali zaujímať o čokoľvek, čo bolo zdrojom tých vonkajších zmien. Tie ich 

môžu priviesť k túžbe čítať Moje Nové Zjavenie — zdroj a motiváciu zmien — a 

následne k stavu ich vnútrajška. Jediným kľúčom pre kohokoľvek z ľudskej rasy 

k jeho/jej vnútru alebo k stavu vnútrajška je v súčasnosti čítanie a prijímanie 

Môjho Nového Zjavenia. Žiadne iné kľúče, spôsoby alebo zdroje už viac 

neexistujú. 
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Ešte raz, vaše správanie, životný štýl, postoj, vzťahy, váš vonkajší zjav a spôsob, 

akým si počínate pri svojich každodenných povinnostiach, a všetko ostatné, čo 

robíte alebo nerobíte, sa stalo rozhodujúcimi prostriedkami, pomocou ktorých sú 

ostatní ľudia, ktorí nemajú žiadny prístup k ničomu, čo sa týka pravých 

duchovných záležitostí alebo posolstva o diskutovanej energii, alebo vás osobne, 

ovplyvňovaní na úrovni ich nevedomej mysle. Takže vaša zodpovednosť je v 

tomto ohľade veľká. 

Dôležitosť posolstva, ktoré prináša diskutovaná vopred prichádzajúca energia 

všetkým všade a v každej dobe, bez ohľadu na prostriedky, nemožno dostatočne 

zdôrazniť. Nezabúdajte, že hlavnou záležitosťou je tu blížiaca sa zmena v Mojej 

Novej Prirodzenosti alebo, aby Som bol zo Svojho hľadiska presnejší, blížiace sa 

uvoľnenie niečoho úplne nového a odlišného v Mojej Novej Prirodzenosti, čo do 

tohto momentu nebolo nikomu k dispozícii. Vždy, keď sa deje niečo tejto veľkosti 

a dôležitosti, hlboko to ovplyvní a zmení každého, všade a v každej dobe. 

Neexistujú nijaké kúty, kde by sa bolo možné schovať pred týmto vplyvom. 

Účelom informácií o tomto fakte je prichystať každého v bytí a existencii a s 

pomocou vás, Mojich pravých predstaviteľov, každého v pseudo-bytí a pseudo-

existencii a na planéte Nula, aby bol v stave pripravenosti zažiť plný dopad tohto 

uvoľnenia, keď príde čas. 

Ako z tohto opisu vidíte, prvým krokom je zažívanie dopadu vopred prichádzajúcej 

energie blížiacich sa zmien, ktorá v sebe nesie posolstvo o blížiacom sa uzavretí 

alebo ukončení tohto časového cyklu, o blížiacom sa zahajovaní prechodnej 

periódy, o blížiacom sa uvoľnení úplne nového aspektu týkajúceho sa Mojej Novej 

Prirodzenosti a o prirodzenosti duchovnej zložky, ktorá bude v platnosti počas 

nasledujúceho časového cyklu. Toto posolstvo funguje ako dôležitá informácia pre 

všetkých, aby im poskytlo dosť času na to, aby sa pripravili pre začatie 

nasledujúceho kroku. Nasledujúci krok pozostáva z inkorporovania a vstrebania 

všetkého, čo je obsiahnuté v tom posolstve, ktoré každého pripravuje na to, aby 

prijal jadro zmien, ktorému predchádzajú jeho vyžarované a vylučované energie. 

Len čo bude každý pripravený, začne sa prechodná fáza. Počas prechodnej periódy 

dôjde k úplnému zvnútorneniu, absorpcii, vstrebaniu a stvárneniu všetkých zmien, 

čo každého pripraví na to, aby vkročil do novo zahájeného časového cyklu. 

Hlavným a najdôležitejším bodom v procese tohto zvnútorňovania je inkorporácia 

a vstrebanie nového aspektu Mojej Novej Prirodzenosti alebo prijatie Jej vyššej 

manifestácie a následná aplikácia a realizácia všetkých dôsledkov, výsledkov a 

následkov tejto Prirodzenosti v osobnom živote každého. 

Ak vezmete do úvahy veľakrát opakovaný faktor, že najdôležitejšou vecou pre 

každého v bytí a existencii je chápanie a prijatie Prirodzenosti Božej — Mojej, 

potom je jasné, že akékoľvek zmeny alebo, aby Som bol presnejší, akékoľvek 

uvoľnenie niečoho nového a odlišného ohľadom Mojej Prirodzenosti dostáva 

každého do pozície jeho/jej vlastných fundamentálnych a hlbokých zmien. Keďže 

Prirodzenosť Božia už viac kvôli tomu uvoľneniu a manifestácii podľa ich 
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vnímania a chápania nie je taká istá, v dôsledku tej nerovnakosti ani oni nemôžu 

byť ďalej takí istí, akí boli pred týmto uvoľnením, a následne sa tiež zmenia, aby sa 

prispôsobili všetkému novému a odlišnému. Toto nové a odlišné pramení z Nového 

a Odlišného v Mojej Vlastnej Prirodzenosti, aplikovaného na všetky relatívne 

bytosti. 

Ako bolo uvedené predtým, v Mojom Absolútnom Stave sú všetky zmeny 

prítomné v ich absolútnej kompletnosti v bezčasovej a bezpriestorovej kondícii. 

Keď sa však aplikujú na relatívne bytosti, ktoré sa nachádzajú buď v subjektívnom, 

alebo v objektívnom časopriestorovom kontinuu, tieto vnímajú akékoľvek 

uvoľnenie niečoho odlišného a nového ako zmenu v Prirodzenosti Božej. Podľa ich 

vnímania sa Boh zmenil a už viac nie je rovnaký; zatiaľ čo skutočnosťou tejto 

situácie je to, že Boh zo Svojej Absolútnej Prirodzenosti uvoľnil niečo, čo do toho 

momentu nebolo k dispozícii. Dôsledkom tohto uvoľnenia je to, že sa zmenilo 

vnímanie a chápanie relatívnych prijímateľov tohto uvoľnenia, a nie 

Samotný/Samotná Boh, ktorý obsahuje naveky všetky Svoje zmeny. Relatívne 

bytosti však nemajú nijaký iný spôsob, ako vnímať a chápať túto udalosť 

uvoľnenia, než ako skutočnú zmenu v Prirodzenosti Božej — Mojej. A takto to má 

byť. 

Takže v podstate vstupujete do tej fázy tohto posunu, ktorá by podľa nášho 

vnímania a chápania jej charakteru mohla byť považovaná za jednu z 

najdôležitejších a najrozhodujúcejších, pretože so sebou prináša prijímanie 

všetkých vyššie zmienených energií, ktoré predchádzajú aktuálnym zmenám a 

uzatvoreniu alebo ukončeniu súčasného časového cyklu. Ako bolo uvedené na 

začiatku tohto Dialógu, časový faktor týchto energií, týkajúci sa ich dopadu, sa 

rôzni podľa ich významnosti pre duchovný stav a stupeň duchovného pokroku 

všetkých zaangažovaných a ich príslušných svetov. 

Peter: Toto je veľmi dôležité a nanajvýš významné zjavenie, aspoň podľa môjho 

vlastného vnímania a chápania jeho pravého významu. Aká bude v tomto ohľade 

situácia v negatívnom stave a v ľudskom živote? 

Pán Ježiš Kristus: Nuž, Peter, pozri sa na túto záležitosť takto: Ak najdôležitejším 

faktorom života, akéhokoľvek života, je správne chápanie a prijímanie Mojej 

Prirodzenosti, ako je to uvedené vo všetkých knihách Môjho Nového Zjavenia, 

potom, aby negatívny stav a jeho finálny produkt — typický ľudský život — 

prekvital a manifestoval svoju vlastnú opačnú tvár, potrebuje mať úplne nesprávne, 

skreslené a falošné vnímanie a chápanie Mojej Prirodzenosti. Myslíš si, že keby 

negatívny stav mal alebo keby si zachoval náležité a správne chápanie a prijímanie 

toho, Kto som a Aká je Moja Pravá Prirodzenosť, že by bol čo i len na zlomok 

sekundy schopný byť vo svojom vlastnom pseudo-bytí a pseudo-existencii a 

vyfabrikovať niečo tak podivné, nestále, mätúce, neisté a chabé, ako je ľudská 

prirodzenosť? V žiadnom prípade by to tak nemohol urobiť. 
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Len sa pozri na celú históriu ľudstva od momentu jeho fabrikácie, keď bolo 

uvedené do svojho vlastného pohybu, až do úplnej súčasnosti. Myslíš si, že počas 

svojej histórie malo ľudstvo niekedy nejakú správnu a náležitú predstavu, o čom 

všetkom je Prirodzenosť Božia — Moja? Môžem ťa uistiť, že okrem toho, čo bolo 

o Mojej Prirodzenosti zjavené v spisoch Swedenborga alebo v Mojom súčasnom 

Novom Zjavení, odrážajúcom sa v knihách, ktoré si napísal ty, Peter, nebolo nikdy 

nič ohľadom Nej pochopené alebo akceptované. Ale koľkí ľudia čítali a prijali, čo 

bolo o Mojej Prirodzenosti zjavené v knihách Swedenborga alebo v tvojich 

knihách, Peter? 

Keď dôkladne preskúmaš dejiny ľudstva v tomto ohľade, nájdeš početné 

nezlučiteľné, protichodné, nejasné, zložité a mätúce ponímania Mojej Prirodzenosti 

a toho, aká je skutočne Moja pozícia a vzťah k sentientným entitám a ľuďom. V 

pravej realite tejto záležitosti sa ani jedno z týchto ponímaní ani len zďaleka 

nepriblížilo k správnemu vnímaniu a chápaniu toho, Kto som a aká je Moja Pravá 

Prirodzenosť. Tento faktor sa odráža v početných náboženstvách a ich ešte 

početnejších príslušných sektách, ktoré hlásajú, že ich ponímanie Prirodzenosti 

Božej a ich vzťah k Nemu/Nej sú jediné správne. 

Z typického filozofického hľadiska tu máte niekoľko hlavných koncepcií, ktoré sa 

pokúšajú definovať a určiť Moju Prirodzenosť a ako Som alebo nie Som 

zaangažovaný vo Svojom Stvorení vo všeobecnosti, a zvlášť v ľudstve. Na vašej 

planéte máte v tomto ohľade nasledovné hlavné ponímania Mojej Prirodzenosti: 

ateizmus, panteizmus, deizmus a teizmus. 

Ako ste si vedomí, ateizmus popiera existenciu akéhokoľvek Boha; alebo že by 

príroda, vesmír a všetko, čo sa v ňom nachádza, bolo dôsledkom nejakého 

tvorivého úsilia nejakej nadprirodzenej sentientnej bytosti. Panteizmus dáva do 

rovnosti prírodu alebo celý vesmír s Bohom. Tento názor prakticky poníma vesmír 

ako samotného Boha. Je tu teda určitý stupeň stotožňovania Boha s vesmírom, ako 

jedno a to isté, v tom zmysle, že vesmír je manifestáciou Boha a Boh je 

manifestáciou vesmíru. Preto panteizmus nie je až tak ďaleko od ateizmu. Deizmus 

uznáva, že všetko a každý bol spočiatku stvorený akýmsi Bohom, ale že Boh má 

malý záujem o záležitosti Svojho Stvorenia a necháva ho tak bez toho, aby mu 

poskytoval akýkoľvek vstup alebo zjavenie. A napokon, teizmus hlása, že Boh 

skutočne stvoril všetkých a všetko, a nielen to, ale osobne je zaangažovaný vo 

všetkých záležitostiach Svojho Stvorenia, poskytujúc mu Svoj vstup pomocou 

akéhosi zjavenia, ako je napríklad to, ktoré je obsiahnuté v kresťanskej Biblii a v 

svätých knihách všetkých ostatných náboženstiev. A hoci teistický názor na Moje 

osobné angažovanie sa v Mojom Stvorení sa približuje realite tohto faktu, napriek 

tomu spôsob, akým chápe Moju Pravú Prirodzenosť, je úplne skreslený, alebo 

dokonca lživý, pretože sa odvodzuje z doslovného zmyslu tých takzvaných svätých 

kníh, ktoré Ma vykresľujú podľa ľudskej projekcie toho, aký Som alebo aký by 

Som mal byť, a nie takého, aký skutočne Som. 
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Ako teda vidíte z tejto vážnej situácie, v ľudskom ponímaní Mojej Prirodzenosti sa 

nenachádza nič, čo by sa čo i len vzdialene približovalo realite Mojej Pravej 

Prirodzenosti. Čo myslíš, prečo bolo nutné mať Nové Zjavenie, ktoré začalo 

Swedenborgom a pokračovalo tvojimi/Mojimi knihami, Peter, ak neexistovala ani 

štipka správneho chápania alebo ponímania Mojej Prirodzenosti? Hlavne preto 

bolo Moje Nové Zjavenie potrebné, okrem mnohých iných vecí, aby uviedlo do 

povedomia každého, že Moja Prirodzenosť nie je tým, čo si každý o nej myslí 

alebo o čom je presvedčený. Pokiaľ by nebol tento fakt uvedený do pozornosti 

každého v negatívnom stave a v ľudskom živote, nebolo by možné podniknúť 

nijaký krok v záujme procesu eliminácie negatívneho stavu a ľudského života v 

jeho negatívnych aspektoch. 

Čo myslíš, Peter, čo je najdôležitejší a najmocnejší nástroj pre proces eliminácie 

negatívneho stavu a všetkých jeho aspektov a faktorov? Je to odstránenie z ich 

mysle alebo zbavenie ich nesprávneho, skresleného, nevhodného, lživého a úplne 

neadekvátneho ponímania a chápania Mojej Pravej Prirodzenosti, a také Jej 

prijatie, aká skutočne je. Moje Nové Zjavenie bolo a je poskytované presne za 

týmto účelom — poznať, aká je Moja súčasná Prirodzenosť alebo ako sa Moja 

Prirodzenosť skutočne manifestuje v realite Môjho bytia a existencie. Môžem ťa 

uistiť, Peter, a všetkých, ktorí čítajú tieto slová, že toto je najdôležitejší účel, kvôli 

ktorému vám bolo a je Moje Nové Zjavenie dávané a kvôli ktorému je a bude 

sprístupňované všetkým v negatívnom stave a v ľudskom živote. Pomocou neho, a 

len pomocou neho, sa efektívne a úspešne uskutoční eliminácia negatívneho stavu 

a negatívnych aspektov ľudského života. 

Kvôli vyššie zjaveným nanajvýš dôležitým faktom je zrejmé, kde bude ľudstvo vo 

všeobecnosti najviac pociťovať a zažívať úsilie renegátov. Renegáti budú všetkými 

dostupnými prostriedkami, nakoľko je to len možné, znemožňovať, aby si ľudstvo 

a každý v jeho vlastnej doméne uvedomil prijatie čohokoľvek, čo je zjavené v 

Mojom Novom Zjavení o Mojej Pravej Novej Prirodzenosti. Najnebezpečnejším 

poznaním pre vec renegátov je uvedomenie si existencie Mojej Novej 

Prirodzenosti a ako sú všetkým oznamované zverejňované informácie o zmenách 

v Nej; a najväčším nebezpečenstvom pre nich je prijatie toho. 

Predošlé ponímanie, Mojej Starej Prirodzenosti, nemá pre renegátov tento 

význam, pretože Ma vykresľuje podľa projekcií ľudských rysov a 

charakteristických čŕt, ktoré sú vo väčšine prípadov falošné alebo skreslené. Pokiaľ 

sa držíte starej podoby Mojej Starej Prirodzenosti, tak ako bola/je vykreslená v 

ľudských takzvaných svätých knihách, držíte ich v pazúroch negatívneho stavu, 

pretože taká prirodzenosť v pravej realite neexistuje. Ak v pravej realite neexistuje, 

potom nech ľudia vyznávajú čokoľvek, vyznávajú nejakú prázdnu predstavu, ktorá 

už viac nikde a v žiadnej dobe neexistuje. Tým faktorom má život negatívneho 

stavu, aký ho chcú mať renegáti, zaistené svoje neobmedzené pokračovanie. 
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Kvôli tomuto faktu nemajú renegáti v tejto veci inú možnosť, než zacieľovať 

šírenie Môjho Nového Zjavenia a pokúšať Mojich predstaviteľov všetkými 

dostupnými prostriedkami, aby títo mohli byť odklonení od svojho poslania, 

ktorým je — medzi mnohými inými vecami — nosiť vo svojej mysli, srdci a živote 

náležitý, správny a pravdivý obraz toho, Kto som a aká je Moja Nová 

Prirodzenosť, ako je to zjavené v Mojom Novom Zjavení. Túto časť poslania 

Mojich pravých predstaviteľov na planéte Nula môžete považovať za 

najvýznamnejšiu, najdôležitejšiu a najpotrebnejšiu. 

Záležitosť vášho zacieľovania renegátmi je spojená s otázkou, na ktorú sa pýtajú 

mnohí čitatelia týchto Dialógov. Ako renegáti uskutočňujú toto zacieľovanie a či 

presne vedia, kto ste vo svojej vlastnej identite a osobnosti? Zacieľovanie sa 

uskutočňuje pomocou rôznych pokušení, ktoré boli načrtnuté v predošlých 

Dialógoch a ktoré budú z času na čas opísané a pripomenuté vám v nasledujúcich 

Dialógoch. Vyhľadávanie a nachádzanie najcitlivejších a najzraniteľnejších bodov 

ľudských aspektov vašej prirodzenosti a toho, aké sú priority vášho každodenného 

života, bude najúčinnejším spôsobom vášho pokúšania, aby ste sa zriekli svojho 

angažovania sa v Mojom Novom Zjavení a neustáleho nosenia Mojej Pravej 

Prirodzenosti vo svojej mysli a vo svojom srdci, zdieľajúc Ju s každým, kto s vami 

príde do kontaktu; a oboznamujúc ich s Ňou na základe vašej čírej prítomnosti v 

ich spoločnosti, aj keď ústne nepoviete ani slovo o svojom chápaní a prijímaní 

Mojej Novej Prirodzenosti. Vaša číra prítomnosť v ich spoločnosti je dostatočná na 

to, aby ovplyvnila ich nevedomú myseľ, ktorá je schopná vyčítať informácie 

Môjho Nového Zjavenia o Mojej Novej Prirodzenosti a o Jej prijatí vo vašej mysli 

a srdci, ktoré budú natrvalo zaregistrované v nevedomej časti ich mysle a v 

príhodnom čase využité na ich spasenie pri finálnom závere pseudo-života 

negatívneho stavu a ľudského života v jeho negatívnych aspektoch. 

Vedia, kto ste osobne, individuálne a konkrétne? Dokonca aj keby vás mali takto 

poznať, nezabúdajte na faktor izolácie, do ktorej ste boli obalení a ktorá vás, ako aj 

ich chráni pred tým, aby ste vy alebo oni utrpeli akúkoľvek ujmu. Jedine vtedy vás 

môžu dostať, keď podľahnete ich pokušeniam. Ale dokonca aj vtedy, ak zistíte 

svoju chybu a ak ju, takpovediac, na mieste napravíte, nebudú mať nad vami moc a 

stratia uvedomenie si vašej totožnosti. V podstate však nemajú priame poznanie 

vašich totožností. Pokúšajú vás takým spôsobom, že pozdĺž cesty, po ktorej 

putujete, nastavujú všemožné pasce takým istým spôsobom, ako lovec nastavuje 

pasce v lesoch a na poliach, aby sa do nich chytili zvieratá. Ako putujete svojou 

cestou životom, renegáti dúfajú, že sa chytíte do jednej z početných pascí, ktoré 

vám nastavili dúfajúc, že na základe typických aspektov svojej ľudskej 

prirodzenosti sa chytíte do ich pascí a následne podľahnete ich pokušeniam. Len v 

momente, keď sa chytíte do jednej z tých pascí, uvedomia si vašu pravú totožnosť. 

Takže, pokiaľ ste si vedomí existencie týchto pascí a pokiaľ sa sami neotvoríte na 

základe svojho nevhodného postoja a správania ich pokušeniam, nemusíte sa 

absolútne ničoho obávať. Nijakými inými spôsobmi renegáti nemajú nad vami 
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moc. Čo myslíte, prečo sme nedávno toľko hovorili o rôznych formách pokušení, 

ktorým vás môžu renegáti vystaviť? Aby ste boli upozornení, pripravení a 

uchránení pred upadnutím do stavov pokušenia prostredníctvom pascí renegátov. 

Ľudská časť vašej prirodzenosti bude najzraniteľnejšia a najcitlivejšia na tieto 

pokušenia. Ak si však plne uvedomíte tieto fakty a ak Ma v Mojej Pravej Novej 

Prirodzenosti budete mať neustále vo svojej mysli a vo svojom srdci a ak všetky 

svoje myšlienky, pocity, emócie, zmysly či čokoľvek, čo máte, zameriate na Moju 

prítomnosť vo vás v Mojej Novej Prirodzenosti a ak odovzdáte ľudské aspekty 

svojej prirodzenosti Mne, môžem vás uistiť, že nepodľahnete pokušeniam 

renegátov. Vždy budete v bezpečí a vždy budete mať istotu. Koniec koncov, nikdy 

nezabúdajte, že vás potrebujem takých, akí ste vo svojej pozícii a role ako Moji 

praví predstavitelia. Dôležitosť vašej roly a pozície bola v týchto Dialógoch 

zdôrazňovaná veľakrát dokola. Ak ste nositeľmi správneho a pravého vnímania, 

chápania a prijímania Mojej Novej Prirodzenosti, ako aj všetkých princípov Môjho 

Nového Zjavenia vo všetkých jeho hlavných zdrojoch, a ak je toto nosenie jednou z 

najdôležitejších a najrozhodujúcejších častí vašej úlohy odo Mňa, potom si môžete 

byť istí, že je poskytované všetko za účelom vašej ochrany a uchránenia vás od 

toho, aby bolo akokoľvek zasahované alebo bránené uskutočneniu vášho poslania v 

tomto ohľade. Samozrejme, ako vždy, všetko to závisí od vášho plného prijatia 

toho — svojou vlastnou slobodnou vôľou a voľbou — že budete nosiť vo svojej 

mysli a vo svojom srdci a že budete prejavovať vo svojom každodennom živote 

Moju Pravú Novú Prirodzenosť a všetko, čo je obsiahnuté v Mojom Novom 

Zjavení. 

Peter: Za nás všetkých Ti veľmi pekne ďakujem za Tvoje uistenie v tejto veci. A 

čo uvoľnenie úplne nového aspektu Tvojej Novej Prirodzenosti, ktorý zmení alebo 

prevýši spôsob, akým v súčasnosti vnímame a chápeme Tvoju Prirodzenosť? Ako 

ovplyvnia energie, ktoré predchádzajú tejto monumentálnej zmene, naše pozície a 

roly v tomto ohľade, ak vôbec? 

Pán Ježiš Kristus: Nuž, Peter, pozrime sa na túto záležitosť najskôr z trochu alebo 

v trochu historickej perspektíve. Ide tu o tri slová: Pán Ježiš Kristus. Z pozície a 

perspektívy Môjho Nového Zjavenia a z Mojej Vlastnej perspektívy tieto slová 

zahŕňajú mystickým a tajomným spôsobom všetko, čo je obsiahnuté v Mojej 

Absolútnej Novej Prirodzenosti alebo, aby Som bol presnejší, v tom aspekte Mojej 

Novej Prirodzenosti, ktorý sa týka charakteru súčasne pokračujúceho časového 

cyklu. Charakter tohto jednotlivého časového cyklu, v ktorom pseudo-je a pseudo-

existuje negatívny stav a ľudský život, aby ten cyklus splnil svoj účel, kvôli 

ktorému bol vôbec aktivovaný a uvedený do pohybu, vyžadoval si ustanovenie 

Mojej Novej Prirodzenosti alebo uvoľnenie toho nového aspektu Mojej Absolútnej 

Prirodzenosti, ktorý by bol v zhode s potrebami tohto časového cyklu a konečným 

spasením všetkých z ilúzií a zdaní negatívneho stavu a ľudského života v jeho 

negatívnych aspektoch. 
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Existuje oveľa viac faktorov, čo sa týka tohto uvoľnenia, než len to, o čom sme 

hovorili, tie faktory sú však absolútnych rozmerov, a preto by ich nemohla 

pochopiť nijaká relatívna myseľ. Relatívna myseľ však vie o existencii týchto 

faktorov a prijíma ich ako také, bez pokusu porozumieť im v súčasnom stave 

svojho pokroku alebo na svojej súčasnej úrovni fungovania, na ktorej sa práve 

nachádza (v rámci tohto časového cyklu). Na druhej strane, ako sentientná myseľ 

napreduje, v rámci každého nasledujúceho časového cyklu sa viac a viac približuje 

k takej úrovni svojho fungovania, na ktorej môže pochopiť viac a viac všetkého, čo 

sa týka Mojej Absolútnej Novej Prirodzenosti, ktorá je z jej perspektívy a z 

perspektívy všetkej reality neustále Novšia a Novšia a stále pochopiteľnejšia a 

zrozumiteľnejšia v Jej Absolútnych Vlastnostiach. Tento proces sa odohráva 

prostredníctvom vyššie uvedeného nepretržitého, postupného uvoľňovania nových 

aspektov z Mojej Absolútnej Prirodzenosti tak, že tieto sú prispôsobované 

každému transcendentnému stavu sentientnej mysle. 

Nuž, ako bolo uvedené vyššie, tento časový cyklus je riadený všetkým, čo je 

obsiahnuté v pojmoch troch slov — Pán Ježiš Kristus, alebo inak povedané, 

Mojou Novou Prirodzenosťou. Ako chápete toto vyhlásenie z vášho hľadiska, ak 

Moja Nová Prirodzenosť je a existuje len pár rokov (od Vianoc 1987)? V 

bezčasových a bezpriestorových/bezmiestnych podmienkach, čiže v Mojom 

Absolútnom Stave, Kondícii a Procese bola Moja Nová Prirodzenosť, pokiaľ ide o 

tento časový cyklus alebo pokiaľ ide o časopriestorové kontinuum, alebo pokiaľ 

ide o veľmi špecifické a nezvyčajné potreby tohto časového cyklu, vo Mne vždy, v 

stave Môjho Absolútneho Stavu, nie však v Jeho Procese. Z pozície toho Stavu, 

súvisiaceho s Mojou Novou Prirodzenosťou, ktorý sa stal Svojím vlastným 

Absolútnym Procesom, Som riadil tento časový cyklus nepretržite. V tomto 

mystickom a filozofickom zmysle bolo riadenie tohto časového cyklu vždy 

vykonávané z Mojej Novej Prirodzenosti alebo z toho, čo je obsiahnuté v tých 

troch slovách — Pán Ježiš Kristus. Ako teda vidíš, samotný Stav Mojej Novej 

Prirodzenosti bol z vašej časovej perspektívy vo Mne vždy a jeho uvoľnenie alebo 

aplikácia jeho moci z pozície toho Stavu začala presne v tom momente, keď bol 

nastolený a keď sa uskutočnil tento časový cyklus. Vašimi časovými vedeckými 

termínmi môžete vo vzťahu k svojmu vlastnému vesmíru alebo pseudo-vesmíru 

povedať, že tento Stav Mojej Novej Prirodzenosti riadi tento časový cyklus 

minimálne 20 – 30 miliárd rokov. 

Aby však samotný Proces tohto Stavu zaviedol Svoju priestorovo-časovú pozíciu a 

aby Sa skutočne zabýval v ilúziách a zdaniach pseudo-reality negatívneho stavu a 

ľudského života — čím sa stali realitou aj pre Mňa, takým istým spôsobom ako pre 

ľudí a všetky ostatné tvory a sub-tvory negatívneho stavu a všetkých regiónov jeho 

Zóny Vymiestnenia, ako aj pre všetkých ostatných inde, ktorí sú v 

časopriestorovom kontinuu — vyžiadalo si to Moju inkarnáciu na planétu Nula, 

získanie ľudskej prirodzenosti a všetko ostatné, čo sa týkalo tejto udalosti, pre 

uskutočnenie sa zmeny zo Stavu Mojej Novej Prirodzenosti na samotný Jej Proces. 
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Inými slovami, stal Som sa aj hmatateľne, konkrétne, fyzicky, externe a všetkými 

ďalšími spôsobmi Svojou Novou Prirodzenosťou, stelesnenou v troch slovách — 

Pán Ježiš Kristus. 

Čo sa teda stalo alebo čo sa v súčasnosti deje s Pánom Ježišom Kristom alebo so 

všetkými pojmami obsiahnutými v tých troch slovách? Ako vieš, tým, ako tie slová 

poníma a používa väčšina ľudstva a všetci v negatívnom stave, stratili v ich mysli 

úplne zmysel, sú pre nich úplne bezobsažné. Koľkokrát sú v ľudských výrazoch 

počas ich rozhovorov, alebo keď niečo hovoria, tie slová alebo niektoré z tých slov 

brané nadarmo, bez toho, aby im bol pripísaný nejaký význačný zmysel? V ich 

použití sa stali prázdnymi pojmami, používanými na preklínanie alebo na nejaké 

iné, väčšinou negatívne účely. Mnohých ľudí tie slová odpudzujú. Môžem ťa uistiť, 

Peter, že keby boli tvoje knihy vystavené, aby ich mohli všetci jasne vidieť, 

poskytnúc ich všetkým ako bezplatné výtlačky, väčšina ľudí by sa od nich s 

odporom odvrátila len preto, že by videla tri slová — Pán Ježiš Kristus. Natoľko 

kresťanské náboženstvá a ich početné sekty znehodnotili, poškvrnili, skreslili, 

sfalšovali a degradovali ich pravý význam. Negatívny stav bol prostredníctvom 

všetkých existujúcich náboženstiev na planéte Nula veľmi úspešný v dosahovaní 

tohto cieľa. 

Tu sa nejdeme púšťať do dôvodov, prečo Som dovolil toto znehodnotenie, 

poškvrnenie, skreslenie, sfalšovanie a degradáciu. Potreba tohto dovolenia bola 

obšírne prediskutovaná v iných knihách Môjho Nového Zjavenia. Účel tohto 

jednotlivého Dialógu je iný. Budujeme tu základ pre zjavenie možného dopadu 

tých energií na vás, Mojich predstaviteľov, ktoré zvestujú príchod niečoho úplne 

nového, čo sa týka Mojej Novej Prirodzenosti, a ako sa tá prirodzenosť bude meniť 

a následne všetkých ovplyvňovať. 

Okrem toho, dokonca aj niektorí Moji predstavitelia spochybňujú alebo majú 

ťažkosti s prijatím potreby nazývať Ma prostredníctvom tých troch slov — Pán 

Ježiš Kristus. Buď sa im to zdá príliš bežné, príliš využívačné, zneužívačné, 

nudné, bezvýznamné a banálne — vďaka vplyvu negatívneho stavu na to, ako 

ľudia tie slová používajú — alebo sa sťažujú, že keďže Som Absolútny, mal by 

Som pri Svojom pomenovaní prísť s niečím vznešenejším a účinnejším, než sú tie 

tri slová. Boli by radi, keby Som Sa nazýval jedným slovom, ktoré by bolo schopné 

obsahovať všetko, ba ešte viac, než je obsiahnuté v troch slovách — Pán Ježiš 

Kristus. 

Prečo je to tak, že tieto požiadavky prichádzajú na myseľ niektorým Mojim 

predstaviteľom? Nepriamo povedané, je to úplne prvou známkou dopredu 

prichádzajúcich energií — obsahujúcich posolstvo zmeny v Mojej Novej 

Prirodzenosti a ako tá Prirodzenosť ovplyvní všetkých v bytí a existencii, v pseudo-

bytí a pseudo-existencii a na planéte Nula — ktoré ovplyvňujú ich mysle a 

vyvolávajú tie otázky. Intuitívne cítia, že na obzore sú nejaké bezprostredné zmeny 
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a že tie zmeny majú niečo dočinenia s Mojou Novou Prirodzenosťou, odrážajúcou 

sa v tých slovách — Pán Ježiš Kristus. 

Otázka v tvojej mysli, Peter, ktorá vyplynula zo všetkého, o čom sme doteraz 

diskutovali, sa týka faktu, či v novom časovom cykle, nasledujúcom po uzavretí 

alebo skončení súčasného časového cyklu, tieto tri slová — Pán Ježiš Kristus — 

budú ponechané, alebo či budú nahradené nejakými inými slovami alebo ideami, 

alebo pojmami, či akýmkoľvek spôsobom vyjadrenia, ktorý bude potrebný v tom 

čase pri nadväzovaní vzťahu všetkých sentientných entít so Mnou. 

Peter: Áno, máš úplnú pravdu. Táto otázka mi už nejakú dobu prechodí mysľou. 

Dôvody pre jej položenie sú nasledovné: Ak Tvoja Nová Prirodzenosť, ako sa 

odzrkadľuje v troch slovách — Pán Ježiš Kristus — riadi tento jednotlivý časový 

cyklus a ak sa čokoľvek, čo obsahuje ich mystický a tajný význam, týka eliminácie 

negatívneho stavu a negatívnych aspektov ľudskej prirodzenosti a následného 

spasenia všetkých, bolo by potom nutné v nasledujúcom časovom cykle, v ktorom 

by nebolo prítomné nič z tej negatívnej povahy, zachovať tie tri slová a nadväzovať 

s Tebou vzťah z ich pozície? Nebolo by to v rozpore s Tvojím vyhlásením v druhej 

kapitole Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista, ktoré uvádza, že Pán Ježiš Kristus 

bude vládnuť všetkým a všetkému do večnosti? 

Pán Ježiš Kristus: Pamätáš sa, čo bolo povedané v jednom z predchádzajúcich 

Dialógov, keď sme odpovedali na otázku Milana Šulca, prečo Som nebol schopný 

prísť s nejakým jediným slovom pre Svoje Meno, ktoré by obsahovalo všetko to, a 

viac, čo je v tých troch slovách — Pán Ježiš Kristus? Ako si pamätáš z toho 

Dialógu, bolo vám uvedené, že ako v duchovnom svete a v Mojom Vlastnom 

Absolútnom Stave tie tri slová vystupujú ku Mne, sú premenené na Jednu Krásnu 

Ideu, ktorá obsahuje úplne všetko, čo je obsiahnuté v počiatočných troch slovách, 

keď sú vyslovené na ľudskej úrovni. 

Takže každý v duchovnom svete poznáva v tej Jednej Idei slová — Pán Ježiš 

Kristus, takým spôsobom, aby to k nim prenieslo v tej jednej idei všetko 

obsiahnuté v počiatočných troch slovách. Čo to znamená? Po prvé, v zmienenej 

kapitole Môjho Nového Zjavenia sme hovorili o Mojej Novej Prirodzenosti, 

odrážajúcej sa v tom, že Som sa stal do večnosti Pánom Ježišom Kristom. V tomto 

ohľade tieto slová znamenajú, že čokoľvek, čo sa uskutočnilo počas Môjho 

zjednotenia s tou časťou Mojej Absolútnej Prirodzenosti, ktorú ľudia nazývajú — 

Otec, zostane do večnosti a situácia sa už nikdy viac nevráti späť k tomu, ako to 

bývalo predtým, než došlo k uskutočneniu sa nanajvýš želateľnej a všetkými 

očakávanej Mojej Novej Prirodzenosti. 

Po druhé, to, čo sa v tomto ohľade dosiahlo, bolo označené zmenou Môjho Mena, 

aby každému v Mojom Stvorení a jeho multivesmíre, ako aj v pseudo-stvorení a na 

planéte Nula bola daná možnosť hmatateľne vnímať, chápať a prijímať, o čo všetko 

sa jedná ohľadom Mojej Novej Prirodzenosti. Duchovná kvalita tých troch slov a 
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ich mystická a tajná moc umožnila, aby sa v mysli každého vytvoril taký prenos a 

chápanie. 

Po tretie, aj keď sa Moja Nová Prirodzenosť priamo týka potrieb tohto jednotlivého 

časového cyklu, nie je obmedzená len na tie potreby. Čo musíš v tomto ohľade 

veľmi jasne pochopiť, Peter, je to, že bez ďalšieho trvania Mojej Novej 

Prirodzenosti, ako bola ustanovená vo svojom Procese z Jej Absolútneho Stavu, by 

nasledujúci časový cyklus nemohol začať byť a existovať. Jeho nastolenie je v 

skutočnosti úplne závislé od Mojej Novej Prirodzenosti, odrážajúcej sa v tých troch 

slovách — Pán Ježiš Kristus. 

Toto vyhlásenie však v nijakom prípade neznamená, že v Mojej Novej 

Prirodzenosti nie sú obsiahnuté žiadne ďalšie aspekty, ktoré by neboli využité 

alebo neboli potrebné pre zahájenie ďalšieho časového cyklu. Vy viete len o tých 

aspektoch Mojej Novej Prirodzenosti, ktoré sa týkali potrieb tohto časového cyklu. 

Do tohto momentu bolo predčasné hovoriť o niektorých ďalších aspektoch tej 

Prirodzenosti. Najskôr bolo nutné ustanoviť a hlboko zakoreniť do samotného jadra 

tohto časového cyklu tie aspekty Mojej Novej Prirodzenosti, ktoré sa týkali 

eliminácie negatívneho stavu a spásy všetkých. Nikdy, ani na okamih nezabúdajte, 

že počas celého tohto časového cyklu sa motív spasenia odzrkadľoval vo všetkých 

tvorivých snahách a v spisoch všetkých jeho účastníkov. Preto boli zdôraznené a 

uvedené do popredia len tie aspekty Mojej Novej Prirodzenosti, ktoré sa týkali 

tohto procesu spasenia.  

Už sme však nastolili všetko, čo bolo potrebné nastoliť v tomto ohľade a 

nachádzame sa v režime úplne prvého kroku informovania každého, že v Mojej 

Novej Prirodzenosti existujú nekonečné počty aspektov, ktoré budú progresívnym 

a postupným spôsobom uvoľňované pre každý nový časový cyklus. 

Ako bolo uvedené predtým, z pozície relatívnej sentientnej mysle je akékoľvek 

uvoľnenie takého nového aspektu z Mojej Novej Prirodzenosti vnímané a chápané 

ako samotná zmena Mojej Prirodzenosti. Preto je Moja Nová Prirodzenosť s 

každým novým časovým cyklom, podľa jej správneho vnímania, stále novšia a 

novšia. Túto novosť všetci chápu ako úplne Novú a Odlišnú Prirodzenosť Môjho 

Absolútneho Bytia a Existencie. Toto je jedným z veľmi dôležitých dôvodov, prečo 

Som tak veľakrát vyhlásil, že v Mojom Novom Zjavení by nikdy nič nemalo 

zastarať. Moje Nové Zjavenie musí byť vždy nové, obnovujúc sa a regenerujúc sa, 

aby odrážalo tieto fakty o Mojej Novej Prirodzenosti. Ak je Moja Nová 

Prirodzenosť neustále novšia a novšia a inakšia a inakšia, aj Moje Nové Zjavenie je 

také. Inak by nemohlo byť Mojím Novým Zjavením. 

Takže, bude meno Pán Ježiš Kristus ponechané v budúcom časovom cykle, ako 

budú uvoľňované nejaké nové a iné aspekty Mojej Novej Prirodzenosti, ktoré ho 

budú riadiť, a bude sa Moja Nová Prirodzenosť v mysliach všetkých sentientných 

entít meniť, stávajúc sa novšou a inakšou? Všetko to závisí od toho, z akej 
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perspektívy a ako sa pozeráte na túto záležitosť zmien. Pozerajúc sa na ňu zo 

súčasnej ľudskej perspektívy — to Meno a to, čo skutočne obsahuje, sa nikdy 

nemôže zmeniť. Dôvod tohto je vo fakte, že včlenenie ľudskej prirodzenosti bez jej 

negatívnych aspektov do celku Mojej Absolútnej Prirodzenosti, potom, ako boli 

všetky zažité, nemožno nikdy odstrániť. Bude tam vždy, do večnosti. Aby sa 

odzrkadlil tento fakt, to meno — Pán Ježiš Kristus — bude teda tiež ponechané 

do večnosti. 

Faktor Mojej Ľudskej Prirodzenosti, vloženej do Mojej celkovej Absolútnej 

Prirodzenosti, má však oveľa signifikantnejší význam, než len odzrkadliť Moje 

zažitie všetkého ľudského a negatívneho. Umožňuje Mi, a toto je jeho 

najvýznamnejšou funkciou, zostúpiť (obrazne povedané) na úroveň všetkých 

relatívnych sentientných bytostí a nadviazať s nimi vzťah z ich pozície, vnímajúc 

Ma ako jedného z nich. Bez Ľudskej časti Mojej Novej Prirodzenosti by taký 

zážitok nebol možný. V tom prípade by boli všetky sentientné entity pripravené o 

jeden z najdôležitejších zážitkov svojich životov — byť so Mnou ako s jedným z 

nich a mať Ma osobne zaangažovaného vo všetkých ich vonkajších aktivitách. Z 

tohto hľadiska, pretože tieto slová — Pán Ježiš Kristus — odzrkadľujú tento 

faktor, jeden z najdôležitejších, toto Meno zostane zachované do večnosti. 

Na druhej strane, len čo bude negatívny stav eliminovaný a len čo už viac nebude 

žiadnych negatívnych aspektov typickej ľudskej prirodzenosti, situácia s ľuďmi a 

so všetkými tvormi a sub-tvormi negatívneho stavu sa od základu zmení. Všetci 

budú opätovne aktivovať svoju schopnosť, uväznenú a uzamknutú počas mnohých 

miliónov rokov, komunikovať v ideách a z mysle do mysle a v jazyku, v ktorom 

komunikujú sentientné entity v pozitívnom stave. V tom prípade sa ťažkopádne 

slová typického ľudského jazyka, ktoré odrážajú veľmi málo z významu pravého 

obsahu akejkoľvek idey, už viac nebudú používať. Kvôli tomuto novému 

usporiadaniu nahradí Jedna Krásna Idea, ktorá obsahuje všetko, čo sa nachádza v 

troch slovách — Pán Ježiš Kristus — nutnosť vyslovovať tie slová tak, ako to 

teraz robíte vy. Zatiaľ ich však naďalej používajte ako predtým, ale s tou 

myšlienkou na pamäti, že je to dočasná situácia a že ste na prahu niečoho úplne 

nového a iného, čo má byť čoskoro uvoľnené (v nie-časovom zmysle) a čo je 

predchádzané svojimi energiami. Tieto energie už skryto ovplyvňujú váš život 

alebo ho budú skryto ovplyvňovať, ako budete čítať tento Stý Dialóg. 

Informácie obsiahnuté vo všetkých sto Dialógoch sú nesmierne dôležité, potentné a 

významné, nad vaše plné chápanie. Neuvedomujete si úplne, čo prijímate a budete 

prijímať — ak situácia zaručí také budúce prijímania. Všetky informácie, dané vám 

v týchto Dialógoch, nech vám pripadajú akokoľvek bezvýznamné a nedôležité, 

majú nanajvýš významný a dopad majúci vplyv na všetky úrovne Môjho Stvorenia 

a jeho multivesmíru. Preto ich nepodceňujte, ale vážte si ich ako niečo jedinečné a 

veľmi potrebné, prichádzajúce priamo odo Mňa — Pána Ježiša Krista. 
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V tomto časovom bode by Som odporúčal, aby sme ukončili tento diel Dialógov, 

aby vyšiel ako jedna kniha, a ak to situácia zaručí, aby sme začali ďalší diel Sto 

Prvým Dialógom. Je však dôležité mať nejakú prestávku medzi dokončením tejto 

knihy Dialógov a začiatkom ďalšej. Všetci čitatelia týchto Dialógov potrebujú čas 

na absorbovanie, prijatie, zvnútornenie si, stelesnenie a praktizovanie všetkého, čo 

v nich bolo zjavené. Na to je potrebný čas. Pokiaľ nebudú dôležité otázky 

multivesmírneho významu, budeme mať na tejto časovej križovatke prestávku. 

Toto bol doteraz najdlhší tebou zaznamenaný Dialóg, Peter. To, čo sa odohráva v 

ostatných dimenziách, je však tak významné, že bolo nutné venovať určitý čas 

vysvetľovaniu všetkých týchto faktorov. Takže choď v pokoji, oddýchni si a v 

našich dialógoch budeme pokračovať vtedy, keď to bude nutné. Tvoja intuícia ti 

povie, kedy. Na záver by Som chcel využiť túto príležitosť, aby Som vyjadril Svoje 

osobné ocenenie a vďaku všetkým Mojim pravým predstaviteľom za ich čítanie 

Môjho Nového Zjavenia vo všetkých jeho troch zdrojoch a za odzrkadľovanie jeho 

princípov v ich každodennom živote. Pokračujte až do samého konca v tomto 

chvályhodnom úsilí. 

Peter: Vyjadrujem Ti svoju hlbokú vďaku a ocenenie za naše zhováranie sa 

formou dialógu. 
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