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1139.  Stav na planetÊ Zemi z VesmÁrn„ho pohledu (269).       (Zpracoval Ivo A. Benda)
                     8.-9.8.2000.

                        MÁsto: ¬esk¤ LÁpa.

Tento materi¤l byl zpracov¤n jednak v˜tahem nÊkter˜ch ‚¤stÁ knihy ÅNov„ zjevenÁ P¤na JeòÁîe
Kristaé (pÚedevîÁm kapitola 7. PojetÁ Antikrista) z r. 1988 Petra D. F. a jednak komunikacÁ se
StvoÚitelem prvotnÁm vîeho a vîech.

Obr. 1
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KOMUNIKACE je omezena tak, jak je vyj¤dÚeno ve sch„matu. Planeta ZemÊ je jedin„ mÁsto ve
StvoÚenÁ, odkud mohou zÁsk¤vat informace vîechny bytosti StvoÚenÁ, vyjma samotn˜ch obyvatel
planety ZemÊ (aò dosud). Vinou prazvl¤îtnÁho uspoÚ¤d¤nÁ z dÁlny pseudotvÛrcÛ zde panuje tolik
prapodivn˜ch organizacÁ a n¤boòenstvÁ (a jejich Åpravdé), òe pro bÊòn„ho ‚lovÊka je tento stav
naprost˜ chaos a dezinformace a zprznÊnÁ vîeho, co lze zprznit. Bytosti SvÊtla ale i Temnoty
dÁky tomuto uspoÚ¤d¤nÁ jasnÊ a pÚehlednÊ zjiîóujÁ, co NEVOLIT, tedy tvorbu pseudotvÛrcÛ bez
StvoÚitele naîeho milovan„ho na vlastnÁ pÊst. Samotn¤ lidsk¤ spole‚nost je nÊco tak
prapodivn„ho, co nem¤ ve vîem StvoÚenÁ obdoby z hlediska omezenÁ a nemoònosti takov„
existence lidsk˜ch tvorÛ. P¤n JeòÁî Kristus provedl spasitelsk˜ ‚in tÁm, òe AbsolutnÁ vÊdomÁ
pomocÁ fyzick„ho zfabrikovan„ho tÊla od Josefa a Marie ë produktu pseudotvÛrcÛ, proniklo nejen
na planetu Nula a pÚedal tÁm informaci o PravdÊ, L¤sce, ale po t„ toto tÊlo pouòilo
k postupn„mu proniknutÁ do vîech 12 negativnÁch stupÏÛ zÌny vymÁstÊnÁ od ë1 po ë 12, a tÁm
vîem jejÁm obyvatelÛm dalo informaci o PravdÊ, L¤sce, kterou nikdy dÚÁve nemÊli a nemohli mÁt
(pseudotvÛrci kaòdou pravdivou informaci zprznÁ ë kontaminujÁ sv˜mi ovl¤dacÁmi programy). D¤v¤
tedy vîem bytostem zÌny vymÁstÊnÁ i planety Nula volbu na obr¤cenÁ se zpÊt ke StvoÚiteli.
V tomto fyzick„m zfabrikovan„m tÊle se vracÁ zpÊt AbsolutnÁ vÊdomÁ v tÊle od Josefa a Marie
(mÛòe ale b˜t vzhledovÊ pozmÊnÊno) od stupnÊ ë12 po ë1 a pak zpÊt na planetu Nula, Zemi =
2. pÚÁchod P¤na JeòÁîe Krista, kde zavrîÁ tvorbu t„to v˜vojov„ f¤ze StvoÚenÁ ë ukon‚enÁ
negativnÁho stavu, kter˜ bude navÊky eliminov¤n.

Pro vysvÊtlenÁ, pro bytosti negativnÁho stavu nenÁ jejich poloha negativnÁ (nevnÁmajÁ ji tak), neboó
nemÊly dosud moònost poznat povahu pozitivnÁho stavu, neboó jim tyto informace chybÁ (vyjma
pseudotvÛrcÛ) (viz graf). NavÁc bytosti temnot se domnÁvajÁ (pod ovl¤dacÁmi programy
pseudotvÛrcÛ), òe se nikdy nemohou dostat zpÊt ke StvoÚiteli (òe je navòdy zatratil). Prav˜ opak je
pravdou. Vîe je tedy relativnÁ pozn¤nÁ kaòd„ sentientnÁ entity.

O aktivaci negativnÁho stavu (pÚed mnoha miliÌny let) majÁ kompletnÁ informace pouze P¤n JeòÁî
Kristus, StvoÚitel, a pseudotvÛrci. PseudotvÛrci jsou aktiv¤tory negativnÁho stavu ve StvoÚenÁ
(stalo se to na planetÊ Zemi pÚed stamiliÌny let) a sou‚asnÊ ÅhlavnÁ manaòeÚié, ovl¤dajÁcÁ cel˜
negativnÁ stav i planetu Nula.

PseudotvÛrci nezfabrikovali jen ‚lovÊka pozemsk„ho ë coò je 7 miliÌnÛ let linie z opi‚Ách ë
zvÁÚecÁch pÚedkÛ a 4 miliÌny let lidsk„ historie pln„ zla a zabÁjenÁ (95 % lidsk„ho stvoÚenÁ je
zvÁÚecÁho pÛvodu, 5 % je z pÛvodnÁ ukraden„ ‚ist„ Boòsk„ bytosti SvÊtla), ale celou evoluci,
pÚÁrodu planety ZemÊ za stamiliÌny let (metodou cestov¤nÁ v ‚ase zpÊt - miliardy let - navîtÁvili
Zemi a uvedli vlastnÁ pseudotvorbu od prvnÁch òiv˜ch tvorÛ aò po dneînÁ, v‚etnÊ opic, na Zemi)
proto, aby dneînÁ vÊdci nemohli najÁt ani stopy po ‚ist„ tvorbÊ StvoÚitele, Jeho ‚ist˜ch
l¤skypln˜ch bytostech pozitivnÁho stavu. VÊdci si proto myslÁ, òe se ‚lovÊk vyvinul samov˜vojem ë
metodou pÚirozen„ho v˜bÊru - darwinismus. PÛvodnÁ kontinent na Zemi byl jeden s pÚÁjemn˜m
klimatem, ale od doby pseudotvorby byl metodou ÚÁzen˜ch z¤sahÛ planetkami rozîtÊpen na dneînÁ
kontinenty (cca 200 miliÌnÛ let), neboó tÊmito n¤siln˜mi metodami museli pseudotvÛrci ‚asto
likvidovat vlastnÁ nepodaÚenou a zprznÊnou pseudotvorbu (v‚etnÊ jeîtÊrÛ), aò se dopracovali
k dneînÁmu ‚lovÊku. ¬lovÊka zfabrikovali bÊhem nÊkolika f¤zÁ (pÚes sto miliÌnÛ let i s jeho
pÚedchÛdci) tak, òe pÚedevîÁm rozdÊlili pÛvodnÁ JEDNO vÊdomÁ ‚ist„ duchovnÁ bytosti stvoÚen„
StvoÚitelem na T“I oddÊlen„ vÊdomÁ (metodami genetick˜mi ë naîe fyzick„ tÊlo ë nejvÊtîÁ
zmÊny na mozku, nervov„ soustavÊ a v sexu¤lnÁ oblasti, pseudoduchovnÁmi ë rÛzn„ ovl¤dacÁ
programy, a jin˜mi pro n¤s nepochopiteln˜mi ë mimo n¤î prostor a ‚as) tak, aby tato rozdÊlen¤
vÊdomÁ mohli kontrolovat. 95 % vÊdomÁ prÛmÊrn˜ch pozemîóanÛ je pod jejich kontrolou a jen 5
% je pÛvodnÁ Boòsk¤ tvoÚivost - L¤ska. Tak„ proto, aby ‚lovÊk nemÊl vÊdomÁ, odkud pÛvodnÊ
poch¤zÁ, totiò z ‚ist„ l¤sky StvoÚitele naîeho milovan„ho. Kdyby pseudotvÛrci mohli, byla by vÊdomÁ
oddÊlena na 100 % od StvoÚitele, ale pseudotvÛrci nemajÁ L¤sku = òivotnÁ energii, takòe jejich
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fabrik¤t by ihned zemÚel. Proto ten malink˜ otvÛrek v jejich pojetÁ slouòÁ k nap¤jenÁ pseudobytosti
(loutky) òivotnÁ energiÁ od StvoÚitele. MÛòete si to pÚedstavit tak, òe pÛvodnÁ ‚ist¤ bytost od
StvoÚitele s neomezenou komunikacÁ a tvoÚivostÁ se vîemi bytostmi StvoÚenÁ pozitivnÁho stavu ve
100 % kondici (obr. 3) byla rozdÊlena na 3 vÊdomÁ ë oddÊlen„ jako skoÚ¤pkami vejce uvnitÚ
sebe, kde ale museli pseudotvÛrci nechat zcela minim¤lnÁ otvÛrek k proudÊnÁ minim¤lnÁ òivotnÁ
energie od StvoÚitele prvotnÁho vîeho a vîech. U tohoto minim¤lnÁho otvÛrku ale nasadili po 3
negativnÁch bytostech = stÁny, a to na kaòdou z ÙrovnÁ mysli (tedy celkem 3 x 3 = 9 stÁnÛ u
kaòd„ho prÛmÊrn„ho pozemîóana), kter„ majÁ na pr¤ci kontrolu a prznÊnÁ jak„koliv ‚ist„ informace
od StvoÚitele a SvÊtla, kter¤ se k otvÛrku dostane. V DuchovnÁ cestÊ je touto z¤kladnÁ f¤zÁ v˜chozÁ
bod ë f¤ze spÁcÁ, a pr¤vÊ bytosti SvÊtla tisÁce let ‚ekajÁ na to, aò se u toho kter„ho pozemîóana
objevÁ minim¤lnÁ prasklinky v tÊch skoÚ¤pk¤ch, kter˜mi mÛòe proudit SvÊtlo = pravdiv¤ informace
od StvoÚitele a bytostÁ svÊtla. DalîÁ duchovnÁ cestou jsou vlastnÊ ty skoÚ¤pky - bari„ry likvidov¤ny,
aò se opÊt obnovÁ pÛvodnÁ jedno ‚ist„ vÊdomÁ v komunikaci se vîÁm, se StvoÚitelem a s bytostmi
SvÊtla, bytost se st¤v¤ multidimenzion¤lnÁ. Proces transformace tÊla ë fabrik¤tu zpÊt se naz˜v¤
divinizace.  St¤t d„monÛ, kter˜ zde m¤me instalov¤n, m¤ hlavnÁ funkci v ovl¤d¤nÁ a kontrole tÊchto
3 oddÊlen˜ch vÊdomÁ - nejvnitÚnÊjîÁ mysl = intuice, vnitÚnÁ mysl, vnÊjîÁ mysl = rozum ë je to
provedeno tisÁci zpÛsoby, od cel„ho st¤tnÁho uspoÚ¤d¤nÁ (napÚ. Ministerstvo kultury povoluje
‚innost novin, a je plnÊ odpovÊdno za 90 % negativnÁch energiÁ, kter„ v novin¤ch existujÁ). Vîude,
kam se podÁv¤te, m¤te ovl¤dacÁ programy pseudotvÛrcÛ (Åvrcholov˜ch manaòerÛé ë
mimozemsk˜ch entit nejvÊtîÁho zla ve StvoÚenÁ). Proto nemusÁte hledat ty ovl¤dacÁ programy (jsou
prostÊ t„mÊÚ vîude), ale naopak mÛòete hledat ty ‚ist„ informace l¤sky a dobra, kter˜ch je
v organizovan˜ch spole‚nostech jen cca 5 %, a to dÁky inkarnacÁm bytostÁ SvÊtla do tÊchto
zfabrikovan˜ch tÊl (jin˜ zpÛsob neexistuje), kter„ v takov˜ch tÊòk˜ch podmÁnk¤ch pracujÁ. PÚesn„ %
odpovÁd¤ i mÁÚe zprznÊnÁ pozemsk„ho ‚lovÊka, jeho tÊla a jeho vÊdomÁ pseudotvÛrci.
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Obr. 2

T“I ODD∆LENª V∆DOM« LIDSK√ BYTOSTI zfabrikovan¤ pseudotvÛrci ë kaòd„ oddÊlen„
vÊdomÁ m¤ jeîtÊ 3 ÙrovnÊ (jen 5 % komunikace je se StvoÚitelem a s bytostmi SvÊtla, 95 %
informace je ovl¤d¤na ë zprznÊna Temnotou, ÚÁzena stejnÊ jako ÚÁdÁ manaòeÚi firmu). Takto
je ovl¤d¤no 50 % (3 miliardy) lidÁ, 30 % je ‚¤ste‚nÊ ovl¤dan˜ch, 20 % lidÁ nenÁ t„mÊÚ vÛbec:

                       NEGATIVN« STAV     POZITIVN« STAV

         D√MONI        PRAV« DUCH. RªDCI
     MªTE-LI NAP“. 3 PRAV√ DUCHOVN«
     RªDCE (BYTOSTI SV∆TLA)
     JE VªM VäDY P“ID∆LEN 3x V∆TÜ«
     PO¬ET D√MON”, KDE ODPOV«DAJ«
     ZA PRZN∆N« INFORMAC« NA KAäD√
     ZE T“« ‘ROVN« VAÜ« MYSLI. TAK√
     KONTROLUJ« STRªäCE ë ST«NY.
     JE TO  OVLªDAC« SYST√M.

        MINIMªLN« OTV”REK PONECHAN◊
        PSEUDOTV”RCI KV”LI NAPªJEN«
        äIVOTN« ENERG«« OD STVO“ITELE

       3 x 3 ST«NY ë NEGATIVN« BYTOSTI,
        KTER√ PRZN« INFORMACE 

               ZVEN¬« NA KAäD√ ZE 3 ‘ROVN«

       BARI√RY(JAKO SKO“ªPKA
        VEJCE), BRªN«C« ZFABRIKO-
        VAN√ BYTOSTI (¬LOV∆KU)
        V KOMUNI KACI
        SE STVO“ITELEM A
        BYTOSTMI SV∆TLA

PRAVª MYSL DªVª VäDY
MOäNOST SPASEN« DUÜE

      3 ODD∆LEN√ ‘ROVN∆
      PSEUDOMYSLI

   95 % VÜECH POCHOD”
   MYSLI  PR”M. ¬LOV∆KA
   PROB«Hª ZDE, VN∆JÜ«
   ‘ROVEÃ VN∆JÜ« MYSLI
   - JSOU TO ZPRZN∆N√
   INFORMACE PSEUDO-
   MYSLI (ST«NY PRACUJ«)
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LªSKA - KOMUNIKACE
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SV∆TLA A LªSKY NEPRONIKª
KE ZFABRIKOVAN√MU V∆DOM«

Obr. 3

RealizacÁ DuchovnÁ cesty ‚lovÊk na Zemi se mÛòe dopracovat k t„to struktuÚe vÊdomÁ bez
jak„hokoliv omezenÁ ‚i spout¤nÁ.

PRAVª SENTIENTN« MYSL stvoÚen¤ ‚istou pravou tvorbou StvoÚitele (bez z¤sahu psedotvÛrcÛ),
komunikace se StvoÚitelem a vîemi dalîÁmi sentientnÁmi bytostmi probÁh¤ neomezenÊ (nikdo ji
neprznÁ a neovl¤d¤) :

Zlikvidovali napÚÁklad preciznÊ vîechny stopy po civilizacÁch Atlantidy a Lemurie a dneînÁ vÊdci
v tomto ÙspÊînÊ pokra‚ujÁ ë Akademie vÊd. Vîechny dneînÁ negativnÁ òivotnÁ projevy jsou jejich
pseudotvorbou, jako napÚ. bodav˜ hmyz, nebezpe‚n¤ zvÁÚata, nebezpe‚n„ bakterie a viry (napÚ.
AIDS), rostliny ë plevely atd.

Tyto informace majÁ cenu pro tzv. ÅvzdÊlan„é lidi, neboó jejich vzdÊl¤nÁ je vlastnÊ ovl¤dacÁ program
ë fabrikace, a jim mohou tyto informace pomoci zbourat to, co je nau‚ili ve îkol¤ch, a nahradit
pravdou o skute‚nosti.

JEDNOTNÁ DUCH. MYSL
SENTIENTNÍ BYTOSTI

SVĚTLA

JE V NEUSTÁLÉ
KOMUNIKACI

SE STVOŘITELEM
A SE VŠEMI OSTATNÍMI

SENTIENTNÍMI BYTOSTMI
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Pro lidi bez vzdÊl¤nÁ tyto informace nemajÁ takovou cenu (dle mÁry ÅvzdÊl¤nÁé), neboó jejich vÊdomÁ
nebylo zprznÊno do takov„ mÁry, jako u tzv. ÅvzdÊlan˜ché lidÁ.

Tyto informace jsou pomocÁ i pro agenty negativnÁho stavu (mohou konvertovat do pozitivnÁho
stavu), kteÚÁ byli a jsou aktivnÁmi n¤stroji Sil temna. Pro pÚÁklad uvedu jen nam¤tkou jm„na, kter¤ se
zaslouòila o hodnÊ pr¤ce v oblasti prznÊnÁ a ovl¤d¤nÁ lidsk„ho vÊdomÁ: Grygar JiÚÁ, Fyzik¤lnÁ
Ùstav (VesmÁr je studen˜, mrtv˜, bez òivota ë i pÚes ¬T), Klaus V¤clav ë zavedenÁ finan‚nÁch
ovl¤dacÁch syst„mÛ po r. 1989, kter„ svazujÁ v rozhodujÁcÁ mÁÚe vÊdomÁ lidÁ, VojtÁîek ZdenÊk ë
Spole‚nost pro studium sekt a n¤boòensk˜ch smÊrÛ ë i pomocÁ BIS manipuluje s desÁtkami
novin¤ÚÛ a pracovnÁky îkolstvÁ cel„ ¬esk„ republiky, a ihned prznÁ informace o VesmÁrn˜ch lidech (
Ånebezpe‚n¤ sektaé) ë vîe pod vl¤dou ¬R, z novin¤ÚÛ pÚedevîÁm lid„ z Lidov˜ch novin (jak¤
perfektnÁ kamufl¤ò ë tento n¤zev novin), Karel Pacner ë autor knihy ÅHled¤me kosmick„ civilizaceé
1976 aj., kter˜ velmi aktivnÊ pracuje mnoho let pro Temnotu v oblasti ovl¤d¤nÁ inteligentnÁch
vzdÊlan˜ch lidÁ, dnes redaktor MF DNES, d¤le nÊkolik lidÁ UFO skupin a jejich ‚asopisÛ (MagazÁn
2000, UfomagazÁn, Fantastick¤ fakta, Fakta X), zvl¤îtÊ v Plzni ë Klub psychotroniky, ze zahrani‚Á
Michael Hesemann, kteÚÁ dÊlajÁ reklamu negativnÁm mimozemîóanÛm a vsouvajÁ mnoha lidem
zprznÊn„ informace o lidsk„ historii a postavenÁ ‚lovÊka ve StvoÚenÁ. Vîe za souhlasu Vl¤dy ¬R
v ‚ele s prezidentem V¤clavem Havlem.

Toto nejsou obviÏujÁcÁ informace, ale odhalujÁcÁ, a cÁtÁm povinnost informovat lidi o tomto, kdyò
to zatÁm jinÁ lid„ nedok¤zali, pÚedevîÁm, aby byli OSTRAäIT« a aby se dok¤zali pou‚it. Kaòd˜
z agentÛ negativnÁho stavu mÛòe konvertovat do pozitivnÁho stavu, z¤leòÁ na jeho svobodn„ vÛli.
Nikdo nenÁ zatracen, zde m¤ kaòd˜ pÚÁleòitost obr¤tit se ke StvoÚiteli, proto tak„ StvoÚitel dovolil
tuto tvorbu pseudotvÛrcÛm a hlavnÊ proto, aby KAäDª SENTIENTN« BYTOST VE STVO“EN«
V∆D∆LA, CO NEMª VOLIT. Kdyby StvoÚitel nedovolil tvorbu pseudotvÛrcÛm (tvoÚenÁ bez
StvoÚitele, bez LªSKY), poruîil by vlastnÁ z¤kon svobodn„ vÛle, a bytosti ve vîech vesmÁrech by
nepoznali plnost negativnÁho stavu.é

ÅFakticky existujÁ  3 struktur¤lnÁ komponenty ve StvoÚenÁ. Kaòd¤ z tÊchto sou‚¤stÁ sest¤v¤ ze
sv„ho vlastnÁho diskr„tnÁho vesmÁru, to jest, ze sv˜ch vlastnÁch mnoho‚etn˜ch vesmÁrÛ, jimò se
mÛòe sum¤rnÊ ÚÁkat MULTIVESM«R. Takòe je

(1)
DUCHOVN« MULTIVESM«R stvoÚenÁ se svou vlastnÁ strukturou, dynamikou a specifick˜mi z¤kony;

(2)
INTERMEDIªLN« MULTIVESM«R se svou vlastnÁ strukturou, dynamikou a specifick˜mi z¤kony a

(3)
FYZICK◊ ‚i P“«RODN« MULTIVESM«R se svou vlastnÁ strukturou, dynamikou a specifick˜mi z¤kony.

NavÁc kaòd˜ multivesmÁr s¤m o sobÊ je sloòen ze sv˜ch vlastnÁch dvan¤cti specifick˜ch dimenzÁ,
jak˜mi a skrze kter„ nepÚetròitÊ uskute‚Ïuje sv„ jsoucno a bytÁ.

ZÕNA VYM«ST∆N« nebyla stvoÚena StvoÚitelem, ale ideami relativnÁch sentientnÁch entit.
Z tohoto dÛvodu, aò se jednou ta idea trvale eliminuje, pÚestane zÌna vymÁstÊnÁ existovat.é

ÅPlaneta ZemÊ, Nula, je jedin˜m mÁstem ve StvoÚenÁ, kde se st˜kajÁ negativnÁ a pozitivnÁ stav, tedy
jsou inkarnov¤ni agenti negativnÁho a pozitivnÁho stavu a informace jsou zde pÚÁstupnÊ pro obÊ
strany. Pouze zde se tedy projevuje nynÁ plnost negativnÁho stavu, kter˜ byl na planetÊ ZemÁ
aktivov¤n pÚed stamiliÌny let, a kter˜ po dosaòenÁ maxim¤lnÁ plnosti bude na Zemi tak„ ukon‚en
P¤nem JeòÁîem Kristem. Kone‚n„ stÚetnutÁ P¤na JeòÁîe Krista m¤ b˜t se samotn˜mi
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pseudotvÛrci. Je to rovnÊò osobnÁ, soukromou a intimnÁ z¤leòitostÁ mezi P¤nem JeòÁîem Kristem a
pseudotvÛrci. Avîak k tomuto stÚetnutÁ by nemohlo dojÁt, dokud by hmotn„ tÊlo JeòÁîe Krista
neproîlo fÙzÁ (s prvky Josefa a Marie a AbsolutnÁm vÊdomÁm) a nebylo hybridizov¤no
v povîechnosti pÚirozenosti NejvyîîÁho a NejvyîîÁ se nestal plnostÁ P¤na JeòÁîe Krista. Pochopte, òe
AbsolutnÁ vÊdomÁ NejvyîîÁho se nemÛòe dostat do pÚÁm„ho kontaktu s negativnÁm stavem ë ihned
by byl zni‚en - anihilace, a tÁm by se neprojevila plnost negativnÁho stavu. NynÁ tedy jsou jiò
prostÚedky, kter˜mi je moòno uskute‚nit toto stÚetnutÁ.é

Str. 148 ë 164, Kapitola 7. PojetÁ Antikrista ë cituji z vÊtîÁ ‚¤sti kapitoly knihy ÅNov„ zjevenÁ
P¤na JeòÁîe Kristaé  :

ÅV prÛbÊhu t„to hybridizace a fÙze byli pseudotvÛrci uvÊznÊni a dròeni v pln„ izolaci od ostatnÁho
StvoÚenÁ a od zÌny vymÁstÊnÁ, aby nemohli zasahovat do tohoto procesu (jinak by napÚ. ihned
zas¤hli proti inkarnaci JeòÁîe Krista ë pozn. zpracovatele), a aby se negativnÁmu stavu poskytla
pÚÁleòitost existovat z vlastnÁ volby a ne z vnucen„ nutnosti. PÚece je zn¤mo, òe pseudotvÛrci majÁ
prostÚedky, jimiò mohou lidem vnutit negativnÁ stav v rozporu s jejich svobodnou vÛlÁ a
dobrovoln˜m v˜bÊrem. Jelikoò toto nebylo d„le jiò pÚÁpustn„ (po tom, co JeòÁî Kristus byl pÚÁtomen
na planetÊ Nula), muselo dojÁt k jejich uvÊznÊnÁ. Avîak, mÊjte v pamÊti, prosÁm, òe pseudotvÛrci
jsou aktiv¤tory negativnÁho stavu. DÁky tomu postavenÁ, negativnÁ stav nemÛòe b˜t zruîen bez jejich
osobnÁ a bezprostÚednÁ Ù‚asti v tomto procesu.

V ur‚itou chvÁli, kdy vîe bude pÚichyst¤no pro tu dobu a mÁra negativnÁho stavu bude dovrîena,
pseudotvÛrci budou jeîtÊ jednou a naposled propuîtÊni. Jejich propuîtÊnÁ bude omezeno na zÌnu
vymÁstÊnÁ a zvl¤îtÊ pak na planetu Nula ë vaîi planetu, kde byl jejich za‚¤tek, a kde taky musÁ
skon‚it a b˜t nakonec poraòeni. N¤vrat pseudotvÛrcÛ je fakticky to, co se mÁnÁ pojmem antikrist ‚i
dravec z moÚe.

V r¤mci pÚÁprav pro jejich navr¤cenÁ bylo ned¤vno vysl¤no do pekel pseudotvÛrcÛ nÊkolik agentÛ,
zvl¤îtÊ nadan˜ch a ur‚en˜ch P¤nem JeòÁîem Kristem na zvl¤îtnÁ misi, aby tam vykonali utajenou
pr¤ci. V prÛbÊhu t„ mise byla zavedena ur‚it¤ ohrani‚enÁ a omezenÁ v ‚innosti pseudotvÛrcÛ,
zpÛsobujÁcÁ, òe by jiò nikdy vÁce nebyli schopni vstoupit do ò¤dn„ oblasti prav„ho StvoÚenÁ a
uvalovat na lidi nÊco, co je proti jejich svobodn„ vÛli a volbÊ, dokonce i v jejich dom„nÊ. Znalost
cestov¤nÁ v ‚ase byla jim P¤nem JeòÁîem Kristem odÏata jiò d¤vno pÚed tÁm. Nicm„nÊ v jin„m
ohledu budou moci se objevit ve sv„ pln„ ÅsÁleé a Åsl¤vÊé a vystoupit pÚed sv˜m vlastnÁm v˜tvorem
ë lidstvem na vaîÁ planetÊ a pÚed vîemi tvory pekel a jin˜ch oblastÁ zÌny vymÁstÊnÁ, kter„ vytvoÚili
pÚed sv˜m uvÊznÊnÁm.

‘‚elem pro dovolenÁ n¤vratu pseudotvÛrcÛ je fakt, òe je nemoòn„ ÙplnÊ odhalit povahu
negativnÁho stavu bez pÚÁm„ Ù‚asti tÊch, kdo jej aktivovali a u‚inili dominantnÁm. Jejich budoucÁ
Ù‚ast v tomto ‚inu je vîak zaloòena na docela jin˜ch podmÁnk¤ch. V minulosti, kdy pseudotvÛrci
mÊli ÙplnÊ v moci zÌnu vymÁstÊnÁ, vl¤dli tam pomocÁ n¤silÁ a donucov¤nÁ, ned¤vajÁce ò¤dn˜
svobodn˜ v˜bÊr sv˜m fabrik¤tÛm. Konec koncÛ, zformovali sv„ tvory tak, aby se jim nic jin„ho
nezachtÊlo, neò b˜t negativnÁmi. Kdyò mne nic jin„ho nezajÁm¤, nem¤m pak na vybranou, neò b˜t
takov˜m, jak˜m jsem byl pÛvodnÊ uzpÛsoben. Jedin˜ v˜bÊr na jak„koliv po‚¤te‚nÁ f¤zi v˜voje a
fabrikace je volba b˜t ‚i neb˜t (vzpomeÏte si na Wericha ë pozn. zpracovatele). Avîak v okamòiku,
kdy se zvolÁ bytÁ, automaticky se pÚedpokl¤d¤, òe se to m¤ st¤t jenom jednÁm ur‚it˜m zpÛsobem ë
b˜t negativnÁ. ä¤dn¤ jin¤ motivace neexistuje.

Jin˜m rozpoloòenÁm, v nÊmò se tehdy ocitli tito tvorov„, byl nedostatek jak„koli znalosti o jejich
prav„m pÛvodu. DomnÁvali se, òe pÚiîli do sv„ho jsoucna a bytÁ buÈ jakousi n¤hodou, nebo skrze
negativnÊ pÚÁrodnÁ pÚÁ‚iny, ‚i z vÛle BoòÁ, jsou stvoÚenÁm BoòÁm nebo bohÛ. Povaòujete-li toto za
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pravdu, pak nenÁ vÛbec tÚeba nÊco mÊnit v negativnÁm zpÛsobu òivota. Povaòujete-li toto za
pravdu, pak nenÁ vÛbec tÚeba nÊco mÊnit v negativnÁm zpÛsobu òivota. PÚedevîÁm ani nevidÁte, ba
ani nepovaòujete svou cestu jako zlou, negativnÁ. Za druh„, jste-li BoòÁm stvoÚenÁm, pak je zÚejm„,
òe BÛh v¤s stvoÚil takov˜mi, jak˜mi jste, a proto jste pr¤vÊ tak, jak m¤te b˜t. Na druh„ stranÊ, pokud
jste sem pÚiîli nÊjakou n¤hodou, aniò by se kdo byl nam¤hal v¤s stvoÚit, pak vÛbec na tom nez¤leòÁ,
co jste za‚. Koho to zajÁm¤ ?  Takov˜ postoj tedy byl geneticky zakÌdov¤n ve vÊtîinÊ tvorÛ,
zfabrikovan˜ch pseudotvÛrci.

S lidsk˜mi tvory na vaîÁ planetÊ zaîli dokonce jeîtÊ d¤le. Podle jejich pl¤nu nemÊli lidîtÁ tvorov„
nikdy poznat, kdo byli jejich tvÛrci. Na mÁsto toho, mÊlo se pÚedpokl¤dat, òe jsou v˜tvorem BoòÁm,
jehoò pÚirozenost byla pe‚livÊ definov¤na pseudotvÛrci v pojmech zkreslen˜ch a zfalîovan˜ch,
anebo òe vznikli evolu‚nÊ z opic, tak vhodnÊ jimi zfabrikovan˜mi za tÁmto Ù‚elem, a pak
postaven˜ch do blÁzkosti jeskynnÁch lidÁ. Stalo se tedy, òe nikdo na vaîÁ planetÊ nevÁ jistÊ, jak tam
vznikl sentientnÁ òivot.

Nicm„nÊ buÈte zpraveni, òe pln„ odhalenÁ a n¤sledn¤ eliminace negativnÁho stavu nenÁ moòn¤ bez
takov„ znalosti. A nejen to: Pln„ pou‚enÁ o prav„ povaze negativnÁho stavu je nemoòn„, dokud
vîichni tvorov„, i lidîtÁ, zfabrikovanÁ pseudotvÛrci, si nezvolÁ pseudotvÛrce dobrovolnÊ, ze
svobodn„ vÛle. Takov˜ v˜bÊr nenÁ moòno u‚init, dokud jsou uvÊznÊni a nikdo, nebo jen nepatrn˜
po‚et vÁ, òe pseudotvÛrci vÛbec existujÁ. Co je tÚeba si uvÊdomit, je to, jak jiò bylo pÚed tÁm
uvedeno, òe negativnÁ stav nemÛòe b˜t vyÚazen, dokud nedojde k jeho do‚asn„mu, Ùpln„mu
vÁtÊzstvÁ na vaîÁ planetÊ. Jenom tehdy bude moòno zÁskat pln„ pozn¤nÁ jeho prav„ povahy a
tyto poznatky pak bude moòno provòdy uloòit v povîechnosti veîkerenstva pro vÊ‚n„
pou‚enÁ a zobrazenÁ toho, co NIKDY NEVOLIT.

DÛvod, pro‚ se to m¤ st¤t fyzicky na vaîÁ planetÊ, je zÚejm˜: Vaîe planeta je svou polohou
JEDIN◊M STY¬N◊M BODEM pozitivnÁho a negativnÁho stavu navz¤jem. Avîak vaîe planeta
pÚedstavuje plnost konkretizace a zpÚÁtomnÊnÁ nejzevnÊjîÁho fyzick„ho stupnÊ zÌny vymÁstÊnÁ.
Aó se stane cokoliv v pozitivnÁm ‚i negativnÁm smyslu, mohou se projevit jeho n¤sledky a v˜sledky
jenom v tom stupni, na kter„m hmatatelnost, konkretizace a zpÚÁkladnÊnÁ pomocÁ zevnÁch ud¤lostÁ
jsou tou pravou podstatou toho stupnÊ. V postavenÁ negativnÁho stavu pekel a jin˜ch oblastÁ zÌny
vymÁstÊnÁ takov¤ plnost nenÁ pÚÁstupn¤, protoòe jim sch¤zÁ tento negativnÊ pÚÁrodnÁ stupeÏ (Jak uò
bylo uvedeno ë SÁly temna nemajÁ kr¤sn„ planety s pÚÁrodou jako SvÊtlo, neboó nedok¤òÁ òÁt
v harmonii s pÚÁrodou ë pozn. zpracovatele). MajÁ rozdÁln˜ stav, jin„ podmÁnky a jsou jin„ho
stupnÊ. Tak je uspoÚ¤d¤no StvoÚenÁ a zÌna vymÁstÊnÁ.

Pamatujte si prosÁm, jak se zdÛrazÏuje pÚed tÁm, òe prav„ pou‚enÁ o ‚emkoliv se mÛòe naskytnout
jenom z dÛsledkÛ, n¤sledkÛ a v˜sledkÛ jak„koliv vyskytujÁcÁ se ideje, nikoliv vîak z nÁ samotn„.
NepostoupÁ-li nÊjak¤ idea ke sv„mu st¤v¤nÁ se ‚ili zpÚÁtomnÊnÁ a uskute‚nÊnÁ ve formÊ sv˜ch
dÛsledkÛ, n¤sledkÛ a v˜sledkÛ, pak zÛst¤v¤ jen pr¤zdnou zmÁnkou bez jak„koliv hmatatelnosti.
Pr¤zdn¤ zmÁnka neposkytuje ò¤dn„ pou‚enÁ ani z¤klad pro rÛst. A toto je dÛvod, pro‚ negativnÁ stav
musÁ zcela vyhr¤t na vaîÁ planetÊ dÚÁve, neò bude moòno jej trvale zruîit.

Pokud na vaîÁ planetÊ se jeîtÊ zdròujÁ nÊjacÁ agenti pozitivnÁho stavu a pokud jak¤si zrnka pravdy
jsou jeîtÊ rozeseta po prostor¤ch rozmanit˜ch u‚enÁ, nemÛòe k Ùpln„mu odhalenÁ oîkliv„ povahy
negativnÁho stavu dojÁt. Jejich pÚÁtomnost pÛsobÁ, òe se to nemÛòe st¤t. Jejich pÚÁtomnost to blokuje.
Z toho dÛvodu budou pseudotvÛrci propuîtÊni a cele ovl¤dnou vaîi planetu, ale jen na velmi
kr¤tkou dobu, dostate‚nou k Ùpln„mu zni‚enÁ a odstranÊnÁ zrnek pravdy a dobra jeîtÊ pÚÁtomn˜ch
na vaîÁ planetÊ a ke skoncov¤nÁ s pÚÁtomnostÁ agentÛ pozitivnÁho stavu. Jak si jistÊ vzpomenete, byla
tato situace pÚedpovÊdÊna jiò prorokem Danielem v kapitole 7 ve verîi 25 a ve ZjevenÁ JeòÁîe
Krista v kapitole 13 ve verîi 7.:
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ÅBude mluvit ok¤zal˜mi slovy proti NejvyîîÁmu
a bude pron¤sledovat svat„ NejvyîîÁho,
bude se snaòit zmÊnit doby a z¤kon.
SvatÁ budou vyd¤ni do jeho rukou aò do ‚asu a ‚asÛ a poloviny ‚asu. (Daniel 7:25)é

ÅA bylo mu d¤no, aby vedl v¤lku proti svat˜m
a aby nad nimi zvÁtÊzil. Dostala moc nad kaòd˜m kmenem, jazykem i n¤rodem. (ZjevenÁ 13:7).é

Cel˜ proces a n¤sledky n¤vratu pseudotvÛrcÛ je pops¤n ve vnitÚnÁm smyslu v kapitole 13 ZjevenÁ
JeòÁîe Krista v BiblÁ Svat„. äe negativnÁ stav na kratinkou dobu ÙplnÊ zvÁtÊzÁ, je zÚejm„ ze slov
JeòÁîe Krista, jeò jsou zaznamen¤na u Matouîe 24, verî 21 a u Marka 13, verî 19. Tam mÛòeme
‚Ást:

ÅNeboó tehdy nastane velik„ souòenÁ,
jak„ nebylo od po‚¤tku svÊta aò do nynÊjîka, a nikdy jiò nebude. (Matouî 24:21).é

ÅNeboó v tÊch dnech pÚijde takov„ souòenÁ, jak„ nebylo od po‚¤tku BoòÁho stvoÚenÁ aò do dneîka, a
nikdy jiò nebude. (Marek 13:19).é

ÅNeboó v tÊch dneché ozna‚uje n¤vrat pseudotvÛrcÛ. ÅNastane velik„ souòenÁé znamen¤ Ùpln„
vÁtÊzstvÁ pseudotvÛrcÛ. Zbytek verîe nazna‚uje, òe takov¤ situace neexistovala od doby, kdy BÛh
stvoÚil Sv„ stvoÚenÁ a nikdy znovu nebude. Kdyò jednou uò dojde ke konkr„tnÁmu zobrazenÁ òivota
v plnosti negativnÁho stavu a kaòd˜ ve StvoÚenÁ bude mÁt pÚÁleòitost pozorovat, pou‚it se a
zaznamenat na vÊky fakta òivota bez pÚÁtomnosti ‚ehokoliv pozitivnÁho v tom nejkonkr„tnÊjîÁm
pÚÁrodnÁm stupni, a to jenom na tom mÁstÊ, kde to vÛbec mÛòe mÁt nÊjak˜ smysl ë pak podobn¤
situace se nebude nikdy muset odehr¤t na vÊky vÊkÛ.

Jak bylo shora uvedeno, nÊkteÚÁ lidîtÁ tvorov„ (n¤sledovnÁci Swedenborgova u‚enÁ) vÊÚÁ, òe vîechny
tyto ud¤losti se mohou odehr¤t jen ve svÊtÊ duchÛ, a òe vaîe planeta unikne tomuto pÚÁîern„mu
osudu. Zde se vîak nevzalo v Ùvahu, òe svÊt duchÛ je mezisvÊtem. Tento svÊt s¤m nepÚedstavuje
plnost vîech stupÏÛ, jak to ‚inÁ vaîe planeta. Jinak by se nenaz˜val zprostÚedkujÁcÁm svÊtem. Je
nutno zas a znova opakovat, òe nemÛòe dojÁt k Ùpln„mu odhalenÁ negativnÁho stavu (pÚed zraky
vîech ë pozn. zpracovatele) a k Ùpln„mu a n¤leòit„mu pou‚enÁ ohlednÊ òivota bez ‚ehokoliv
pozitivnÁho jinak, neò ve stavu naprost„ Ùplnosti se vîemi moòn˜mi v˜sledky. Tento stav je
nejzevnÊjîÁm stupnÊm pÚÁrodnÁho svÊta a zÌny vymÁstÊnÁ, a to je planeta Nula. Jak si vzpomÁn¤te,
byla planeta Nula pÚesnÊ za tÁmto Ù‚elem umÁstnÊna ve zvl¤îtnÁ a prapodivn„ oblasti na kraji zÌny
vymÁstÊnÁ a do blÁzk„ho sousedstvÁ s pozitivnÁm stavem StvoÚenÁ, a to v jeho nejzevnÊjîÁm stupni.

A nynÁ se kr¤tce podÁvejme na vnitÚnÁ smysl kapitoly 13 ve ZjevenÁ JeòÁîe Krista v BiblÁ svat„. JistÊ si
pamatujete z pÚedeîl˜ch sdÊlenÁ, òe vnitÚnÁ smysl, skryt˜ v doslovn˜ch ÙdajÁch ZjevenÁ i na jin˜ch
mÁstech BiblÁ svat„ m¤ mnoho‚etn„ v˜znamy, jeò jsou pÚizpÛsobeny vîem dob¤m, situacÁm a
okolnostem. Takòe kapitola 13 m¤ taky takovou strukturu. Z toho dÛvodu vnitÚnÁ smysl t„to kapitoly
bude vyòadovat ve vztahu s kaòdou zvl¤îtnÁ dobou a situacÁ jin„ interpretace. Jeden z takov˜ch
v˜kladÛ byl zprostÚedkov¤n Swedeborgem. Jeho interpretace je spr¤vn¤ a platn¤, pokud se t˜k¤
ud¤lostÁ, k nimò doîlo za jeho ‚asÛ v intermedi¤lnÁm svÊtÊ. PÚÁtomn¤ interpretace m¤ platnost pro
tuto dobu a pro planetu Nula.

PrvnÁ verî:

ÅA vidÊl jsem, jak se z moÚe vynoÚil dravec, majÁcÁ sedm hlav a deset rohÛ;
a na jeho rozÁch deset korun, a na jeho hlav¤ch jm„no rouh¤nÁ.é
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Tento verî vnitÚnÊ popisuje povahu pseudotvÛrcÛ. ÅDravec vynoÚujÁcÁ se z moÚeé znamen¤ n¤vrat
pseudotvÛrcÛ. ÅDravecé zde zna‚Á pseudotvÛrce. ÅZ moÚeé ozna‚uje nejniòîÁ, nejhlubîÁ peklo, kde
byli uvÊznÊni P¤nem JeòÁîem Kristem. ÅMajÁcÁ sedm hlavé zna‚Á vîechno nahromadÊn„ pozn¤nÁ
vîech dob a vîech typÛ ve jsoucnu a bytÁ. ÅDeset rohÛé ozna‚uje veîkerou nahromadÊnou
schopnost upotÚebenÁ tÊch vÊdomostÁ k produkci òivotnÁch forem a k manipulaci souvztaònostÁ. ÅA
na jeho rozÁch deset koruné ozna‚uje souhrn vîech zfalîovan˜ch pravd. ÅA na jeho hlav¤ch jm„no
rouh¤nÁé ozna‚uje, òe vîechno to pozn¤nÁ i schopnost byly pouòity k aktivaci negativnÁho stavu.

Verî 2:

ÅTen dravec, kter„ho jsem vidÊl, byl jako levhart,
jeho nohy byly jako tlapy medvÊda,
a jeho tlama jako tlama lvÁ.
A drak mu dal svou sÁlu i svÛj trÛn i velikou moc.é

ÅTen dravec, kter„ho jsem vidÊl, byl jako levharté zna‚Á uzpÛsobenÁ pseudotvÛrcÛ sklonem k n¤silÁ
proti moci NejvyîîÁho. ÅJeho nohy byly jako tlapy medvÊdaé ozna‚uje n¤klonnost k odmÁt¤nÁ vîeho,
co je pozitivnÁ a dobr„. ÅA jeho tlama jako tlama lvÁé znamen¤ pÚivlastnÊnÁ si PODOBY P¤na JeòÁîe
Krista. ÅA drak mu dal svou sÁlu i svÛj trÛn i velikou mocé ozna‚uje to, òe vîechny jin„ oblasti pekel,
zbytek zÌny vymÁstÊnÁ, planeta Nula a vîechny n¤boòensk„ smÊry, duchovnÁ hnutÁ, filosofick„
soustavy, kulty atd. (drak) podrobÁ se ÙplnÊ pseudotvÛrcÛm a poskytnou jim vîechny k dispozici
majÁcÁ prostÚedky, kter„ zÁskaly a majÁ k dispozici od doby uvÊznÊnÁ pseudotvÛrcÛ.

Verî 3.:

ÅVidÊl jsem jednu z jeho hlav, jako by byla smrtelnÊ ranÊn¤,
ale jeho smrteln¤ r¤na se zahojila.
A cel˜ svÊt obdivoval a n¤sledoval dravce.é

ÅVidÊl jsem jednu z jeho hlav, jako by byla smrtelnÊ ranÊn¤,é odr¤òÁ skute‚nost uvÊznÊnÁ
pseudotvÛrcÛ, izolaci a ztr¤tu vÊdÊnÁ jak cestovat v ‚ase, a tak„ ztr¤tu jin˜ch dÛleòit˜ch znalostÁ.
ÅSmrtelnÊ ranÊn¤é zna‚Á, òe vîichni ve StvoÚenÁ se domnÁvajÁ, òe toto je trval˜ stav, a òe
pseudotvÛrci nebudou jiò nikdy vypuîtÊni na svobodu. ÅAle jeho smrteln¤ r¤na se zahojilaé
znamen¤, òe tomu tak nenÁ, a òe budou jeîtÊ hr¤t dalîÁ dÛleòitou roli v òivotÊ negativnÁho stavu. ÅA
cel˜ svÊt obdivoval a n¤sledoval dravceé znamen¤ bezpodmÁne‚n„ uzn¤nÁ pseudotvÛrcÛ za
bezkonkuren‚nÁ vl¤dce.é

Verî 4:

ÅUctÁvali draka, kter˜ dal moc dravci;
a uctÁvali dravce Úkouce:
Kdo je takov˜ jako dravec ?
Kdo s nÁm mÛòe v¤l‚it ?é

ÅUctÁvali drakaé znamen¤ pÚijetÁ zel a nepravd negativnÁho stavu za jedinou moc. ÅKter˜ dal moc
dravcié zna‚Á, òe negativnÁ stav pÚizn¤v¤, òe pseudotvÛrci jsou skute‚n˜mi aktiv¤tory negativnÁho
stavu a padÊlateli lidsk˜ch tvorÛ, jakoòto i vîech tvorÛ v peklech a jin˜ch oblastech zÌny vymÁstÊnÁ.
ÅA uctÁvali dravce Úkouce: Kdo je takov˜ jako dravec ? Kdo s nÁm mÛòe v¤l‚it ?é ozna‚uje zjiîtÊnÁ,
kde se nach¤zÁ prav˜ zdroj negativnÁho stavu, òe vîe, co je v negativnÁm stavu a co z nÊho vych¤zÁ,
nemÛòe pÚevl¤dnout nad pseudotvÛrci, jelikoò jsou ztÊlesnÊnÁm negativnÁho stavu, jeho aktiv¤tory a
otci.
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Verî 5:

ÅA byla mu d¤na Ùsta mluvÁcÁ velk„ vÊci a rouh¤nÁ,
a byla mu d¤na moc trvat po ‚tyÚicet dva mÊsÁce.é

ÅA byla mu d¤na Ùsta mluvÁcÁ velk„ vÊci a rouh¤nÁ,é znamen¤ to, òe pseudotvÛrci pÚijdou s velk˜mi
slovy l¤sky a moudrosti, mÁru a sjednocenÁ, pozitivnosti a dobroty. Ale tÁm, òe tato slova slouòÁ
Ù‚elÛm podv¤dÊnÁ, uk¤òe se, òe jsou to slova ‚ist„ho zla, nepravd, n¤silÁ, rozbroje a zk¤zy. ÅA byla
mu d¤na moc trvat po ‚tyÚicet dva mÊsÁceé zna‚Á pÚemoòenÁ sil pozitivnÁho stavu aò do chvÁle, kdy
se provede pln„ zobrazenÁ òivota bez ‚ehokoliv pozitivnÁho. Å¬tyÚicet dva mÊsÁceé nem¤ v˜znam
prvkÛ fyzick„ho ‚asu. Å¬tyÚié v t„to souvislosti zna‚Á plnou mÁru. ÅDvaé zde ozna‚uje zlo a nepravdy.
Takòe Å‚tyÚicet dvaé znamen¤ plnou mÁru vîeho zl„ho a nepravdiv„ho.

Verî 6:

ÅA tak otvÁral sv¤ Ùsta v rouh¤nÁ se Bohu,
aby se rouhal Jeho jm„nu i jeho st¤nku,
a tÊm, kdo pÚeb˜vajÁ v nebi.é

ÅA tak otvÁral sv¤ Ùsta v rouh¤nÁ se Bohué ozna‚uje nepÚizn¤nÁ jin„ho StvoÚitele neò pseudotvÛrce.
ÅRouhat se Jeho jm„nué znamen¤ popÚenÁ prav„ PÚirozenosti Boha, kter˜ je P¤n JeòÁî Kristus.
BOä« JM√NO JE PªN JEä«Ü KRISTUS. PopÚÁt tento fakt je rouh¤nÁ. ÅJeho st¤nkué zna‚Á popÚenÁ
vîech prav˜ch duchovnÁch principÛ a jejich sjednocenÁ v P¤nu JeòÁîi Kristu. ÅA tÊm, kdo pÚeb˜vajÁ
v nebié ozna‚uje popÚenÁ existence veîker„ho pozitivnÁho stavu. Rouh¤nÁ se tÊmto vÊcem
znamen¤, òe pseudotvÛrci budou prohlaîovat, òe nenÁ jin„ reality mimo negativnÁho stavu, a òe ten
je vlastnÊ jedin˜m pozitivnÁm stavem. Vîe ostatnÁ se povaòuje za neexistujÁcÁ. A protoòe jsou
stvoÚiteli negativnÁho stavu, jenò je pÚedstaven jako stav pozitivnÁ, pak nenÁ Boha a StvoÚitele jin„ho
mimo nÊ. Toto je prav˜ v˜znam slova Årouh¤nÁé v r¤mci tohoto textu.

Verî 7:

ÅA bylo mu povoleno v„st v¤lku proti svat˜m a porazit je.
A dostal moc nad kaòd˜m kmenem, jazykem i n¤rodem.é

ÅA bylo mu povoleno v„st v¤lku proti svat˜m a porazit jeé znamen¤ ÙspÊîn„ odstranÊnÁ vîech
agentÛ pozitivnÁho stavu z cel„ zÌny vymÁstÊnÁ i planety Nula i jak„hokoliv zrnka pravdy a dobra
obsaòen„ho v rozli‚n˜ch lidsk˜ch u‚enÁch. ÅDostal moc nad kaòd˜m kmenem, jazykem i n¤rodemé
zna‚Á Ùpln„ vÁtÊzstvÁ negativnÁho stavu v zÌnÊ vymÁstÊnÁ a na planetÊ Nula bez jak„koliv v˜jimky a
vylou‚enÁ.

Verî 8:

ÅBudou ho uctÁvat vîichni, kdo prodl„vajÁ na zemi,
jejichò jm„na nejsou zaps¤na v knize òivota Ber¤nka,
zabÁjen„ho zaloòenÁm svÊta.é

ÅBudou ho uctÁvat vîichni, kdo prodl„vajÁ na zemié znamen¤ vîechny ty, co jsou v zevnÊjînostech
duchovnosti a v l¤sce k zevnÁmu vlastnictvÁ a povrchnÁm hodnot¤m. ÅJejichò jm„na nejsou zaps¤na
v knize òivota Ber¤nkaé ozna‚uje vîechny tvory v zÌnÊ vymÁstÊnÁ a vîechny lidsk„ tvory, kteÚÁ byli
pÛvodnÊ zfabrikov¤ni pseudotvÛrci, a kteÚÁ odmÁtli uznat pravou PÚirozenost P¤na JeòÁîe Krista
(Ber¤nka).é
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ÅZabÁjen„ho zaloòenÁm svÊtaé znamen¤ neust¤lou snahu vîech v negativnÁm stavu odmÁtat fakt, òe
NejvyîîÁ u‚inil Sv„ BoòstvÁ Lidsk˜m a Sv„ lidstvÁ Boòsk˜m a stal se tak P¤nem JeòÁîem Kristem.
OdmÁtnout tuto skute‚nost  zna‚Á zabÁjenÁ pravdy vlastnÁm srdcem a myslÁ (ÅzaloòenÁ svÊtaé).

Verî 9:

ÅKdo m¤ uîi, slyî !é

ÅKdo m¤ uîi, slyî !é ozna‚uje, òe jen ti, co otevÚeli sv¤ srdce a mysli pro pravdu, budou schopni
vnÁmat skute‚nost tÊchto faktÛ.

Verî 10:

ÅKdo vede do zajetÁ, pÛjde do zajetÁ.
Zabije-li kdo me‚em, bude me‚em zabit.
Zde je trpÊlivost a vÁra svat˜ch.é

ÅKdo vede do zajetÁ, pÛjde do zajetÁé ozna‚uje nutnost n„st n¤sledky aktivace a pÚijetÁ negativnÁho
stavu. ÅZabije-li kdo me‚em, bude me‚em zabité znamen¤ nutnost pou‚it se z dÛsledkÛ
prohl¤îenÁ, òe negativnÁ stav je jedinou realitou v jsoucnu a bytÁ. Prohlaîovat nÊco podobn„ho
znamen¤ zabÁjet duchovnÊ. Toto pÚijmout za sv„ zna‚Á duchovnÁ smrt. ÅZde je trpÊlivost a vÁra
svat˜ché ozna‚uje, òe pozitivnÁ stav toleruje vîechny tyto pÚÁîernosti a ohavnosti negativnÁho stavu
kvÛli z¤vaòn„mu duchovnÁmu pou‚enÁ, vÊdom si slibu, u‚inÊn„ho P¤nem JeòÁîem Kristem pÚed
veîker˜m StvoÚenÁm a pÚed vîemi vîude, òe negativnÁ stav bude po t„, aò dojde k tomuto
pou‚enÁ, natrvalo a navÊky eliminov¤n a zruîen.

Verî 11:

ÅA potom jsem vidÊl jin„ho dravce, jak povstal ze zemÊ,
mÊl dva rohy jako ber¤nek, ale mluvil jako drak.é

ÅA potom jsem vidÊl jin„ho dravce, jak povstal ze zemÊé zna‚Á zformov¤nÁ nov„ho n¤boòensk„ho
syst„mu vÁry, vyvozen„ho z pseudovnitÚnÁ mysli (zemÊ zde ozna‚uje pseudovnitÚnÁ mysl). ÅMÊl dva
rohy jako ber¤neké zna‚Á kombinaci a sjednocenÁ vîech druhÛ zla a nepravd stejn˜m zpÛsobem, jak
jsou zkombinov¤ny a sjednoceny dobro a pravda v P¤nu JeòÁîi Kristu (Ber¤nek). ÅMluvil jako draké
ozna‚uje, òe toto nov„ n¤boòenstvÁ bude ‚erpat z pÚÁstupn˜ch zkreslenin a nepravd, jak jsou
obsaòeny ve vîech lidsk˜ch n¤boòensk˜ch soustav¤ch, sekt¤ch, kultech, okultnÁch a jin˜ch
pseudoduchovnÁch smÊrech ‚i trendech (Ådraké).

Verî 12:

ÅA vykon¤v¤ veîkerou moc toho prvnÁho dravce v jeho pÚÁtomnosti
a nutÁ zemi a vîechny, kdo na nÁ prodl„vajÁ,
uctÁvat prvnÁho dravce, jehoò smrteln¤ r¤na se uzdravila.é

ÅA vykon¤v¤ veîkerou moc toho prvnÁho dravce v jeho pÚÁtomnostié odr¤òÁ vztah tÊchto n¤boòenstvÁ
a pseudotvÛrcÛ. VynoÚenÁ se tÊchto n¤boòenstvÁ je motivov¤no jedinÊ pÚÁtomnostÁ pseudotvÛrcÛ.
ÅNutÁ zemi a vîechny, kdo na nÁ prodl„vajÁ, uctÁvat prvnÁho dravce, jehoò smrteln¤ r¤na se uzdravilaé
znamen¤, òe toto nov„ n¤boòenstvÁ prohl¤sÁ pseudotvÛrce za jedinou duchovnÁ moc a Boha
multivesmÁru, kter˜ se m¤ uzn¤vat a uctÁvat, neboó byli schopni se dostat ven z vÊzenÁ, do nÊhoò
byli uvròeni P¤nem JeòÁîem Kristem, a tÁm dok¤zali, òe jsou mocnÊjîÁ neò P¤n JeòÁî Kristus, kter˜
je v jejich o‚Ách podvodnÁkem a imit¤torem. PropuîtÊnÁ a n¤vrat pseudotvÛrcÛ se bude vnÁmat, jako
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òe oni sami byli s to se dostat ven, kdyò se chytr¤cky vyhnuli vîem z¤tarasÛm na nÊ postaven˜m
pozitivnÁm stavem. NepoznajÁ, òe to bylo z dovolenÁ P¤na JeòÁîe Krista. V tomto je dÛvod, pro‚
Åcel˜ svÊt obdivoval a n¤sledoval dravceé (verî 3).

Verî 13:

ÅPÚedvede velik¤ znamenÁ, dokonce u‚inÁ,
òe oheÏ z nebe sestoupÁ pÚed zraky lidÁ na zem.é

ÅPÚedvede velik¤ znamenÁé zna‚Á pÚesvÊd‚iv˜ dÛkaz o jejich schopnostech mysli a prov¤dÊnÁ
z¤zrakÛ. ÅDokonce u‚inÁ, òe oheÏ z nebe sestoupÁ pÚed zraky lidÁ na zemé ozna‚uje, òe vîude toto
se ‚inÁ s velkou a intenzÁvnÁ n¤klonnostÁ, se slovy l¤sky, dobra a pokoje, pÚece vÊdÁ, co lid„ o‚ek¤vajÁ
a co se jim lÁbÁ.

Verî 14:

ÅA sv¤dÁ ty, co prodl„vajÁ na zemi, tÊmito znamenÁmi,
coò mu bylo dovoleno ‚init pod dohledem dravce,
ÚÁkajÁc tÊm, co dlÁ na zemi,
aby zhotovili obraz tomu dravci,
kter˜ byl zranÊn me‚em, a pÚitom òil.é

ÅA sv¤dÁ ty, co prodl„vajÁ na zemi, tÊmito znamenÁmié znamen¤, òe lid„, kteÚÁ oceÏujÁ zevnÁ jevy bez
jak„hokoliv uv¤òenÁ vnitÚnÁch duchovnÁch hodnot, ochotnÊ akceptujÁ ta slova a z¤zraky. ÅCoò mu
bylo dovoleno ‚init pod dohledem dravceé znamen¤, òe vîe se dÊl¤ z Ùpln„ho povÊÚenÁ
pseudotvÛrcÛ. Å“ÁkajÁc tÊm, co dlÁ na zemi, aby zhotovili obraz tomu dravci, kter˜ byl zranÊn
me‚em, a pÚitom òilé znamen¤ zvnÊjînÊnÁ zevnÊjînostÁ. Ti, co jsou v zevnÁ formÊ bohosluòby,
potÚebujÁ vîelijak„ zevnÊjîÁ symboly, popisy a obrazy pro pÚedmÊt sv„ bohosluòby, kter˜m v tomto
pÚÁpadÊ jsou pseudotvÛrci.

Verî 15:

ÅByla mu d¤na moc vdechnout òivot obrazu dravce,
òe ten obraz jak hovoÚil, tak i zpÛsoboval,
òe budou zabiti vîichni,
kteÚÁ nebudou uctÁvat obraz dravce.é

Tento verî popisuje skute‚nost, òe modernÁ technologie a vîechny vÊdeck„ v˜dobytky budou
pouòity k  vl¤d¤nÁ mysli, jedn¤nÁ a skutkÛ, takòe v nich nezÛstane z pozitivnÁho stavu vÛbec nic.

Verîe 16 a 17:

ÅA pÚinutÁ vîechny, mal„ i velk„, bohat„ i chud„, svobodn„ i otroky,
pÚijmout znamenÁ na jejich prav„ ruce nebo na jejich ‚ela,
a tak nikdo nesmÁ kupovat, ani prod¤vat, vyjma tÊch,
kdo majÁ znamenÁ ‚i jm„no tohoto dravce nebo ‚Áslo jeho jm„na.é

Oba tyto verîe popisujÁ novou formu genetick„ho inòen˜rstvÁ, oòiven„ho pseudotvÛrci a dan„ho
k dispozici vÊdcÛm za Ù‚elem pozmÊnÊnÁ lidsk„ho mozku a duîevnÁch pochodÛ, a to takov˜ch
zpÛsobem, aby nemohly obsahovat ò¤dn˜ sklon vÛ‚i pozitivnÁmu stavu, ba, aby o nÊm nezÛstala
ani jedin¤ vzpomÁnka. Najde-li se stopa n¤klonnosti ‚i zÛstane-li z nÊj nÊco v pamÊti, pak tacÁ
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lidîtÁ tvorov„ budou podrobeni smyslov„ deprivaci, a kdyò odmÁtnou uposlechnout, budou
zlikvidov¤ni.

Verî 18:

ÅTu je moudrost. Aó kaòd˜, kdo m¤ rozum, spo‚te ‚Áslo toho dravce;
neboó je to ‚Áslo ‚lovÊka. Jeho ‚Áslo je 666.é

ÅTu je moudrosté znamen¤ proniknutÁ do tajemstvÁ negativnÁho stavu a jeho Ùpln„ odhalenÁ. ÅAó
kaòd˜, kdo m¤ rozum, spo‚te ‚Áslo toho dravceé zna‚Á, òe spr¤vn„ ch¤p¤nÁ negativnÁho stavu se
mÛòe zÁskat jenom z pozn¤nÁ povahy pseudotvÛrcÛ, jeho pÛvodcÛ. ÅNeboó je to ‚Áslo ‚lovÊkaé
znamen¤, òe negativnÁ stav povstal v nejzevnÊjîÁm pÚÁrodnÁm stupni u lidÁ na planetÊ ZemÊ. ÅJeho
‚Áslo je 666é zna‚Á, òe trv¤nÁ negativnÁho stavu je ohrani‚eno pouze na jeden ‚asov˜ cyklus
StvoÚenÁ, a òe je omezen pouze na zÌnu vymÁstÊnÁ a na planetu Nula. Å666é zna‚Á zkr¤cen˜ cyklus
‚asu, v nÊmò negativnÁ stav je aktivov¤n za Ù‚elem duchovnÁho pou‚enÁ. Vîechny jin„ ‚asov„ cykly
majÁ kÌd Å777é. Å777é zna‚Á plnost pozitivnÁho stavu, avîak Å666é znamen¤ nedostatek t„to plnosti,
coò d¤v¤ pÚÁleòitost negativnÁmu stavu, aby doîel pln„ho plodn„ho dozr¤nÁ. Ve skute‚nosti
znamen¤ Å666é plnost negativnÁho stavu, nach¤zejÁcÁho se navenek od pozitivnÁho stavu. Protoòe
planeta Nula je v pÚÁrodnÁ souvztaònosti s tÁmto nejzevnÊjîÁm v pozitivnÁm stavu, ke vzniku
negativnÁho stavu musÁ dojÁt na vaîÁ planetÊ. Avîak toto je rovnÊò dÛvodem, pro‚ jeho konec musÁ
nastat tak„ na vaîÁ planetÊ. Toto je zpÛsob hierarchick„ho duchovnÁho uspoÚ¤d¤nÁ StvoÚenÁ. Tato
hierarchie nemÛòe b˜t poruîena.

NynÁ nenÁ moòn„ zjevit, jak˜mi prostÚedky budou pseudotvÛrci propuîtÊni, jak˜m zpÛsobem se
objevÁ znovu na vaîÁ planetÊ a v jak„ formÊ a za jak˜ch okolnostÁ. Bude to vîak velmi dramatick„ a
jasn„ na pohled v kaòd„m pÚÁpadÊ. Nem¤te b˜t pÚekvapeni, objevÁ-li se v kosmick˜ch lodÁch a
prohl¤sÁ-li, òe jsou spasiteli lidstva, jeò bude, vlastnÊ jiò je, na pokraji Ùpln„ zk¤zy a
sebezni‚enÁ. Jak vÁte, hodnÊ se povÁd¤, òe se objevÁ kosmick„ lodÊ, a òe cizÁ òivotnÁ formy se
pÚihrnou na pomoc vaîÁ planetÊ. Je mnoho Åkan¤lÛé, kter„ pÚed¤vajÁ rÛzn„ zpr¤vy od tÊchto
nepozemsk˜ch ‚i d¤vn˜ch lidÁ. Nenechte se obalamutit ò¤dn˜m z nich. I kdyò hovoÚÁ kladnÊ a
dobÚe, mile, l¤skyplnÊ a moudÚe, nic z nich nepÚich¤zÁ z pozitivnÁho stavu. Tyto jevy se vîechny
odehr¤vajÁ v r¤mci pÚÁprav zpÛsobu pro n¤vrat pseudotvÛrcÛ. Ovîem bude to vîe s velkou Åpar¤dou
a doprovodemé, abychom pouòili vaîeho v˜razu.

Mezi vîemi tvory v‚etnÊ lidÁ bude ur‚it¤ zn¤most a pÚÁbuznosti s pseudotvÛrci, s v˜jimkou velmi
mal„ho po‚tu agentÛ pozitivnÁho stavu, kteÚÁ zÛstanou na vaîÁ planetÊ pro zakon‚enÁ nÊjak˜ch
z¤leòitostÁ P¤na JeòÁîe Krista a pak budou odvol¤ni. Tato zn¤most a pÚÁbuznost vyjde na povrch
z hluboce uchovan˜ch vzpomÁnek v prohlubnÁch pseudomysli, kdy v nich poznajÁ sv„ ÅtvÛrce-
rodi‚eé.

MusÁte zas a znovu ch¤pat, òe pseudotvÛrci budou vystupovat pÚedevîÁm jako zachr¤nci. SjednotÁ
vaîi planetu v jeden n¤rod. OdstranÁ vîechny v¤lky, hlad, nemoci a zevnÊjîÁ utrpenÁ a bÁdu. Zavedou
mimopozemsk„ cestov¤nÁ po cel„ zÌnÊ vymÁstÊnÁ. A u‚inÁ mnoho jin˜ch ÅpozitivnÁché vÊcÁ
podobn„ho r¤zu. Jakmile dostanou pevnÊ do sv˜ch rukou cel„ lidstvo i veîkerou zÌnu vymÁstÊnÁ,
pak tehdy odhalÁ sv„ prav„ z¤mÊry, a to v tak hrÛzn„m rozsahu, òe se nenajde slov ve vaîem
slovnÁku, ani si to nedovedete pÚedstavit, aby se to dalo popsat.

Pr¤vÊ v t„ chvÁli se pustÁ znovu do pr¤ce s geny, kdy se pokusÁ vyvinout nad‚lovÊka, ‚i celou
arm¤du nadlidÁ, ozbrojen˜ch plody nejvyîîÁch technologick˜ch v˜dobytkÛ nepÚedstaviteln˜ch
rozmÊrÛ. PodaÚÁ se jim vyrobit obrovskou arm¤du takov˜ch nadlidÁ s nesmÁrnÊ negativnÁmi a zl˜mi
sklony a pouòijÁ toto vojsko k napadenÁ sil pozitivnÁho stavu pÚes dev¤tou dimenzi, skrze ur‚it„
‚asoprostorov„ uzly, se vîemi druhy souvztaònostnÁch prostÚedkÛ. ÅZahojenÁ smrteln„ r¤nyé zna‚Á
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t„ò obnovenÁ jejich schopnosti cestovat v ‚ase a prostoru, avîak nikoliv do minulosti. Cesty do
minula jimi nebudou obnoveny. Po dokon‚enÁ tÊchto pÚÁprav a kdyò procÁtÁ, òe jsou hotovi
podniknout tuto invazi, provede Boòsk¤ prozÚetelnost P¤na JeòÁîe Krista malinkou, ò¤dn˜mi
prostÚedky nevyp¤tratelnou chybi‚ku v jejich v˜po‚tech pro vstup do dev¤t„ho rozmÊru. PÚi pokusu
pseudotvÛrcÛ a jejich arm¤dy nadlidÁ vejÁt do dev¤t„ dimenze a vynoÚit se znovu v pozitivnÁm stavu
StvoÚenÁ, ta chyba zpÛsobÁ, òe budou vych˜leni do limba ë mÁsta a stavu vnÊ
dvan¤ctidimenzion¤lnÁ struktury zfabrikovan„ho ‚asoprostoru. A co se budou zdròovat v tom limbu,
bude nad nimi vyhl¤îen soud.

Nach¤zet se v limbu znamen¤ pro pseudotvÛrce plnou ztr¤tu veîker„ moci i jejich zvl¤îtnÁch
schopnostÁ. Ale znamen¤ to taky naprosto neutr¤lnÁ stav, bez jak„hokoliv vlivu stavu pozitivnÁho ‚i
negativnÁho. Zna‚Á to rovnÊò, Ùpln„ odkrytÁ veîker˜ch vzpomÁnek na dobrovolnost postoje
aktiv¤torÛ negativnÁho stavu i vîechny zobrazenÁ dÛsledkÛ, n¤sledkÛ a v˜sledkÛ negativnÁho
stavu. Najednou kaòd˜ pozn¤ pravou skute‚nost pÛvodu negativnÁho stavu i dÛvod, pro‚ mu
bylo dovoleno, aby vl¤dl v tomto ‚asov„m cyklu. S tÁmto dÛleòit˜m vÊdomÁm bude kaòd„mu
v negativnÁmu stavu prezentov¤na nov¤ volba ë pÚejÁt do pozitivnÁho stavu, podstoupit
proces duchovnÁ transformace v Nov„ îkole, anebo, nebude-li nÊkdo s konverzÁ souhlasit ë
ODEJMUT« äIVOTN« ENERGIE Z JEJICH MYSL«, KDY SE STANOU SOU¬ªST« LIMBA ë NICOTY,
STANOU SE NI¬«M.

TÁmto aktem bude negativnÁ stav natrvalo a navÊky zruîen, a veîker„ pou‚enÁ o jeho povaze
se zavrîÁ. A takto se splnÁ slib P¤na JeòÁîe Krista, dan˜ ve chvÁli stvoÚenÁ z¤kladÛ jsoucna a bytÁ.
TÁmto aktem bude dovrîena a ukon‚ena poslednÁ f¤ze Druh„ho pÚÁchodu P¤na JeòÁîe Krista.
Jeho/JejÁ slova éU‚inÊno jest !é (ZjevenÁ 21:6) stanou se skute‚nostÁ. Ale toto je jeden z mnoha
moòn˜ch sc„n¤ÚÛ pro to, jak se vîechno bude dÁt. Avîak kter˜ zpÛsob bude pouòit, bude
z¤leòet na mnoh˜ch sloòit˜ch ‚initelÁch, o nichò nelze nic zjevit z bezpe‚nostnÁch dÛvodÛ aò
do doby jejich uskute‚nÊnÁ.

Na z¤vÊr t„to kapitoly nechó jsou odhaleny jeîtÊ dalîÁ dÛvody pro n¤vrat pseudotvÛrcÛ.

1.
Existuje ur‚it˜ duchovnÁ princip ve jsoucnu a bytÁ, kter˜ ÚÁdÁ tento prÛbÊh ud¤lostÁ. Tato z¤sada
stanovÁ:

Je-li nÊco jednou zapo‚ato v nÊjak„m mÁstÊ, stavu a podmÁnk¤ch, pak postupuje ke
sv„mu projevenÁ se na vîech ÙrovnÁch vÊdomÁ v  jsoucnu a bytÁ, dokud nezavrîÁ cel˜ kruh
a neskon‚Á ve stejn„m mÁstÊ, stavu i podmÁnk¤ch, kde bylo zapo‚ato.

Jak vÁte, mÛòe se VesmÁr pojÁmat jako nÊco kulat„ho. Vîe v nÊm se pohybuje v kruhovit˜ch
smy‚k¤ch.

NegativnÁ stav byl spuîtÊn pseudotvÛrci na planetÊ Zemi ë Nule. A proto musÁ jeho konec nastat
tak„ na planetÊ Nula z¤roveÏ s n¤vratem pseudotvÛrcÛ. Je nepÚedstaviteln„, aby bylo moòno zcela
odhalit îkaredou tv¤Ú negativnÁho stavu a pou‚it se o jeho prav„ povaze bez zcela otevÚen„ Ù‚asti
tÊch, kdo jej vyvolali. Jejich pÚedeîl¤ Ù‚ast byla ze zcela odliîn„ pozice ë jako vyvol¤vajÁcÁho ‚initele,
nikoliv jako ‚initele zobrazujÁcÁho. NynÁ tedy majÁ ukon‚it negativnÁ stav z pozice zobrazov¤nÁ. Nikdo
nevÁ, ano zdaleka si nemÛòe pÚedstavit, jak vypad¤ òivot v negativnÁm stavu bez zjevn„ pÚÁtomnosti
tÊch, kdo jej aktivovali.

Jak vÁte, pseudotvÛrci po aktivaci negativnÁho stavu odeîli z planety Nula a zabydlili se v peklech,
kter„ vytvoÚili a zaloòili. Takòe se pÚÁmo nikdy nezÙ‚astnili zobrazujÁcÁ f¤ze jeho aktivace. Jejich Ù‚ast
byla nepÚÁm¤ pÚes agenty, nestvÛry, d„mony, È¤bly a satan¤îe, kteÚÁ byli jimi zfabrikov¤ni pro tento
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Ù‚el. Ve skute‚nosti lze povaòovat tento akt aktivace negativnÁho stavu za prvnÁ pÚÁchod
pseudotvÛrcÛ. PovîimnÊte si zde, prosÁm, paralely mezi PrvnÁm pÚÁchodem JeòÁîe Krista a prvnÁm
pÚÁchodem pseudotvÛrcÛ a mezi Druh˜m pÚÁchodem P¤na JeòÁîe Krista a druh˜m pÚÁchodem
pseudotvÛrcÛ. Jedno pÚedch¤zÁ druh„. Takòe nejdÚÁve doîlo k prvnÁmu pÚÁchodu pseudotvÛrcÛ, kdy
aktivovali negativnÁ stav a pak se usadili v duchovnÁm svÊtÊ. Toto skon‚ilo na za‚¤tku PrvnÁho
pÚÁchodu JeòÁîe Krista, kdy byl u‚inÊn konec jejich prvnÁho pÚÁchodu tÁm, òe byli uvÊznÊni a
odlou‚eni od ostatnÁch oblastÁ StvoÚenÁ a zÌny vymÁstÊnÁ. PrvnÁ pÚÁchod JeòÁîe Krista zapo‚al
zÁsk¤nÁm tÊlesn„ formy, vytvoÚen„ z genetick„ho materi¤lu pseudotvÛrcÛ a zÌny vymÁstÊnÁ, a
skon‚il tot¤lnÁ fÙzÁ a hybridizacÁ toho tÊla s povîechnostÁ pÚirozenosti NejvyîîÁho. Tehdy se NejvyîîÁ
stal doopravdy P¤nem JeòÁîem Kristem. TÁmto aktem dal se do pohybu Druh˜ pÚÁchod P¤na JeòÁîe
Krista. Mezi tÁm se projevovaly, osvÊtlovaly, uskute‚Ïovaly a zpÚÁtomÏovaly dÛsledky, n¤sledky a
v˜sledky prvnÁho pÚÁchodu pseudotvÛrcÛ a PrvnÁho pÚÁchodu JeòÁîe Krista.

MÊjte na mysli dÛleòit˜ fakt, òe oby ë jak prvnÁ pÚÁchod pseudotvÛrcÛ, tak i PrvnÁ pÚÁchod JeòÁîe
Krista ë se ud¤ly na planetÊ Nula v ponÊkud obr¤cen„m smÊru. NegativnÁ stav je vyvol¤n na
planetÊ ZemÊ, v krajnÊ zevnÁm stupni fyzick„ho VesmÁru StvoÚenÁ a îÁÚÁ se dovnitÚ smÊrem
k duchovnÁmu stupni StvoÚenÁ. ObjevenÁ se pseudotvÛrcÛ v duchovnÁm svÊtÊ znamenalo fakticky
jejich prvnÁ pÚÁchod. Na druh„ stranÊ, konal se PrvnÁ pÚÁchod JeòÁîe Krista zvnitÚku smÊrem
k zevnÊjîku: Boòsk˜ element byl oddÊlen od AbsolutnÁ zevnÁ mysli NejvyîîÁho, prodÊlal fÙzi
s elementy Marie a Josefa, vloòen do Mariina lÛna a fyzicky se narodil jako zvl¤îtnÁ kÚÁòenec.
ObjevenÁ se JeòÁîe Krista na planetÊ Nula zapo‚alo Jeho/JejÁ prvnÁ pÚÁchod.

Jak negativnÁ stav skon‚il pobyt v dom„nÊ pozitivnÁho stavu pÚedsunut˜ch stanoviîó pseudotvÛrcÛ
v nebesÁch, tak pozitivnÁ stav v podobÊ JeòÁîe Krista skon‚il v dom„nÊ negativnÁho stavu v tom
mÁstÊ, kde se mÛòe proòÁvat plnost jeho vyj¤dÚenÁ i vlivu ë a to je vaîe planeta, planeta Nula.
V dÛsledku povahy formulovan˜ch duchovnÁch principÛ nemÛòe dojÁt k Druh„mu pÚÁchodu P¤na
JeòÁîe Krista dÚÁve, neò se ud¤ druh˜ pÚÁchod pseudotvÛrcÛ. V tomto ohledu je spr¤vn¤
domnÊnka Pavlova, formulovan¤ ve druh„ epiîtole k Tesalonick˜m v kapitole 2 ve verîi 3. Citujme:
Åä¤dn˜m zpÛsobem se nedejte od nikoho oklamat, neboó ten Den nepÚijde, dokud nedojde
nejprve k odpadnutÁ a neobjevÁ se ‚lovÊk hÚÁchu, syn zatracenÁ . . . é

Je samozÚejm„, òe Pavel ani nikdo jin˜ nemÊl zd¤nÁ o existenci pseudotvÛrcÛ nebo o tom, kdo je
Å‚lovÊk hÚÁchué ‚i Åsyn zatracenÁé. Jak vîichni ostatnÁ, tak i Pavel mÊl za to, òe je to jedna osoba, syn
…¤bla, kdo je jen jinou osobou; podobnÊ jak JeòÁî Kristus, kdo je Synem BoòÁm, je t„ò  jinou
osobou. Jin˜mi slovy, je to osoba, kterou kÚesóan„ naz˜vajÁ Antikristem. A nynÁ budiò Úe‚eno, òe
druh˜ pÚÁchod pseudotvÛrcÛ a Druh˜ pÚÁchod P¤na JeòÁîe Krista se ud¤ opÊt v obr¤cen„m smÊru.
Tentokr¤t to bude dvojÁ zpÊtn„ obr¤cenÁ. ZatÁmco pÚi sv„m prvnÁm pÚÁchodu zah¤jili pseudotvÛrci
cestu v nejzevnÊjîÁm stupni a skon‚ili v duchovnÁm svÊtÊ, pÚi druh„m pÚÁchodu vykro‚Á ze sv„ho
vlastnÁho pseudoduchovnÁho svÊta, z nejniòîÁho stupnÊ (pro nÊ nejniternÊjîÁho) a skon‚Á na
planetÊ Nula, obklopen„ vîemi ÙrovnÊmi, stupni a oblastmi zÌny vymÁstÊnÁ, od jejÁho
nejvnitÚnÊjîÁho (nejniòîÁho) aò do toho nejzevnÊjîÁho ë pÚÁrodnÁho stupnÊ zÌny vymÁstÊnÁ ë planety
Nula. Naproti tomu zapo‚ne Druh˜ pÚÁchod P¤na JeòÁîe Krista ne na planetÊ Nula, jak to bylo pÚi
prvnÁm pÚÁchodu, n˜brò v  tom nejniternÊjîÁm StvoÚenÁ, v duchovnÁm svÊtÊ, odkud bude postupovat
krok za krokem, pÚes vîechny ÙrovnÊ, stupnÊ a oblasti StvoÚenÁ a skon‚Á na planetÊ Nula v tÊle, ve
fyzick„m tÊle P¤na JeòÁîe Krista. PomocÁ tÊchto procedur se mohou vîechny ÙrovnÊ StvoÚenÁ plnÊ
podÁlet na tomto dÊnÁ.

TvrzenÁ o tom, òe Druh˜ pÚÁchod P¤na JeòÁîe Krista skon‚Á na vaîÁ planetÊ v tÊle, ve fyzick„m tÊle,
pÚesnÊ tak, jak tomu bylo pÚi odchodu JeòÁîe Krista z vaîÁ planety, ti pÚijde jako velk„ pÚekvapenÁ,
PetÚe, a vîem tv˜m dÊtem, se kter˜mi sdÁlÁî toto zjevenÁ. Jak zn¤mo, Swedeborg i ty jste mÊli za to,
òe Druh˜ pÚÁchod P¤na JeòÁîe Krista je ud¤lostÁ ‚istÊ duchovnÁ, bez hmotn„ho projevu, tak, jak
prvnÁ pÚÁchod byl ‚istÊ fyzickou ud¤lostÁ. SwedeborgÛv i tvÛj probl„m, PetÚe, byl v tom, òe jste si
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vyloòili Druh˜ pÚÁchod P¤na JeòÁîe Krista ze stanoviska jeho po‚¤te‚nÁ f¤ze. V t„ f¤zi byl vskutku
duchovnÁ ud¤lostÁ bez jak„koliv fyzick„ ‚i liternÁ manifestace. Tuto ud¤lost jste vnÁmali z hlediska
ukon‚enosti, mysleli jste, òe existuje jen jedna f¤ze Druh„ho pÚÁchodu. Toto je pÚÁpad omezen„ho
liter¤rnÁho zpÛsobu myîlenÁ. Je to poruîenÁm v˜îe formulovan„ho duchovnÁho principu: Cokoliv se
za‚ne v jednom stupni, mÁstÊ, stavu, musÁ tam t„ò skon‚it. Jinak by to nemÊlo ò¤dn˜ smysl ani
v˜znam. Bylo by to nedokon‚en„ podnik¤nÁ.

Ovîem doslovn˜ popis Druh„ho pÚÁchodu P¤na JeòÁîe Krista v BiblÁ Svat„ nem¤ ò¤dn˜ re¤ln˜
v˜znam. Symbolika, pouòit¤ v jeho vylÁ‚enÁ, pÚedstavuje to, co se dÊje s lidskou myslÁ ve chvÁli
Druh„ho pÚÁchodu. Z¤vaònost tÊchto ud¤lostÁ je nesmÁrn¤ a nevypo‚itateln¤ dle ò¤dn˜ch mÊÚÁtek.

Druh˜ pÚÁchod pseudotvÛrcÛ umoòÏuje negativnÁmu stavu dostat se do pozice jeho Ùpln„ho
odhalenÁ v procesu jeho vÁtÊzstvÁ na planetÊ Nula. Takòe musÁ skon‚it na planetÊ Nula. Druh˜
pÚÁchod P¤na JeòÁîe Krista umoòÏuje Ùplnou eliminaci a naprost„ zruîenÁ negativnÁho stavu, proto
tak„ musÁ skon‚it na planetÊ Nula. NenÁ jin„ cesty.

2.
NenÁ moòn„ Ùpln„ odhalenÁ negativnÁho stavu, ani pln¤ znalost jeho prav„ povahy, aniò by se
poznal a zaòil na vlastnÁ zkuîenosti jeho zdroj. Od za‚¤tku druh„ho historick„ho ÙdobÁ na vaîÁ
planetÊ, jeò za‚alo objevenÁm se jeskynnÁch lidÁ (lidsk˜ch tvorÛ) (pÚed 7 miliÌny let ë pozn.
zpracovatele), bylo lidstvo souòeno mu‚ivou nejistotou v ot¤zce, pro‚ negativnÁ stav existuje, jak˜
m¤ Ù‚el a jak povstal. ¬etn„ pokusy odpovÊdÊt na tyto ot¤zky nedotkly se ani povrchu pravdy o
tÊchto z¤leòitostech. Trvalo to aò do chvÁle naps¤nÁ knihy ÅZ¤klady lidsk„ duchovnostié, kdy se za‚aly
dost¤vat odpovÊdi na zmÁnÊn„ ot¤zky.

Avîak nelze d¤t na tyto ot¤zky pln„, vy‚erp¤vajÁcÁ a naprosto uspokojujÁcÁ odpovÊdi, dokud nedojde
k pÚÁm„ Ù‚asti prav„ho zdroje negativnÁho stavu v tom, co rozpoutal v tomto ‚asov„m cyklu.
Vzhledem k tomu, òe planeta Nula byla ur‚ena k t„to konkr„tnÁ, cel„ a vy‚erp¤vajÁcÁ odpovÊdi, musÁ
se tomu zdroji, pseudotvÛrcÛm, dovolit, aby se vr¤tili, aby tak kaòd˜ mohl na vlastnÁ o‚i vidÊt a
pou‚it se, pro‚ a jak se vîe pÚihodilo. OdpovÊÈ z jin„ho pramene, dokonce i pÚÁmo od P¤na
JeòÁîe Krista, by byla neuspokojiv¤, protoòe On/Ona ani kdokoliv jin˜ nenÁ pÛvodcem ‚i zdrojem
negativnÁho stavu. Potvrzovat platnost se musÁ a je moòno jen ze samotn„ho prav„ho
pramene. Toto je duchovnÊ ë vÊdeck˜ princip jak„hokoliv pÚedpokladu.

Je tedy n¤vrat pseudotvÛrcÛ nezbytnou podmÁnkou pro eliminaci negativnÁho stavu, jelikoò je
prameniîtÊm odpovÊdÁ na vîechny ot¤zky tak òivotnÊ dÛleòit„ pro multivers¤lnÁ pou‚enÁ. Jen
pseudotvÛrci majÁ ty nejobsaònÊjîÁ odpovÊdi. ãe se pseudotvÛrci musÁ vr¤tit na vaîi planetu, je
zÚejm˜m faktem, vezme-li se v Ùvahu postavenÁ vaîÁ planety, kter„ zaujÁm¤ v hierarchii duchovnÁ
organizace. ä¤dn„ jin„ mÁsto neposkytuje nutn„ prostÚedky pro takov„ specifick„, konkr„tnÁ,
zkuîenostnÁ poskytov¤nÁ odpovÊdÁ a pou‚enÁ.

3.
N¤leòit„ a hodnotn„ provozov¤nÁ plnosti pÚirozenosti pozitivnÁho stavu s plnostÁ povahy stavu
negativnÁho mÛòe nastat jenom z prÛzkumu zdrojÛ obou stavÛ a vypl˜vajÁcÁch z nich dÛsledkÛ,
n¤sledkÛ a v˜sledkÛ. PÚedpokl¤d¤ se, òe pramenem pozitivnÁho stavu je BÛh. A zdrojem stavu
negativnÁho m¤ b˜t È¤bel a satan. Avîak, a‚ kaòd˜ vÁ, òe zdrojem pozitivnÁho stavu je BÛh, nikdo
pÚesnÊ nevÁ, kdo je È¤bel a satan¤î. M¤ se faleînÊ zato, òe existoval jak˜si archandÊl se sv˜mi
andÊly, jenò se rozhodl st¤t se bohem, a kter˜ proto byl shozen z nebe do vnÊjîÁch temnot. VnÊjîÁ
tma je ovîem zÌna vymÁstÊnÁ. Tento nehodn˜ a vzbouÚen˜ archandÊl se stal È¤blem a satanem.
Ani se nevÁ, jak˜ je rozdÁl mezi È¤blem a satanem. Ve zjevenÁ JeòÁîe Krista v kapitole 12 ve verîi 9
je uvedeno: ÅA velik˜ drak, ten d¤vn˜ had, zvan˜ …¤bel a Satan, kter˜ sv¤dÊl cel˜ svÊt, byl vyvròen.é
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V t„to kapitole drak je naz˜v¤n obÊma jm„ny: …¤blem i Satanem. Tak„ je naz˜v¤n Åd¤vn˜m
hademé. Ve vnitÚnÁm smyslu tohoto verîe

Ådraké ozna‚uje VEÜKER◊ NEGATIVN« STAV;

Åten d¤vn˜ hadé jsou PSEUDOTV”RCI;

ÅÈ¤belé pÚedstavuje VÜECHNY DRUHY ZLA NEGATIVN«HO STAVU;

Åsatané jsou VÜECHNY NEPRAVDY NEGATIVN«HO STAVU.

(Toto jsou dÛleòit„ klÁ‚ov„ pojmy ë proto jsou tak zdÛraznÊny oproti jin˜m ë pozn. zpracovatele)

V tomto verîi se popisuje vypuzenÁ lidsk„ „ry a vîech pÚedsunut˜ch pozic negativnÁho stavu
z dom„ny stavu pozitivnÁho a z mezisvÊta. Ve skute‚nosti vîak nikdo nevÁ, co je pravou povahou
Åtoho d¤vn„ho hadaé, jak se projevuje, jak doîlo k jeho vzniku, byl zahalen do hlubok„ho
tajemstvÁ (samotn˜mi pseudotvÛrci ë logicky, sami se nebudou odhalovat, pak by jejich ovl¤d¤nÁ
nefungovalo ë pozn. zpracovatele). Naproti tomu ani nikdo v negativnÁm stavu pÚesnÊ nevÁ, kdo
je P¤n JeòÁî Kristus. Jak bylo pops¤no v druh„ kapitole t„to knihy, existuje nejm„nÊ sedm
moòn˜ch dohadÛ o jeho/JejÁ pÚirozenosti. VÊtîina lidsk˜ch bytostÁ a tvorÛ v peklech se domnÁv¤, òe
JeòÁî Kristus je buÈ Synem BoòÁm, nebo jak˜msi osvÁcen˜m ‚lovÊkem, anebo nÊk˜m, kdo nikdy
neexistoval, ale byl vymyîlen lidmi pro sebeklam i pro oklam¤v¤nÁ jin˜ch. VÊtîina taky se domnÁv¤,
òe È¤bel a satan je padl˜m andÊlem, ‚i òe byl pÛvodnÊ bratrem JeòÁîe Krista ë jak tomu na pÚÁklad
vÊÚÁ Mormoni ë kter˜ se rozzuÚil, kdyò se dozvÊdÊl, òe BÛh dal pÚednost JeòÁîi pro funkci Spasitele.
Spasitele ‚eho ?  Nebyl-li ò¤dn˜ negativnÁ stav, pak od ‚eho bylo nutno nÊco spasit ?

Tak tedy Åbratré JeòÁîe Krista, nazvan˜ Lucifer, stal se ò¤rliv˜m a z¤vistiv˜m, i vzbouÚil se proti Bohu
ë Otci. Toto je bl¤zniv„ uvaòov¤nÁ pln„ rozporÛ. Pocity ò¤rlivosti a z¤visti jsou negativnÁ city.
Poch¤zejÁ z negativnÁho stavu. ProòÁval-li je Lucifer, syn Boha, pak tyto city vych¤zely z Boha.
Odkud by jinak vych¤zely ? Vòdyó tehdy jeîtÊ neexistoval nÊjak˜ negativnÁ stav. Protoòe kaòd˜ pocit
musÁ mÁt svÛj zdroj, jedin˜m pramenem tÊch pocitÛ musel mÁt BÛh. Takòe podle tohoto bl¤hov„ho
pojÁm¤nÁ, BÛh je aktiv¤torem negativnÁho stavu.

Tento bl¤zniv˜ uz¤vÊr nepÚinesl nic, neò vÁce zmatenosti. Fakticky tedy nikdo v negativnÁm stavu
nem¤ spr¤vnou pÚedstavu a ponÊtÁ o prav„ povaze jak pozitivnÁho, tak i negativnÁho stavu. TÁm, òe
Ù‚astnÁci negativnÁho nemajÁ n¤leòit„ pÚedstavy o tÊchto òivotnÊ z¤vaòn˜ch vÊcech, nemajÁ
moònost ÙplnÊ odhalit pravou podstatu negativnÁho òivota. Pln„ odhalenÁ je moòn„ jenom
z pozice spr¤vn˜ch pÚedstav o tom, co je ta pÚirozenost. Jenom pseudotvÛrci majÁ takov„
pÚedstavy. Proto jen oni mohou zobrazit a projevit plnÊ pravou pÚirozenost negativnÁho stavu. Toto
je Ù‚elem jejich druh„ho pÚÁchodu.

Kdyò toto vîe se osvÊtlÁ, pak dojde k poslednÁ f¤zi Druh„ho pÚÁchodu P¤na JeòÁîe Krista. V t„to f¤zi
budou moci ‚lenov„ negativnÁho stavu poprv„ poznat, kdo je P¤n JeòÁî Kristus a co je pravou
pÚirozenostÁ pozitivnÁho stavu, v porovn¤nÁ se stavem negativnÁm v jeho plnÊ vÁtÊzn„m rozpoloòenÁ
na vaîÁ planetÊ. Takov„ porovn¤v¤nÁ je z¤kladem pro plnost duchovnÁho pou‚enÁ ohlednÊ
pÚirozenosti negativnÁho stavu, jakoòto i stavu pozitivnÁho.

Jde zde o velk„ duchovnÁ tajemstvÁ. ¬lenov„ pozitivnÁho stavu nemohou plnÊ poznat a proòÁt
pÚirozenost pozitivnÁho stavu, dokud nebude odhalena povaha negativnÁho stavu ve sv„
plnosti  a dokud nedojde k poslednÁ f¤zi Druh„ho pÚÁchodu P¤na JeòÁîe Krista na vaîÁ
planetÊ. Toto mÛòe b˜t dokon¤no, jenom kdyò na sc„nu vstoupÁ pseudotvÛrci.
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4.
Aby se docÁlilo vîeho toho, co bylo v˜îe vylÁ‚eno, musÁ b˜t rekapitulov¤n proces aktivace
negativnÁho stavu. Nikdo pÚesnÊ nevÁ, jak byl negativnÁ stav ve skute‚nosti konkr„tnÊ aktivov¤n.
ÅNov„ zjevenÁé poskytuje o t„to z¤leòitosti jenom teoretick„ Ùdaje. NemÛòe pÚedloòit jasn„, òiv„
zobrazenÁ. Takov„ ilustrov¤nÁ potÚebujÁ zvl¤îtÊ ‚lenov„ negativnÁho stavu pro sv„ kone‚n„ spasenÁ.
Nicm„nÊ, t„ò mnoho ‚lenÛ pozitivnÁho stavu o tom nic nevÁ. Zdroj pozn¤nÁ se najde jen
v historick˜ch z¤znamech, ukryt˜ch v univerzalitÊ povîechnosti, k nÁò byl aò doned¤vna uzavÚen
pÚÁstup. Jen P¤n JeòÁî Kristus a pseudotvÛrci vÊdÁ pÚesnÊ, jak byl negativnÁ stav aktivov¤n. P¤n
JeòÁî Kristus vîak nemÛòe, jsa absolutnÊ pozitivnÁm, zobrazovat ten proces òiv˜m pÚÁkladem na
‚lenech pozitivnÁho stavu. Proto dojde k n¤vratu pseudotvÛrcÛ a jim bude povoleno zobrazit ten
proces od A do Z, pouòito vaîeho r‚enÁ.

Co se zde bude dÁt, je to, òe pseudotvÛrci obnovÁ sv„ experimentov¤nÁ, ‚Ámò budou moci zobrazit
na òiv˜ch pÚÁkladech proces aktivace negativnÁho stavu. Tedy kaòd˜ obdròÁ odpovÊÈ v konkr„tnÁm
vyobrazenÁ na ot¤zku, jak byl aktivov¤n negativnÁ stav. Bez odpovÊdi na tuto ot¤zku negativnÁ stav
by nemohl b˜t deaktivov¤n a zruîen. Byl by st¤le motivov¤n k tomu, aby d„le trval ve sv„m
jsoucnu i bytÁ, a to tak dlouho, aò by to Åjaké dostalo odpovÊÈ.

5.
P¤n JeòÁî Kristus m¤ Sv„ osobnÁ, soukrom„ a intimnÁ dÛvody, pro‚ se chce s pseudotvÛrci setkat
tv¤ÚÁ v tv¤Ú, coò je zn¤mo jenom Jemu/JÁ. Tyto dÛvody nemoòno zjevit, pokud nedojde k tomuto
setk¤nÁ.

BÊhem prvnÁho setk¤nÁ, kdy pseudotvÛrci byli uvÊznÊni, pÛsobil JeòÁî Kristus jeîtÊ z pozice relativnÁ
separace od NejvyîîÁho. Jeden z tajemn˜ch dÛvodÛ, pro‚ NejvyîîÁ potÚeboval fyzick„ tÊlo JeòÁîe
Krista, bylo to, òe pÚedvÁdal jeho nutnost pro kone‚n„, osudnÊ nejz¤vaònÊjîÁ setk¤nÁ. TOTO
POSLEDN« SETKªN« BUDE Z POZICE SJEDNOCEN«, Z NOV√ P“IROZENOSTI PªNA JEä«ÜE
KRISTA JAKO JEDNOTY VÜECH ELEMENT”, V¬ETN∆ PRVK” VZAT◊CH ZE ZÕNY VYM«ST∆N« A
PLANETY NULA, ELEMENT”, JEä BYLY TOTIä P”VODN∆ ZFABRIKOVªNY PSEUDOTV”RCI. Toto
je to nejvÊtîÁ tajemstvÁ. K poslednÁmu setk¤nÁ musÁ dojÁt v plnosti vîech stavÛ a podmÁnek a na
mÁstÊ, kde negativnÁ stav byl pÛvodnÊ vyvol¤n. DuchovnÁ v¤lka skon‚Á na vaîÁ planetÊ, neboó tak„
za‚ala na vaîÁ planetÊ. PseudotvÛrci ji zah¤jili, jsou to oni, co ji tak„ musÁ ukon‚it plnou por¤òkou.
Jeden aspekt tohoto nejvÊtîÁho tajemstvÁ je, òe PSEUDOTV”RCI BUDOU PORAäENI Z POZICE
SV◊CH VLASTN«CH FABRIKAC«. Toto je nazna‚eno ve vnitÚnÁm smyslu ZjevenÁ JeòÁîe Krista
(Apokalypsy), kapitola 17, verîe 16 a 17:

ÅA tÊch deset rohÛ, kter„ jste vidÊli na tom dravci,
bude nen¤vidÊt nevÊstku, zpustoîÁ ji a obnaòÁ,
bude jÁst jejÁ tÊlo a sp¤lÁ ji ohnÊm.é

ÅNeboó BÛh jim vloòil do srdce, aby splnili jeho z¤mÊr,
b˜t jedn„ mysli a odevzd¤vat dravci sv„ kr¤lovstvÁ,
dokud se slova BoòÁ nevyplnÁ.é

Ale je tak„ tajemn˜m faktem, òe P¤n JeòÁî Kristus obsahuje v SobÊ plnost pÚirozenosti zÌny
vymÁstÊnÁ a planety Nula, po provedenÁ hybridizace a dinivizace (opÊtn„ pÚetransformov¤nÁ negacÁ
fabrik¤tu zpÊt do pozitivnÁho stavu ë pozn. zpracovatele) lidsk„ho tÊla, zÁskan„ho bÊhem
pÚeb˜v¤nÁ na vaîÁ planetÊ. Jde zde o to, aby se PROKªZALO P“ED TVª“« PSEUDOTV”RC” A
VÜECH, NACHªZEJ«C«CH SE V NEGATIVN«M STAVU I JINDE PO CEL√M STVO“EN«, äE JE ZCELA
MOäN√ M«T TAKOV◊ DRUH T∆LA, JEä BYLO P”VODN∆ VYTVO“ENO Z IDEJ« POUH√HO ZLA A
SAM◊CH NEPRAVD, - A P“ECE B◊T ZCELA A ABSOLUTN∆ POZITIVN«M BEZ JAK√HOKOLIV
BAäEN« ¬I TOUäEN« PO ZLU A NEPRAVDªCH. PseudotvÛrci totiò chv¤stavÊ prohlaîovali, òe nikdo
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nemÛòe b˜t docela pozitivnÁ a dobr˜, kdyò m¤ takov„ tÊlo. Znovu je tÚeba pÚipomenout, òe zde
spo‚Áv¤ to nejvÊtîÁ tajemstvÁ. Protoòe toto tÊlo povstalo z prvkÛ vaîÁ planety, bude to vaîe planeta,
kde se tento fakt obraznÊ prok¤òe pÚed tv¤ÚÁ pseudotvÛrcÛ. V tomto aktu je obsaòena i moònost
spasenÁ pro sam„ pseudotvÛrce ë coò je jin„ velik„ tajemstvÁ. TÁmto kone‚n˜m aktem bude
ukon‚en ‚asov˜ cyklus, v nÊmò doîlo k odehr¤nÁ se vîech tÊchto myst„riÁ, a dojde pak k zah¤jenÁ
kone‚n„ f¤ze PoslednÁho soudu (viz n¤sledujÁcÁ kapitolu).

Po tomto aktu a po dokon‚enÁ PoslednÁho soudu vejde do jsoucna a bytÁ nov˜ cyklus ‚asu, jenò se
naz˜v¤ Nov„ nebe a Nov¤ ZemÊ.

Ten/ta, co m¤ uîi, aó slyîÁ a naslouch¤ tomu, co P¤n JeòÁî Kristus zjevuje k t„to kapitole.é

1140.  TajemstvÁ o pseudotvÛrcÁch.        (PÚijal Petr D. F.)           10.2.1988.       4:55 . . . hodin.
MÁsto: Santa Barbara, California, USA.

To, co zde cituji z knihy ÅNov„ zjevenÁ P¤na JeòÁîe Kristaé se t˜k¤ òivotnÊ kaòd„ho ‚lovÊka na
Zemi, neboó kaòd˜ m¤ îat - hmotn„ tÊlo ë zfabrikovan„ pseudotvÛrci ! ! !  PochopenÁ tohoto
faktu d¤v¤ moònost ÚeîenÁ probl„mu kaòd„ho ‚lovÊka na Zemi.

Tyto informace îiÚte vîemi smÊry, neob¤vejte se ni‚eho, hlavnÊ do îkol ë u‚itelÛm,  ÙÚednÁkÛm
a vÊdcÛm a vîem dalîÁm z¤jemcÛm. Bude to velk˜ prÛîvih pro pseudotvÛrce. S l¤skou  Ivo A
Benda.

Kapitola îest¤. (Strana 108 ë 136.)

Dne 10. Ùnora 1988 ve 4:15 bylo ke mnÊ slovo P¤na JeòÁîe Krista, ÚkoucÁ:

ÅMnoho bylo zjeveno ohlednÊ povahy pseudotvÛrcÛ a jejich metod, jak˜m byl aktivov¤n negativnÁ
stav, v knih¤ch ÅZ¤klady lidsk„ duchovnostié a ÅKdo jsi a pro‚ jsi zde ?é. Tehdy poprv„ v dÊjin¤ch
lidstva na vaîÁ planetÊ byly odhaleny pÛvod a podstata negativnÁho stavu. DÚÁve, neò bylo toto
odhalenÁ, nikdo pÚesnÊ nevÊdÊl, jak negativnÁ stav veîel do jsoucna a bytÁ.

NejbÊònÊjîÁ historka, uzn¤van¤ vÊtîinou lidÁ, se odvozuje z dosavadnÁho smyslu nÊkolika mÁst v BiblÁ
svat„. Na pÚÁklad v JudovÊ epiîtole ve verîi 6 (tato epiîtola m¤ jen jednu kapitolu) se pÁîe:

ÅAch ty andÊly, kteÚÁ se nedròeli sv„ho panstvÁ, ale opustili pÚÁbytek svÛj,
On k soudu velik„ho toho dne vazbu vÊ‚nou v temnotÊ schoval.é

Z tohoto Ùdaje se vyvozuje, òe pÛvod negativnÁho stavu lze nal„zt u andÊlÛ BoòÁch, kteÚÁ z nÊjak„ho
‚i jin„ho dÛvodu se rozhodli rebelovat proti Bohu a odejÁt z pozitivnÁho stavu nebe a zaloòit svou
vlastnÁ dom„nu. NenÁ zde vîak Úe‚eno, pro‚ andÊlÛm se vÛbec mÊlo zachtÁt udÊlat nÊco tak
bl¤zniv„ho. Mohlo by se zd¤t, òe hodnÊ toho v hlavÊ nemÊli, kdyò pÚiîli na takovouto hloupost.
Ovîem v˜îe citovan˜ Ùdaj neobsahuje ò¤dn˜ vnitÚnÁ duchovnÁ smysl. ä¤dn¤ epiîtola jej nem¤, jak jiò
bylo zjeveno skrze Swedeborga. Je to vîak jin„ s jin˜mi Ùdaji v BiblÁ svat„, kter„ vnitÚnÁ, duchovnÁ
v˜znam majÁ. PrvnÁ mÛòe b˜t nalezen u proroka Izai¤îe, kapitola 14, verîe 12-15:

ÅJak jsi spadl z nebe, Õ, Lucifere, synu r¤na !
Jak jsi sraòen k zemi, zotro‚ovateli pron¤rodÛ !
A v srdci sis ÚÁkal: ÅVystoupÁm na nebesa, vyv˜îÁm svÛj trÛn nad BoòÁ hvÊzdy;
zasednu t„ò na hoÚe setk¤v¤nÁ na nejzazîÁm severu;
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vystoupÁm nad v˜îiny oblakÛ, budu jako NejvyîîÁ.é
ÅTeÈ jsi svròen do podsvÊtÁ, do nejhlubîÁ j¤my !é é

Doslovn˜ smysl tÊchto verîÛ napovÁd¤, òe existovala osoba jm„nem Lucifer (rannÁ hvÊzda), kter˜
byl synem BoòÁm, a kter˜ se rozhodl svrhnout NejvyîîÁho a s¤m se st¤t Bohem. N¤sledkem t„to
poîetil„ p˜chy bylo to, òe BÛh vyhodil Lucifera z pozitivnÁho stavu. Po tomto ‚inu se Lucifer usÁdlil
v zÌnÊ vymÁstÊnÁ (mimo pozitivnÁho stavu), zaloòil vîechny pekla a zah¤jil sv„ trval„ v¤l‚enÁ proti
Bohu a vîem ‚lenÛm pozitivnÁho stavu. Nicm„nÊ, dokonce i v doslovn„m smyslu, tento Ùdaj je
vytròen z kontextu kapitoly. T˜k¤ se osudu babylÌnsk„ho kr¤le, jenò byl vylÁ‚en jako Lucifer. Ve
vnitÚnÁm, duchovnÁm smyslu tento Ùdaj nem¤ vÛbec co ‚init s nÊjakou zvl¤îtnÁ osobou ‚i
pozemsk˜m kr¤lem. V ò¤dn„m pÚÁpadÊ se net˜k¤ nÊjak„ho andÊla, archandÊla ‚i jin„ho
hodnost¤Úe pozitivnÁho stavu. Vztahuje se vîak na veîker˜ negativnÁ stav, reprezentovan˜
Babylonem a jeho vladaÚi. Pops¤n je zde proces aktivace negativnÁho stavu a jeho kone‚n„ho
z¤niku. ã¤dn˜ jin˜ v˜znam se nem¤ vyvozovat z v˜îe citovan„ho textu.

I jeîtÊ v˜zna‚nÊjîÁ v tomto ohledu je to, co vylÁ‚il prorok Ezechiel v kapitole 28 ve verîÁch 12-19:

ÅToto pravÁ P¤n BÛh:
ÅByl jsi znak dokonalosti, pln˜ moudrosti a dokonce kr¤sn˜.
Byl jsi v Edenu, zahradÊ BoòÁ;
Pokr˜valy tÊ vîechny drahokamy:
Sarndonyx, topas a diamant, beryl, onyx a jaspis, safÁr, tyrkys a smaragd se zlatem.
Dovedn„ zhotovenÁ tv˜ch tamburin a pÁîóal bylo pÚipraveno na den, kdy jsi byl stvoÚen.é

Byl jsi z¤Úiv˜ cherub ochr¤nce; J¤ jsem tÊ ustanovil;
Pob˜val jsi na svat„ hoÚe BoòÁ; Proch¤zel ses uprostÚed ohniv˜ch kamenÛ.
Byl jsi dokonal˜ ve sv˜ch zpÛsobech ode dne sv„ho stvoÚenÁ,
dokud se v tobÊ nenaîla nepravost.

Pro hojnost tv˜ch obchodÛ se tv„ nitro naplnilo n¤silÁm a ty jsi zhÚeîil;
proto jsem tÊ svrhnul jako znesvÊcenou vÊc ven z hory BoòÁ,
a vyhladil jsem tÊ, cherube ochr¤n‚e, z prostÚedku ohniv˜ch kamenÛ.

Povyîoval ses kvÛli sv„ kr¤se, svoji moudrost jsi zkazil kvÛli sv„ skvÊlosti;
Svrhl jsem tÊ k zemi, poloòil tÊ pÚed kr¤le, aby mohli na tebe zÁrat.
ZnesvÊtil jsi sv„ svatynÊ mnoòstvÁm sv˜ch nepravostÁ, nepravostÁ sv˜ch obchodÛ;
proto  jsem rozhoÚel oheÏ z tv„ho stÚedu; ten tÊ pohltil,
a J¤ tÊ obr¤til v popel na zemi pÚed o‚ima vîech, kteÚÁ tÊ spatÚili.
Vîichni z lidÁ, kteÚÁ tÊ znali, se nad tebou zdÊsili;
stal ses hrÛzou, a nebudeî jiò nikdy navÊky.é é

V doslovn„m smyslu tento text pojedn¤v¤ o zni‚enÁ tyrsk„ho kr¤le. Ve vnitÚnÁm, duchovnÁm smyslu,
je zde obsaòeno vypr¤vÊnÁ o pseudotvÛrcÁch, ‚ili o prvnÁch lidech na planetÊ Nula (tehdejîÁ Zemi),
u nichò se zrodil n¤pad aktivace negativnÁho stavu.

Popisuje se jejich pÛvodnÁ stav velk„ho vÊdÊnÁ, moudrosti, vÊdy a schopnostÁ, jeò byly pouòity pÚi
nastolov¤nÁ negativnÁho stavu vîech druhÛ zla a faleînostÁ.

ÅByl jsi v Edenu, zahradÊ BoòÁé zde znamen¤ b˜t v pÚÁrodnÁm stupni StvoÚenÁ NejvyîîÁho. Skute‚n˜
pÚÁrodnÁ VesmÁr je vnÁm¤n a pojÁm¤n jako BoòÁ zahrada neboli Eden. Drahokamy, kter„ jsou zde
vypo‚Át¤v¤ny, znamenajÁ rozli‚n„ hlubok„ duchovnÁ, duîevnÁ a pÚÁrodnÁ znalosti a inteligenci, jimiò
byli obdaÚeni, a tak„ vÊdu genetick„ho inòen˜rstvÁ (ÅmnoòstvÁ tv˜ch obchodÛé).
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ÅByl jsi z¤Úiv˜ cherub ochr¤nceé ozna‚uje jejich umÁstÊnÁ ve StvoÚenÁ ë v nejvnÊjînÊjîÁm stupni,
jenò je vnÁm¤n jako obalujÁcÁ kÛòe veîker„ho StvoÚenÁ. NegativnÁ stav nemÛòe b˜t po‚at nikde
jinde, neò v nejzevnÊjîÁm pÚÁrodnÁm stupni StvoÚenÁ.

ÅPob˜val jsi na svat„ hoÚe BoòÁé zna‚Á, òe lid„ na t„to planetÊ byli pÛvodnÊ integr¤lnÁ sou‚¤stÁ
pozitivnÁho stavu.

ÅDokud se v tobÊ nenaîla nepravosté znamen¤ ot¤zku, kterou poloòili tehdejîÁ u‚enci:

ÅJak by VYPADAL äIVOT,
kdyby byl odvozov¤n ne z duchovnÁch principÛ a ne od NejvyîîÁho,

N◊BRä ZE STUPN∆ P“«RODN«HO,
z nejvÁce zevnÁho postavenÁ StvoÚenÁ,

nikoliv z nejniternÊjîÁ pozice StvoÚenÁ, jak tomu vòdy bylo ?é

Pt¤t se takto znamen¤ U¬INIT TEN NEJPRVN∆JÜ« krok smÊrem k pln„ aktivaci negativnÁho
stavu. Proto se to povaòuje za Ånepravosté, kvÛli ohromn˜m duchovnÁm dÛsledkÛm a n¤sledkÛm,
kter„ to m¤ pro veîker˜ pÚÁtomn˜ ‚asov˜ cyklus StvoÚenÁ !

ÅPro mnoòstvÁ tv˜ch obchodÛé znamen¤ ROZSªHLOU EXPERIMENTACI V GENETICK√M
INäEN◊RSTV« A FABRIKACI ROZLI¬N◊CH äIVOTN«CH FOREM, jeò nejsou pÚÁmo odvozeny ze
ò¤dn˜ch prav˜ch duchovnÁch principÛ. ÅTv„ nitro se naplnilo n¤silÁm, a ty jsi zhÚeîilé ozna‚uje, òe
vÊdci se n¤sledkem ÙspÊîn„ho genetick„ho inòen˜rstvÁ stali hlavnÁ hnacÁ silou lidstva smÊrem
k nastolenÁ negativnÁho stavu a vnucenÁm sv„ vÛle a volby (Ånitroé). Tento svobodn˜ v˜bÊr mÊl za
n¤sledek to, òe se objevil hÚÁch. ÅHÚÁché nenÁ nic jin„ho, neò vyuòitÁ vlastnÁ svobodn„ vÛle a volby
pro nespr¤vn˜ neduchovnÁ Ù‚el neboli pro vlastnÁ v˜hodu bez ohledu na obecn„ dobro ‚i na
P¤na JeòÁîe Krista (tenkr¤t NejvyîîÁho). Toto vede k znesvÊcenÁ prav˜ch duchovnÁch principÛ, coò
je zÚejm„ ze slov: ÅProto tÊ svrhnu jako znesvÊcenou vÊc z hory BoòÁ.é. ÅSrazit z hory BoòÁé ozna‚uje
b˜t vylou‚en z pozitivnÁho stavu StvoÚenÁ a upadnout do ZÌny vymÁstÊnÁ. Verîe, kter„ n¤sledujÁ
za tÁmto Ùdajem, popisujÁ budoucÁ osud aktiv¤torÛ negativnÁho stavu (Å... a nebudeî jiò nikdy vÁce
navÊky.é). Toto teprve nastane. Pojem ÅLuciferé byl vysvÊtlen jinde (viz str¤nky 10-11 v prvnÁ
kapitole knihy ÅCh¤p¤nÁ a naplnÊnÁ naîeho pozemsk„ho òivotaé a na str¤nk¤ch 17-18 prvnÁ
kapitoly knihy Å¬tvero pojÁm¤nÁ duchovnÁ struktury StvoÚenÁ.)é

TudÁò ze shora popsan„ho a vysvÊtlen„ho m¤ b˜t o‚ividn„ zas a zas, òe nikdo z jedincÛ
duchovnÁho svÊta by nemohl chtÁt ani byl schopen d¤t pÛvod negativnÁmu stavu. Historie a
tajemstvÁ pseudotvÛrcÛ byly zahaleny velkou nevÊdomostÁ a z pÚev¤òn„ ‚¤sti o nich nebylo nic
d¤no zn¤t nikomu, aò do doby uveÚejnÊnÁ knihy ÅZ¤klady lidsk„ duchovnostié. PÚesto je tu nÊjak˜
nepÚÁm˜ n¤sledek jejich existence na vaîÁ planetÊ, a to ve formÊ obskurnÁch zkazek o Lemurii,
AtlantidÊ, El Dor¤du a v podobn˜ch vypr¤vÊnÁch. Nikdo pÚesnÊ nevÁ, co ty zemÊ znamenajÁ, kde se
nach¤zely na vaîÁ planetÊ, by zda vÛbec existovaly. Dosud nem¤me ò¤dn˜ hmatateln˜, pÚesvÊd‚iv˜
dÛkaz o jejich existenci. Konec koncÛ, jak si vzpomÁn¤te z knihy ÅZ¤klady lidsk„ duchovnostié,
postarali se pseudotvÛrci velmi pe‚livÊ o to, aby byly dÛkladnÊ vyhlazeny z povrchu
pozemsk„ho vîechny stopy jejich existence.

Swedenborg nÊco zjevil o Zlat„m, StÚÁbrn„m a Bronzov„m vÊku atd. nenÁ v jeho spisech ò¤dn¤
pÚÁm¤ zmÁnka o existenci pseudotvÛrcÛ, vyjma jak„si vÊdomÁ toho, òe na vaîÁ planetÊ b˜val stav
‚ist˜ch duchovnÁch principÛ l¤sky a moudrosti. Tento stav se postupnÊ zhorîoval aò do tak zvan„ho
P¤du. Avîak ze spisÛ Swedenborga nelze vyvozovat pravou znalost a pochopenÁ pÛvodu
negativnÁho stavu. V jeho dobÊ nikdo nebyl pÚipraven na to, aby snesl pln˜ rozsah takov„ho



TAJEMSTVÍ PSEUDOTVŮRCŮ                                                                      www.andele-svetla.cz23

pozn¤nÁ. DuchovnÁ podmÁnky tehdy byly takov„ho druhu, òe nebylo vhodn„ zjevit o tom vÁce.
Nicm„nÊ vnitÚnÁ smysl nÊkter˜ch vypr¤vÊnÁ zaznamenan˜ch v BiblÁ svat„ obsahuje tuto plnou
znalost. Avîak nikdo nem¤ klÁ‚ k rozluîtÊnÁ toho vnitÚnÁho smyslu. Ten klÁ‚ byl schov¤n ÙmyslnÊ,
aby se dovolilo negativnÁmu stavu projevit naplno svou povahu. Kdyby klÁ‚ byl pÚÁstupn˜ dÚÁve,
neò doîlo k tomuto odhalenÁ, nikomu by se nezachtÊlo zÛstat v negativnÁm stavu. NegativnÁ
stav by nemÊl pÚÁleòitost prok¤zat svÛj v˜znam. V takov„m pÚÁpadÊ by bylo StvoÚenÁ nesmÁrnÊ
ZNEPOKOJENO, òe tak òivotnÊ osudn¤ a z¤vaòn¤ ODPOV∆… CHYB«. Bylo by ve sv„ òivotnÁ
povaze ë ‚init volbu, OCHUZENOU o jednu z nejdÛleòitÊjîÁch znalostÁ ë CO NEVOLIT.

P“«B∆H O PSEUDOTV”RC«CH

Pozn¤mka zpracovatele: ¬ten¤Ú nechó dobÚe pojme definice pojmÛ, kter„ jsou zde zavedeny,
jinak nepochopÁ smysl dÛleòit˜ch ud¤lostÁ, kter„ jsou zde popisov¤ny. DobÚe rozliîujte, co tvoÚÁ
StvoÚitel ë je stvoÚeno, a co utv¤ÚÁ pseudotvÛrce z podkladÛ StvoÚenÁ bez souhlasu StvoÚitele ë
co je utvoÚeno ! DÛleòit„ je si vîÁmat vytv¤ÚenÁ 3 myslÁ z pÛvodnÁ jedn„ mysli sentientnÁ bytosti ë
‚istÊ StvoÚen„ od StvoÚitele. 3 myslÁ proto, aby ji bylo moòno kontrolovat ë ÚÁdit pseudotvÛrci,
obdobnÊ, jako ÚÁdÁ, ovl¤dajÁ a utv¤ÚejÁ na Zemi manaòeÚi nÊjakou firmu !

Tentokr¤t je moòno pÚistoupit ke zjevenÁ nÊkter˜ch dodate‚n˜ch informacÁ o tajemstvÁ
pseudotvÛrcÛ. PÚÁbÊh o pseudotvÛrcÁch m¤ svÛj za‚¤tek ve Svat„ Bibli, v druh„ kapitole Genese,
verîi 15, s pokra‚ov¤nÁm k verîi 26 kapitoly jeden¤ct„ t„òe knihy. Vîe, co n¤sleduje po tom verîi,
jsou historick„ ud¤losti, v nichò jsou ukryt¤ duchovnÁ tajemstvÁ hlubîÁho v˜znamu, vztahujÁcÁ se na
n¤sledky aktivace negativnÁho stavu, k pÚirozenosti NejvyîîÁho a Jeho/JejÁ inkarnaci na vaîÁ planetÊ,
na Jeho/JejÁ z¤pasy s pekly, k jeho/JejÁmu vkro‚enÁ a pobytu v peklech, k procesu spasenÁ a, coò je
nejdÛleòitÊjîÁ, k procesu Jeho/JejÁ fÙze, kdy se stane P¤nem JeòÁîem Kristem.

Takòe prvnÁch jeden¤ct kapitol Genese nem¤ vÛbec ò¤dn˜ historick˜ v˜znam. Tam je vylÁ‚eno
hlubok„ tajemstvÁ aktivace negativnÁho stavu pseudotvÛrci a jak se odehr¤lo. ¬innost sam„ho
prvnÁho ‚lovÊ‚enstva na vaîÁ planetÊ je pops¤na ve verîÁch 19-20 druh„ kapitoly Genese v BiblÁ
svat„. (Pozn¤mka o pojmech Å‚lovÊ‚enstvoé a Ålidstvoé. TermÁn Å‚lovÊ‚enstvoé ozna‚uje prvnÁ
skute‚n„ lidi, òijÁcÁ na prav„ planetÊ Zemi. (Prav¤ ZemÊ je skute‚n¤ podstata ZemÊ, ostatnÁ
ÅZemÊé v jin˜ch dimenzÁch jsou jejÁ odlesky a nejsou tedy prav„ ë toto je tÚeba rozliîovat ë pozn.
zpracovatele). Pojem Å‚lovÊké zna‚Á jak òensk˜, tak i muòsk˜ princip. TermÁn Ålidstvoé se
vztahuje pouze na lidi, zfabrikovan„ pseudotvÛrci a umÁstÊn„ na planetÊ Nula (planeta Nula je
nejzevnÊjînÊjîÁ odlesk skute‚n„ podstaty planety ZemÊ ë pozn. zpracovatele). OpÊt zahrnuje jak
òensk˜, tak i muòsk˜ rod.) ÅAdamé reprezentuje toto lidstvo. Adam nebyl jedna samotn¤ osoba, jak
tomu st¤le jeîtÊ mnozÁ na vaîÁ planetÊ vÊÚÁ. ÅAdamemé se popisujÁ prvnÁ androgynnÁ lid„
(obojpohlavnÁ lid„ ë pozn. zpracovatele). MÊli za Ù‚el pÚichystat ur‚itou dimenzi na t„ planetÊ
pro aktivaci negativnÁho stavu umÁstÊnÁm vîeho na t„to planetÊ do vhodn„ pozice k tomuto
Ù‚elu a stavu.

ÅFakt o tÊchto pÚÁprav¤ch je skryt ve slovech verîe 20: Å¬lovÊk tedy pojmenoval vîechen
dobytek, ptactvo ovzduîÁ i vîechnu polnÁ zvÊÚ !é ÅPojmenovaté  v t„to souvislosti znamen¤
ODHALIT a OZNA¬IT ur‚it„ dÛleòit„ OBSAHY a IDEJE v rozli‚n˜ch oblastech V∆DOM∆ C«T«C«
MYSLI (dobytek, ptactvo, zvÊÚ), kter„ se staly osudovÊ z¤vaòn˜mi pro genetick„ inòen˜rstvÁ,
pÚÁpravu to pro aktivaci negativnÁho stavu.

V t„to konotaci

Ådobyteké znamen¤ genetick˜ kÌd pro v˜voj nitern˜ch oblastÁ budoucÁ lidsk„ mysli.
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ÅPtactvoé znamen¤ genetick˜ kÌd pro v˜voj vnitÚnÁch oblastÁ t„ mysli;

Åa vîechna polnÁ zvÊÚé je genetick˜m kÌdem pro v˜voj vîech aspektÛ vnÊjîÁ mysli.

NavÁc znamenajÁ tyto tÚi pojmy tak„ rozmanit„ duchovnÁ stavy, jimiò je nadÊlena mysl skrze tyto
genetick„ kÌdy.

V pÚedch¤zejÁcÁm verîi t„ kapitoly, verîi 19, se tvrdÁ: ÅZe ZemÊ vytvoÚil P¤n BÛh vîechnu zvÊÚ polnÁ
a vîechno ptactvo ovzduîÁ, pÚinesl je Adamovi, aby vidÊl, jak je nazve. A jak kaòd„ho òiv„ho tvora
Adam nazval, tak se jmenoval.é PovîimnÊte si, prosÁm, òe slovo Ådobyteké se nezmiÏuje v tomto
verîi. (BÛh nepÚipravoval genetick˜ kÌd pro v˜voj nitern˜ch oblastÁ budoucÁ lidsk„ mysli ë
pozn. zpracovatele.) N¤hle se objevuje na sam„m za‚¤tku n¤sledujÁcÁho verîe (20). Tak„ se zde
liîÁ poÚadÁ jejich pojmenov¤nÁ. Ve verîi 19 na prvnÁm mÁstÊ stojÁ polnÁ zvÊÚ a po nÁ n¤sleduje
ptactvo. Ve verîi 20 nejdÚÁv pÚich¤zÁ dobytek, na druh„m mÁstÊ je ptactvo a zvÊÚ polnÁ je na
tÚetÁm mÁstÊ. M¤te zde situaci ponÊkud obr¤cenou. Coò nenÁ jen tak n¤hodou.

ÅZe ZemÊé znamen¤ z idejÁ sentientnÁ mysli. V tomto ohledu je to z idejÁ vnÊjîÁ mysli, z nichò
zvÊÚ polnÁ je utvoÚena. NenÁ stvoÚena, n˜brò UTVO“ENA. StvoÚen„ je vòdy pÛvodnÁ. UtvoÚen„ se
odvozuje z nÊ‚eho, co jiò bylo stvoÚeno. ÅPolnÁ zvÊÚé t„ò znamen¤ vîechny lidsk„ city v jsoucnu i
bytÁ. ÅPtactvo ovzduîÁé ozna‚uje vîechny duîevnÁ a pÚÁrodnÁ vÊdomosti v jsoucnu a bytÁ.
ÅPÚin„st je k Adamovié znamen¤, òe vîechny tyto vÊdomosti i city byly vîtÊpeny prvnÁmu
lidstvu, takòe nic nesch¤zelo v jeho schopnostech n¤leòitÊ volit. ÅAby vidÊl, jak je nazveé zna‚Á
jejich uòitÁ a vyuòitÁ ve snaze docÁlit pln„ kontroly nad vîemi z¤kony, kter„ vl¤dnou nad
òivotem ‚lovÊ‚enstva (prvnÁch skute‚n˜ch lidÁ ë pozn. zpracovatele). Toto se ozna‚uje slovy: ÅJak
kaòd„ho òiv„ho tvora Adam nazval, tak se jmenovalé. ÅNazvaté znamen¤ pouòÁt a uplatnit. ÅTak se
jmenovalé znamen¤ plnou kontrolu nad vîemi z¤kony, kter„ vl¤dnou òivotem ‚lovÊ‚enstva a
jeho pÚirozenostÁ.

Aby se mohl Ú¤dnÊ aktivovat negativnÁ stav, je nutno mÁt Ùplnou znalost vîech z¤konÛ,
schopn˜ch produkovat òivot. Jde tu o to, òe prvnÁ lid„, stvoÚenÁ pÚÁmo NejvyîîÁm, nemohli zcela
aktivovat negativnÁ stav sami od sebe, protoòe byli stvoÚeni plnÊ z elementÛ pozitivnÁho stavu.
Vîe, co pÚich¤zÁ pÚÁmo od NejvyîîÁho, nemÛòe vytv¤Úet nic z¤porn„ho. Z toho dÛvodu se lidem
poskytne pln¤ znalost, jak produkovat òivot. N¤slednÊ jej za‚nou vytv¤Úet. Ten òivot teÈ nenÁ
odvozen pÚÁmo z nejvyîîÁho, n˜brò jen nepÚÁmo ë prostÚednictvÁm tÊchto lidÁ. A toto je pÚesnÊ
to, co se popisuje ve v˜îe citovan˜ch dvou verîÁch.

PÚidan„ slovo Ådobyteké znamen¤, òe ti lid„ byli schopni objevit tak„ z¤kony, ÚÁdÁcÁ duchovnÁ
principy, na jejichò z¤kladÊ je vybudov¤na NejniternÊjîÁ duchovnÁ mysl. To, òe poÚadÁ je zde
zcela obr¤cen„, znamen¤, òe zÁsk¤nÁm takov„ znalosti mohli tito lid„ rozeznat skute‚nost, òe aby
mohli zapo‚Át cokoliv nov„, musÁ postupovat nejdÚÁve podle Ú¤du StvoÚenÁ ë z nitra navenek.

DuchovnÁ je prvnÁ (dobytek),

duîevnÁ je druh„ (ptactvo ovzduîÁ)

a pÚÁrodnÁ ‚ili fyzick„ je tÚetÁ (zvÊÚ polnÁ.

äe P¤n BÛh dal tomu jin„ poÚadÁ zna‚Á, òe touha lidÁ pro vÊdÊnÁ pÚedch¤zÁ samo vÊdÊnÁ. Bez
n¤klonnosti nelze mÁt silnou motivaci k tomu, aby se nÊco dÊlalo nebo pozn¤valo. Proto
n¤klonnost pÚich¤zÁ prvnÁ. Avîak pÚi tÚÁdÊnÁ tohoto pozn¤nÁ je tÚeba od po‚¤tku postupovat
podle multivers¤lnÁho Ú¤du.
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ÅAle pro Adama se nenaîel pomocnÁk jemu pÚimÊÚen˜é ozna‚uje, òe ti lid„ nemÊli ò¤dnou pravou
n¤klonnost pro aktivaci negativnÁho stavu. Jedin„, co byli ochotni u‚init, bylo pÚed¤nÁ
nahromadÊn„ho pozn¤nÁ ve vÊci genetick„ho inòen˜rstvÁ a produkce nov˜ch òivotnÁch forem,
jakoòto i jin˜ch ohromn˜ch vÊdomostÁ, jimiò byli obdaÚeni. Takòe aò ta znalost byla klasifikov¤na,
n¤leòitÊ uspoÚ¤d¤na a zaznamen¤na ve vîech genetick˜ch pamÊtnÁch bank¤ch (ÅAdam
pojmenovalé), byli pÛvodnÁ androgynnÁ lid„ z planety ZemÊ odvol¤ni. Z t„to genetick„ pamÊtnÁ
pokladnice byl vytvoÚen nov˜ typ ‚lovÊ‚enstva, v nÊmò byly oddÊleny principy femininity a
maskulinity. Pokud si vzpomÁn¤te, obsahovala androgynnÁ forma stejnÊ oba elementy v pln„m
jejich projevu. Z t„ formy, vlastnÊ z genetick„ho materi¤lu, kter˜ byl zde ponech¤n, povstalo nov„
plemeno lidÁ ve sv„m jsoucnu  i bytÁ ë rozîtÊpen„ na muòskou a na òenskou fyzickou formu.
Tyto ud¤losti jsou vylÁ‚eny ve verîÁch 21 aò 25 v druh„ kapitole prvnÁ knihy Genese v BiblÁ svat„. ÅA
P¤n BÛh zpÛsobil, òe Adam upadl do hlubok„ho sp¤nku, a usnulé zna‚Á odvol¤nÁ prvnÁch lidÁ
z planety ZemÊ. ÅVzal jedno z jeho òeberé znamen¤ pouòitÁ genetick„ pamÊtnÁ banky a materi¤lu,
ponechan„ho prvnÁmi lidmi, za Ù‚elem odluky maskulinnÁho a femininnÁho principu. ÅA uzavÚel to
tÊlo v tom mÁstÊé ozna‚uje nahrazenÁ pÚÁm„ho proòÁv¤nÁ jednoty vîech principÛ maskulinity a
femininity a vîech duchovnÁch faktorÛ jim odpovÁdajÁcÁch nepÚÁm˜m, skrze vnÁm¤nÁ jejich
vnÊjîÁch projevÛ ve formÊ rozdÁln˜ch fyzick˜ch tÊl.

To, òe dokonce i po tomto aktu se dalîÁ lid„ na Zemi jeîtÊ jmenovali ÅAdamé, znamen¤, òe byli
utvoÚeni z genetick„ pamÊtnÁ z¤soby a z jin„ho materi¤lu origin¤lnÁch lidÁ. Lze to poznat z pÚÁîtÁho
verîe (23): ÅToto teÈ je kost z m˜ch kostÁ a tÊlo z m„ho tÊla !  Aó òenou se naz˜v¤, vòdyó z ‚lovÊka
vzata jest.é Tento verî, tak jako vîechny verîe zde a jinde, ve vnitÚnÁm smyslu BiblÁ svat„ majÁ
mnoho‚etn„ v˜znamy. Vztahuje se na mnoho jin˜ch z¤leòitostÁ mimo Úe‚en„ho. NÊkolik z tÊchto
rozmanit˜ch duchovnÁch vÊcÁ bylo zjeveno ve spisech Swedenborga. O dalîÁch byla zmÁnka
v pÚedeîl˜ch knih¤ch zprostÚedkovatele tohoto pÚenosu. To, co se zde nynÁ zjevuje, t˜k¤ se jen
tajemstvÁ pseudotvÛrcÛ.

ÅVzÁt z ‚lovÊkaé znamen¤ v probÁran„ souvislosti plnost duchovnÁho stavu obou principÛ, jak byly
reprezentov¤ny androgynnÁmi lidmi. Å¬lovÊké neznamen¤ muòe. ÅAó òenou se naz˜v¤é zna‚Á
odlou‚enÁ femininnÁ formy a jejÁch duchovnÁch ‚initelÛ od pÛvodnÁho zdroje ë ‚lovÊka ë
androgyna. V t„to konotaci òena nezna‚Á òensk˜ rod. Znamen¤ odpojenÁ femininnÁho principu od
jeho pÛvodnÊ jednotn„ho zdroje. Je zde pops¤na struktura, jeò se stane z¤kladnou pro aktivaci
negativnÁho stavu, jak nazna‚uje jeden z vnitÚnÁch smyslÛ, majÁcÁ vztah k t„to vÊci, v n¤sledujÁcÁm
verîi (24). ÅProto opustÁ ‚lovÊk sv„ho otce i matku a pÚipojÁ se ke sv„ manòelce a stanou se jednÁm
tÊlem.é V t„to zvl¤îtnÁ souvislosti Å‚lovÊké pÚedstavuje jak òensk˜, tak i muòsk˜ rod. äe Å‚lovÊk
opustÁ sv„ho otce i matkué znamen¤ odlou‚enost od vlastnÁho duchovnÁho zdroje. Zde Åmatka
a otecé zna‚Á NejvyîîÁho ë jednoho AbsolutnÁho rodi‚e. ÅPÚipojÁ se ke sv„ manòelceé ozna‚uje
zde, òe se vzd¤ sv„ho duchovnÁho dÊdictvÁ a bude vîe vyvozovat ze sv„ zevnÊjîÁ, osobnÁ
Åegotisovan„é pÚirozenosti. ÅManòelkaé v t„to souvislosti znamen¤ vlastnÁ pÚirozenost odvozenou
z vnÊjîÁ mysli. ÅA stanou se jednÁm tÊlemé zna‚Á, òe vîe se bude odvozovat z vnÊjîÁch senzu¤lnÊ
ë senzorick˜ch vjemÛ, nikoliv z nitra ‚i z duchovnÁch principÛ.

Verî 25: ÅOba dva byli nazÁ, ‚lovÊk i jeho manòelka, ale nestydÊli seé. Tento verî popisuje duchovnÁ
stav druh˜ch, tÊlesnÊ rozlou‚en˜ch lidÁ, kteÚÁ pÚiîli po odchodu androgynnÁch lidÁ z planety ZemÊ.
ÅB˜t nah˜é zna‚Á neb˜t jeîtÊ zkaòen˜ negativnÁm stavem.  Je to stav nevinnosti pÚedch¤zejÁcÁ stavu
hanby ë aktivaci negativnÁho stavu.

TÚetÁ kapitola Genese ve sv„m vnitÚnÁm smyslu se ve skute‚nost vÊnuje popisu procesu aktivace
samotn„ho negativnÁho stavu. Do ur‚it„ mÁry tento proces byl odhalen v knize ÅZ¤klady lidsk„
duchovnostié v poslednÁ kapitole knihy ÅRealita, m˜ty a iluzeé a v knize ÅKdo jsi a pro‚ jsi zde ?é.
NÊkter„ z¤vaòn„ aspekty tohoto procesu jiò byly zjeveny ve Swedenborgov˜ch spisech. ¬tvrt¤
kapitola Genese ve sv„m vnitÚnÁm smyslu odr¤òÁ mimo jin„ duchovnÁ stav a podmÁnky, v nichò òili
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lid„ zrozenÁ jin˜m zpÛsobem neò pÚÁm˜m nadÊlenÁm NejvyîîÁho. Toto je narozenÁ podle
vÊdeck˜ch genetick˜ch principÛ, nikoliv podle principÛ duchovnÁch. TÁmto ‚inem napevno
nastupuje duchovnÁ Ùpadek lidstva. Tento fakt se odr¤òÁ v pÚÁbÊhu o Kainu, jenò zabil sv„ho bratra
ªbela. Åªbelé ozna‚uje ‚istotu duchovnÁch principÛ, odvozen˜ch z l¤sky BoòÁ a z l¤sky k Bohu.
ÅKainé znamen¤ separaci tÊchto principÛ od t„ l¤sky. Plnost duchovnÁ deteriorace a dominance
negativnÁho stavu nemÛòe dojÁt k plodn„mu dozr¤nÁ, pokud je tu jak„koliv vÊdomÁ BoòÁ l¤sky
a jak˜koliv stupeÏ l¤sky k Bohu. Takov„ cÁtÊnÁ odstraîuje od pln„ manifestace povahy
negativnÁho stavu. Ve skute‚nosti jeden z mnoha aspektÛ hlubîÁho v˜znamu vnitÚnÁho smyslu
vraòdy ªbela Kainem je vylÁ‚enÁ procesu genetick„ho inòen˜rstvÁ a manipulace, jimiò byly hlavnÁ
duchovnÁ principy vztahujÁcÁ se k prav„ l¤sce (ªbela) odstranÊny nebo umrtveny v genech, ze
kter˜ch se mÊly zfabrikovat pÚÁîtÁ generace lidÁ. Na mÁstÊ toho jsou nahrazeny sebel¤skou a l¤skou
k zevnÊjînostem (Kain). Takov¤ l¤sky zatemÏuje vnÁm¤nÁ pravdy a vede k v˜voji jejÁch zkreslenin a
ke zrodu naprost˜ch nepravd a zel.

P¤t¤ kapitola Genese ve sv„m vnitÚnÁm smyslu popisuje, mimo jin˜ch vÊcÁ, duchovnÁ stav kaòd„
n¤sledn„ epochy, jeò nastoupily po aktivaci negativnÁho stavu. Jm„na osob v t„ kapitole jsou
odrazem obsahu a idejÁ, kter„ vl¤dly v kaòd„ n¤sledujÁcÁ epoîe, a stupnÊ jejÁho zla a nepravd. VÊk
zmÁnÊn˜ch osob odr¤òÁ ‚i obsahuje popis kvality, òivotnÁho stylu a vÊdeck„ inteligence a znalostÁ,
kter„ vlastnili lid„ t„ kter„ n¤sledn„ epochy. Tato ‚Ásla neÚÁkajÁ nic o skute‚n„m tÊlesn„m vÊku
nebo ‚asov„m trv¤nÁ. Fakticky kaòd¤ epocha v t„ dobÊ trvala pÚibliònÊ dva miliÌny let (vÁce, ‚i
m„nÊ, v z¤vislosti na jejÁ jakosti, kterou bylo potÚeba projevit, aby dalîÁ krok Ùpadku mohl dojÁt ke
sv„mu plodn„mu dozr¤nÁ).

V z¤kladÊ existovalo dvan¤ct takov˜ch epoch, kaòd¤ mÊla svou v˜raznÊ odliînou kvalitu a obsah
òivotnÁho stylu, jakoòto i stupnÊ vÊdÊnÁ ve vÊci genetick„ho inòen˜rstvÁ. Kon‚ily plnou ztr¤tou
jak„hokoliv n¤leòit„ho duchovnÁho vÊdomÁ a z¤mÊnou prav˜ch duchovnÁch principÛ potopou
nepravd, zkaòenosti a bezboònictvÁ. Tento konec je pops¤n v nitern„m smyslu v îest„ a sedm„
kapitole Genese v BiblÁ svat„ ë pÚÁbÊhem o Velk„ potopÊ. PrvnÁm dvan¤cti epoch¤m pÚedch¤zela
epocha androgynnÁch lidÁ, kteÚÁ na tento svÊt pÚiîli z pÚÁm„ho nadÊlenÁ NejvyîîÁho. Sama prvnÁ
epocha z tÊch dvan¤cti je ta, ve kter„ pÚÁm„ nadÊlenÁ bylo NAHRAZENO vÊdeck˜m
biklonov¤nÁm, jak je pops¤no v knize ÅZ¤klady lidsk„ duchovnostié. Tato epocha trvala v pojetÁ
fyzick„ho ‚asu nejd„le ë pÚibliònÊ dvacet pÊt miliÌnÛ let.

Na konci dvan¤ct„ epochy, popsan„ v îest„ kapitole knihy Genese v BiblÁ svat„, bylo prov¤dÊno
nejpronikavÊjîÁ genetick„ experimentov¤nÁ. V˜sledkem tÊchto pokusÛ byla produkce rozli‚n˜ch
òivotnÁch forem, pÚev¤ònÊ negativnÁho r¤zu. Tyto produkovan„ jedine‚n„ òivo‚iîn„ formy na vaîÁ
planetÊ jsou ozna‚ov¤ny vaîimi u‚enci rÛzn˜mi paleontologick˜mi termÁny (jako napÚ. dinosauÚi).
Ve stejnou dobu doch¤zelo na vaîÁ planetÊ k jin˜m rozmanit˜m vÊdeck˜m pokusÛm. Jeden z nich
skon‚il pe‚livÊ napl¤novanou katastrofou, jeò spustila doby ledov„ a jin„ fenom„ny, kter„
rozîtÊpily kÛru vaîÁ planety a rozdÊlily jednu pevninu na nÊkolik kontinentÛ. Tento proces
vyÙstil vyhlazenÁm vÊtîiny òivo‚iîn„ho a rostlinn„ho òivota existujÁcÁho tenkr¤t a vytvoÚen„ho
pseudotvÛrci. K tomu doîlo obzvl¤îtÊ bÊhem dvan¤ct„ epochy jejich pÚÁtomnosti na vaîÁ planetÊ.
Dvan¤ct¤ epocha skon‚ila Velkou potopou, po nÁò veîla do jsoucna a bytÁ nov¤, docela jin¤
epocha. Nov¤ epocha ve skute‚nosti po‚ala historii jeskynnÁho ‚lovÊka a modernÁch dÊjin, jak
se objevujÁ na vaîÁ planetÊ v pÚÁtomn„ dobÊ (poslednÁch 7 miliÌnÛ let, z toho 4 miliÌny let lidsk˜ch
dÊjin ë pozn. zpracovatele).

To, jak se pseudotvÛrci usadili v peklech, je vylÁ‚eno ve vnitÚnÁm smyslu prvnÁ ‚¤sti jeden¤ct„
kapitoly knihy Genese.

NoemÛv pÚÁbÊh se vztahuje na akt NejvyîîÁho, jÁmò zachoval ur‚it˜ stupeÏ duchovnÁ
uvÊdomÊlosti, jako semene pro budoucÁ duchovnÁ znovuprobuzenÁ. PopotopnÁ epocha,
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kterou ozna‚uje slovo ÅNo„é a jeho odvozeniny ë synov„: Ü„m, Ch¤m a J¤fet, odr¤òÁ postupn„
zatla‚enÁ n¤leòit„ho duchovnÁho vnÁm¤nÁ s ohledem na praktickou upotÚebitelnost duchovnÁch
principÛ. Coò znamen¤, òe bylo nutno podròet ur‚it˜ stupeÏ znalosti pravdy o duchovnÁch
principech, ale nebyla ò¤dn¤ motivace ani pÚ¤nÁ òÁt ve shodÊ s tÊmi duchovnÁmi principy. Znalost
sama o sobÊ musÁ b˜t zachov¤na bez ohledu na to, na jak„ je Ùrovni. V t„ dobÊ tato znalost byla
jeîtÊ vÊdom¤. PozdÊji, zvl¤îtÊ pak ve vÊtîinÊ pÚÁpadÛ v pÚÁtomn„ dobÊ je nevÊdom¤, uloòen¤
v hlubîÁch z¤hybech NejniternÊjîÁ duchovnÁ mysli, v t„ ‚¤sti, jeò se naz˜v¤ univerz¤lnÁ vÊdomÁ.

ä¤dn„ znovuprobuzenÁ ani spasenÁ vîech lidÁ z negativnÁho stavu, ba ani Ùpln¤ eliminace
negativnÁho stavu nejsou moòn„ bez zachov¤nÁ vit¤lnÁ a osudnÊ z¤vaòn„ znalosti pravdy
ohlednÊ prav˜ch duchovnÁch principÛ. V BiblÁ svat„ toto zachov¤nÁ se naz˜v¤ Åostatkyé ‚i Åzbytkyé.
Jenom ostatky ‚i zbytky budou spaseny. Takòe proces spasenÁ je moòn˜ jenom z pozice tÊchto
ostatkÛ nebo zbytkÛ. V t„ dobÊ, kdy bude negativnÁ stav ÙplnÊ odhalen, a po vy‚erp¤nÁ jeho
uòite‚nosti, budou otevÚeny u kaòd„ho dveÚe k tÊmto zbytkÛm: Veîker„ poznatky pravdy o prav˜ch
duchovnÁch principech i vîechny jin¤ tajemstvÁ o aktivaci negativnÁho stavu vstoupÁ do vÊdom„ho
uvÊdomÊnÁ kaòd„ho; a u‚inÁ se poslednÁ volba ohlednÊ vlastnÁ pozice ‚ili toho, kde kdo bude chtÁt
b˜t. TÁmto poslednÁm krokem skon‚Á „ra negativnÁho stavu. Cel˜ ‚asov˜ cyklus, v nÊmò toto vîe
probÊhlo, se uzavÚe a nov˜ cyklus ‚asu ë bez negativnÁho stavu a bez pekel ë vejde v jsoucno a
bytÁ.

Noemova epocha pÚedstavuje vÊdom„ nahromadÊnÁ pravdy, ale ne natolik dobra. N¤sledujÁcÁ
epocha, popsan¤ Noemov˜mi syny, odr¤òÁ genetickou manipulaci pseudotvÛrcÛ, jÁò se takto
nahromadÊn„ poznatky zcela vytla‚Á z vÊdom„ho uvÊdomÊnÁ a umÁstÁ do nevÊdom„ho mÌdu
lidsk„ mysli, kterou sami geneticky zfabrikovali. Toto je doba, kdy zcela DOZRAJE ideov¤
koncepce jeskynnÁho ‚lovÊka. V t„to dobÊ doîlo k ZP∆TN√MU CESTOVªN« V ¬ASE, pÚed DOBU
STVO“EN« PLANETY ZEM∆, coò je pops¤no ve druh„m verîi 11 kapitoly v Genesi. Toto se tam
uv¤dÁ:

ÅI stalo se, òe kdyò cestovali od v˜chodu, nalezli pl¤Ï v zemi Sinear, a bydlili tam.é

ÅKdyò cestovali od v˜chodué v t„to souvislosti m¤ dvojÁ v˜znam.

Jeden zna‚Á cestov¤nÁ zpÊt v ‚ase za Ù‚elem “«ZEN« V◊VOJE VAÜ« PLANETY A VYKONªVªN«
VLIVU NA JESKYNN«HO ¬LOV∆KA A VYVINUT« ZCELA ROZD«LN√HO  L I D S T V A, nikde ani
nikdy pÚedtÁm neexistujÁcÁho.

Druh˜ v˜znam je v tom, òe DOCELA OPUST« POZITIVN« STAV A PRAV√ STVO“EN« A US«DL« SE
V ZÕN∆ VYM«ST∆N«.

ÅNalezli pl¤Ï v zemi Sinearé, kde Åpl¤Ïé souvztaòÁ s pekly.

ÅZemÊ Sinearé souvztaòÁ se zÌnou vymÁstÊnÁ.

ÅSinearé je kÌdov„ jm„no pro Babylon.

ÅBabyloné je pak kÌdov˜m jm„nem pro veîker˜ negativnÁ stav se vîemi druhy zla a nepravd
v jeho aktivovan„m a dominantnÁm zpÛsobu.

Kdyò se jednou pseudotvÛrci zaÚÁdili v peklech, postoupili k dalîÁmu experimentu s genetick˜m
materi¤lem, kter˜ zÁskali od prvnÁch lidÁ. äe prov¤dÊnÁ tÊchto pokusÛ bylo zaloòeno na zcela
faleîn˜ch premis¤ch, je zÚejm„ ze slov n¤sledujÁcÁho verîe (3) v kapitole 11 Genese:
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ÅMÊli cihly mÁsto kamenÁé.

ÅCihlyé souvztaòÁ se vîemi faleîn˜mi pojmy, kter„ nahradÁ pravdu ë Åk¤mené.

ÅNuòe, nadÊlejme cihel, a dÛkladnÊ je vypalmeé znamen¤ produkci docela nov„ho druhu
faleîn˜ch pÚedstav, kter„ byly pevnÊ ustanoveny jako styl neduchovnÁho òivota, jenò mÊl
dominovat nad lidstvem na vaîÁ planetÊ.

ÅMÊli asfalt mÁsto maltyé zna‚Á zl˜ Ùmysl.

Vîe toto bylo prov¤dÊno se zl˜m Ùmyslem, aby se DOKªZALO, òe òivot na vaîÁ planetÊ
NEPOVSTAL Z DUCHOVN«CH PRINCIP” NEJVYÜÜ«HO, n˜brò ze samotn„ pÚÁrody ‚i od
pseudotvÛrcÛ ë faleîn˜ch bohÛ. Slovo Åasfalté m¤ tuto zvl¤îtnÁ souvztaònost.

Budov¤nÁ babylonsk„ vÊòe symbolizuje ÙsilÁ pseudotvÛrcÛ o zÚÁzenÁ baîty pÚÁmo v nebesÁch a
svrhnutÁ vl¤dy NejvyîîÁho. Toto je prorock˜m vylÁ‚enÁm budoucÁho usilov¤nÁ pseudotvÛrcÛ pr¤vÊ
v dobÊ, kdy mÊlo dojÁt k inkarnaci JeòÁîe Krista ë cestovat d¤l zp¤tky v ‚ase, pÚed ‚as a prostor,
pÚed zapo‚etÁ Aktu stvoÚenÁ. ‘‚elem toho pokusu bylo zablokovat proces StvoÚenÁ, a namÁsto
toho nastolit plnou vl¤du pseudotvÛrcÛ, zfabrikovat vlastnÁ pseudostvoÚenÁ, jeò by se zcela
podÚÁdilo jejich vl¤dÊ bez jak„koliv Ù‚asti NejvyîîÁho. Pokud si vzpomÁn¤te, tento krok nebylo
dovoleno podniknout a ta zvl¤îtnÁ znalost cestov¤nÁ v ‚ase byla pseudotvÛrcÛm navòdy
odebr¤na. Tak„ byli odlou‚eni od vîech v zÌnÊ vymÁstÊnÁ a uzam‚eni ve speci¤lnÁm stavu a
na mÁstÊ, zn¤m„m aò doned¤vna jenom P¤nu JeòÁîi Kristu. TÁmto aktem P¤na JeòÁîe Krista kon‚Á
pÚÁbÊh o pseudotvÛrcÁch ë prozatÁm.

Nicm„nÊ pÚetrv¤vajÁ n¤sledky jejich ‚innosti, historie jejich fabrikacÁ ë nynÁ existujÁcÁ lid„ a jinÁ
tvorov„ v peklech a v ostatnÁch kon‚in¤ch zÌny vymÁstÊnÁ. Bude to trvat do doby Ùpln„
eliminace negativnÁho stavu. Pamatujte si, prosÁm, òe kaòd˜ ‚in nebo ‚innost, kaòd¤ idea a jejÁ
projev se mÛòe potvrdit ve sv„ platnosti jenom podle sv˜ch dÛsledkÛ, v˜sledkÛ a n¤sledkÛ.
Tedy negativnÁ stav musÁ d¤l pokra‚ovat aò do doby, kdy se vîechny tyto dÛsledky, v˜sledky a
n¤sledky projevÁ, zpÚÁtomnÁ a uskute‚nÁ. Takto se zÁsk¤v¤ prav„ pozn¤nÁ. Nic se vpravdÊ nemÛòe
poznat bez tohoto zobrazenÁ. N¤sledky, v˜plody a v˜sledky aktivit pseudotvÛrcÛ jsou plnÊ
zn¤zornÊny v kvalitÊ òivota lidÁ na vaîÁ planetÊ po‚Ánaje dobou, kdy se objevil jeskynnÁ ‚lovÊk.
Pokud si vzpomÁn¤te, byl jeskynnÁ ‚lovÊk zfabrikov¤n pseudotvÛrci za tÁm Ù‚elem, aby svedli
budoucÁ vÊdce uvÊÚit klamu, òe lidîtÁ tvorov„ poch¤zÁ z opic evolu‚nÁm procesem, a ne
z jin„ho duchovnÁho pramene. VÊtîina vÊdcÛ na vaîÁ planetÊ dosud jeîtÊ vÊÚÁ t„to FALEÜN√
BAJCE. (A tato faleîn¤ bajka se u‚Á jako ovl¤dacÁ program ve vÊtîinÊ îkol¤ch po cel„ planetÊ ë
pozn. zpracovatele.)

NynÁ je z dosud Úe‚en„ho v t„to kapitole jasn„, òe vaîe planeta m¤ DV∆ v˜raznÊ odliîn„ historie.

(1)
Jedna je historie o pseudotvÛrcÁch a jejich pÚedchÛdcÁch ë neò se vystÊhovali do zÌny
vymÁstÊnÁ a neò pÚestÊhovali fyzick˜ stav jedn„ dimenze sam„ planety ZemÊ. (PÚes 100
miliÌnÛ let ë pozn. zpracovatele.)

(2)
Druh¤ za‚Án¤ pÚÁbÊhem jeskynnÁho ‚lovÊka a pokra‚uje aò do pÚÁtomn„ doby. Toto bude
pokra‚ovat do chvÁle, kdy negativnÁ stav se ujme vîÁ vl¤dy a do‚asnÊ zvÁtÊzÁ na vaîÁ planetÊ.
Okamòik toho vÁtÊzstvÁ bude znamenat konec druh„ho ÙdobÁ. (7 miliÌnÛ let ë pozn. zpracovatele.)

(3) Pln¤ dominance negativnÁho stavu.
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Zde zapo‚ne tÚetÁ perioda. Kvalita a obsah tohoto ÙdobÁ nemohou b˜t toho ‚asu odhaleny. Avîak to
ÙdobÁ bude mÁt velice kr¤tk„ trv¤nÁ kvÛli pozitivnÁmu stavu.

(4) ‘pln¤ eliminace negativnÁho stavu a n¤vrat do pÛvodnÁho postavenÁ ve stavu pozitivnÁm.
Na konci tÚetÁ periody bude negativnÁ stav navÊky eliminov¤n. ProstÚedky a zpÛsob jeho
eliminov¤nÁ nesmÁ b˜t zjeveny z bezpe‚nostnÁch dÛvodÛ. Posta‚Á zde odhalit, òe negativnÁ stav ë
aó jak˜mikoliv prostÚedky ë BUDE ‘PLN∆, DOKONALE A NA V∆KY ELIMINOVªN.

Toto je slavnostnÁ pÚÁslib P¤na JeòÁîe Krista, u‚inÊn˜ vîemu StvoÚenÁ a vîem, kdo v pÚÁtomn„ dobÊ
jsou v pasti negativnÁho stavu.

Fyzick„ postavenÁ t„to planety bÊhem jejÁ prvnÁ historie ë dobÊ, kdy pseudotvÛrci na nÁ
pÚeb˜vali ë bylo jin„. MusÁte si pamatovat, òe vîechno ve StvoÚenÁ a ve fyzick„m VesmÁru, jakoò
i v zÌnÊ vymÁstÊnÁ, z¤visÁ na ‚innosti a ide¤ch sentientnÁch myslÁ. Obsah a jakost tÊchto aktivit a
idejÁ ‚ijÁcÁch myslÁ ur‚uje fyzickou pozici, òivotnÁ styl, ud¤losti a osud jak„koliv  planety nebo slune‚nÁ
soustavy, galaxie, veîker„ho VesmÁru a multivesmÁru s jejich vlastnÁmi dimenzemi, odr¤òenÁm a
ÅzrcadlenÁmé (o t„to z¤leòitosti bude vÁce zjeveno pozdÊji). Takòe vaîe planeta v ÙdobÁ prvnÁ
historie byla se vîÁm sv˜m odr¤òenÁm nejen v jin„m fyzick„m postavenÁ, ale i v jin„ slune‚nÁ
soustavÊ a v jin„m vesmÁru. Ta slune‚nÁ soustava mÊla dvÊ slunce. Pozice a sklon planety ZemÊ
byly takov„, òe dvÊ slunce se zjevovala stÚÁdavÊ, periodicky. Kdykoliv jedno slunce se uk¤zalo na
jedn„ hemisf„Úe, druh„ bylo na opa‚n„. A obr¤cenÊ. Nikdy se neobjevila spolu ve stejnou dobu
nebo na stejn„ obloze. Z¤pad jednoho slunce znamenal v˜chod druh„ho. V t„ ‚asov„ periodÊ na
vaîÁ planetÊ tudÁò neexistovala ò¤dn¤ noc. DÛvodem pro takov„ uspoÚ¤d¤nÁ bylo, òe noc a temnota
souvztaòÁ s duchovnÁ ignorancÁ a s nevÊdom˜mi duîevnÁmi pochody. V prÛbÊhu cel„ historie
pseudotvÛrcÛ a jejich pÚedchÛdcÛ nikdy nebyli bez znalosti a vÊdomÁ si prav˜ch principÛ a
z¤konÛ, vl¤dnoucÁch multiversu a sentientnÁ mysli. Jejich mysl byla pÚi pln„m vÊdomÁ na vîech
sv˜ch ÙrovnÁch a ò¤dn„ nevÊdom„ procesy neexistovaly. Proto ò¤dn¤ temnota ani noc nebyla
moòn¤. KvÛli tÊmto podmÁnk¤m byla fyzick¤ situace planety ZemÊ udròov¤na v sol¤rnÁm syst„mu
se dvÊma slunci. Z¤roveÏ teplota a po‚asÁ bylo regulov¤no tak, òe se udròovalo neust¤le pÚÁjemn„,
hojiv„, mÁrn„ klima bez bouÚek a extr„mnÁch v˜kyvÛ. Schopnost kontrolovat a regulovat pÚÁrodnÁ
z¤kony myîlenkov˜mi principy ‚inÁ tuto skute‚nost moònou. Jak vÁte, pseudotvÛrci byli velk˜mi
mistry v oblasti takov„ kontroly.

Ale po vystÊhov¤nÁ z t„to planety a aò se usadili v peklech (‚i pÚesnÊ: aò vytvoÚili podmÁnky pro
pekla), zpÊtn˜m cestov¤nÁm v ‚ase se dostali do blÁzkosti doby stvoÚenÁ planety ZemÊ se
vîemi jejÁmi rozmanit˜mi dimenzemi. BÊhem procesu cestov¤nÁ v ‚ase pozmÊnili osud jedn„
dimenze planety ZemÊ a taky svÛj vlastnÁ osud. Byly z¤mÊrnÊ zni‚eny vîechny òivotnÁ formy,
jeò existovaly v pÛvodnÁ dimenzi ZemÊ. PseudotvÛrci pÚemÁstili a vzali se sebou vîechen
genetick˜ materi¤l tehdy existujÁcÁch òivo‚ichÛ a rostlin, jakoòto i vîeho ostatnÁho, aby jej pak
mohli pÚetvoÚit pro sv„ vlastnÁ Ù‚ely.

Jakmile zmÁnÊn¤ dimenze planety ZemÊ byla pÚetvoÚena, byla pak fyzicky pÚestÊhov¤na pÚes
dimenzion¤lnÁ z¤kruty osmou dimenzÁ a umÁstÊna na hranici mezi zÌnou vymÁstÊnÁ a prav˜m
StvoÚenÁm do velice neobvykl„ pozice. Byla uloòena do vyîinut„ho sol¤rnÁho syst„mu, kter˜
m¤ jen jedno Slunce. Pro tuto neoby‚ejnou situaci a neobvykl„ postavenÁ stala se zmÁnÊn¤
dimenze planety zn¤mou jako planeta Nula. Jak bylo uvedeno v˜îe, je to jedin¤ planeta, kde
mohou koexistovat oba stavy, jak pozitivnÁ, tak i negativnÁ, a to za Ù‚elem, jenò byl zjeven
v pÚedeîl˜ch kapitol¤ch t„to knihy (vÁce o t„to vÊci a pozici planety Nula bude zjeveno pozdÊji).

V procesu fyzick„ho stÊhov¤nÁ vaîÁ planety byl jeden kontinent rozîtÊpen na nÊkolik, vznikly
extr„mnÁ v˜kyvy po‚asÁ a teploty od pÌlu k pÌlu, byly zavedeny ro‚nÁ doby a zapo‚ala √RA
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NA VAÜ« PLANET∆ SE ZAHªJEN«M STAVU NEV∆D∆N« A NEV∆DOM◊CH POCHOD”. Tyto
procesy souvztaòÁ s nepÚÁzniv˜mi pÚÁrodnÁmi klimatick˜mi podmÁnkami na vaîÁ planetÊ.

NejdÚÁve postr¤dala planeta Nula jakoukoliv òivotnÁ formu. Aby se mohla obydlet vhodn˜mi
òivotnÁmi formami, jeò byly s to plnÊ zobrazit vîechny dÛsledky, n¤sledky a v˜sledky aktivace a
dominance negativnÁho stavu, bylo nutno zprvu geneticky experimentovat s takov˜mi podmÁnkami
a formami, jeò by se nejvÁce hodily pro toto zobrazenÁ. Pamatujte, prosÁm, òe aktivovat negativnÁ
stav a uv„st jej do dominujÁcÁ pozice je jedna vÊc, ale zcela jinou vÊcÁ je ÙspÊînÊ zn¤zornit
n¤sledky, v˜sledky a dÛsledky takov„ho pÚÁîern„ho aktu.

PrvnÁm historick„ obdobÁ vaîÁ planety a jejÁho obyvatelstva bylo obdobÁ aktivace negativnÁho stavu.
Druh„ obdobÁ bylo zobrazenÁ dÛsledkÛ, n¤sledkÛ a v˜sledkÛ negativnÁho stavu. TÚetÁ obdobÁ je
pln¤ dominance negativnÁho stavu. A ‚tvrt˜m historick˜m ÙdobÁm je Ùpln¤ eliminace negativnÁho
stavu a n¤vrat do pÛvodnÁho postavenÁ ve stavu pozitivnÁm. Podle fyzick˜ch ‚asov˜ch mÊÚÁtek
m¤ kaòd„ historick„ obdobÁ, jeò n¤sleduje za prvnÁm, st¤le kratîÁ a kratîÁ dobu trv¤nÁ. PrvnÁ
historick¤ „ra ë aktivace trvala nejd„le (mnoho miliÌnÛ let); druh¤ „ra je zna‚nÊ kratîÁ (st¤le jeîtÊ
pÛsobÁ ë vy v nÁ òijete); tÚetÁ historick¤ „ra bude velice kr¤tk¤ a ‚tvrt¤ bude dokonce jeîtÊ kratîÁ.

Pozn¤mka o slovÊ Ådimenzeé: shora bylo Úe‚eno, òe jedna dimenze nebo reflexe ZemÊ byla
pÚestÊhov¤na pÚes osmou dimenzi. Toto slovo je zde pouòito v rozdÁln„m spoluozna‚enÁ, neò tomu
bylo v jin˜ch knih¤ch Nov„ho zjevenÁ. Tam to ozna‚ovalo duchovnÁ dimenzi, zprostÚedkujÁcÁ
dimenzi, fyzickou ‚ili pÚÁrodnÁ dimenzi a jÁ odpovÁdajÁcÁ dimenzi zÌny vymÁstÊnÁ. Zde vîak slovo
Ådimenzeé je pouòito ve smyslu ‚aso-prostorov„ho a percep‚nÁho mÌdu fyzick„ho ë pÚÁrodnÁho
VesmÁru a jemu souvztaòn˜ch ‚initelÛ duchovnÁho a intermedi¤lnÁho svÊta, jakoòto i zÌny vymÁstÊnÁ.
Kaòd˜ vesmÁr v r¤mci multivesmÁru a jemu odpovÁdajÁcÁ zÌna vymÁstÊnÁ sest¤v¤ z dvan¤cti takov˜ch
dimenzÁ ‚i stavÛ. Na sv„ planetÊ Nula pozn¤te ze zkuîenosti tÚi rozmÊry ë d„lku, îÁÚku a v˜îku.
NÊkdo z v¤s si uvÊdomuje ‚tvrtou dimenzi, jeò obvykle se rovn¤ ‚asu. NÊkteÚÁ postulujÁ i p¤t˜
rozmÊr, aniò by jej ve skute‚nosti zkuîenostnÊ vnÁmali. Nikdo nic nevÁ o zb˜vajÁcÁch sedmi
rozmÊrech ani teoreticky, ani zkuîenostnÊ.

PseudotvÛrci vîak mÊli plnou znalost vîech dvan¤cti dimenzÁ, jak teoreticky, tak empiricky,
pohybujÁce se v nich podle libosti. Takòe byli schopni cestovat a stÊhovat cel¤ nebesk¤ tÊlesa jak
v mezÁch jak„hokoliv vesmÁru, tak i pÚes rÛzn„ dimenze a do ÙplnÊ jin˜ch vesmÁrÛ, galaxiÁ a
slune‚nÁch soustav. TÊmito prostÚedky byli schopni dopravit a doplnit na vaîi planetu jak„koliv ideje
a v˜sledky sv„ho genetick„ho experimentov¤nÁ a inòen˜rstvÁ.

Jakmile se takto zaÚÁdili v pro sebe vhodn„ pozici, pustili se do druh„ Úady genetick„ho
experimentov¤nÁ. Jak si vzpomÁn¤te, z¤leòitostÁ prvnÁ Úady pokusÛ bylo, aby se na svÊt pÚivedli
lid„ ne pÚÁmo danÁ NejvyîîÁm, ale pomocÁ zvl¤îtnÁho genetick„ho biklonov¤nÁ s ‚etn˜mi
variacemi. V druh„ sadÊ pokusÛ bylo experimentov¤nÁ zamÊÚeno na v˜voj òiv˜ch, myslÁcÁch a
cÁtÁcÁch entit, jeò by se hodily k zobrazenÁ pln„ povahy negativnÁho stavu a pro prok¤z¤nÁ
faktu, òe ty ‚i ony duchovnÁ principy nejsou buÈ nutn„ k produkci òivota, nebo nejsou
odvozeny z NejvyîîÁho. Tato idea vîak se mohla uskute‚nit jen s jednou podmÁnkou: Vîe se
mÊlo udat v BL«ZK√M sousedstvÁ pozitivnÁho stavu.

Jeden z hlavnÁch dÛvodÛ, pro‚ pseudotvÛrci umÁstili vaîi planetu v tak podivn„ pozici, bylo
umoònÊnÁ kontaktu se ‚leny pozitivnÁho stavu ve formÊ a za okolnostÁ vz¤jemn„ho
PROM«CHªVªN« SE, nikoliv odlou‚enosti. Rozhodov¤nÁm o tom, za jak˜ch podmÁnek se lid„
majÁ rodit na t„to planetÊ, podaÚilo se pseudotvÛrcÛm ZAJMOUT nÊkter„ ‚leny pozitivnÁho
stavu a v mnoh˜ch pÚÁpadech i pÚet¤hnout je na ‚as na svou stranu. PotÚebovali nov˜
genetick˜ materi¤l, VZAT◊ z pozitivnÁho stavu. ¬Ám je nov˜ materi¤l silnÊjîÁm, tÁm manifestace
nov„ negativnÁ formy je zloÚ¤dnÊjîÁ a vytrvalejîÁ. DalîÁm dÛvodem pro toto podivn„ umÁstÊnÁ
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planety Nula bylo uk¤zat pozitivnÁmu stavu, òe negativnÁ stav je schopen vlastnÁho nez¤visl„ho
òivota a jak po‚etnÁ jsou jeho n¤sledovnÁci. Bylo to pro nÊ vÊcÁ soutÊòivosti. NegativnÁ stav
neust¤le konkuruje pozitivnÁmu stavu. NemÛòete soutÊòit s nÊk˜m, jestliòe ten nÊkdo nemÛòe
vidÊt vaîe v˜dobytky, aó jsou jak„koliv (pÚipomÁn¤ mi to Åv˜kladnÁ skÚÁnÊé socialismu, napÚ. JZD
Sluîovice ë pozn. zpracovatele). Ovîem v t„to soutÊòi jde o LIDSK√ DUÜE. Toto bylo a je
povoleno P¤nem JeòÁîem Kristem za Ù‚elem, jenò byl dÚÁve vysvÊtlen.

V procesu druh„ v¤rky experimentov¤nÁ byly vyvinuty a naprojektov¤ny rozmanit„ òivotnÁ formy
rostlinstva a òivo‚ichÛ, aby se objevily na planetÊ Nula. ‘myslnÊ napodobili evolu‚nÁ proces.
Z toho mÛòete vidÊt, jak darwinovsk¤ evolu‚nÁ teorie je MYLNª (je to dalîÁ z tisÁcÛ ovl¤dacÁch
programÛ lidsk„ mysli od pseudotvÛrcÛ ë Sil temna ë pozn. zpracovatele). Evolu‚nÁ teorie je
zaloòena na chybn„m vÊdeck„m pojetÁ. Darwin a jeho n¤sledovnÁci mÊli za to, òe druhy se vyvÁjejÁ
procesem pÚÁrodnÁho v˜bÊru, aby se pÚizpÛsobili podmÁnk¤m, existujÁcÁm v rÛzn˜ch prostÚedÁch
planety za Ù‚elem pÚeòitÁ nejsilnÊjîÁho a nejzpÛsobilejîÁho. Myîlenka evoluce je spr¤vn¤ v tom
smyslu, òe rozli‚n„ òivotnÁ formy byly pseudotvÛrci vytvoÚeny, vyzkouîeny a vyÚazeny jedna za
druhou. Prov¤dÊli genetick„ pokusy tak dlouho, aò pÚiîli na nejvÁce ò¤doucÁ a nejv˜hodnÊjîÁ
podmÁnky na t„to planetÊ, podmÁnky nejvhodnÊjîÁ pro PROVEDEN« JEJICH PLªNU. NÊco jako
pÚÁrodnÁ v˜bÊr NIKDY neexistovalo. Vîe bylo pe‚livÊ napl¤nov¤no. PojetÁ pÚÁrodnÁ selekce je
dosud nejbl¤znivÊjîÁ n¤pad v hlav¤ch vaîich u‚encÛ.

Pokud si vzpomÁn¤te, byla vaîe planeta pÛvodnÊ, neò doîlo k aktivaci negativnÁho stavu, obydlena
pouze pozitivnÁmi òivotnÁmi projevy. Neexistoval tenkr¤t ò¤dn˜ druh dravcÛ, ani jedovat˜ch,
zloÚ¤dn˜ch usmrcujÁcÁch zvÁÚat a rostlin. äivo‚ichov„ a rostliny byli v podstatÊ blahod¤rnÊ
kladn˜mi. Byli vîak vîichni zni‚eni bÊhem dimenzion¤lnÁho pÚemÁstÊnÁ vaîÁ planety. Ale jejich
genetick˜ materi¤l byl zachov¤n. V prÛbÊhu mnoha miliÌnÛ let experimentov¤nÁ vyzkouîeli
pseudotvÛrci v procesu kÚÁòenÁ mnoh„ kombinace rozmanit˜ch òivotnÁch forem ë mnoh„ byly
ÙspÊîn„ a mnoh„ ÙspÊîn„ nebyly. Ponechaly ty, co byly zdaÚenÁ, a uòili je pro dalîÁ kÚÁòenÁ. Zni‚ili
to, co se nepodaÚilo (nÊco z tÊchto procesÛ ale bez dalîÁch dÛleòit˜ch souvislostÁ je napÚ. v knize
Ivo Wiesnera ÅPÚedpeklÁ r¤jeé ë pozn. zpracovatele).

VyhlazenÁ a zmizenÁ rÛzn˜ch druhÛ òivo‚ichÛ na vaîÁ planetÊ nebylo dÛsledkem pÚÁrodnÁch ‚i
kosmick˜ch katastrof, jak by vÊdci r¤di vÊÚili. Ani to nebylo n¤sledkem pÛsobenÁ ze strany lidÁ, jak
tomu je v pÚÁtomn„ dobÊ s vyhuben˜mi zvÁÚaty rukama lidsk„ chamtivosti a stupidity. Tak zvan„
pÚÁrodnÁ katastrofy a typick„ lidsk„ chov¤nÁ byly pÚivedeny do plodnosti pseudotvÛrci a nÊkter˜mi
dalîÁmi procesy v peklech s tÁm, aby se docÁlila DESTRUKCE zmÁnÊn˜ch DRUH”,
NEHOD«C«CH SE PRO JEJICH ‘MYSLY. NynÊjîÁ pokra‚ujÁcÁ hubenÁ nÊkter˜ch druhÛ m¤ hlubîÁ
duchovnÁ souvztaònost (hubÁ je fabrik¤ty pseudotvÛrcÛ ë pozn. zpracovatele). Druhy d¤vno
zmizel„ i ty, co zmizely ne tak d¤vno, spolu s tÊmi, co postupnÊ mizÁ, majÁ b˜t odstranÊny dÚÁve,
neò dojde k Ùpln„mu vÁtÊzstvÁ negativnÁho stavu na vaîÁ planetÊ. Ty druhy jsou souvztaònostmi
nevhodn„ oddanosti a sklonÛ, kter„ vy‚erpaly svou uòite‚nost. Proto jejich pokra‚ov¤nÁ by bylo
pÚek¤òkou a poruîov¤nÁm tohoto z¤vaòn„ho procesu ë pln„ vÁtÊzstvÁ negativnÁho stavu na planetÊ
Nula. MusÁte si uvÊdomit, òe jakmile ur‚it˜ stav nebo sklon ‚i cit ‚i emoce nebo element myîlenÁ
nejsou jiò d„le udròiteln„, pak se musÁ odstranit. Jinak by nic nemohlo dojÁt k dozr¤nÁ, jak
v pozitivnÁm, tak v negativnÁm smyslu. Ve chvÁli, kdy dojde k jejich odstranÊnÁ, vîechny s nimi
souvztaòÁcÁ òivotnÁ formy a elementy pÚestanou existovat. Takto dovedli pseudotvÛrci vyhladit
vîechny nevhodn„ druhy z povrchu vaîÁ planety pÚed tÁm, neò by z nich vzeîly trvale ÙspÊîn„
v˜sledky. (NenÁ nahodil„, òe po tomto zdaÚil„m dÁle nedoch¤zelo k ò¤dn„mu dalîÁmu evolu‚nÁmu
v˜voji na vaîÁ planetÊ. Zastavil se pr¤vÊ v t„ dobÊ.) A takto dosahujÁ sou‚asnÊ pÛsobÁcÁ sÁly
negativnÁho stavu sv˜ch cÁlÛ v tomto ohledu. ProstÚednictvÁm sv˜ch vlastnÁch agentÛ na vaîÁ
planetÊ vyvol¤vajÁ proces eliminace ‚ehokoliv nebo kohokoliv, co neslouòÁ jejich z¤mÊru.
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FABRIKACE JESKYNN«HO LIDSK√HO TVORA A JEHO MODERN«HO POTOMSTVA

Tak doîlo k tomu, òe v procesu experimentov¤nÁ podaÚilo se pseudotvÛrcÛm zÁskat podivn„ho
hybrida, jehoò vzorce chov¤nÁ byly v rozporu se vîÁm, co bylo pozorov¤no u òivo‚ichÛ pozitivnÁho
typu. ‘‚elem zde bylo zfabrikovat zvÊÚ, pt¤ky, hmyz, ryby, rostliny a plody atd., kter„ by odr¤òely
ve sv„m chov¤nÁ zloÚ¤dnost, Ùto‚nost, n¤silÁ, strach, jedovatost a pud zabÁjenÁ. ä¤dn„ takov„
zvÁÚe, ani pt¤k, ani hmyz, ryba, rostlina nebo plody atd. do tohoto ‚asov„ho Ùseku NEEXISTOVALY.
Tomuto typu chov¤nÁ vaîi veterin¤rnÁ a soci¤lnÁ psychologov„ r¤di d¤vajÁ n¤lepku Åinstinkt Ùtoku
nebo ÙtÊkué. Jakmile se pseudotvÛrcÛm podaÚila produkce tÊchto protivn˜ch òivotnÁch forem,
ihned je uvrhli na vaîi planetu pro ilustraci. Z jednoho velmi zvl¤îtnÁho òivo‚icha se zmÁnÊnou
pÚirozenostÁ, vlastnÊ z jeho genÛ, zfabrikovali nekone‚n˜ po‚et hybridÛ, rozmÁstili je vîechny na
planetÊ Nula, aby vidÊli, jak dobÚe se hodÁ pro splnÊnÁ KONE¬N√HO C«LE ë FABRIKACI
JESKYNN«HO LIDSK√HO TVORA A JEHO MODERN«HO POTOMSTVA. Tato experimentace
vyvrcholila ve FABRIKACI TVORA PODOBN√HO OPICI, kter˜ se stal vhodn˜m PROTOTYPEM
v˜voje nynÁ existujÁcÁ formy lidsk„ho tÊla.

V prÛbÊhu tohoto experimentov¤nÁ a kÚÁòenÁ byly zfabrikov¤ny rozmanit„ òivotnÁ formy jak
inteligentnÁho, tak i neinteligentnÁho r¤zu. NÊkter„ z nich byly prapodivn„. Ne vîechny byly
zachov¤ny na vaîÁ planetÊ. VÊtîina inteligentnÁch òivotnÁch forem, nevyhovujÁcÁch podmÁnk¤m na
vaîÁ planetÊ, byla umÁstÊna jinde. Je tÚeba si totiò uvÊdomit, òe jednou utvoÚen¤ ‚i zfabrikovan¤
sentientnÁ òivotnÁ forma ë a to nehledÊ na to, jak˜mi prostÚedky ë pozitivnÁmi ‚i negativnÁmi, pak
navÊky nemÛòe b˜t zni‚ena. Pouze nesentientnÁ òivotnÁ formy mohou b˜t ë a ‚asto jsou ë
zni‚eny. InteligentnÁ òivotnÁ formy, formy schopn„ pojetÁ pojmu Åj¤ jsemé, majÁ v sobÊ äIVOTN«
ENERGII, jeò pÛvodnÊ byla UKRADENA u NejvyîîÁho (v pÚÁpadÊ negativnÁch òivotnÁch forem).
V t„ energii je pÚÁtomnost P¤na JeòÁîe Krista (kter˜ tenkr¤t byl NejvyîîÁm). DÁky t„to pÚÁtomnosti
takov˜ òivot nikdy nemÛòe b˜t zni‚en. Je to pramen a moònost spasenÁ vîech v negativnÁm stavu a
pro obr¤cenÁ do stavu pozitivnÁho (tak„ nÊkteÚÁ VesmÁrnÁ lid„, majÁcÁ s n¤mi ‚¤ste‚nÊ spole‚n„
pÚedky, se dok¤zali vymanit z negativnÁho stavu, ale procesem dlouhodob„ konverze ë
duchovnÁm rÛstem - se zpÊt transformujÁ k dokonal˜m nehmotn˜m bytostem v blÁzkosti StvoÚitele
naîeho milovan„ho ë pozn. zpracovatele).

Takto Boòsk¤ prozÚetelnost P¤na JeòÁîe Krista zajistila tÊmto zvl¤îtnÁm inteligentnÁm òivotnÁm
form¤m mÁsto, stav a podmÁnky, jeò vyhovujÁ jejich pÚirozenosti. Jak jistÊ vÁte, lidsk„ poh¤dky
obsahujÁ mnoho pÚÁbÊhÛ o divn˜ch a podivn˜ch tvorech, mluvÁcÁch zvÁÚatech, rostlin¤ch atd., a to jak
povahy pozitivnÁ, tak i negativnÁ. Obsah tÊchto pÚÁbÊhÛ je fakticky ‚erp¤n z tehdy existujÁcÁ
skute‚nosti (procesu v˜îe uveden˜ch experimentacÁ).

NÊkteÚÁ z tÊchto tvorÛ zfabrikovan˜ch pseudotvÛrci byli pÚÁliî pozitivnÁ nebo uvÊdomÊlÁ, jinÁ ne dosti
nevÊdomÁ, nebo pÚÁliî dÛvtipnÁ, ‚i zas pÚÁliî jednostrannÊ zlÁ pro z¤mÊry pseudotvÛrcÛ. Tvorov„
pÚev¤ònÊ pozitivnÁ byli vyzvednuti z negativnÁho stavu a umÁstÊni na planet¤ch uprostÚed ÚÁîe
pozitivnÁho pÚÁrodnÁho vesmÁru, kde se mohli vyvÁjet zcela v souladu s principy duchovnÁ progrese.
Tvorov„ na jin„m krajnÁm pÌlu ob˜vajÁ rozmanit„ oblasti zÌny vymÁstÊnÁ a pekel, kde majÁ za Ùkol
neust¤le fabrikovat nov„ typy zla a nepravd ve vîech moòn˜ch form¤ch a stavech.

Tedy v prÛbÊhu tÊchto kriticky a osudovÊ z¤vaòn˜ch experimentacÁ byl pouòit princip hybridizace.
Z genetick„ pamÊtnÁ banky i z jin„ho materi¤lu sentientnÁho invent¤Úe zdÊdÊn„ho po prvnÁch
lidech, òijÁcÁch na planetÊ ZemÊ, pÚed tak zvan˜m P¤dem, byly pouòity dva elementy. V prvnÁm
kole pokusÛ byly vyzkouîeny rÛzn„ kombinace s fÙzÁ jednoho ‚i druh„ho genu a geny vzat˜mi
z protichÛdn˜ch elementÛ. ‘‚elem t„to experimentace bylo pÚijÁt na takovou fÙzÁ spojenou
kombinaci, jeò by dovedla potla‚it vîechny pozitivnÁ duchovnÁ principy, vzpomÁnky, city, emoce a
z¤òitky. A kter¤ by tak„ potla‚ila smysl pro jednotu, jednotnost a harmonii vîech principÛ femininity
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a maskulinity, l¤sky a moudrosti, dobra a pravdy, jakoòto i vîech jin˜ch duchovnÁch principÛ. Tato
represe mÊla b˜t takov„ho rozsahu, aby hybrid, takto proîl˜ fÙzÁ, vÛbec si jich nebyl vÊdom a
pÚitom pÚece jen mÊl zachovan˜ smysl pro Åj¤ jsemé a byl zcela inteligentnÁ, schopen se u‚it a do
ur‚it„ mÁry t„ò vynal„zav˜ a tvoÚiv˜.

Toto se nakonec podaÚilo prov„st. DalîÁm krokem bylo vytvoÚit takov„ podmÁnky, v nichò by
duch a duîevnost novÊ vyvinut„ho, fÙzÁ pÚipraven„ho kÚÁòence, mohly b˜t POLAPENY VE
ZVLªÜâ UZP”SOBEN√M T∆LE, KTER√ BY ZNA¬N∆ OMEZILO MOäNOST PLN√HO PROJEVU
DUCHA A DUÜE V N∆M ULOäEN◊CH, ¬«Mä BY SE STALY ‘PLN∆ ZªVISL◊MI NA T∆LE PRO
P“EäIT« V POZEMSK√M DUCHOVN«M, DUÜEVN«M A FYZICK√M OVZDUÜ« (uvÊdomte si prosÁm,
òe vÊtîina lidÁ sv„ òivotnÁ projevy povaòuje za pÚirozen„, dan„ od Boha ‚i od pÚÁrody, vÛbec
nech¤pe, òe vÊtîina naîich òivotnÁch projevÛ ë negativnÁ myîlenky a jedn¤nÁ jsou produktem
pseudotvÛrcÛ, a lid„ sv˜m potla‚en˜m nitrem ë 5 % v akci ë pozitivnÁho nedÊlajÁ t„mÊÚ vÛbec nic
ze sv„ svobodn„ vÛle ! ë pozn. zpracovatele).

Pokusnou ot¤zkou zde bylo:

CO BY SE STALO, KDYBY DUCH ë NEJNITERN∆JÜ« DUCHOVN« MYSL,
OBSAHUJ«C« POZITIVN« IDEJE äIVOTA I VÜECHNY POZITIVN« DUCHOVN« PRINCIPY,

A DUÜE ë VNIT“N« MYSL, OBSAHUJ«C« VÜECHNY KLADN√ ASPEKTY
V∆DOM∆ UV∆DOM∆L√ DUÜEVNOSTI,

BYLY VLOäENY V äIVO¬IÜN√ T∆LO A ZV«“EC« DUÜEVNOST,
SESTªVAJ«C« Z HRUB◊CH EMOC«, NEINTELIGENTN«CH INSTINKT” A PUD”,
ZALOäEN◊CH NA PRIMITIVN«CH POT“EBªCH P“EäIT« A ROZMNOäOVªN«

BEZ JAK√KOLIV DUCHOVN« UV∆DOM∆LOSTI ¬I SCHOPNOSTI VYVINOUT POJET« ÅJª JSEMé ?

Jak si vzpomÁn¤te, v t„to dobÊ pseudotvÛrci jiò ÙspÊînÊ vyvinuli opici podobn„ho tvora, jenò
slouòil jako prototyp k tomuto Ù‚elu (to bylo pÚed vÁce neò 7 miliÌny let ë pozn. zpracovatele).
V nÊm se plnÊ rozvinuly vîechny negativnÁ aspekty chov¤nÁ a duîevnosti, hrub„ sÁly a agrese,
zabÁjenÁ a ni‚ivosti, strachu a bojovnosti, bezohledn„ho zachov¤nÁ druhu a ÙzemnÁ
dominance a - coò je nejhlavnÊjîÁ ë smÊÚov¤nÁ vîech pudov˜ch ‚innostÁ navenek,
k zevnÊjîku. V nÊm se zajistilo plozenÁ zpÛsobem zevnÁm, bolestn˜m a nebezpe‚n˜m, bez
Ù‚asti jak˜chkoliv duchovnÁch principÛ. V t„to f¤zi experimentov¤nÁ byla zkouîena kombinace
genÛ vÁcem„nÊ ÙspÊînÊ. ‘‚elem bylo vytvoÚit podmÁnky, v nichò by pozitivnÁ, nitern„, duchovnÁ
aspekty sentientnÁho ducha a duîevnosti byly ÙplnÊ potla‚eny a zablokov¤ny do nejzazîÁho
moòn„ho stupnÊ (‚ili ne zcela ë to nenÁ moòn„ ë pozn. zpracovatele), avîak aby byly pÚitom
dostate‚nÊ pÚÁtomny, d¤vajÁce vÊdomÁ Åj¤ jsemé. Toto temn„ vÊdomÁ Åj¤ jsemé mÊlo d¤t ur‚it˜
stupeÏ pocitu odliînosti od jin˜ch òivotnÁch forem; a tak„ motivaci vyvinout dostate‚nÊ
vysokou ÙroveÏ inteligence a tvoÚivosti k sluòb¤m toho z¤mÊru, pro kter˜ tyto podmÁnky byly
vyvinuty pseudotvÛrci (v mÁÚe zla a nepravd proti tomuto byl Hitler mal˜m, nechodÁcÁm a
nemluvÁcÁm dÁtÊtem ë pozn. zpracovatele).

Je o‚ividn„, òe tento tvor, slouòÁcÁ jako prototyp, s¤m o sobÊ, bez jak„koli smÊsi genetick„ho
materi¤lu, vzat„ho ze sentientnÁch òivotnÁch forem, byl jen dalîÁm tup˜m zvÁÚetem, neschopn˜m
zobrazit n¤sledky aktivace negativnÁho stavu. Tentokr¤t se pseudotvÛrcÛm jiò podaÚilo vypÊstovat
tvora z idejÁ Å‚ist„hoé zla a nepravd. V genech toho tvora nezbylo jiò nic z pozitivnÁho stavu dobra a
pravdy. Toto bylo kone‚n˜m cÁlem. NynÁ tedy majÁ pseudotvÛrci vhodn˜ genetick˜ materi¤l, se
kter˜m mohou experimentovat jeho kombinov¤nÁm s genetick˜mi elementy, jiò dÚÁve proîl˜mi fÙzÁ,
znovu uspoÚ¤dan˜mi a pÚestavÊn˜mi, elementy, poch¤zejÁcÁmi z òensk„ a muòsk„ genetick„ banky.
Provedli tudÁò fÙzi sentientnÁho hybrida s genem opici podobn„ho tvora, ‚Ámò se vyvinula nov¤
hybridnÁ òivotnÁ forma, kter¤ dosud neexistovala. Nov˜ hybridnÁ tvor byl tÁm pÚÁslove‚n˜m
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jeskynnÁm ‚lovÊkem (mÊl by se ve skute‚nosti naz˜vat jeskynnÁm lidsk˜m tvorem, aby se tak
nazna‚ilo, òe jde o zcela jina‚Á, dosud nezn¤mou sentientnÁ òivotnÁ formu). PseudotvÛrci nasadili
tento v˜tvor na planetÊ Nula (vaîÁ planetÊ), pe‚livÊ sledovali a ovlivÏovali jeho v˜voj
v prÛbÊhu cel„ historie vaîÁ planety (to bylo pÚed 4 miliÌny let a trv¤ to dosud ë pozn.
zpracovatele).

Budiò zde zdÛraznÊno, òe bylo by omylem pÚedpokl¤dat, jako by pseudotvÛrci nasadili na povrchu
vaîÁ planety jen jednoho ‚i dva takov„ novÊ vyvinut„ hybridy ë sentientnÁ tvory. Pamatujte si, òe
v t„ dobÊ jiò byla zdaÚile rozîtÊpena planet¤rnÁ pevnina na nÊkolik kontinentÛ. Zfabrikovali tudÁò
tisÁce a tisÁce takov˜ch tvorÛ a umÁstili je na rozli‚n˜ch kontinentech a ostrovech, aby se tak dal
popud k rozvoji rÛzn˜ch variacÁ kultur a kmenÛ schopn˜ch zvÊ‚Ïovat negativnÁ stav
v rozmanit˜ch modech a podmÁnk¤ch. Sou‚asnÊ modifikovali tohoto prototypnÁho, opici
podobn„ho tvora, u‚inivîe z nÊj Ùplnou opici, jak ji zn¤te na vaîÁ planetÊ, a soubÊònÊ s nov˜m
hybridem ji t„ò nasadili na vaîÁ planetÊ. NasazenÁ t„to opice bylo dvojÁ. JednÁm bylo ve zp¤tky
jdoucÁm ‚ase. Opice se objevily v rÛzn˜ch pe‚livÊ ur‚en˜ch st¤diÁch zd¤nlivÊ evolu‚nÁho r¤zu,
pÚed statisÁcem nebo i p¤r miliÌny lety, neò doîlo ke skute‚n„mu nasazenÁ nov„ hybridnÁ
sentientnÁ formy ë lidsk˜ch tvorÛ. Druh˜ zpÛsob bylo simult¤nnÁ promÁtnutÁ.

OKLAMªN« V∆DC” ZKOUMAJ«C«CH VZNIK ¬LOV∆KA

‘‚elem prvnÁ projekce bylo zaloòit vÊdeck„ podvodn„ nap¤lenÁ, kter„ by u pozdÊjîÁch u‚encÛ
vytvoÚilo dojem, òe lidîtÁ tvorov„ se vyvinuli v pÚÁrodÊ, evolu‚nÊ z opic, a òe nebyla do toho
zapletena ò¤dn¤ zevnÁ boòsk¤ moc. TÁm by se doîlo k z¤vÊru, òe pÛvod lidsk˜ch tvorÛ nenÁ
v Bohu, ani v duchovnÁch principech, n˜brò je v˜sledkem îóastliv„ kombinace rozmanit˜ch
pÚÁrodnÁch ‚¤stic, atomÛ, molekul a prvkÛ, ‚Ámò se nakonec umoònil vznik vÊdom„ho
vnÁm¤nÁ. V tomto ohledu tedy rozumovost a sebeuvÊdomÊlost nevych¤zejÁ z jak„hosi
AbsolutnÁho stavu inteligence a VÊdomÁ, n˜brò z mrtv˜ch elementÛ hmoty.  Je-li tomu tak, pak
neexistujÁ äªDN√ nitern„ duchovnÁ principy. A existujÁ-li, pak nejsou pÛvodnÁm zdrojem
sentientnÁho òivota, ba vlastnÊ ò¤dn„ formy òivota, jen jak˜msi bezpÚÁ‚inn˜m DOPROVODEM
òivota. DuchovnÁ principy samy o sobÊ by mohly vznikat z neduchovnÁch kombinacÁ mrtv˜ch
elementÛ. Podobn˜ z¤vÊr je nevyhnuteln˜, vezme-li se v Ùvahu v˜îe uveden„.

Tedy NYN∆JÜ« LIDSTVO na vaîÁ planetÊ nenÁ ni‚Ám jin˜m, neò SPECIªLN«M HYBRIDEM,
ZFABRIKOVAN◊M PSEUDOTV”RCI za tÁm ‘¬ELEM,

Aby se ZOBRAZILY D”SLEDKY, V◊SLEDKY A NªSLEDKY AKTIVACE NEGATIVN«HO STAVU
A ABY SE PROKªZALO, äE NEN« T“EBA äªDN√HO BOHA ANI DUCHOVN«CH PRINCIP”

KE ZRODU SENTIENTN«HO äIVOTA.

V prÛbÊhu experimentace s tÁmto nov˜m sentientnÁm hybridem ë lidsk˜mi tvory ë jednÁm
z hlavnÁch principÛ bylo DOC«LEN« ‘PLN√ ODLUKY A NEV∆DOMOSTI JIN√HO SENTIENTN«HO
äIVOTA V MULTIVESM«RU I V JAK◊CHKOLIV JIN◊CH DIMENZ«CH MIMO VLASTN« PLANETU A
VESM«R. Toto bylo äIVOTN∆ ZªVAäNOU PODM«NKOU, kterou bylo nutno ustanovit, aby tito
tvorov„ byli zcela izolov¤ni od jak„koliv objektivnÁ informace ohlednÊ jin˜ch sentientnÁch
forem, jin˜ch dimenzÁ a multivesmÁru obecnÊ, zvl¤îtÊ pak od PRAV√ znalosti jejich pÛvodu,
jakoòto i nevÊdom„ho uvÊdomÊnÁ si existence pozitivnÁho stavu ë prav„ho StvoÚenÁ.

Toto bylo docÁleno fabrikacÁ hmotn„ho tÊla z genÛ prototypnÁho opici podobn„ho tvora
s neprav˜mi modifikacemi. Do toho tÊla byly vloòeny pomocÁ fÙze zna‚nÊ pozmÊnÊn„ geny, vzat„
z genetick„ho fondu sentientnÁch òivotnÁch forem. V procesu t„ fÙze a hybridizace byly vîechny
pozitivnÁ, duchovnÁ aspekty tÊch sentientnÁch òivotnÁch forem zapouzdÚeny v speci¤lnÊ
vyhotoven˜ch genetick˜ch Ån¤dob¤ché, blokujÁcÁch vÊtîinu jejich obsahu. Pouze PRAMAL◊,
NEKONE¬N∆ MALINKAT◊ OTVOR BYL PONECHªN, ZCELA OMEZEN NA PROSAKOVªN«
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äIVOTN« ENERGIE, kter¤ neust¤le oòivuje to tÊlo (viz obr¤zek 2 pÚedchozÁho sdÊlenÁ 1139 ë
pozn. zpracovatele). PseudotvÛrci velmi dobÚe vÊdÊli, òe chtÊli-li dovolit pÚÁtomnost sentience
v tom novÊ vyvinut„m kÚÁòenci, pak bylo nutno ponechat neporuîen˜mi nÊkter„ duchovnÁ principy
t„ sentience. Jinak by se minuli cÁlem. Avîak pomocÁ velmi zamotan„ a sloòit„ genetick„ i jina‚Á,
koresponden‚nÁ manipulace a kombinace, se jim ÙspÊînÊ podaÚilo v genu sentience zablokovat
vÊdomÁ duchovnosti, jen se z nÊj vys¤v¤ òivotnÁ energie bez uvÊdomÊnÁ si, co je prav˜m
zdrojem t„ energie. NavÁc vybudovali pseudotvÛrci z genetick„ho materi¤lu toho prototypnÁho
tvora a z v˜sledkÛ velmi sloòit„ho pÚeuspoÚ¤d¤nÁ duchovnÁch korespondencÁ dalîÁ geneticko-
duchovnÁ n¤dobu, jeò v sobÊ uzavÚela pravou duîevnost, obsaòenou v elementech, pÚiîl˜ch ze
sentientnÁch òivotnÁch forem. Ta duîevnost ve sv„m pÛvodnÁm stavu byla velmi pokojn¤, nÊòn¤ a
laskav¤ a nikdy nemohla zplodit vraòednou n¤silnost, Ùto‚nost, nen¤vist, ani ò¤dn„ jin„ z¤porn„
emoce, pocity, myîlenky, postoje a chov¤nÁ, tak hojnÊ pÚÁtomn„ na vaîÁ planetÊ.

Tak se stalo, òe tato kladn¤ duîevnost byla zakryta zmÁnÊnou n¤dobou s ponech¤nÁm malinkat„ho
otvoru, jenò dovolil pozmÊnÊn˜ pÚenos òivotnÁ energie z duchovnÁ sf„ry tÊch sentientnÁch genÛ a
umoòÏujÁcÁ zachov¤nÁ duîevnÁ uvÊdomÊlosti novÊ vyvinut„ho hybrida ë lidsk˜ch tvorÛ. Nakonec
dalîÁ, jin¤ genetick¤ n¤doba byla pouòita pro zapouzdÚenÁ obsahu vnÊjîÁ mysli prav˜ch sentientnÁch
òivotnÁch forem. Z idejÁ tÊchto forem bylo vybudov¤no hmotn„ tÊlo pro manifestov¤nÁ
duchovnÁch idejÁ vlastnÁho ducha a duîe zevnÁm chov¤nÁm, vnÊjîÁmi vztahy a postoji.
UvÊdomÊlost t„to zevnÁ formy byla ÙplnÊ zablokov¤na, tak, aby sou‚asn¤ lidsk¤ bytost
nemohla poznat, co je b˜t a pocióovat a vypadat jako prav¤ sentientnÁ bytost v opravdov„
fyzick„ formÊ, vytvoÚen„ z ryzÁch pozitivnÁch elementÛ l¤sky a moudrosti.

A znovu byl ponech¤n nesmÁrnÊ malink˜ otvÛrek pro proudÊnÁ òivotnÁ energie z nejhlubîÁ
niternosti pÚes vnitÚnÁ oblast do nejzevnÊjîÁho ÙzemÁ tÊla, aby jej tak zachov¤vala pÚi òivotÊ a
fungujÁcÁm. Jakmile se toto provedlo, byl vyvinut zvl¤îtnÁ genetick˜ a souvztaònostnÁ obal
z elementÛ negativnÁho stavu, do nÊho byly uloòeny prav¤ nejniternÊjîÁ duchovnÁ mysl, prav¤
vnitÚnÁ mysl a prav¤ vnÊjîÁ mysl, odvozen„ z genÛ sentientnÁch òivotnÁch forem, oddÊlujÁcÁ je od
tÊla a od tÊlesn„ vÊdomosti si jich. Pouze infinitesim¤lnÊ nepatrn„ spojenÁ bylo ponech¤no mezi
nimi a hmotn˜m tÊlem, jeò bylo omezeno na pouh„ pÚijÁm¤nÁ òivotnÁ energie pro zachov¤nÁ
jak„hosi stupnÊ òivotnosti v tom tÊle (opÊt viz obr¤zek 2 pÚedchozÁho sdÊlenÁ 1139 ë pozn.
zpracovatele).

V dalîÁm kroku byly mezi tÊlem a tÁm obalem, obsahujÁcÁm pravou sentientnÁ mysl, nynÁ
rozdÊlenou na tÚi rozdÁln„ oblasti ë nejniternÊjîÁ, vnitÚnÁ a zevnÊjîÁ, vytvoÚeny z genetick„ho a
jin„ho souvztaònostnÁho materi¤lu toho prototypu zvÁÚecÁho tvora na Ùrovni kaòd„ n¤doby tÚi
zÚetelnÊ odliîn„ pseudomysli. Tedy na Ùrovni NejniternÊjîÁ duchovnÁ mysli, zapouzdÚen„ v t„
geneticky a negativnÊ uzpÛsoben„ duchovnÁ n¤dobÊ, byla vybudov¤na nitern¤ pseudomysl. Byla
umÁstÊna v jejÁ okruònÁ blÁzkosti, aby tak ÙplnÊ obklÁ‚ila zmÁnÊnou n¤dobu a zajistila zachycenÁ
vîeho, co by prosakovalo ponechan˜m malink˜m otvorem, a vîe provÊÚila dÚÁve, neò by doîlo
k prozrazenÁ nÊjak„ informace îkodÁcÁ jsoucnu a bytÁ negativnÁho stavu. Obdobn„
napodobeniny byly zbudov¤na a uloòeny kolem prav„ vnitÚnÁ i prav„ vnÊjîÁ mysli.

M¤te zde tudÁò, vrstva na vrstvÊ, OCHRANU, zÚÁzenou proti proniknutÁ ‚ehokoliv vskutku
duchovnÁho a pravdiv„ho z nynÁ separovan„ a izolovan„ opravdov„ sentientnÁ mysli nebo
pÚich¤zejÁcÁho pÚes ni. Jak mÛòete vidÊt, Ù‚elem zde bylo separovat a izolovat JEDNU sentientnÁ
mysl, jeò sest¤v¤ ze tÚÁ vlastnÁch aspektÛ, a vytvoÚit T“I rozli‚n„ mysli, kter„ majÁ b˜t izolov¤ny a
odlou‚eny jedna od druh„ do nekone‚na. Zapamatujte si, òe pravou povahou negativnÁho stavu
je budovat vîe na principech ROZLOU¬ENOSTI A IZOLACE.

V prav„m StvoÚenÁ NEEXISTUJE takov¤ separace a izolace. SentientnÁ mysl vîech ‚ijÁcÁch entit
v pozitivnÁm stavu StvoÚenÁ a jeho multivesmÁru je ÙplnÊ a cele SJEDNOCENA. Je to JEDNA MYSL,
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jeò se projevuje ve tÚech ASPEKTECH ë nejniternÊjîÁm, vnitÚnÁm a zevnÊjîÁm. Toto uspoÚ¤d¤nÁ
je obrazem prav„ pÚirozenosti StvoÚitele ë P¤na JeòÁîe Krista. S takov˜m uspoÚ¤d¤nÁm by vîak
negativnÁ stav nikdy nemohl dojÁt sv„ho uzr¤nÁ. Dokud tam je jednota a jednotnost mysli, pln¤
vl¤da patÚÁ pozitivnÁmu stavu. TOTO JE PRAVª POVAHA POZITIVN«HO STAVU. Aby se mohl
negativnÁ stav aktivovat, bylo nutno se odch˜lit od tohoto uspoÚ¤d¤nÁ. VzpomeÏte si, prosÁm, òe
prvnÁm krokem ve smÊru aktivace negativnÁho stavu bylo rozdÊlenÁ jedn„ androgynnÁ
(obojpohlavnÁ) formy na dvÊ (jednopohlavnÁ) tÊlesn„ formy ë jednu òenskou a druhou muòskou.
Pln„ odÛvodnÊnÁ pro tuto separaci, jakoòto i pro to, pro‚ sentientnÁ òivot na pÛvodnÁ planetÊ ZemÊ
musel za‚Át v androgynnÁ formÊ, bylo zjeveno a pÊknÊ vysvÊtleno v knize ÅZ¤klady lidsk„
duchovnostié. NenÁ zapotÚebÁ, aby se tyto dÛvody uv¤dÊly zde.

Z toho vysvÁt¤, òe aktivace negativnÁho stavu je ve skute‚nosti procesem postupn„ separace
rÛzn˜ch duchovnÁch principÛ z jejich soudròn„ celistvosti a jednoty s n¤slednou odlukou
jejich schr¤nek sentientnÁ mysli. Kaòd˜ duchovnÁ princip se vîemi sv˜mi nekone‚n˜mi
odvozeninami m¤ svou specifickou schr¤nku v sentientnÁ mysli. TÁm, òe je schopna pÚijÁmat a
obsahovat kaòd˜ princip s jeho sv„r¤znostÁ, dròÁ se sentientnÁ mysl na òivu. ä¤dn˜ jin˜ zdroj òivota
neexistoval, nenÁ a nikdy nebude existovat. A protoòe vîechny prav„ duchovnÁ principy jsou
odvozeny z prav„ PÚirozenosti P¤na JeòÁîe Krista, neexistuje ò¤dn˜ jin˜ zdroj òivota mimo
P¤na JeòÁîe Krista. TÁmto se P¤nem JeòÁîem Kristem slavnostnÊ prohlaîuje, òe tento v˜rok je
AbsolutnÁ pravdou.

Odlou‚enÁm a odîtÊpenÁm tÊchto duchovnÁch principÛ od jejich sjednocujÁcÁho Zdroje je
moòn„ jejich P“EKRUCOVªN«, PRZN∆N« A FALÜOVªN«. A teÈ tedy nemajÁ ò¤dn„ spojenÁ s tÁmto
Zdrojem. Nemoònost tohoto spojenÁ dovoluje pak to, òe zmatek a nespr¤vn˜ v˜klad jejich
obsahu se st¤v¤ realitou. TÁmto aktem je provedena separace a izolace specifick˜ch schr¤nek
v sentientnÁ mysli. ¬Ámò ve skute‚nosti doîlo k vyvrcholenÁ a Ùpln„mu odlou‚enÁ a rozdÊlenÁ jedn„
sentientnÁ mysli na tÚi rÛzn„, oddÊlen„ mysli. Nicm„nÊ tato separace a izolace sama o sobÊ, i kdyò
nesmÁrnÊ vÁt¤na pseudotvÛrci a nutn¤ pro jejich kone‚n˜ cÁl, pÚece jen nebyla pro nÊj dostate‚n¤.
K jejich z¤rmutku je zde st¤le ta vrozen¤, vîtÊpen¤ tendence rÛzn˜ch aspektÛ a schr¤nek
sentientnÁ mysli vyhledat dÚÁvÊjîÁ stav a navr¤tit se do tohoto stavu jednoty, jednotnosti,
soudrònosti a celistvosti.

K zajiîtÊnÁ toho, aby separace a izolace t„to mysli trvala do nekone‚na (absolutnÊ nutn¤
podmÁnka, m¤-li negativnÁ stav pÚeòÁt), vybudovali pseudotvÛrci v˜îe popsan„ genetick„ a
souvztaònostnÁ n¤doby a bloky, kter„ obklopujÁ kaòdou mysl oddÊlenÊ. NavÁc vytvoÚili jeden
povîechn˜ genetick˜ a koresponden‚nÁ obal, jenò odlu‚uje celou mysl se sv˜mi tÚemi ÙrovnÊmi od
ostatnÁho tÊla. A nejen to: JeîtÊ z genÛ toho zvÁÚete, jimi tak vhodnÊ zkÚÁòen„ho, zfabrikovali tÚi zcela
rozli‚n„ pseudomysli, jimiò obklÁ‚ili pravou sentientnÁ mysl v jejÁch tÚech aspektech. Avîak ani toto
uspoÚ¤d¤nÁ nebylo dostate‚n„ pro zachov¤nÁ òivota negativnÁho stavu.

V n¤sledujÁcÁm st¤diu sv˜ch experimentacÁ pseudotvÛrci vytvoÚili a oòivili nov˜ druh bytostÁ zvan˜ch
STRªäCI. Tito str¤òcov„ byli umÁstÊni v blÁzkosti kaòd„ ÙrovnÊ ë u NejniternÊjîÁ duchovnÁ mysli,
u vnitÚnÁ mysli a u zevnÊjîÁ mysli ë aby ZABRAÃOVALI JAK◊MKOLIV ZM∆NªM v z¤leòitostech
lidsk„ mysli. Funkce tÊchto str¤òcÛ byla pops¤na v p¤t„ kapitole t„to knihy. LEGIE D√MON” velÁ
tÊmto str¤òcÛm, aby tak bylo zajiîtÊno, òe n¤leòitÊ stÚeòÁ status quo. Tito str¤òcov„ se naz˜vajÁ
ÅST«NYé a ÅSTINN√ POSTAVYé. NynÁ mÛòete vidÊt, v ‚em spo‚Áv¤ rozumov„ zdÛvodnÊnÁ
transforma‚nÁho procesu, jak byl vylÁ‚en v pÚedeîl„ kapitole. T„ò z toho mÛòete vidÊt, pro‚
sekvence ve zjevov¤nÁ tÊchto kapitol je, jak¤ je. Kaòd¤ kapitola ‚erp¤ z myîlenek pÚedchozÁ kapitoly.
Je zde duchovnÁ logika. (Kniha Nov„ zjevenÁ P¤na JeòÁîe Krista m¤ 650 stran ve 30 kapitol¤ch
a zde v ÅRozhovoreché pro zdÛraznÊnÁ nejdÛleòitÊjîÁch a nejaktu¤lnÊjîÁch faktÛ pÚepisuji jen to,
co lze v kr¤tk„ dobÊ u‚init ë pozn. zpracovatele.)
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Proces separace a izolace, na nÊmò byl negativnÁ stav vybudov¤n, nenÁ omezen v˜îe popsan˜m
uspoÚ¤d¤nÁm. ZÛstal tu jeden krok, osudovÊ z¤vaòn˜, jenò bylo nutno dokon‚it. Bylo zapotÚebÁ
pÚipravit pl¤n pro glob¤lnÁ separaci a izolaci forem od ostatnÁch kon‚in StvoÚenÁ a od zÌny
vymÁstÊnÁ. Tento druh odluky a izolace je nÊco nevyhnuteln„ho, chcete-li se, aby lidîtÁ tvorov„ na
vaîÁ planetÊ byli udròov¤ni v nevÊdomosti ohlednÊ prav„ povahy StvoÚenÁ a zÌny vymÁstÊnÁ.

Shora vylÁ‚en˜m uspoÚ¤d¤nÁm byl ustanoven stav neust¤l„ ignorance a nevÊdom˜ch procesÛ.
Neznalost a nevÊdom„ duîevnÁ pochody jsou òivotnÁ pohonnou l¤skou pro zvÊ‚Ïov¤nÁ
negativnÁho stavu. Jimi se trvale zajiîóuje, òe veîker„ pozn¤v¤nÁ pÚich¤zÁ ne ve smÊru
z niternosti, n˜brò zven‚Á. NevÁte-li nic o sv„ nitern„, duchovnÁ pÚirozenosti, pak se budete
obracet navenek, budete pou‚ov¤ni zven‚Á, vÊÚÁce, òe cokoliv je v¤m Úe‚eno jin˜mi zkuîenÊjîÁmi
zevnÊjîÁmi autoritami, je pravda. Tato situace je vîak omezena pouze na planetÊ Nula.

Z toho dÛvodu byla planeta Nula ponech¤na v Ùpln„ izolaci a separaci od ostatnÁch oblastÁ sv„
Galaxie a VesmÁru. Lidsk„ tÊlo bylo vytvoÚeno z genÛ zvÁÚete pomocÁ speci¤lnÁho genetick„ho
inòen˜rstvÁ. A tÊlo toho zvÁÚete, na druh„ stranÊ, bylo u‚inÊno z elementÛ zÌny vymÁstÊnÁ. Tyto
elementy byly zhmotnÊl˜mi a zkonkretizovan˜mi odvròen˜mi duchovnÁmi idejemi sentientnÁch entit
pozitivnÁho stavu, jeò odmÁtly pÚijmout jejich obsah a jednat dle nÊho. Pokud si vzpomÁn¤te,
obsahem tÊchto idejÁ byl v˜bÊr ve vÊci prohl¤îenÁ a vÁry, òe òivot nevych¤zÁ z P¤na JeòÁîe Krista
(dÚÁve NejvyîîÁho) ani z jeho/JejÁch duchovnÁch principÛ, n˜brò z nÊ‚eho a nÊkoho jin„ho.
Tyto odvrhnut„ ideje ë opaky se vîemi dÛsledky jejich moòn„ aktivace ustanovujÁ òivot zÌny
vymÁstÊnÁ. Z nich byl prototyp ë òivo‚ich zfabrikov¤n. Tedy ve skute‚nosti bylo lidsk„ tÊlo, kter„ je
tÊlem zvÁÚecÁm, zfabrikov¤no pseudotvÛrci v modifikovan„ formÊ, z negativnÁch antielementÛ
zÌny vymÁstÊnÁ. K tÊmto ohrani‚ujÁcÁm elementÛm byly pÚid¤ny prvky planety Nula, a tak doîlo
k hybridizaci zcela nov„ho, nanejv˜î omezen„ho typu tÊla. Nic podobn„ho dÚÁve neexistovalo. Do
toho hybridizovan„ho tÊla byly vloòeny, zpÛsobem shora popsan˜m, dva elementy, kter„ proîly
fÙzÁ, a kter„ patÚily sentientnÁm òivotnÁm form¤m.

KvÛli tomuto uspoÚ¤d¤nÁ byly duch òivota a jeho duîe vhodnÊ polapeny v tom nesmÁrnÊ
omezen„m a omezujÁcÁm tÊle; a nemohou se z nÊho dostat ven jinak, neò jeho zabitÁm, nebo
opotÚebenÁm, anebo kdyò samo umÚe. Kaòd˜ pohyb ducha a jeho duîe tedy zcela z¤visÁ na ‚innosti
toho tÊla.

OMEZEN« LIDSK√HO T∆LA

Ale co je za‚, toto tÊlo ?  Jen si vîimnÊte, jak jste omezov¤ni. Chce-li v¤s duch nÊkam jÁt, musÁ
br¤t s sebou to tÊòkop¤dn„ a nepohodln„ tÊlo. Aby v nÊm pÚeòil, musÁ duch a jeho duîe
usmÊrÏovat vîechny sv„ ‚innosti na pe‚ov¤nÁ o tÊlo. Vaîe tÊlo poòaduje velmi zvl¤îtnÁ prostÚedÁ,
velmi sv„r¤zn„ ovzduîÁ a neust¤lou, minutu za minutou, p„‚i a ochranu. M¤te-li pÚÁliî m¤lo nebo
pÚÁliî mnoho kyslÁku, nebo tohoto ‚i onoho chemick„ho prvku, vaîe tÊlo podlehne otravÊ, bude
poîkozeno a umÚe. JÁte-li a pijete-li pÚÁliî mnoho nebo m¤lo, vaîe tÊlo trpÁ a umÁr¤. BÊòÁte-li pÚÁliî
rychle ‚i dlouho, vaîe tÊlo se vy‚erp¤, mÛòe se zhroutit a umÚÁt. SpÁte-li nebo odpo‚Áv¤te pÚÁliî
m¤lo nebo nadmÁru, mÛòe se zhroutit a zemÚÁt. Jste-li vystaveni extr„mnÁmu horku ‚i chladu, vaîe
tÊlo mÛòe umÚÁt. Chcete-li cestovat, musÁte vymyslet nÊjak˜ druh zevnÊjîÁho dopravnÁho
prostÚedku, aby se vaîe tÊlo pohybovalo rychleji. Avîak pÚekro‚Áte-li rychlost pohybu, kter˜ je
pohodln˜ a bezpe‚n˜ pro to vaîe tÊlo, pak pÚeòÁt velmi dlouho nebude moci. Vaîe tÊlo vyòaduje
zvl¤îtnÁ druh zemsk„ pÚitaòlivosti, aby se mohlo nosit pohodlnÊ. Velk¤ gravitace ho rozdrtÁ. PÚÁliî
mal¤ gravitace pÛsobÁ pocit nepohodlnosti oslabov¤nÁm svalov„ho napÊtÁ. Lze takto vypo‚Át¤vat do
nekone‚na vîechny hrub¤ omezenÁ, jeò jsou vlastnÁ vaîemu tÊlu. PÚesto vaîi u‚enci bl¤hovÊ
povaòujÁ funkci tÊla za z¤zrak. Div to tedy je, ale ne ve smyslu, jak si to oni myslÁ. Div divoucÁ je
v tom, òe v takov„m tÊle se vÛbec mÛòe uchovat nÊjak¤ jiskÚi‚ka òivota. DalîÁ komplikacÁ
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izolovanosti a ohrani‚enosti je vylu‚ov¤nÁ v˜mÊîkÛ. Tento poòadavek ovl¤d¤ rozvrh dne. Nedojde-li
k eliminaci jedÛ, dojde nakonec k smrti tÊla.

Vîechny tyto faktory zapÚÁ‚iÏujÁ, òe jste ÙplnÊ zanepr¤zdnÊni p„‚Á o tÊlo a jeho separovan˜ a
izolovan˜ òivot.

NEN« ¬AS, NEBO JEN VELICE MªLO NA COKOLIV JIN√HO
MIMO PE¬OVªN« O T∆LESN√ P“EäIT«.

TOTO JE TA PRAVª PAST NEGATIVN«HO STAVU.

Pr¤vÊ tyto sv„r¤zn„, podivn„ a neobvykl„ potÚeby vaîeho tÊla pÛsobÁ, òe se nach¤zÁte
v GLOBªLN« A MUTIVERZªLN« IZOLACI. Jen si ÚeknÊte, jak daleko mÛòete cestovat ve VesmÁru
nebo v prostoru s tÁm vaîÁm tÊlem ?  Jste nuceni si vystavÊt velmi sloòitou prostornou loÈ, v nÁò by
se pÚesnÊ imitovalo tÊlesn„ a ment¤lnÁ prostÚedÁ, v nÊmò by vaîe tÊlo mohlo òÁt se zachov¤nÁm
zdrav„ho rozumu. A jakou pak rychlostÁ mÛòe vaîe tÊlo cestovat ?  Coò mÛòe pÚekro‚it svÊtelnou
rychlost bilionkr¤t, aby navîtÁvilo jin„ kon‚iny t„to Galaxie a tak„ se vr¤tit na rodnou planetu jeîtÊ za
òiva ?

Na po‚¤tku druh„ historick„ „ry tato fyzick¤ izolace a separace nabyla smÊîn˜ch rozmÊrÛ. V t„
dobÊ lidîtÁ tvorov„ byli tak primitivnÁ, òe cestovali pÊîky. PozdÊji za‚ali uòÁvat zvÁÚat pro tento Ù‚el.
NenÁ tomu tak d¤vno, òe Evropan„ na pÚÁklad nemÊli tuîenÁ, òe je jak¤si Amerika nebo òe mohou
existovat nÊjacÁ Ameri‚an„. A ameri‚tÁ indi¤ni nevÊdÊli, òe existujÁ Evropan„ atd. Tato situace byla
z¤mÊrnÊ vytvoÚena, aby se pokra‚ovalo se separacÁ a izolacÁ vaîeho rodu co nejd„le. Teprve
v poslednÁch dvou desetiletÁch jste byli schopni letÊt na MÊsÁc. A jen se podÁvejte, jak nemotornÊ
tÊòk˜ ochrann˜ odÊv a jak komplikovan˜ dopravnÁ prostÚedek se musel vymyslet, aby vaîi
astronauti mohli cestovat na MÊsÁc a zpÊt !

SamozÚejmÊ zpÛsob vl¤dy se mÊnÁ i u negativnÁho stavu. Tak zvan˜ vÊdeck˜ pokrok je
pÚizpÛsobov¤n vÊtîÁmu a rychlejîÁmu rozîiÚov¤nÁ negativnÁho stavu aò k jeho kone‚n„mu a
Ùpln„mu odhalenÁ. Nicm„nÊ, pokud jste v tÊle takto uspoÚ¤dan„m, pak nehledÊ na to, do jak„
mÁry jste si vÊdomi t„to situace i bez ohledu na to, jak dalece jste duchovnÊ transformov¤ni, musÁte
po‚Átat s tÁm tÊlem. HmotnÊ a geneticky je odlou‚eno od ostatnÁch oblastÁ vaîÁ mysli zpÛsobem
shora popsan˜m. Tato okolnost vòdy bude rodit probl„my, strachy, Ùzkost, ustaranost, nemoci a
vîemoòn„ nepÚÁzniv„ podmÁnky, vlastnÁ tomu druhu tÊla. Z toho dÛvodu, jak si vzpomÁn¤te,
pÚedeîl¤ kapitola kon‚ila varov¤nÁm, òe dovrîenÁ procesu duchovnÁ transformace jeîtÊ nevede
k volnosti a vysvobozenÁ od t„to odlou‚enosti a zmÁnÊn„ho uspoÚ¤d¤nÁ. St¤le jste jeîtÊ uvÊznÊni
v tÊle. Nic se v tomto ohledu nemÛòe zmÊnit ò¤dn˜mi prostÚedky aò do doby, kdy bude odloòeno
na stranu a vy v nÊm jiò nebudete d„le pÚeb˜vat. Jedin˜m rozdÁlem v tomto ohledu je, òe po proòitÁ
duchovnÁ transformace budete ë podle dÚÁvÊjîÁ zmÁnky ë schopni mÁt vÊtîÁ moc nad vlastnÁm
òivotem; budete ÚÁdit svÛj òivotnÁ styl ve vÊtîÁ shodÊ s pÚirozenostÁ pozitivnÁho stavu. Toto ur‚Á, co
budou vaîe budoucÁ volby, aò se zbavÁte tohoto vaîeho Åz¤zra‚n„ho tÊlaé.

MusÁte si pamatovat, òe vÊtîina lidsk˜ch tvorÛ ve sv„ povîechn„ a Ùpln„ nevÊdomosti v t„to
oblasti povaòuje sv„ postavenÁ i situaci, v nÁò se nach¤zejÁ jejich tÊla, za dÊnÁ zcela norm¤lnÁ. Nic
se jim nezd¤ abnorm¤lnÁm v tÊchto okolnostech. A proto se zamilov¤vajÁ do tÊlesn„ho òivota a lpÁ
na nÊm zoufale. OsvojÁ si ur‚it˜ òivotnÁ styl, mentalitu, ba i duchovnost, jeò by byla oporou tohoto
òivotnÁho stylu. ‘plnÊ se ztotoònÁ se vîemi n¤vyky, zpÛsoby a z¤sadami tohoto òivota. Proto po
smrti tÊla pÚetrvajÁ jejich l¤sky, zvyky a pÚitaòlivosti toho òivota, kter„ si berou s sebou. Po pÚÁchodu
do duchovnÁho svÊta tento druh lidsk˜ch tvorÛ (pÚev¤òn¤ jejich vÊtîina) m¤ tendenci odmÁtnout
vîe, co nenÁ v souladu s osvojen˜m, zn¤m˜m a blÁzk˜m. Takov˜ zpÛsob ulpÊnÁ a ztotoònÊnÁ je
udròuje st¤le ve sp¤rech negativnÁho stavu. Proto volÁ cestu do pekel, kde pokra‚ujÁ na ‚as, na ‚asy
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a polo‚as ve sv„m oblÁben„m, blÁzce zn¤m„m a Åpohodln„mé òivotnÁm stylu bez ohledu na to, jak
je bÁdn˜ a z¤porn˜. M¤te-li v l¤sce bÁdu, neîóastnost a z¤pornost, pak jedin˜ òivot, kter˜ mÛòe mÁt
pro v¤s nÊjak˜ smysl, je ten, kter˜ je s nimi v souladu. Vîe ostatnÁ je pÚebyte‚n„. Je to vÊru tÊòk„ si
pÚedstavit, òe nesmÁrnÊ velk¤ vÊtîina lidsk˜ch tvorÛ je zamilov¤na do miz„rie, neîtÊstÁ a
negativity. DÛvod pro moònost takov„ho postoje je v tom, òe lid„ povaòujÁ tyto nepÚÁzniv„ stavy za
norm¤lnÁ a pÚirozen„. NepocióujÁ to jako bÁdu, neîtÊstÁ a z¤pornost, n˜brò jako jedinÊ moònou
skute‚nost, jeò jim poskytuje iluzi îtÊstÁ, radosti a uspokojenÁ. (Lid„ si zatÁm v drtiv„ vÊtîinÊ
neuvÊdomujÁ tento celkov˜ probl„m s jejich postavenÁm, stejnÊ, jako v Africe v Sahelu si lid„
neuvÊdomujÁ, òe majÁ hlad, neÚeîÁ ten probl„m, protoòe jej jeîtÊ nerozpoznali ë pozn.
zpracovatele).

MusÁ se na prvnÁm mÁstÊ poznat a pÚiznat, òe vlastnÁ òivotnÁ styl NEN« to, ‚Ám se zd¤ b˜t. A za
druh„ musÁ se pocÁtit SILNª touha zmÊnit status quo. A tady vstupuje na sc„nu proces
transformace. Poskytuje lidsk˜m tvorÛm zjevenÁ o tom, o‚ ve skute‚nosti bÊòÁ. TÁm mohou nab˜t
moci nad sv˜mi òivoty a v˜bÊry. To je pÚipravuje na òivot v pozitivnÁm stavu, aò odloòÁ sv¤ tÊla, aniò
by museli setrv¤vat do nekone‚na v òivotÊ negativnÁho stavu nÊkde v peklech. D¤v¤ to pocit nadÊje
a radosti nad budoucÁm splnÊnÁm pÚÁslibu P¤na JeòÁîe Krista. Poskytuje jistotu, òe vlastnÁ òivot na
t„to planetÊ m¤ smysl, v˜znam a svÊtlou perspektivu. M¤te kontrolu nad probl„my. Probl„my
nemajÁ kontrolu nad v¤mi. Probl„my ovîem budou tam st¤le, pokud òijete v tÊle, avîak budete
jejich p¤ny, nikoliv otroky. A taky budete p¤ny sv„ho òivota ve smÊru z nitra na venek. Toto je
prav˜m Ù‚elem procesu duchovnÁ transformace. Nad to se nem¤ do nÊj nic vÁce vkl¤dat. Chcete-li
toho docÁlit, pak potÚebujete jen postupovat podle procedury, popsan„ v pÚedeîl„ kapitole t„to
knihy.

TeÈ ë kdyò ukon‚ili tuto f¤zi experimentacÁ (fabrikace lidsk˜ch tvorÛ), kdyò ustanovili plnou
dominanci negativnÁho stavu aktivovan„ho po cel„ zÌnÊ vymÁstÊnÁ a na planetÊ Nula, kdyò se stali
nepopÁrateln˜mi vl¤dci a dikt¤tory ve sv„ dom„nÊ ë pokro‚ili pseudotvÛrci k dalîÁ f¤zi
experimentov¤nÁ. Tato f¤ze se t˜k¤ pl¤nu jimi zam˜îlen„ho v dobÊ, kdy vaîe planeta byla zdaÚile
zalidnÊna jeskynnÁm ‚lovÊkem a kdy v˜voj lidsk„ civilizace byl na cestÊ.

NÊkteÚÁ z v¤s mohli by se pt¤t, pro‚ v tomto okamòiku NejvyîîÁ neeliminoval negativnÁ stav. Vòdyó
pseudotvÛrci vyhr¤li a pln„ odhalenÁ povahy negativnÁho stavu bylo docÁleno !  DvÊ vÊci jsou myln„
v tomto z¤vÊru: Za prv„ negativnÁ stav do t„ chvÁle existoval z donucenÁ, nikoliv na z¤kladÊ
svobodn„ho v˜bÊru. Jak si mÛòete vzpomenout z dev¤t„ kapitoly knihy ÅHlavnÁ ideje Nov„ho
zjevenÁé, ni‚emu se nelze nau‚it pod n¤tlakem, pouze svobodnou volbou. Ve skute‚nosti
nemÛòe zobrazenÁ dÛsledkÛ negativnÁho stavu jak se patÚÁ nastat, dokud negativnÁ stav nenÁ
zvolen svobodnÊ jako ò¤doucÁ òivotnÁ styl.

V prÛbÊhu aktivace negativnÁho stavu byly nutn„ dvÊ f¤ze:

Za prv„ ë sama aktivace. Proces aktivace byl n¤siln˜, z donucenÁ. Tvorov„, kteÚÁ byli zfabrikov¤ni
pseudotvÛrci, nemÊli na vybranou, neò b˜t negativnÁmi. Teprve inkarnace JeòÁîe Krista jim
pÚinesla moònost volby, ‚ili jinou alternativu.

Druhou f¤zÁ je zn¤zornÊnÁ dÛsledkÛ, n¤sledkÛ a v˜sledkÛ t„ aktivace. Tato druh¤ f¤ze nemohla
zapo‚Át pÚed odchodem P¤na JeòÁîe Krista z vaîÁ planety. Je zaloòen¤ na svobodÊ b˜t
negativnÁm.

V prÛbÊhu po‚¤te‚nÁ aktivace nikdo ve StvoÚenÁ nechtÊl si zvolit b˜t negativnÁm ani zn¤zorÏovat
konsekvence dominujÁcÁho negativnÁho stavu. Toto je dÛvodem, pro‚ jin„ plemeno tvorÛ muselo
b˜t zfabrikov¤no. TÊmto tvorÛm negativnÁ stav byl vnucen jako jedin¤ òivotnÁ moònost. Jak sami vÁte,
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dokonce i v dneînÁ dobÊ mnoho tvorÛ v zÌnÊ vymÁstÊnÁ, jakoòto i mnoho lidÁ nem¤ ani potuchy, òe
nÊco jin„ho existuje, neò co majÁ a co jsou. Kdyò tato situace mezi tvory a lidmi byla ustanovena,
doîlo k PrvnÁmu pÚÁchodu P¤na JeòÁîe Krista. Jeden z hlavnÁch n¤sledkÛ PrvnÁho pÚÁchodu P¤na
JeòÁîe Krista bylo vysvobodit vîechny tvory z donucenosti b˜t negativnÁm, a tak jim d¤t moònost
jin„ho v˜bÊru. Eliminov¤nÁ negativnÁho stavu v tomto st¤diu, to jest dÚÁve, neò by se prok¤zal a
osvÊd‚il jako vyvolen˜ òivotnÁ styl, bylo by pÚed‚asn„ a nevedlo by k prav„mu nov„mu pou‚enÁ.

Druhou mylnou str¤nkou ve v˜îe poloòen„ ot¤zce je, òe v t„ dobÊ, pÚed inkarnacÁ JeòÁîe Krista na
vaîÁ planetÊ, nemÊl NejvyîîÁ ve sv„ pÚirozenosti ò¤dn„ prvky ze zÌny vymÁstÊnÁ ani z planety Nula.
Bez tÊchto elementÛ v SobÊ, musel by se NejvyîîÁ v procesu eliminace negativnÁho stavu objevit
v zÌnÊ vymÁstÊnÁ i na vaîÁ planetÊ v pln„ Sv„ esenci i substanci. Kdyby se to b˜valo stalo, pak by
byla veîker¤ zÌna vymÁstÊnÁ i planeta Nula se vîemi sv˜mi obyvateli n¤hle, v oka mihu, zni‚ena.
Kdyby zÌna vymÁstÊnÁ mÊla zahynout, pak neust¤le odmÁtan„ ideje volnÊ zvolen„ho popÁr¤nÁ Boha
a Jeho/JejÁch duchovnÁch principÛ by nemÊly kam padat. Odrazily by se a byly by vròeny zpÊt na
odesÁlatele a zni‚ily by ho v procesu ANIHILACE. A tak by zahynulo veîker„ StvoÚenÁ. StvoÚenÁ
nemÛòe sn„st pomyîlenÁ, òe by nebylo moòn„ zbavovat se takov˜ch pÚedstav, a òe by se nenaîlo
mÁsto pro jejich odhozenÁ. V takov„m pÚÁpadÊ zmÁnÊn„ pÚedstavy by se mÊly uznat za platn„. Idea,
òe existuje BÛh a je jedin˜m zdrojem òivota, a pÚedstava, òe BÛh neexistuje, nebo nenÁ jedin˜m
pramenem òivota, nemohou b˜t stejnÊ pravdiv„. Avîak, nenÁ-li jedna z tÊchto idejÁ odhalena a
n¤leòitÊ odmÁtnuta, nemajÁc, kam by spadla, pak se odrazÁ a uhodÁ zp¤tky, vyòadujÁc, aby byla
povaòov¤na za pravdivou. V tomto pÚÁpadÊ musÁ obÊ ideje b˜t uzn¤ny jako pravdiv„. Takov„
protichÛdn„ pÚizn¤nÁ by kon‚ilo okamòit˜m îÁlenstvÁm a sebevraòdou vîech  ve StvoÚenÁ.

Je jist„, òe NejvyîîÁ by mohl u‚init jin„ StvoÚenÁ, stvoÚit jin˜ multivesmÁr. Pak by se musel cel˜
proces opakovat zas a znovu kvÛli bytostnÁ ot¤zce, jeò byla formulov¤na v t„to knize i v jin˜ch
knih¤ch Nov„ho zjevenÁ tohoto pÚenosce. P¤n JeòÁî Kristus, tehdy NejvyîîÁ, takto nepostupuje.
Z toho dÛvodu byl NejvyîîÁm pÚipraven zvl¤îtnÁ Velk˜ pl¤n spasenÁ, kter˜ m¤ co ‚init s obsahem
i v˜znamem jak PrvnÁho, tak i Druh„ho pÚÁchodu P¤na JeòÁîe Krista.

PrvnÁ v˜znamn¤ f¤ze experimentov¤nÁ pseudotvÛrcÛ, s jejÁmi ‚etn˜mi podf¤zemi, byla jen
pÛlkou jejich pl¤nu. Druh¤ pÛlka toho pl¤nu byla pov¤òlivÊjîÁ a daleko tajemnÊjîÁ ve srovn¤nÁ
s prvnÁ polovinou. Pln˜ obsah toho pl¤nu a prostÚedky, jimiò se docÁlilo jeho ‚¤ste‚n„ho splnÊnÁ, se
nemohou nynÁ odhalit, ba snad vÛbec nikdy. Jen dÛleòit„ ideje toho pl¤nu mohou b˜t zjeveny
(nikoliv vîak jejich proces).

Druh¤ f¤ze experimentov¤nÁ byla namÁÚena na vyvinutÁ zvl¤îtnÁch psychick˜ch sil a v˜dobytkÛ
jejich mysli a tÊla, jeò by se t„mÊÚ rovnaly moci NejvyîîÁho. Je Úe‚eno Åt„mÊÚé. DÛvodem pro
tohle Åt„mÊÚé je fakt, òe ò¤dn˜ z pseudotvÛrcÛ nenÁ absolutnÁ. Vîichni byli stvoÚeni. Proto postr¤dajÁ
zkuîenost absolutnÁho stavu. Toto by se vîak mohlo obejÁt pouhou po‚etnostÁ. Zfabrikuje-li se
dostate‚n˜ po‚et tvorÛ s tak obrovskou mocÁ a kondicÁ, pak souhrnn˜ sou‚et vîech by se mohl
rovnat moci NejvyîîÁho. Babylonsk¤ vÊò (Genese 11:1-9) o tom svÊd‚Á.

Tedy pseudotvÛrci pokra‚ovali se sv˜mi pokusy, aò se jim kone‚nÊ povedlo vyvinout zvl¤îtnÁ a
neoby‚ejnou òivotnÁ formu z nejryzejîÁho zla, kter¤ se t„mÊÚ rovnala moci ryzÁho dobra, kter„
je v NejvyîîÁm. Do t„to formy vpojili fÙzÁ vîechny sv„ vlastnÁ geny se vîemi modifikovan˜mi
geny z genetick„ho fondu vîech òivotnÁch forem prvnÁch androgynnÁch lidÁ na vaîÁ planetÊ.
Tato neoby‚ejn¤ kombinace zrodila nejmocnÊjîÁho, nejschopnÊjîÁho a nepÚedstavitelnÊ
inteligentnÁho kÚÁòence, jak˜ nebyl, ani nikdy nebude jiò po‚at, zrozen ‚i vyvinut. Jakmile toto bylo
dokon¤no, odhodili pseudotvÛrci sv„ dÚÁvÊjîÁ formy a vstoupili do ‚erstvÊ vyvinut„ho hybrida, a
tak se vskutku stali Åbohyé. (Rozli‚n„ lidsk„ mytologie, obsahujÁcÁ vypr¤vÊnÁ ze òivota ÅbohÛé, o
jejich pantheonu, moci a nesmrtelnosti a tak„ jak ovlivÏovali lidsk˜ òivot, jako na pÚÁklad mytologie
“ekÛ a “ÁmanÛ, jsou odrazem toho, jak se pseudotvÛrci stali Åbohyé).
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V takov„m nov„m stavu a v takov˜ch podmÁnk¤ch pokro‚ili pseudotvÛrci ve sv„m pl¤nu
cestovat d¤l v ‚ase zpÊt, aò ke chvÁli, kdy jeîtÊ NEBYLO zapo‚ato s uskute‚nÊnÁm StvoÚenÁ.
NovÊ hybridizovanÁ pseudotvÛrci vÊÚili, òe kdyby dok¤zali zastihnout Boha D“«VE, neò
jak„koliv sentientnÁ entity existovaly, pak by zÛstal bez podpory ze strany StvoÚenÁ, pro‚eò by
byl vÁce n¤chyln˜ k por¤òce, nebo pÚinejmenîÁm k jedn¤nÁ o podÁlenÁ se s nimi o Svou moc.
Tato situace je vystihnuta v proroctvÁ Izai¤îe, kapitola 63, verî 5:

ÅRozhl„dl jsem se, ale nebylo pomocnÁka, uòasl jsem, opora ò¤dn¤.
K z¤chranÊ Mi dopomohla vlastnÁ paòe, oporou Mi bylo moje rozhoÚ‚enÁ.é

Slovo ÅrozhoÚ‚enÁé v t„to souvislosti neozna‚uje lidskou emoci zuÚivosti. Znamen¤ vÊdomÁ
AbsolutnÁ moci P¤na JeòÁîe Krista, kter¤ se ned¤ pokazit nÊjak˜m vyjedn¤v¤nÁm ‚i transakcemi a
negativnÁm stavem, v tomto pÚÁpadÊ s novÊ hybridizovan˜mi pseudotvÛrci. Ukon‚enÁ t„to f¤ze
pokusu vyvolalo inkarnaci P¤na JeòÁîe Krista. TÊlesn„ narozenÁ JeòÁîe Krista na vaîÁ planetÊ
zpÛsobilo, òe pseudotvÛrci odloòili tehdy cestov¤nÁ do zmÁnÊn„ho obdobÁ. PotÚebovali se
soustÚedit na zni‚enÁ Jeho/JejÁho posl¤nÁ. To posl¤nÁ OHROäOVALO cel˜ jejich pl¤n. Takòe ta
cesta byla vlastnÊ odloòena do NEKONE¬NA. PovîimnÊte si prosÁm, òe to nebylo n¤hodou, òe
k narozenÁ JeòÁîe Krista doîlo pr¤vÊ v dobÊ, kdy se pseudotvÛrcÛm podaÚilo dokon‚it vlastnÁ
negativnÁ transformaci, ‚ili, abychom byli pÚesnÊjîÁ, svou transmogrifikaci. T„ò nenÁ vÛbec
nahodil„, òe proces narozenÁ JeòÁîe Krista n¤sledoval nebo byl paralelou t˜chò principÛ kÚÁòenÁ,
jak˜ch pouòili pseudotvÛrci. Tato paralela mÛòe vyvolat dojem, òe NejvyîîÁ si vypÛj‚il tento proces u
pseudotvÛrcÛ. Pravdou je prav˜ opak. PseudotvÛrci pouòili a pÚivlastnili si principy òivota-tvoÚiv„ho
procesu, kter„ ukradli u nejvyîîÁho. PÛvodnÊ byla tato dovednost StvoÚitelem d¤na vîem
sentientnÁm entit¤m. Byla zakoÚenÊna v jejich genech. Takòe byla pro nÊ k dispozici v genetick„m
materi¤lu, zdÊdÊn„m po prvnÁch lidech, òijÁcÁch na vaîÁ planetÊ. Proces tvoÚenÁ nekone‚n˜ch odrÛd
sentientnÁho i nesentientnÁho òivota je procesem hybridizace.

V po‚¤te‚nÁ f¤zi je zde idea stvoÚenÁ a sentientnÁch entit. Tato idea nast¤v¤ v AbsolutnÁ mysli
NejvyîîÁho. Po sv„m v˜skytu idea postoupÁ k promÁtnutÁ navenek od t„ Mysli jako nez¤visl¤, sv¤
vlastnÁ, sentientnÁ òivotnÁ forma. Jakmile se tato òivotnÁ forma objevÁ, za‚ne budovat svou vlastnÁ
genetickou z¤sob¤rnu. Z t„ jsou vzaty rozli‚n„ geny a jsou zkombinov¤ny s ‚¤ste‚kami,
emanujÁcÁmi z òivotnÁ sÁly, kter¤ sama bez pÚest¤nÁ vyzaÚuje z ‚innostÁ AbsolutnÁ mysli
NejvyîîÁho ë P¤na JeòÁîe Krista. Kombinace tÊchto elementÛ rodÁ zcela rozdÁln„ sentientnÁ
òivotnÁ formy. A tak to pokra‚uje d¤l aò na vÊ‚nost. Nicm„nÊ, ò¤dn¤ z tÊchto entit neobsahuje
pÚÁm˜ AbsolutnÁ element, vzat˜ od NejvyîîÁho. Jsou pÛvodnÁmi idejemi NejvyîîÁho, ale nejsou
NejvyîîÁm (vÁce o tomto pÚedmÊtu je nalezeno v knih¤ch ÅZ¤klady lidsk„ duchovnostié a Å¬tvero
pojetÁ duchovnÁ struktury stvoÚenÁé). Byla jenom jedna v˜jimka z tohoto pravidla ë od vÊ‚nosti do
vÊ‚nosti ë a to bylo narozenÁ P¤na JeòÁîe Krista. V tom narozenÁ, jak si mÛòete vzpomenout
z Úe‚en„ho v druh„ kapitole t„to knihy, byl pouòit element nejzevnÊjîÁ ‚¤sti AbsolutnÁ zevnÁ mysli
NejvyîîÁho, kter˜ byl fÙzov¤n a zkÚÁòen se dvÊma prvky zÌny vymÁstÊnÁ a planety Nula, kter„ byly
vzaty z genÛ Josefa a Marie.

Tato procedura byla nezbytn¤ k zastavenÁ pseudotvÛrcÛ. Jedin˜ zpÛsob, jak je zastavit, aniò by
muselo bÊhem tohoto procesu dojÁt k nÊ‚Ámu vyhlazenÁ, bylo pouòitÁ jejich vlastnÁch zbranÁ, jejich
vlastnÁho v˜tvoru ve formÊ slabounk„ho lidsk„ho tÊla, kdyò bylo u‚inÊno boòsk˜m zvl¤îtnÁm
procesem, zvan˜m divinizace, jak bylo pops¤no v druh„ kapitole, a s tÁm tÊlem ë nebo s tÁm, co
s nÁm souvztaòÁ ë vstoupit v jejich dom„nu a izolovat je od ostatnÁho StvoÚenÁ i zÌny vymÁstÊnÁ.
DÊlat nÊco jin„ho by bylo k ni‚emu. Toto jsou pravidla zÌny vymÁstÊnÁ. NejdÚÁve je nutno zachovat
vîechny pravidla, aby se zÁskala jejich znalost z prvnÁ ruky, neò by se mÊlo pÚistoupit k jejich zdol¤nÁ
a vÁtÊzstvÁ nad nimi. Kaòd˜, v‚etnÊ P¤na JeòÁîe Krista, m¤ se ÚÁdit tÊmi pravidly. TÁm, òe pÚedtÁm
nemÊl ò¤dnou hmatatelnou tÊlesnou a intimnÁ zkuîenost òivota negativnÁho stavu, nemohl JeòÁî
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Kristus nic dÊlat, jedinÊ ovîem, jestli by si pÚ¤l zahubit cel„ StvoÚenÁ (coò by, mimochodem, Mu/JÁ
nikdy nepÚiîlo na mysl).

Proto kvÛli spasenÁ veîker„ho StvoÚenÁ a pro kone‚n„ Ùpln„ a vÊ‚n„ eliminov¤nÁ negativnÁho
stavu, rozhodl se NejvyîîÁ jako JeòÁî Kristus sejÁt dobrovolnÊ do zÌny vymÁstÊnÁ, òÁt v tÊle,
pÛvodnÊ zfabrikovan„ho pseudotvÛrci, zaòÁt z prvnÁ ruky, za‚ je negativnÁ stav, vstoupit do
pekel pseudotvÛrcÛ a uvÊznit je na neur‚itou dobu. V prÛbÊhu toho ‚inu P¤n JeòÁî Kristus vzal
pseudotvÛrcÛm znalost cestov¤nÁ v ‚ase a oslabil jejich mocn„ dovednosti, zÁskan„ s pomocÁ
t„ tajemn„ negativnÁ transmogrifikace, jeò byla kr¤tce v˜îe pops¤na. Separoval a izoloval je ve
zvl¤îtnÁch podmÁnk¤ch a oblasti, nepÚÁstupn˜ch aò doned¤vna nikomu, dal jim plnÊ pocÁtit, jak
chutn¤ izolace a separace, tak Ù‚innÊ vnucen„ lidsk˜m tvorÛm, kteÚÁ byli jimi zfabrikov¤ni, jakoòto i
jin˜m tvorÛm v zÌnÊ vymÁstÊnÁ a v peklech. VÊru jim to patÚilo. Od t„to chvÁle nemÊli pseudotvÛrci
absolutnÊ ò¤dn˜ pÚÁstup k nikomu a k ni‚emu a doned¤vna nikomu nebylo dovoleno,
z bezpe‚nostnÁch dÛvodÛ, vstoupit do jejich oblasti. Nikomu nenÁ zn¤mo mimo P¤na JeòÁîe
Krista, jak se k nim dostat a jak se s nimi st˜kat. Tato separace byla nutn˜m krokem, aby kaòd˜
mÊl pÚÁleòitost proòÁvat negativnÁ stav i vîechny jeho dÛsledky dobrovolnÊ, na z¤kladÊ
vlastnÁho v˜bÊru, nikoliv z donucenÁ. Kdyby pseudotvÛrci byli na sc„nÊ, takov¤ zkuîenost by
nebyla moòn¤. Ovl¤dali by situaci a nad¤le by uvalovali na lidi bÚemeno negativnÁho stavu. TÁmto
pÚÁtomn˜m stavem vîak tajemstvÁ pseudotvÛrcÛ nekon‚Á. MusÁ dojÁt k jeîtÊ jednomu drastick„mu
kroku dÚÁve, neò jejich historie a vîechno, co zapÚÁ‚inili, bude moci natrvalo a navÊky skon‚it.
NÊkter„ aspekty toho tajemn„ho kroku budou zjeveny v pÚÁîtÁ kapitole.

Ten/ta, co m¤ uîi k slyîenÁ a k naslouch¤nÁ, nechó slyîÁ a poslouch¤ to, co P¤n JeòÁî Kristus zjevuje
v t„to kapitole.é

www.universe-people.cz

1141.  NÊkolik stru‚n˜ch objasnÊnÁ struktury a povahy zÌny vymÁstÊnÁ.           (PÚijal Petr D. F.)
18.5.1988.         ¬asnÊ zr¤na.

MÁsto: Santa Barbara, California, USA.

To, co zde cituji z knihy ÅNov„ zjevenÁ P¤na JeòÁîe Kristaé se t˜k¤ òivotnÊ kaòd„ho ‚lovÊka na
Zemi, neboó kaòd˜ m¤ îat - hmotn„ tÊlo ë zfabrikovan„ pseudotvÛrci ! ! !  PochopenÁ tohoto
faktu d¤v¤ moònost ÚeîenÁ probl„mu kaòd„ho ‚lovÊka na Zemi.

Tyto informace îiÚte vîemi smÊry, neob¤vejte se ni‚eho, hlavnÊ do îkol ë u‚itelÛm,  ÙÚednÁkÛm
a vÊdcÛm a vîem dalîÁm z¤jemcÛm nezapomeÏte na naîe mil„ novin¤Úe a politiky, kter„
m¤me tolik r¤di. Bude to pomocÁ mnoha lidem a velk˜ prÛîvih pro pseudotvÛrce.

Tuto kapitolu je vhodn„ SYSTEMATICKY rozeslat NA V∆DOM« vîem M√DI«M, OKR. ‘“AD”M
(pÚednosta), M∆ST”M (starosta) a SOUD”M v ¬R (pÚedseda sen¤tu soudu) s uvedenÁm t„to
skute‚nosti (na konci uv„st ÅNa vÊdomÁ: Vîechna m„dia ......  Vîechny soudy ¬Ré).

 S l¤skou  Ivo A Benda.

Kapitola dvac¤t¤ dev¤t¤. (Strana 634 ë 639.)

Dne 18. kvÊtna 1988, ‚asnÊ zr¤na za rozbÚesku, bylo ke mnÊ slovo P¤na JeòÁîe Krista, ÚkoucÁ:
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ÅJe nutno u‚init nÊkolik kr¤tk˜ch pozn¤mek o struktuÚe a povaze zÌny vymÁstÊnÁ, zvl¤îtÊ ohlednÊ
jejÁch obyvatel. Pokud si vzpomÁn¤te, byla tato struktura a povaha pops¤na ve tÚin¤ct„ kapitole knihy
ÅRealita, m˜ty a iluzeé a v prvnÁ kapitole knÁòe‚ky Å¬tvero pojetÁ duchovnÁ struktury stvoÚenÁé i na
str¤nk¤ch jin˜ch knih zprostÚedkovatele tohoto pÚenosu. V t„ dobÊ bylo nazna‚eno, òe v z¤kladÊ
imituje struktura zÌny vymÁstÊnÁ strukturu pozitivnÁho stavu, jsouc jeho zvr¤cen˜m odrazem ‚i
îerednou karikaturou povahy StvoÚenÁ. Hierarchie organizace zÌny vymÁstÊnÁ je podobn¤
hierarchii duchovnÁ organizace prav„ho StvoÚenÁ aò na to, òe JDE O ZCELA ROZD«LN◊,
DIAMETRªLN∆ PROTICH”DN◊ ‘¬EL.

Jak bylo dÚÁve uvedeno, je omylem pÚedpokl¤dat, òe pekla, na pÚÁklad, jsou jednÁm mÁstem
v duchovnÁm svÊtÊ, soustÚedÊn˜m v jedn„ specifick„ oblasti paralelnÊ se StvoÚenÁm. ZÌna
vymÁstÊnÁ je antivesmÁr, kter˜ sest¤v¤ ze sv˜ch vlastnÁch obs¤hl˜ch tÚÁ dimenzÁ:

(1)
antiduchovnÁ dimenze, ‚ili jejÁho pseudosvÊta, jenò je lidsk˜m tvorÛm obecnÊ zn¤m jako pekla;

(2)
z antiintermedi¤lnÁ dimenze, ‚ili jejÁho pseudointermedi¤lnÁho svÊta;

(3)
z antipÚÁrodnÁ dimenze, ‚ili jejÁho pseudofyzick„ho svÊta.

Kaòd¤ z tÊchto dimenzÁ sest¤v¤ z vlastnÁch pseudogalaxiÁ, pseudoslune‚nÁch soustav a
pseudoplanet. Vîechny jsou pod VLªDOU PEKEL - jejich pseudonejniternÊjîÁho
pseudoduchovnÁho svÊta. NavÁc m¤ zÌna vymÁstÊnÁ jednu zvl¤îtnÁ podivnost v r¤mci sv„ ÚÁîe,
jeò aktu¤lnÊ a specificky nesouvztaòÁ s ni‚Ám ë a to je planeta Nula. Souvztaònosti planety Nula
jsou difÙznÁ a nespecifick„. JejÁ divn¤ a speci¤lnÁ role vyòaduje toto uspoÚ¤d¤nÁ.

Jak vÁte, byla cel¤ zÌna vymÁstÊnÁ ë neò se NejvyîîÁ vtÊlil do formy JeòÁîe Krista ë pod
nepopÁratelnou vl¤dou pseudotvÛrcÛ. Po t„to inkarnaci, obzvl¤îtÊ po vzkÚÁîenÁ P¤na JeòÁîe Krista,
byli pseudotvÛrci zbaveni sv„ho vl¤dnoucÁho postavenÁ, separov¤ni od ostatnÁch ‚¤stÁ zÌny
vymÁstÊnÁ a jejÁch pekel a aò doned¤vna uvÊznÊni. Od t„ doby i nad¤le patÚÁ Ùpln¤ kontrola nad
zÌnou vymÁstÊnÁ P¤nu JeòÁîi Kristu, kter˜ jÁ vl¤dnÊ, jak si vzpomÁn¤te, podle ZªKONA DOVOLEN«.

PseudotvÛrci, v dobÊ, kdy byli u moci, ustanovili v zÌnÊ vymÁstÊnÁ ur‚itou hierarchii a politickou
strukturu podle vzoru struktury skute‚n„ho StvoÚenÁ. DÛvod, pro‚ tato struktura zvr¤cenÊ kopÁruje
strukturu skute‚n„ho StvoÚenÁ je v tom, òe pseudotvÛrci potÚebovali nÊco, co by bylo pÚesnÊ
protichÛdnou replikou origin¤lu. Je daleko snadnÊjîÁ v¤l‚it proti nÊ‚emu, co okopÁrujete do vîech
nejvÊtîÁch detailÛ. Jin˜ dÛvod byl stavebnÁ materi¤l jim dostupn˜. Jak jiò vÁte, pÚich¤zel a jeîtÊ
pÚich¤zÁ ten materi¤l z odmÁtnut˜ch a vypuzen˜ch idejÁ vîech sentientnÁch entit ohlednÊ
odvozov¤nÁ òivota z jak„hokoliv jin„ho zdroje neò z P¤na JeòÁîe Krista (toto je jednÁm
z obecn˜ch obsahÛ t„ ideje). Jelikoò se ta idea vyskytuje v sentientnÁ mysli, proto odr¤òÁ strukturu t„
sentientnÁ mysli. SentientnÁ mysl zase pak odr¤òÁ strukturu hierarchie duchovnÁ organizace StvoÚenÁ
a jeho multivesmÁru. Z toho dÛvodu bylo snadn„ vy‚Ást doty‚nou strukturu u obsahu a povahy tÊch
odvrhnut˜ch idejÁ. Z toho tedy pseudotvÛrci znali, jak vybudovat protichÛdn˜ a diametr¤lnÊ odliîn˜
svÊt ë pokud se t˜k¤ jeho Ù‚elu.

V pÛvodnÁ sestavÊ fungovali pseudotvÛrci v roli Boha ë StvoÚitele, kter˜ vl¤dl nad veîker˜m
pseudostvoÚenÁm. Ves skute‚nosti zvolili ze sv„ho stÚedu tajn˜m hlasov¤nÁm jednoho ‚lena,
jemuò byla pÚidÊlena role nejvyîîÁho boha. Ten ÅbÛhé pak jmenoval ‚leny vl¤dnoucÁho
politick„ho tÊlesa, (vîimnÊte si, nebyli jiò zvoleni tajn˜m hlasov¤nÁm ë pozn. zpracovatele)
jemuò byly pÚidÊleny rozli‚n„ funkce za Ù‚elem zajiîtÊnÁ pÚimÊÚen„ho vl¤dnutÁ nad veîkerou
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zÌnou vymÁstÊnÁ. V dobÊ pÛvodnÁ fabrikace a zaloòenÁ pekel zfabrikovali pseudotvÛrci tak„ zvl¤îtnÁ
typ tvorÛ, kteÚÁ svou mocÁ, rolÁ a pozicÁ souvztaòit, v negativnÁm smyslu ovîem, s rÛzn˜mi
duchovnÁmi entitami, stvoÚen˜mi NejvyîîÁm, za Ù‚elem spolutvoÚenÁ a spoluvl¤dnutÁ nad
multivesmÁrem.

V tomto ohledu existuje v zÌnÊ vymÁstÊnÁ devÊt velmi îirok˜ch a obecn˜ch kategoriÁ entit (mimo
pseudotvÛrcÛ), jeò jimi byly pÛvodnÊ zfabrikov¤ny. Vîechny majÁ velmi zvl¤îtnÁ posl¤nÁ, role a
stupeÏ a rozsah politick˜ch a jin˜ch mocÁ OVLªDAJ«C«CH MYSL v ÚÁîi zÌny vymÁstÊnÁ. V r¤mci
tÊchto velmi îirok˜ch a obecn˜ch kategoriÁ sest¤v¤ kaòd¤ kategorie ze sv˜ch vlastnÁch ‚etn˜ch
subkategoriÁ se sv˜mi vlastnÁmi jm„ny, funkcemi a rolemi, jakoòto i specifick˜m postavenÁm v r¤mci
hierarchie t„ struktury. NenÁ nutno, abyste se starali o tyto ‚etn„ subkategorie a jejich jm„na ‚i role.
Jen by v¤s to m¤tlo, tak jsou komplikovan„ a zapleten„ (srovnej napÚ. analogii zapleten˜ch,
komplikovan˜ch a neprÛhledn˜ch vlastnick˜ch vztahÛ zde na Zemi, kdo co ovl¤d¤ a manipuluje ë
pozn. zpracovatele).

Je dovoleno, abyste se sezn¤mili s ponÊkud ohrani‚enou kr¤tkou informacÁ o devÁti z¤kladnÁch
obecn˜ch a îirok˜ch kategoriÁch tÊchto TVOR” za tÁm Ù‚elem, abyste si uvÊdomovali JEJICH
VLIV NA LIDSKOU MYSL, a tak se mohli CHRªNIT P“ED T«M OVLIVÃOVªN«M. Subkategorie
tÊchto hlavnÁch kategoriÁ fungujÁ v r¤mci vl¤dy hlavnÁch kategoriÁ, slouòÁce jim v jejich hlavnÁ roli
posl¤nÁ.

1)  PSEUDOMOCNOSTI A PSEUDOSERAF«NI

PrvnÁ kategorie, jak¤ je na sam„m vrcholu nade vîemi, se mÛòe nazvat pseudomocnostmi a
pseudoserafÁny. Tito byli zfabrikov¤ni pseudotvÛrci jako prvnÁ, aby jim pom¤hali ve fabrikov¤nÁ
a zakl¤d¤nÁ pekel a vîech jin˜ch tvorÛ. Toto je VLªDNOUC« ¬I ZªKONODªRN√ T∆LESO PEKEL,
kter„ ROZV«J«, FORMULUJE A USTANOVUJE R”ZN√ POLITICK√ PROGRAMY, jimiò se VLªDNE
nad veîkerou zÌnou vymÁstÊnÁ na vîech jejÁch ÙrovnÁch. V pÚÁtomn„ dobÊ, po uvÊznÊnÁ
pseudotvÛrcÛ, je to tato kategorie, z nÁò byl jmenov¤n pseudobÛh, kter˜ vl¤dne nad vîemi pekly i
nad ostatnÁmi oblastmi zÌny vymÁstÊnÁ. PseudotvÛrci nemohou d„le b˜t na nejvyîîÁm mÁstÊ,
neboó jejich pozice je nynÁ ZABRªNA P¤nem JeòÁîem Kristem, kter˜ DOVOLUJE PROZAT«M A
V ZªJMU DUCHOVN«HO POU¬EN«, aby vîechno ostatnÁ zÛst¤valo stejn˜m.

KvÛli svobodÊ volby potÚebujÁ vîichni ‚lenov„ pekel mÁt dojem, òe si vl¤dnou sami. Jsou jeîtÊ
jin„ nesmÁrnÊ dÛleòit„ dÛvody, pro‚ P¤n JeòÁî Kristus dovolil, aby se tato situace nad¤le
vyskytovala dokonce i pot„, co odebral vl¤dnutÁ pseudotvÛrcÛm. NÊkter„ z tÊchto dÛvodÛ byly
zjeveny dÚÁve. Jin„ jsou nad rozsah lidsk„ho pochopenÁ.

2)  PSEUDOPOTENTªTI, PSEUDOCHERUB«NI A PSEUDOTERAF«NI

Druh¤ kategorie, kter¤ n¤sleduje hned za prvnÁ, se mÛòe naz˜vat pseudopotent¤ti,
pseudocherubÁni a pseudoterafÁni. Jejich role a postavenÁ se mÛòe srovnat s PRªVN«M
ODV∆TV«M VLªD LIDSK◊CH TVOR”. V ur‚it„m smyslu jsou vyklada‚i vîech pseudoprincipÛ,
vyvinut˜ch v˜îe popsanou prvnÁ kategoriÁ pekeln˜ch tvorÛ. Jsou KONE¬N◊MI ROZHOD¬«MI ve
vÊci pseudospravedlnosti v zÌnÊ vymÁstÊnÁ.

3)  …ªBEL
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TÚetÁ kategorie tÊchto tvorÛ se naz˜v¤ È¤bel. …¤bel sest¤v¤ z ‚etn˜ch tvorÛ, kteÚÁ majÁ zcela na
starosti PRODUKCI VÜECH DRUH” ZLA ve veîker„ zÌnÊ vymÁstÊnÁ s JEJICH NªSLEDN◊M
‘SP∆ÜN◊M ROZÜI“OVªN«M A OD”VODÃOVªN«M.

4)  SATAN

¬tvrt¤ kategorie tÊchto tvorÛ se naz˜v¤ satan. Sest¤v¤ z tvorÛ, kteÚÁ majÁ plnÊ na starosti
PRODUKCI A Ü«“EN« VÜECH DRUH” NEPRAVD, ZVRªCENIN A ZNETVO“ENIN po cel„ zÌnÊ
vymÁstÊnÁ a jejich odÛvodnÊnÁ.

5)  LUCIFER

P¤t¤ kategorie se naz˜v¤ lucifer. Sest¤v¤ z tvorÛ, kteÚÁ se mohou srovnat s IDEOLOGY, CO MAJ«
NA STAROSTI VEÜKEROU PROPAGANDU v zÌnÊ vymÁstÊnÁ, zvl¤îtÊ proti pozitivnÁmu stavu.
Jejich z¤kladnÁ rolÁ je L«¬IT pozitivnÁ stav jako nÊco nejoîklivÊjîÁho a nejz¤pornÊjîÁho a
negativnÁ stav zn¤zorÏovat jako nÊco nejkladnÊjîÁho a nejò¤doucnÊjîÁho. Jsou mistry
v pÚesvÊd‚ov¤nÁ, demagogii a ovl¤d¤nÁ mysli sugescÁ a ovlivÏov¤nÁm.

6)  D√MONI

Üest¤ kategorie se naz˜v¤ d„mony. D„moni majÁ na starosti vîechnu VNIT“N« A VN∆JÜ«
BEZPE¬NOST ve veîker„ zÌnÊ vymÁstÊnÁ. Mohou b˜t tak„ pÚirovn¤v¤ni k MOCENSK√MU
NªSTROJI VOJENSK◊CH SIL. Jedno z jejich mocn˜ch odvÊtvÁ m¤ za Ùkol ÜPIONªä A ÜPEHOVªN«
VÜECH ¬LEN” NEGATIVN«HO STAVU s tÁm, aby se zajistilo, òe nikdo neodbo‚Á od pravidel a
òivotnÁho stylu negativnÁho stavu. Je jim pÚidÊlena role UZAV“EN√ BEZPE¬NOST« SLUäBY
KOLEM ZAPOUZD“EN√ PRAV√ SENTIENTN« MYSLI V LIDSK√ MYSLI A MYSL«CH VÜECH JIN◊CH
TVOR” A UDRäOVªN« V SEPARACI JEJICH PSEUDOMYSLI OD JAK√HOKOLIV VLIVU PRAV√
SENTIENTN« MYSLI.

7)  PSEUDOARCHAND∆L√

Sedm¤ kategorie se naz˜v¤ pseudoarchandÊl„. PseudoarchandÊl„ jsou v ‚ele agentur,
PROSAZUJ«C«CH ZªKON ve veîker„ zÌnÊ vymÁstÊnÁ. Z formulovan˜ch pseudoprincipÛ a
pseoudoz¤konÛ, pÚich¤zejÁcÁch shora, VYTVª“EJ« PROST“EDKY PRO JEJICH SPLN∆N« v cel„ ÚÁîi
zÌny vymÁstÊnÁ.

8)  PSEUDOAND∆L√ ë AND∆L√ TMY

Osm¤ kategorie se naz˜v¤ pseudoandÊly, ‚ili andÊly tmy. Tito tvorov„ majÁ na STAROSTI
VYNUCOVªN« ZªKONA. Jsou vlastnÊ POLICEJN« SILOU, KTERª ZAJIÜâUJE, ABY KAäD◊
SETRVªVAL U M«STN∆ ZAVEDEN◊CH PSEUDOZªKON”.

9)  DUCHOV√

Kone‚nÊ dev¤t¤ kategorie se naz˜v¤ duchy. M¤ dvÊ îirok„ a nez¤visl„ subkategorie: Jedna se
jmenuje negativnÁ duchov„ a druh¤ se naz˜v¤ zl˜mi duchy.
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9.1)  NEGATIVN« DUCHOV√

NegativnÁ duchov„ jsou oby‚ejnÊ POCHOPY SATANªÜE. ZpÚÁkladÏujÁ òivot vîech nepravd,
zkreslenÁ a zvr¤cenostÁ pravdy. UkazujÁ pÚÁklad konkr„tnÁho òivota dle satansk˜ch
pseudoprincipÛ faleînostÁ.

9.2)  ZL« DUCHOV√

ZlÁ duchov„ jsou, na druh„ stranÊ, POCHOPOV√ …ªBLA. Jejich rolÁ je zpÚÁkladÏovat òivotnÁ styl
veîker„ho zla ve jsoucnu a bytÁ. Tito zlÁ duchov„ uv¤dÊjÁ pÚÁklad konkr„tnÁho òivota ve shodÊ
s È¤belsk˜mi pseudoprincipy vîech druhÛ zla.

V∆TÜINA LIDSK◊CH TVOR”, vstupujÁcÁch do pekel ze sv„ vlastnÁ volby, STªVª SE BU…
NEGATIVN«MI, NEBO ZL◊MI DUCHY. LidîtÁ tvorov„ se nikdy nedostanou v˜î (nÁò !) neò
k hodnosti pseudoarchandÊlÛ. Takov¤ je z¤kladnÁ hierarchick¤ struktura zÌny vymÁstÊnÁ i povaha
jejÁ vl¤dy. Jak vidÁte, ODVOZUJE SE v obecnosti politick¤ struktura vl¤d na planetÊ Nula
v z¤sadÊ, v liternÁm smyslu, ze struktury zÌny vymÁstÊnÁ. Nicm„nÊ existujÁ nÊkter„ rozdÁly mezi
strukturou pekel a strukturou planety Nula. Planeta Nula m¤ minim¤lnÁ stupeÏ ur‚it„ difÙznÁ
souvztaònosti s pozitivnÁm stavem.

PozitivnÁ korespondence d¤v¤ vl¤dnÁ politickou strukturu v ur‚it˜ch zemÁch na vaîÁ planetÊ, kter¤ se
naz˜v¤ ÅdemokraciÁé. TÊchto velmi m¤lo zemÁ na vaîÁ planetÊ d¤v¤ sv˜m ob‚anÛm v ur‚it„ mÁÚe
volnost a svobodu vyj¤dÚenÁ, jak¤ neexistuje nikde jinde v zÌnÊ vymÁstÊnÁ a jejÁch peklech.
Dobr˜m pÚÁkladem pro toto uspoÚ¤d¤nÁ je politick˜ syst„m, jak˜ byl zaveden ve Spojen˜ch st¤tech
americk˜ch. Avîak, jak vÁte, doîlo od doby pÛvodnÁho stavu tÊch svobod a volnosti, od doby jejich
zaloòenÁ, k jejich postupn„ erozi. A i kdyò Spojen„ st¤ty americk„ jsou st¤le jeîtÊ nejsvobodnÊjîÁ
zenÁ na vaîÁ planetÊ, tato situace se zhorîuje pro v¤s alarmujÁcÁ rychlostÁ. Odr¤òÁ se v tom
POSTUPN√ ‘PLN√ P“EVZET« VAÜ« PLANETY NEGATIVN«M STAVEM.

V˜îe popsan¤ struktura a povaha zÌny vymÁstÊnÁ m¤ jeden velice dÛleòit˜ aspekt pro ty, co
praktikujÁ duchovnÁ hypnoterapii a proces nitern„ho putov¤nÁ. Pokud si pamatujete, bylo nazna‚eno
v p¤t„ kapitole t„to knihy, òe kaòd¤ n¤silnÊ oddÊlen¤ a izolovan¤ ÙroveÏ lidsk„ mysli (prav„
nejniternÊjîÁ duchovnÁ mysli, prav„ vnitÚnÁ mysli a prav„ zevnÊjîÁ mysli) je zapouzdÚena speci¤lnÁm
stavem, jak˜ simuluje funkci a Ù‚el ÙrovnÊ origin¤lnÁ mysli. Abychom tedy zopakovali:
(1)
Prav¤ nejniternÊjîÁ duchovnÁ mysl je ZAPOUZD“ENA faleînou nejniternÊjîÁ duchovnÁ myslÁ;
(2)
vnitÚnÁ prav¤ mysl faleînou interiornÁ myslÁ
(3)
a prav¤ zevnÊjîÁ mysl faleînou zevnÁ myslÁ.

V t„ kapitole bylo tak„ zdÛraznÊno, òe KAäD√ takov„ PSEUDOMYSLI jsou pÚidÊlenÁ ‚etnÁ
D√MONI, kteÚÁ nejen òe UDRäUJ« tyto mysli FUNK¬N«MI a V POP“ED«, ale tak„ KONTROLUJ«
STRªäCE u pÚÁpadn˜ch infinitesim¤lnÊ malink˜ch otvÛrkÛ do prav„ mysli, aby BLOKOVALI
v˜stup a vstup jak„koliv pÚÁpadn„ PRAVDY a REALITY ve V∆DOMOU MYSL v jejich
opravdov„m, nepokroucen„m, nezfalîovan„m a nezvr¤cen„m stavu.

Protoòe struktur¤lnÁ povaha tÊchto faleîn˜ch myslÁ je zvr¤cen˜m odrazem struktur¤lnÁ povahy
prav„ mysli, kaòd„ faleîn„ mysli se pÚidÊluje Úada pseudoduchovnÁch poradcÛ stejn˜m
zpÛsobem, jak˜m P¤n JeòÁî Kristus pÚidÊluje lidsk˜m tvorÛm Úadu prav˜ch duchovnÁch poradcÛ.
Po‚et prav˜ch duchovnÁch poradcÛ pÚesnÊ odpovÁd¤ po‚tu d„monÛ, kteÚÁ fungujÁ v roli
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pseudoduchovnÁch poradcÛ. Jedin˜m rozdÁlem v tomto uspoÚ¤d¤nÁ je to, òe tento druh d„monÛ
funguje z pozice separace a izolace jednotliv„ mysli. Vòdyó nakonec je to jejich role
bezpe‚nostnÁch ‚etnÁkÛ pekel dròel tu mysl v odlou‚enosti a izolaci. Na druh„ stranÊ pravÁ
duchovnÁ poradci, pÚidÊlenÁ P¤nem JeòÁîem Kristem, fungujÁ z pozice sjednocenosti a
jednotnosti. Z toho dÛvodu objevujÁ se pravÁ duchovnÁ poradci POUZE na Ùrovni NejniternÊjîÁ
duchovnÁ mysli jako integrujÁcÁ zdroj veîker„ sentientnÁ mysli.

KvÛli tomuto osudovÊ z¤vaòn„mu rozdÁlu se kaòd„ faleîn„ mysli pÚidÊluje Úada d„monÛ ë
faleîn˜ch duchovnÁch poradcÛ v po‚tu odpovÁdajÁcÁch po‚tu prav˜ch duchovnÁch poradcÛ. Takòe
m¤te sbor faleîn˜ch duchovnÁch poradcÛ na Ùrovni faleîn„ nejniternÊjîÁ duchovnÁ mysli. Jin˜
sbor je pÚidÊlen faleîn„ vnitÚnÁ mysli. A tÚetÁ sestava je umÁstÊna na Ùrovni faleîn„ zevnÁ mysli.
M¤te-li tedy, napÚÁklad, celkov˜ po‚et prav˜ch duchovnÁch poradcÛ rovnajÁcÁ s ‚Áslu deset, pak
budete mÁt deset d„monÛ ë pseudoporadcÛ na Ùrovni faleîn„ nejniternÊjîÁ duchovnÁ mysli; deset
na Ùrovni neprav„ vnitÚnÁ mysli a deset na Ùrovni faleîn„ zevnÁ mysli. M¤te zde vlastnÊ tÚicet
d„monÛ proti prav˜m poradcÛm. Takto neprodyîn¤ jsou bezpe‚nostnÁ opatÚenÁ negativnÁho
stavu.

Takòe, aby se ÙspÊînÊ zdol¤vala tato situace, musÁ se bÊhem procesu obrany proti tÊmto
d„monÛm vÊnovat zvl¤îtnÁ pozornost tÊm, kteÚÁ hrajÁ roli faleîn˜ch duchovnÁch poradcÛ. V tom
bodÊ, kdy se vÊnujete pr¤ci nad sebou, je velmi snadn„ pÚehl„dnout tyto zvl¤îtnÁ d„mony,
protoòe berou na sebe pÚesnÊ takovou podobu a takov˜ obraz, jak˜ majÁ vaîÁ pravÁ duchovnÁ
poradci (na toto shoÚela Úada lidÁ, kteÚÁ ‚ile komunikovali pÚes 7. ‚akru a mÊli i dobr„ ment¤lnÁ
vidÊnÁ, ale nemÊli dobrou intuici. To, òe vidÁte bytost SvÊtla, jeîtÊ nenÁ dÛkazem, òe je to ona. J¤ se
vidÊnÁm neÚÁdÁm, ale jen intuicÁ, nitrem, a je to funk‚nÁ zpÛsob ë pozn. zpracovatele). Takto se
mÛòete velice snadno oklamat a mÁt pocit faleîn„ bezpe‚nosti. MyslÁte, òe m¤te co ‚init se sv˜mi
prav˜mi, opravdov˜mi duchovnÁmi poradci, zatÁm co je fakt, òe jedn¤te s d„mony, kteÚÁ je pÚedstÁrajÁ.
Z toho dÛvodu se v¤m radÁ, abyste zkoumali velice dÛkladnÊ a provÊÚovali dvakr¤t i tÚikr¤t vîechny
d„mony i duchovnÁ poradce (bytosti SvÊtla se neurazÁ v ò¤dn„m pÚÁpadÊ ë pozn. zpracovatele),
kteÚÁ se posunujÁ spolu s v¤mi do vnitÚnÁ a vnÊjîÁ ÙrovnÊ vaîÁ mysli. V procesu toho posunov¤nÁ ë
z jedn„ ÙrovnÊ na druhou ë doch¤zÁ obvykle k z¤mÊnÊ prav˜ch duchovnÁch poradcÛ faleîn˜mi.
Jakmile se ukon‚Á posunutÁ, je radno, abyste opÊt provÊÚili objevujÁcÁ se duchovnÁ poradce a ujistili
se, òe jsou, k˜m majÁ b˜t.

Tab. 4

STRUKTURA ZÕNY VYM«ST∆N« - kategorie hierarchie
* PSEUDOTV”RCI +

1. PSEUDOMOCNOSTI A PSEUDOSERAF«NI ++
2. PSEUDOPOTENTªTI, PSEUDOCHERUB«NI A PSEUDOTERAF«NI +++
3. …ªBEL ++++
4. SATAN +++++
5. LUCIFER ++++++
6. D√MONI +++++++
7. PSEUDOARCHAND∆L√ i ‚lovÊk ++++++++
8. PSEUDOAND∆L√ ë AND∆L√ TMY i ‚lovÊk +++++++++
9. DUCHOV√ ë a) negativnÁ duchov„ b) zlÁ duchov„ i ‚lovÊk ++++++++++
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Pozn¤mka: Lidsk˜ tvor z planety Nula - ZemÊ se dost¤v¤ v pÚÁpadÊ sv„ vlastnÁ volby
v pozemsk„m òivotÊ po smrti tÊla do max. poslednÁch 3 ÙrovnÁ negativnÁho stavu (jak je
zn¤zornÊno). Jsou to ti lid„, kteÚÁ se velmi aktivnÊ podÁlÁ na nepravostech v pozemsk„ civilizace
(‚asto ÚÁdÁcÁ pracovnÁci s kari„rnÁm zpÛsobem myîlenÁ, kteÚÁ intenzivnÊ spolupracujÁ s negativnÁm
stavem a jsou odpovÊdnÁ za mnoòstvÁ zla v lidsk„ spole‚nosti. V jejich subjektivnÁm pohledu
ò¤dn„ zlo nep¤chajÁ). VÊtîina lidsk˜ch tvorÛ, vstupujÁcÁch do pekel ze sv„ vlastnÁ volby, st¤v¤ se
buÈ negativnÁmi, nebo zl˜mi duchy.
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Obr. 5

T“I ODD∆LENª V∆DOM« LIDSK√ BYTOSTI zfabrikovan¤ pseudotvÛrci ë kaòd„ oddÊlen„
vÊdomÁ m¤ jeîtÊ 3 ÙrovnÊ (jen 5 % komunikace je se StvoÚitelem a s bytostmi SvÊtla, 95 %
informace je ovl¤d¤na ë zprznÊna Temnotou, ÚÁzena stejnÊ jako ÚÁdÁ manaòeÚi firmu). Takto
je ovl¤d¤no 50 % (3 miliardy) lidÁ, 30 % je ‚¤ste‚nÊ ovl¤dan˜ch, 20 % lidÁ nenÁ t„mÊÚ vÛbec:

NEGATIVN« STAV     POZITIVN« STAV

         D√MONI        PRAV« DUCH. RªDCI
     MªTE-LI NAP“. 3 PRAV√ DUCHOVN«
     RªDCE (BYTOSTI SV∆TLA)
     JE VªM VäDY P“ID∆LEN 3x V∆TÜ«
     PO¬ET D√MON”, KDE ODPOV«DAJ«
     ZA PRZN∆N« INFORMAC« NA KAäD√
     ZE T“« ‘ROVN« VAÜ« MYSLI. TAK√
     KONTROLUJ« STRªäCE ë ST«NY.
     JE TO  OVLªDAC« SYST√M.

        MINIMªLN« OTV”REK PONECHAN◊
        PSEUDOTV”RCI KV”LI NAPªJEN«
        äIVOTN« ENERG«« OD STVO“ITELE

       3 x 3 ST«NY ë NEGATIVN« BYTOSTI,
        KTER√ PRZN« INFORMACE 

               ZVEN¬« NA KAäD√ ZE 3 ‘ROVN«

       BARI√RY(JAKO SKO“ªPKA
        VEJCE), BRªN«C« ZFABRIKO-
        VAN√ BYTOSTI (¬LOV∆KU)
        V KOMUNI KACI
        SE STVO“ITELEM A
        BYTOSTMI SV∆TLA

PRAVª MYSL DªVª VäDY
MOäNOST SPASEN« DUÜE

      3 ODD∆LEN√ ‘ROVN∆
      PSEUDOMYSLI

   95 % VÜECH POCHOD”
   MYSLI  PR”M. ¬LOV∆KA
   PROB«Hª ZDE, VN∆JÜ«
   ‘ROVEÃ VN∆JÜ« MYSLI
   - JSOU TO ZPRZN∆N√
   INFORMACE PSEUDO-
   MYSLI (ST«NY PRACUJ«)

SV∆TLO, äIVOTN« ENERGIE,
LªSKA - KOMUNIKACE
SE STVO“ITELEM
A OSTATN«MI BYTOSTMI

NEJVNITŘ-
NĚJŠÍ
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SV∆TLA A LªSKY NEPRONIKª
KE ZFABRIKOVAN√MU V∆DOM«

NejlepîÁm zpÛsobem, jak se vyhnout tomuto oklam¤nÁ, je pÚÁm„ jedn¤nÁ s tÊmi typy d„monÛ na
kaòd„ Ùrovni pseudomysli a obr¤tit se na nÊ nejdÚÁve. “eknÊte jim, òe vÁte, òe jsou tam; òe vÁte,
v ‚em je jejich role a funkce a pÚipomeÏte jim ë neò postoupÁte d¤le ë òe majÁ vrozenou schopnost
volit a mÊnit se. Odeîlete je od sebe do t„ speci¤lnÁ oblasti, jeò byla zaloòena P¤nem JeòÁîem
Kristem za tÁmto speci¤lnÁm Ù‚elem mezi pekly a intermedi¤lnÁm svÊtem. V t„ oblasti jsou
proîetÚeni a d¤v¤ se jim moònost v˜bÊru, aby buÈ konvertovali do pozitivnÁho stavu, nebo byli
uzam‚eni v nÊjak„m òal¤Úi ve sv˜ch pÚÁsluîn˜ch peklech, kde majÁ n„st vîechny dÛsledky sv˜ch
‚inÛ i bl¤zniv˜ch v˜bÊrÛ.

Po t„, co se v prvnÁ ÚadÊ budete zab˜vat tÊmi d„mony, tehdy a jenom tehdy, mÛòete pokro‚it
k dalîÁm specifick˜m d„monÛm ë m¤te pÚistoupit k osvobozenÁ a obr¤cenÁ str¤òcÛ zpÛsobem,
popsan˜m v p¤t„ kapitole t„to knihy.

Toó vîe, co je v¤m tÚeba zn¤t o t„to ot¤zce v t„to dobÊ.

M¤-li kdo uîi k slyîenÁ, aó slyîÁ, co P¤n JeòÁî Kristus zjevuje o t„to z¤leòitosti.é

1144.  Kdo jsi a pro‚ jsi zde ?  Kapitola 1.                     (Autor Petr D. F.)               Vyîlo 1984.   
MÁsto: Hanalei Bay, Kauai, Havaj, USA.

V˜tah z knihy ÅKdo jsi a pro‚ jsi zde ?é, str. 6 ë 25, 1. kapitola.

Kapitola prvnÁ:

Je historie ‚lovÊ‚enstva, a tudÁò historie vaîeho vzniku, popisovan¤ v rÛzn˜ch
vÊdeck˜ch a n¤boòensk˜ch knih¤ch, pravdiv¤ ?  Jste skute‚nÊ tÁm, co ÚÁkajÁ, òe
jste ?  Jak¤ je prav¤ skute‚nost ohlednÊ tohoto vîeho ?

ÅJakmile uspÊjeme ve sv„ snaze dostat se do styku se sv˜m nejniternÊjîÁm J¤, svou Niternou
myslÁ a NejvyîîÁm ve sv„ Nitern„ mysli, je prvnÁ vÊcÁ, kterou se m¤te nau‚it, n¤sledujÁcÁ:

Vîe, co jste kdy o sobÊ, o sv„m òivotÊ a òivotÊ obecnÊ, o pÛvodu ‚lovÊ‚enstva a vîem ostatnÁm
poznali, je buÈ VELK◊M ZKRESLEN«M toho, jak to vîe skute‚nÊ za‚alo, jak se to odehr¤lo, a
v tom, jak se to nynÁ pÚedkl¤d¤, nebo je to ZCELA NESPRªVN√. M¤te to VÜE VZH”RU
NOHAMA. äijete ve svÊtÊ POSTAVEN√M NA HLAVU a potÚebujete se vîemu u‚it ‚i opÊtovnÊ
nau‚it znovu.

Takòe prvnÁ krok, kter˜ potÚebujete podniknout, je pe‚liv„ a dÛkladn„ osvobozenÁ se ode vîech
n¤zorÛ, pohledÛ, postojÛ a syst„mÛ vÁry, kter„ jste ve sv„m òivotÊ ohlednÊ tÊchto z¤leòitostÁ
doposud mÊli. V zÁsk¤v¤nÁ prav„ho pozn¤nÁ sebe sama a sv„ho òivota nemÛòete mÁt ÙspÊch,
pokud se snaòÁte otevÚÁt dveÚe k sobÊ sam˜m z pozice, kterou jste zaujÁmali doposud. Pouòijete-li
k tÊmto dveÚÁm star˜ klÁ‚, pÚedstavovan˜ tÊmito syst„my vÁry, kter„ jste odvozovali z cel„ho sv„ho
òivota, uboze selòete. Fakticky se mÛòete st¤t daleko nevÊdomÊjîÁmi a zmatenÊjîÁmi, neò kdykoli
pÚed tÁm.
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Druhou dÛleòitou vÊcÁ, kterou pozn¤te ve sv„m prav„m j¤, nach¤zejÁcÁm se uvnitÚ vaîÁ prav„
Nitern„ mysli, je to, òe abyste objevili pravdu o sobÊ, o tom, k˜m jste a pro‚ jste zde, a ohlednÊ
vîech z¤leòitostÁ majÁcÁch vztah k tÊmto vÊcem, potÚebujete mÁt ochotu vzd¤t se vîeho, ‚emu nynÁ
vÊÚÁte, òe je pravdou. To zahrnuje vîechny v sou‚asnosti v¤mi zast¤van„ n¤boòensk„, vÊdeck„,
filosofick„, psychologick„ ‚i jin„ povÊry.

Jak jste si povîimli, dÛraz se klade na vaîi ochotu vzd¤t se star˜ch syst„mÛ vÁry. TÁm se neÚÁk¤, òe
se jich musÁte vzd¤t plnÊ, ale radÊji m¤te uk¤zat ochotu se jich vzd¤t, abyste mohli zÁskat poznatky
o prav„ skute‚nosti sebe sama a sv„ho òivota. Ochota je nov˜m klÁ‚em, kter˜ odmyk¤ dveÚe
k ohromn„mu pokladu prav„ho pozn¤nÁ a moudrosti, kter„ odhalujÁ to, k˜m jste a pro‚ jste
zde. Nejste-li to ochotni u‚init, tyto dveÚe se nikdy neotevÚou.

Pro‚ je nutn„ vzd¤t se toho, ‚emu jste vÊÚili, òe je pravdou ?  Prost˜m dÛvodem je to, òe kdyò
k sobÊ pÚistupujete s faleîn˜mi ideami o sobÊ sam˜ch, ‚i pÚinejmenîÁm s moònostÁ, òe vaîe
ch¤p¤nÁ tÊchto z¤leòitostÁ by mohlo b˜t faleîn„, nebudete s to objektivnÊ vidÊt sebe sam„ takov„,
jacÁ skute‚nÊ jste. NamÁsto toho budete zaujati a budete na sebe pohlÁòet o‚ima vaîeho
ZVLªÜTN«HO syst„mu vÁry. To pak povede k tomu, òe budete pÚijÁmat pouze to o v¤s samotn˜ch
a o druh˜ch, co je v souhlasu s vaîÁm VLASTN«M syst„mem. To je pÚÁstup pÚedpojat˜ a z¤roveÏ
pÚÁstup, kter˜ je pÚedpovÊdÁ, kter¤ samu sebe naplnÁ. Tento pÚÁstup nal„z¤ pouze to, co v¤î syst„m
vÁry o‚ek¤v¤ ‚i dovoluje, ale to nepoch¤zÁ z vaîeho prav„ho j¤. Toto u lidÁ zpÛsobujÁ nemÊnn„
syst„my vÁry. Proto je dÛleòit„, abyste udròovali svou mysl a sv„ srdce OTEV“ENY a byli ochotni
pÚijmout to, òe poznatky, kter„ m¤te o vîech z¤leòitostech òivota, o sobÊ a o druh˜ch, mohou b˜t
zkreslen„ ‚i ÙplnÊ nespr¤vn„.

OhlednÊ pÛvodu VesmÁru a òivota na t„to planetÊ v‚etnÊ vaîeho vlastnÁho vzniku existujÁ DVA
SYST√MY V«RY.  V∆DECK◊ A NªBOäENSK◊.

1.  V∆DECK◊ P“«STUP

VÊdeck˜ pÚÁstup n¤s pou‚uje, òe òivot nastal POUHOU NªHODOU. TvrdÁ, òe òivot je kombinacÁ
jist„ho druhu chemick˜ch uskupenÁ, jako jsou napÚÁklad uhlÁko ë kyslÁko - bÁlkovinov„ ÚetÊzce.
äivot se pravdÊpodobnÊ evolu‚nÊ vyvinul s¤m sebou, v sobÊ a ze sebe, bez jak„hokoli tvÛr‚Áho
zdroje ‚i pÛvodce òivota. ProstÊ Úe‚eno: O òivotÊ se pÚedpokl¤d¤, òe na t„to planetÊ zapo‚al
‚irou n¤hodou, aniò by jeho proces byl pÚedem jakkoli napl¤nov¤n ‚i zam˜îlen. PÚedpokl¤d¤
se tedy, òe òivot za‚al od jednoduch„ neinteligentnÁ proteinov„ buÏky am„by. Procesem
evoluce se bÊhem milionÛ ‚i miliard rokÛ tyto primitivnÁ buÏky pravdÊpodobnÊ rozvinuly do
inteligentnÁch forem òivota, kter„ nakonec vyvrcholily v lidsk˜ch bytostech, jak je nynÁ zn¤me.

Tento takzvan˜ vÊdeck˜ pÚÁstup selh¤v¤ pÚi n¤leòit„m vysvÊtlenÁ toho, jak se nÊco mÛòe vyvinout
z ni‚eho. “eknÊme tedy: Jak je moòn„, òe z nÊ‚eho mrtv„ho, neòiv„ho, jako je napÚÁklad
neoòiven¤ hmota, se mÛòe vyvinout nÊco tak vysoce rozvinut„ho, òiv„ho a sloòit„ho a
sebeuvÊdomujÁcÁho se, jako je lidsk¤ bytost ?  Jak mÛòe òivot vzniknout z ne-òivota ? (VÊdci na
planetÊ Zemi experiment¤lnÊ nevytvoÚili òiv„ organismy z neòiv„ l¤tky ë pozn. zpracovatele).

Proto musÁme povaòovat vÊdeck¤ vysvÊtlenÁ vzniku òivota a vaîeho vlastnÁho j¤ za zav¤dÊjÁcÁ.
Probl„mem u vÊdeck„ho vysvÊtlov¤nÁ je to, òe uzn¤v¤ pouze VN∆JÜ«, FYZICKOU a T∆LESNOU
formu òivota. Toto pojetÁ pÚedpokl¤d¤, òe tÊlo samo v sobÊ a sebou d¤v¤ vznik òivotu v tÊle.
Dobr˜m pÚÁkladem tohoto zav¤dÊjÁcÁho pÚÁstupu by bylo pÚirovnat ho snaze vysvÊtlit fungov¤nÁ
vaîeho tÊla ze îatÛ. Kter„ nosÁte. A jeîtÊ lepîÁm pÚÁkladem tohoto zav¤dÊjÁcÁho pÚÁstupu je to, òe
byste mÊli tvrdit, òe se vaîe tÊlo vyvinulo ze sou‚¤stÁ vnÊjîÁho odÊvu. Toto je velmi dobr˜ pÚÁklad
toho, co je to pozice vzhÛru nohama (ve kter„ my vîichni òijeme). NaneîtÊstÁ m¤ modernÁ vÊda
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sklon takto vysvÊtlovat pÛvod òivota. Zav¤dÊjÁcÁ povaha vÊdeck„ho vysvÊtlenÁ, jak vidno z v˜îe
uveden˜ch pÚÁkladÛ, je jiò bez dalîÁho zÚejm¤.

2.  NªBOäENSK◊ P“«STUP

Druh˜ pÚÁstup, kter˜ lid„ mohou v tomto ohledu pÚijmout, je takzvan˜ biblick˜, ‚ili n¤boòensk˜
pÚÁstup. ReligiÌznÁ pÚÁstup tvrdÁ, òe òivot byl stvoÚen z jednoho AbsolutnÁho zdroje òivota ë Boha,
kter˜ je nestvoÚen˜, a kter˜ je òivotem v SobÊ a ze Sebe. Tento n¤zor tvrdÁ, òe BÛh stvoÚil veîker„
StvoÚenÁ a lidsk„ bytosti buÈ z ni‚eho, ‚i Åslovy Sv˜ch Ùsté. Proces takto pÚedpokl¤dan„ho
stvoÚenÁ je pops¤n v prvnÁ kapitole Geneze ë prvnÁ to knize Bible svat„. PÚedpokl¤d¤ se, òe stvoÚenÁ
nastalo pÚed nÊkolika tisÁci lety a BÛh je doslovnÊ provedl v îesti pozemsk˜ch dnech ë
mÊÚeno fyzik¤lnÁmi jednotkami ‚asu na planetÊ Zemi. ProstÊ takto. ä¤dn˜ v˜voj, rozvoj, nic jin„ho.

 Toto vysvÊtlenÁ obsahuje nÊjak¤ zrnka pravdy, kter¤ odr¤òejÁ tvrzenÁ, òe BÛh je AbsolutnÁm
zdrojem òivota, òe On/Ona, Kdoò je nestvoÚen/nestvoÚena a Kdoò je òivotem S¤m/Sama a ze
Sebe Sam„ho/Sam„. Probl„mem u tohoto vysvÊtlenÁ je vîak to, òe selh¤v¤ u toho, pro‚ by
StvoÚitel stvoÚil tak nedokonal„ tvory, jak˜mi jsou lidîtÁ tvorov„, nemajÁcÁ nic jin„ho neò
probl„my a potÁòe, a pro‚ by BÛh, kdoò jest NejvyîîÁm, chtÊl stvoÚit vîechny oîkliv„,
nebezpe‚n„, îkodliv„, usmrcujÁcÁ a jedovat„ tvory, se kter˜mi se dennodennÊ setk¤v¤me na
t„to planetÊ ?

Tento pÚÁstup tak„ selh¤v¤ pÚi vysvÊtlenÁ zÚejm˜ch rozporÛ, kter„ existujÁ mezi vlastnÁm ch¤p¤nÁm
doslovn„ho, biblick„ho popisu procesu stvoÚenÁ v îesti dnech pÚed nÊkolika tisÁci lety a
pÚesvÊd‚iv˜m vÊdeck˜m dÛkazem, òe lidsk˜ òivot na t„to Zemi existuje jiò nÊkolik milionÛ rokÛ.

Proto se tento pÚÁstup musÁ odmÁtnout jako zav¤dÊjÁcÁ, bez ohledu na skute‚nost, òe je v souhlase
s naîÁm tvrzenÁm, òe ne-òivot nemÛòe d¤t vznik ò¤dn„mu òivotu, a òe tento òivot musÁ
vzniknout z nÊjak„ho druhu nestvoÚen„ho òivota. Tento nestvoÚen˜ Zdroj òivota je vòdy bez
po‚¤tku a konce. Ze sv„ vlastnÁ vÛle a touhy tvoÚÁ z rÛzn˜ch dÛvodÛ vîechny ostatnÁ formy
òivota.

Pro‚ vîak tento pÚÁstup selh¤v¤ pÚi Ú¤dn„m vysvÊtlenÁ toho, pro‚ se tento Zdroj (kter˜ lid„ naz˜vajÁ
Bohem, a kter˜ my budeme naz˜vat NejvyîîÁm) rozhodl vytvoÚit jin„ formy òivota ?  Co je prav˜m
Ù‚elem t„to produkce ?

Tento pÚÁstup tak„ vnucuje princip, òe BÛh mÛòe stvoÚit vÊci a bytosti buÈ vÛbec z ni‚eho, ‚i Åslovy
Sv˜ch Ùsté. JeîtÊ jednou: Z ni‚eho mÛòe vzniknout jen nic. A co se t˜‚e stvoÚenÁ Åslovy Jeho Ùsté,
nikdo poÚ¤dnÊ nerozumÁ tomu, co slovo BoòÁ znamen¤ a obsahuje.

Z pÚedch¤zejÁcÁch pozn¤mek lze vidÊt, òe vysvÊtlenÁ pÛvodu òivota a vaîeho pÛvodu rozvÁjen„
tradi‚nÁmi n¤boòenstvÁmi jsou rovnÊò neuspokojiv¤ a zav¤dÊjÁcÁ, jako ta vÊdeck¤.

Napadlo v¤s nÊkdy, òe by mohlo existovat tÚetÁ vysvÊtlenÁ, zcela odliîn„ a oddÊlen„ od ostatnÁch
dvou ?  Mohlo by to b˜t tak, òe jak vÊdeck„, tak i n¤boòensk„ pÚÁstupy jsou zcela nespr¤vn„, a òe
se vÊci dÊjÁ zcela odliîn˜m zpÛsobem, neò bychom Úekli ?  Ano, tu je. Naz˜vejme tento pÚÁstup ‚i
vysvÊtlenÁ DUCHOVN« METODOU.

3.  DUCHOVN« P“«STUP

DuchovnÁ pÚÁstup byl objeven ÅuvnitÚé Nitern˜ch myslÁ lidÁ. Kdyò jsem profesnÊ pracoval s lidmi a
s¤m se sebou, vyvinul jsem postup pro ustanovenÁ kontaktu s vlastnÁ Niternou myslÁ. Pot„, co byl
ustanoven pevn˜ kontakt, po‚al jsem dost¤vat dÛleòit¤ zjevenÁ o tÊchto vÊcech. V˜sledky mÊ pak
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pÚivedly k rozvoji nov„ teorie a pracovnÁ metody, kterou jsem popsal ve sv˜ch dalîÁch, odbornÊji
zamÊÚen˜ch knih¤ch (Principy duchovnÁ hypnÌzy, Z¤klady lidsk„ duchovnosti, PoselstvÁ z nitra,
¬tvero pojetÁ duchovnÁ struktury stvoÚenÁ, IntenzivnÁ duchovnÁ hypnoterapie a Reality, m˜ty a iluze).
Ti z v¤s, kdo se zajÁmajÁ o hlubîÁ filosofick„ ch¤p¤nÁ tÊchto z¤leòitostÁ, je naleznou v tÊchto knih¤ch.

Tento pÚÁstup a vysvÊtlenÁ, zjeven„ mi NejvyîîÁm v m„ Nitern„ mysli a v Nitern˜ch myslÁch jin˜ch
lidÁ, tvrdÁ, òe jak vÊdeck˜, tak i tradi‚nÁ n¤boòensk˜ pÚÁstup je nespr¤vn˜, byÆt obsahujÁ nÊkter¤ zrnka
pravdy. Tato zrnka pravdy jsou ale zavalena ohromn˜mi horami deformacÁ, kter„ ÙplnÊ blokujÁ
jak˜koli pÚÁstup k prav„mu pozn¤nÁ toho, co se skute‚nÊ a vpravdÊ stalo a jak to vîe za‚alo. Avîak
nynÁ dozr¤l ‚as pro kaòd„ho, kdo m¤ z¤jem skute‚nÊ poznat pravdu.

Shrneme nynÁ pro v¤s toto zjevenÁ. Je na v¤s se rozhodnout, zdali je pÚijmete, ‚i nikoli. V kapitole
‚tvrt„ v¤m bude d¤na pÚÁleòitost dostat se do styku se svou vlastnÁ Niternou myslÁ a zeptat se
NejvyîîÁho ve sv„ Nitern„ mysli, zdali se vÊci ud¤ly tak, jak se shora popisuje.

PRAVDIVª HISTORIE VAÜEHO VZNIKU JAKO LIDSK√ BYTOSTI

BÛh pÚedevîÁm netvoÚÁ vÊci a bytosti z ni‚eho. To by bylo poruîenÁm Jeho vlastnÁho Ú¤du a
principu. StvoÚenÁ vÊcÁ a bytostÁ slovem Sv˜ch Ùst, za druh„, neznamen¤, òe BÛh vyÚkne slovo a
toto slovo se st¤v¤ skutkem. Toto je popis doslovn„ho smyslu Bible. Co to skute‚nÊ znamen¤, je
to, òe kaòd„ Jeho slovo je ‚ist¤ pravda a moudrost, a to, òe Boòsk¤ Ùsta ozna‚ujÁ Jeho l¤sku a
dobro.

Takòe NejvyîîÁ stvoÚil/stvoÚila Sv„ StvoÚenÁ v jeho pÛvodnÁ formÊ ze Sv„ l¤sky a dobra (Ùsty)
prostÚednictvÁm Sv„ moudrosti a pravdy (slovem). Protoòe je NejvyîîÁ v SobÊ ryzÁ L¤skou i
Dobrem a ‚istou MoudrostÁ i Pravdou, stvoÚil vîe ze Sebe a Sebou, ne z ni‚eho ‚i
nesmysln˜mi, pr¤zdnÊ znÊjÁcÁmi slovy. Jak tento proces stvoÚenÁ nastal, bylo pops¤no v ÅZ¤kladech
lidsk„ duchovnostié a ve Å¬tvero pojetÁ duchovnÁ struktury stvoÚenÁé, kam se odkazujÁ vîichni
z¤jemci. Popis tohoto procesu stvoÚenÁ by byl pÚÁliî sloòit˜ a mimo rozsah t„to knihy. Zde posta‚Á
ÚÁci, òe stvoÚenÁ se neodehr¤lo a neodehr¤v¤ v ‚ase a prostoru, jak by v¤s k t„to vÁÚe vedl
vÊdeck˜ a biblick˜ doslovn˜ pÚÁstup. Veîker„ stvoÚenÁ se odehr¤v¤ vnÊ ‚i bez ‚asu a prostoru. Proto
hovoÚit o ‚ase a mÁstÊ (prostoru) v procesu stvoÚenÁ je Ùpln˜m bl¤znovstvÁm. ¬as a mÁsto se uvedly
v procesu stvoÚenÁ relativnÊ k pozici nejrÛznÊjîÁch nebesk˜ch tÊles a ke vztahÛm jejich obyvatel
mezi sebou navz¤jem.

Pro n¤s, kdo m¤me co ‚init jen s ‚asem, mÁstem a jednotkami a ni‚Ám jin˜m, je obtÁòn„ pochopit,
co to skute‚nÊ znamen¤ stvoÚenÁ bez ‚asu a prostoru. Jak je to moòn„ ?  Nem¤me ò¤dnou
konkr„tnÁ pÚedstavu ‚i srovnatelnou ideu t„to situace. To nejlepîÁ, co mÛòeme v tomto ohledu
udÊlat, je srovn¤nÁ ‚asu, prostoru a jednotek s naîimi vlastnÁmi zkuîenostmi rÛzn˜ch stavÛ a kondic.
Jsme-li Ù‚astni pÚÁjemn˜ch, kr¤sn˜ch, klidn˜ch a îóastn˜ch ud¤lostÁ, ‚as se pro n¤s st¤v¤
bezv˜znamn˜m, a pozdÊji jsme ohromnÊ pÚekvapenÁ, kdyò se dovÁme, kolik ‚asu ubÊhlo.

Opak je tak„ pravdou: Kdyò je nÊkdo unudÊn takÚÁkajÁc k smrti, kaòd¤ minuta se vle‚e jako hodina.
Kdyò nÊkdo ÚÁdÁ vÛz a m¤ nÊco dÛleòit„ho na mysli, spont¤nnÊ vch¤zÁ do hlubok„ho transu. PÚitom
se zd¤, jako by vÛbec neexistovala vzd¤lenost mezi bodem jeho v˜jezdu a mÁstem ur‚enÁ. N¤hle je
tu, aniò by si pamatoval, jak tato cesta probÁhala. Jsme-li vîak na stranÊ druh„ znudÊni, cel˜ v˜let
se n¤m zd¤ velmi dlouh˜ a obtÁòn˜.

Tyto pÚÁklady poskytujÁ pÚibliònou pÚedstavu toho, jak„ je to nÊco dÊlat bez pÚÁtomnosti ‚asu a
prostoru ‚i mÁsta. Sta‚Á si uvÊdomit, òe NejvyîîÁ nenÁ omezen/omezena ò¤dn˜m ‚asem a
prostorem, a tudÁò tvoÚÁ bez ‚asu a prostoru. (Tvar On/Ona poòÁv¤m proto, òe NejvyîîÁ v SobÊ
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obsahuje rovn˜ podÁl vîech principÛ maskulinity a femininity. ä¤dn˜ princip nem¤ pÚednost pÚed
druh˜m, jak je tomu zde u lidÁ na Zemi.)

My ale v lidsk„ Úe‚i nem¤me slov, kter¤ mohou vyj¤dÚit tento stav bez‚asov„, bezprostorov„
kondice, z nÁò NejvyîîÁ tvoÚÁ. NaneîtÊstÁ je n¤î jazyk z jist˜ch dÛleòit˜ch duchovnÁch dÛvodÛ
vybudov¤n z prvkÛ ‚asu a prostoru a pouòÁv¤ slova sv¤zan¤ s ‚asem a prostorem. Proto aó se
snaòÁme popsat a pochopit cokoli, popisujeme a ch¤peme to v pojmech ‚asu a prostoru. Je to
v sou‚asnosti jedin¤ n¤m dostupn¤ Úe‚. Jak uvidÁte pozdÊji, nebyla tato situace vòdycky takov¤.

Takòe jak vÊda, tak i Bible je ve sv˜ch popisech ud¤lostÁ zna‚nÊ omezena typem tohoto jazyka a
jeho schopnostÁ se n¤leòitÊ vyjadÚovat. Nic jin„ho nem¤me nynÁ k dispozici a, abychom byli
pÚesnÁ, nebylo k dispozici nÊkolik poslednÁch milionÛ rokÛ.

Biblick˜ v˜‚et stvoÚenÁ nenÁ popisem fyzick„ho stvoÚenÁ planety ZemÊ v ‚ase a prostoru, je to vÛbec
nÊco zcela jin„ho. Zd¤ se b˜t rozumn˜m, òe Bible jako duchovnÁ kniha, psan¤ pro duchovnÁ
v˜chovu lidÁ, by se mÊla zab˜vat takov˜mi neduchovnÁmi pÚedmÊty, jako je fyzick„ stvoÚenÁ planety
ZemÊ a jejÁch obyvatel ?  Je vÁce pravdÊpodobn„, òe pÚÁbÊh stvoÚenÁ popisuje nÊjak„ duchovnÁ
ud¤losti ‚i procesy, ale je spjat s naîimi lidsk˜mi pojmy ‚asu, mÁsta a hmotn„ existence.

Je-li to pravda, co n¤m tedy Bible Svat¤ ÚÁk¤ ?

Jak bylo pÚed vÁce jak dvÊma sty l„ty zjeveno NejvyîîÁm prostÚednictvÁm velk„ho îv„dsk„ho vÊdce,
filozofa, mystika a teologa Emanuela Swedenborga, je Svat¤ bible ps¤na
v SOUVZTAäNOSTECH, ‚ili v ZªSTUPN◊CH V◊ZNAMECH. Kaòd„ slovo Bible svat„ obsahuje nÊco
‚istÊ duchovnÁho, coò je reprezentov¤no sv˜m doslovn˜m smyslem. Takòe to, co v Bibli ‚tete
v doslovn„m smyslu, je jen zd¤nliv¤ pravda obsahujÁcÁ skute‚nou PRAVDU DUCHOVN«. Uvaòme
napÚÁklad, òe pouòÁv¤me sou‚asn˜ jazyk, kdyò ÚÁk¤me, òe ÅSlunce vych¤zÁé a ÅSlunce Zapad¤é. Kaòd˜
vÁ, òe to nenÁ pravda. Je to jen zd¤nÁ pravdy. Skute‚nou pravdou je to, òe se ZemÊ ot¤‚Á kolem
sv„ osy a obÁh¤ kolem Slunce. Tato situace vytv¤ÚÁ iluzi jakoby se pohybujÁcÁho Slunce, zatÁmco
se ve skute‚nosti pohybuje ZemÊ kolem Slunce. Toto je dobr˜ pÚÁklad toho, co je skute‚n¤
pravda a jejÁ zd¤nÁ. ¬asto nenÁ to, co se zd¤ b˜t pravdou, nutnÊ pravda sama.

Aby se pro Ú¤dn„ pochopenÁ tato situace ilustrovala, kr¤tce si vyloòme prvnÁch pÊt verîÛ kapitoly
prvnÁ Geneze v BiblÁ svat„. To n¤m d¤ pÚedstavu toho, jak by se biblick¤ lÁ‚enÁ mÊla Ú¤dnÊ vykl¤dat.

Verî 1 Geneze: ÅNa po‚¤tku stvoÚil BÛh nebesa a zemi.é ÅNa po‚¤tkué znamen¤ Ådny vÊ‚nostié a
prvnÁ krok, kdy lidsk¤ bytost zapo‚ala proces zmÊny od bytÁ negativnÁ, zlou, nevÊdomou a protivnou,
òijÁcÁ v pozici vzhÛru nohama k tomu, aby se stala pozitivnÁ, dobrou, progresivnÁ a umÁsóujÁcÁ vîe do
spr¤vnÊ nastaven„ pozice. ÅBÛhé v t„to konotaci ozna‚uje P¤na JeòÁîe Krista, Vykupitele, Toho,
Kdo utv¤ÚÁ od po‚etÁ, TvÛrce a StvoÚitele. ÅNebesaé znamenajÁ nitern„ho ‚lovÊka a Niternou mysl
kaòd„ho. (Nebesk„ kr¤lovstvÁ je uvnitÚ.). Slovo Åaé ozna‚uje vnitÚnÁ mysl kaòd„ lidsk„ bytosti, jeò
spojuje nebe a zemi: Nebe ë Nitern¤ mysl, Åaé ë vnitÚnÁ mysl, ‚ili spojenÁ se zemÁ. ÅZemÊé zde
znamen¤ vnÊjîÁho ‚lovÊka ‚i vnÊjîÁ vÊdomou, dennodennÁ mysl, z nÁò lidîtÁ tvorov„ na planetÊ
Zemi odvozujÁ vîe ve sv„m òitÁ. VÁce o tÊchto myslÁch viz dalîÁ kapitolu.

Verî 2: ÅZemÊ nemÊla formu a byla pr¤zdn¤; a temnota byla na tv¤Úi propasti. A duch BoòÁ se
vzn¤îel nad tv¤ÚÁ vod.é

ÅZemÊ nemÊla formué znamen¤, òe lidsk¤ bytost nemÊla pÚed promÊnou nic z pravdy. Ve sv„
vnÊjîÁ mysli nemÊla ò¤dn„ vhodn„ pozn¤nÁ ‚i ch¤p¤nÁ. ÅPust¤é znamen¤, òe v jejÁ vnÊjîÁ mysli
nebylo nic dobr„ho nebo pozitivnÁho. V˜sledkem t„to situace, jeò je nedostatkem jak„koli pravdy a
dobra, je Åtemnotaé. Ta znamenala bl¤hovost, hloupost a nevÊdomost lidÁ o vîech vÊcech, kter„ se
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jich t˜kajÁ, o jejich prav„ esenci a substanci, ohlednÊ Boha, stvoÚenÁ a vÁry v Boha. Takòe se t˜k¤
vîeho duchovnÁho a nebesk„ho a v nejzazîÁm smyslu vîeho, co se vztahuje k ot¤zce, Åk˜m
skute‚nÊ jste a pro‚ jste zdeé a k dalîÁm z¤vaòn˜m ot¤zk¤m.

ÅTv¤Ú propastié znamen¤ vîechny vnÊjîÁ, zevnÁ, neuòite‚n„ ‚innosti negativnÁch lidÁ z pozice vÊdom„
vnÊjîÁ mysli pÚed jejich promÊnou. Pouze tyto vnÊjîÁ, zevnÁ a neuòite‚n„ ‚innosti jsou lidmi
povaòov¤ny za òivot. Z tohoto pojÁm¤nÁ vznikajÁ vîechny druhy nespr¤vn˜ch z¤vÊrÛ a syst„mu povÊr
o tom, k˜m vskutku jste, pro‚ jste zde, co je to òivot a stvoÚenÁ, co je to BÛh, a o vîech dalîÁch
dÛleòit˜ch ot¤zk¤ch.

ÅDuchem BoòÁmé se mÁnÁ milosrdenstvÁ P¤na JeòÁîe Krista, kter„ se Åvzn¤îÁé ‚i pohybuje nad
takov˜mi vÊcmi, jeò jsou uschov¤ny, skryty ‚i uloòeny u kaòd„ho v jeho Nitern„ mysli. Tato ‚¤st
mysli u kaòd„ho se v Bibli Svat„ naz˜v¤ Åzbytkyé ‚i ÅpozÛstaktyé. Zachov¤vajÁ n¤leòit„ pozn¤nÁ toho,
co se skute‚nÊ stalo s lidsk˜m òivotem na planetÊ Zemi, jak òivot vznikl, jak stvoÚenÁ nastalo,
probÊhlo a stalo se. Tato znalost je skryta a nemÛòe vyjÁt na svÊtlo, pokud se ve vîem spol„h¤me
na vnÊjîÁ vÊdomou mysl a vîe odvozujeme z nÁ a z jejÁch m˜tÛ, iluzÁ a zvr¤cenostÁ vych¤zejÁcÁch
z takzvan„ pozice vzhÛru nohama. PrvnÁm krokem pÚi objevov¤nÁ vchodu do naîÁ Nitern„ mysli je
n¤hrada tÊchto m˜tÛ, iluzÁ, perverzÁ ë a pozice vzhÛru nohama ë n¤leòitou a vhodnou znalostÁ
toho, co je skute‚nÊ dobr„, skute‚nÊ pravdiv„, a tudÁò skute‚nÊ re¤ln„. Toto prav„ pozn¤nÁ je
uloòeno v naîich Nitern˜ch myslÁch a naz˜v¤ se Åtv¤ÚÁ vodé.

Verî 3: ÅI Úekl BÛhé znamen¤, òe P¤n JeòÁî Kristus n¤s ve Sv„m milosrdenstvÁ vede z nitra, z naîÁ
Nitern„ mysli, kde je P¤n vòdy pÚÁtomen. Boòsk˜m ÚÁzenÁm jsme pÚivedeni k pozn¤nÁ,
uvÊdomÊnÁ a uzn¤nÁ faktu, òe mnoh„ vÊci, kter„ povaòujeme za pravdiv„, skute‚n„ a dobr„, ve
skute‚nosti pravdiv„, dobr„ a skute‚n„ nejsou. Po‚Án¤me ch¤pat, òe jsou faleîn„, zl„ a
neskute‚n„. Tento v˜znam je zjeven slovy: ÅBudiò svÊtloé. Ve chvÁli, kdy je ÅsvÊtloé, si uvÊdomÁme,
òe jedinÊ P¤n JeòÁî Kristus je skute‚n˜m svÊtlem, pravou realitou, a òe je S¤m a ze Sebe dobrem
a pravdou. Tak„ to znamen¤, òe si poprv„ uvÊdomujeme, òe mnoh„ vÊci naîeho òivota, kter„
povaòujeme za dobr„, fakticky dobr„ nejsou. NamÁsto toho se odvozujÁ ‚i vyvÊrajÁ z naîÁ sebel¤sky
‚i sobectvÁ a z naîÁ l¤sky k zevnÁm, vnÊjîÁm, chvilkov˜m a pomÁjiv˜m vÊcem tohoto svÊta, coò je
nakonec sebezni‚ujÁcÁm a ni‚iv˜m vzhledem k ostatnÁm. Nemohou b˜t proto nijak dobr˜mi a
prospÊîn˜mi. Takòe vidÁme, òe mnoh„ vÊci, kter„ povaòujeme za prav„, nejsou fakticky prav„,
protoòe podporujÁ, ospravedlÏujÁ, omlouvajÁ a zdÛvodÏujÁ naîe nespr¤vn„ l¤sky, n¤î egoismus a
naîe nespr¤vn„ syst„my vÁry. Tak„ n¤s vedou k tomu, abychom lpÊli a byli z¤vislÁ na vnÊjîÁch,
pÚechodn˜ch, do‚asn˜ch, nere¤ln˜ch, iluzornÁch a neuòite‚n˜ch vÊcech, kter„ vl¤dnou naîimi
pozemsk˜mi òivoty. Jakmile m¤me toto vÊdomÁ, Åje v n¤s svÊtloé. Toto svÊtlo umoònÁ, aby dozr¤l
druh˜ krok.

Verî 4: ÅA BÛh vidÊl, òe svÊtlo bylo dobr„, a BÛh oddÊlil svÊtlo od tmy.é

ÅA BÛh vidÊl, òe svÊtlo bylo dobr„é se vztahuje k naîemu uvÊdomÊnÁ a uzn¤nÁ faktu, òe v naîÁ
zevnÁ, vnÊjîÁ vÊdom„ mysli se nenach¤zÁ ò¤dn„ dobro a ò¤dn¤ pravda. Ukazuje se, òe veîker„
dobro a pravda je ÅuvnitÚé, pÚich¤zÁ z naîÁ Nitern„ mysli, od P¤na v naîÁ Nitern„ mysli, obzvl¤îtÊ a
pouze od P¤na v naîÁ Nitern„ mysli. Toto uvÊdomÊnÁ je dobr„, a tudÁò odr¤òÁ fakt, òe poprv„ jasnÊ
vidÁme (m¤me takÚÁkajÁc ÅsvÊtloé), odkud pÚich¤zÁ prav„ dobro a skute‚n¤ pravda. ÅToto jasn„
vidÊnÁé je pÚedevîÁm Ådobremé, kter„ pÚijÁm¤me od NejvyîîÁho, Kdoò sÁdlÁ v naîÁ prav„ Nitern„
mysli. Toto Åjasn„ vidÊnÁé nynÁ umoòÏuje jasn„ rozliîov¤nÁ mezi tÁm, co je dobr„ a pravdiv„, to jest
od NejvyîîÁho, a tÁm, co je zl„ a nepravdiv„, to jest z naîÁ zevnÁ, vnÊjîÁ vÊdom„ mysli, ‚ili z naîeho
vlastnÁho sobeck„ho ega. To je prav˜ v˜znam slov: ÅA BÛh oddÊlil svÊtlo od tmy.é

Verî 5: ÅBÛh nazval svÊtlo dnem a tmu nazval nocÁ. Takòe ve‚er a r¤no bylo prvnÁm dnem.é
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Tato slova ozna‚ujÁ, òe cokoli pÚich¤zÁ od Boha, P¤na JeòÁîe Krista a naîÁ prav„ Nitern„ mysli, lze
srovn¤vat se dnem a dennÁm svÊtlem. A co pÚich¤zÁ z naîeho vlastnÁho sobeck„ho j¤ a jeho
vnÊjîÁ, zevnÁ vÊdom„ mysli, lze pÚirovnat k noci a tmÊ.

ÅVe‚eremé se zde mÁnÁ vîe, co bylo pÚed tÁm, neò jsme si uvÊdomili vîechny tyto pÚedeîle popsan„
z¤leòitosti, neboó to je stav ò¤dn„ho n¤leòit„ho pozn¤nÁ, ch¤p¤nÁ, vÁry ‚i pravdy. V takov„m stavu
jsou vÊci temn„ a matoucÁ. Jsou zastÁnÊny jako v noci.

ÅR¤nemé se v tomto pÚÁpadÊ myslÁ vîe, co n¤sleduje pot„, co si uvÊdomÁme skute‚n˜ch stav vÊcÁ.
Takòe År¤noé znamen¤ b˜t ve svÊtle, to jest zn¤t pravdu a mÁt spr¤vn„, pravdiv„ a n¤leòit„ pozn¤nÁ
toho, jak„ vÊci skute‚nÊ jsou. To je to, co je pravou vÁrou. ÅVe‚eré v obecn„m smyslu ozna‚uje
vîechny vÊci, kter„ jsou naîe vlastnÁ, kter„ jsou v naîem vÊdomÁ a v naîÁ nejniòîÁ nevÊdom„ mysli
a v naîem zevnÁm òivotÊ. ÅR¤noé znamen¤ vîechny vÊci, kter„ jsou P¤na JeòÁîe Krista a z P¤na
JeòÁîe Krista, Kdoò je NejvyîîÁm, JednÁm NedÊliteln˜m Bohem, a z naîÁ Nitern„ mysli. Toto
uvÊdomÊnÁ a uzn¤nÁ je tÁm, co je ozna‚eno ÅprvnÁm dnem stvoÚenÁé. Je to prvnÁ krok naîeho
opÊtovn„ho duchovnÁho probuzenÁ, pozn¤nÁ, naîÁ duchovnÁ restrukturalizace a z¤vÊre‚n„
transformace z bytÁ negativnÁ, zlou a nevÊdomou lidskou bytostÁ (ovl¤danou vnÊjîÁm zevnÁm typem
òivota pln„ho deformacÁ, faleînostÁ a zel i sobectvÁ) do prav˜ch lidsk˜ch bytostÁ. MÛòeme se pak st¤t
vysoce vyvinut˜mi duchovnÁmi bytostmi, kter„ vîe odvozujÁ ze stavu nepodmÁnÊn„ l¤sky a
moudrosti, coò znamen¤ z NejvyîîÁho, NejvyîîÁm, prostÚednictvÁm NejvyîîÁho a s NejvyîîÁm.

Jak z tohoto ilustrativnÁho pÚÁkladu mÛòete vidÊt, tyto vÊci popsan„ v prvnÁ kapitole Svat„ bible se
nijak zvl¤îó nezab˜vajÁ fyzick˜m stvoÚenÁm planety ZemÊ a lidstva v ‚ase a prostoru, ve dnech a
v nocÁch. NamÁsto toho tato kapitola obsahuje sedm progresivnÁch krokÛ a stavÛ promÊn:

1. reformaci
2. regeneraci
3. osvÁcenÁ
4. opÊtovn„ probuzenÁ
5. opÊtovn„ pozn¤nÁ
6. restrukturalizaci
7. transformaci -

- lidsk„ bytosti. Tato lidsk¤ bytost je postupnÊ transformov¤na NejvyîîÁm z Åpr¤zdnoty, nicoty a
temnotyé vnÊjîÁ vÊdom„ mysli (kter¤ je vybudov¤na z m˜tÛ, iluzÁ a pseudopozn¤nÁ) se vîemi jejÁmi
faleîn˜mi, zkreslen˜mi, zl˜mi a negativnÁmi ideami do vysoce vyvinut„ duchovnÁ bytosti (‚ili do
toho, co Swedenborg naz˜val nebesk˜m ‚lovÊkem).

Takto pÚich¤zÁme ke spr¤vn„mu Åobrazu a podobÊé Boha, ‚ili prav„mu nebi v lidsk„ formÊ. Tento
stav nebes v n¤s je stavem l¤sky, moudrosti, dobroty, pravdy a mÁru. Naz˜v¤ se proto sedm˜m
dnem, ve kter˜ BÛh spo‚inul od vîeho, co u‚inil/u‚inila. ÅSpo‚inouté v tomto spoluozna‚enÁ
doslovnÊ neznamen¤ fyzicky nic nedÊlat, jak by doslovn˜ smysl nazna‚oval. SpÁîe se to m¤ vykl¤dat
jako stav neust¤l„ho dÛkladn„ho, hluboce nitern„ho klidu a uspokojenÁ, kter˜ vyvÊr¤
z nepodmÁnÊn„ l¤sky a moudrosti.

Jestliòe by BÛh skute‚nÊ fyzicky odpo‚Ával a nedÊlal nic, veîker„ StvoÚenÁ by zahynulo. Funkce
stvoÚenÁ je Ú¤dnÊ udròov¤na neust¤l˜m, nepÚeruîovan˜m tvoÚiv˜m ÙsilÁm NejvyîîÁho. Sedm˜ den,
‚ili sabat, je stavem osvobozen˜m od konfliktÛ a probl„mÛ. Dodròovat sabat znamen¤ dròet se
stranou konfliktÛ, probl„mÛ, stresÛ, napÊtÁ a veîker„ ostatnÁ negativity. DoslovnÊ to neznamen¤, òe
v jednom zvl¤îtnÁm dni nemusÁte nic dÊlat.
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Existuje vîak dÛleòit˜ duchovnÁ PRINCIP VYVAäOVªN« naîeho dennodennÁho òitÁ. Tento princip
poòaduje, abychom vÊnovali stejnou pozornost odpo‚inku, humoru, z¤bavÊ, hÚe a relaxaci. To
se dÊl¤ za Ù‚elem udròenÁ dobr„ho duchovnÁho, duîevnÁho a fyzick„ho zdravÁ. Takto mÛòeme
b˜t v dobr„ pohodÊ, abychom splnili naîe dÛleòit„ posl¤nÁ a poskytli lepîÁ uòitek ku vîeobecn„mu
prospÊchu, spole‚n„mu blahu a sdÁlenÁ se vîemi.

NynÁ mÛòete vidÊt, jak se cel¤ Svat¤ Bible m¤ pojÁmat, vykl¤dat a ch¤pat. (Existuje pÚesnÊ tÚicet pÊt
knih Star„ho a Nov„ho z¤kona obsahujÁcÁch tento vnitÚnÁ smysl, kter„ se majÁ takto pojÁmat. Zbytek
neobsahuje tento vnitÚnÁ smysl. Aby se poznalo daleko vÁce o t„to z¤leòitosti v Bibli Svat„, odkazuje
se na kapitolu osmn¤ctou v knize ÅRealita, m˜ty a iluzeé. Tak„ je o tom moòno seznat
v Swedenborgov˜ch spisech, obzvl¤îtÊ v jeho Å¬tyÚech doktrÁn¤ché ë DoktrÁnÊ druh„, t˜kajÁcÁ se
Svat„ho pÁsma.)

Je omylem si myslet, òe NejvyîîÁ stvoÚil nejprve fyzick˜ VesmÁr a jeho obyvatele. Naopak, ve sv„
pÛvodnÁ formÊ byl fyzick˜ VesmÁr se sv˜mi obyvateli stvoÚen poslednÁ. (NejvyîîÁ vîak tvoÚenÁ
nov˜ch vÊcÁ nikdy nezastavÁ, stvoÚenÁ je tudÁò neust¤l˜m vÊ‚n˜m procesem.)

HISTORIE LID« NA PLANET∆ ZEMI

NynÁ se vraóme ke skute‚n„ historii ud¤lostÁ, kter„ se odehr¤ly na planetÊ Zemi.

1.  ANDROGYNN« FªZE - ADAM

PÛvodnÁ prvnÁ lidsk„ bytosti se na planetÊ Zemi objevily pÚibliònÊ pÚed 140 miliony rokÛ. PÚed
objevenÁm se lidsk˜ch bytostÁ nastal v˜voj rostlinn˜ch a zvÁÚecÁch òivotnÁch forem, aby se umoònil
rozvoj fyzick˜ch òivotnÁch forem pro òivot nejvÁce vhodn˜ch za podmÁnek, kter„ byly tehdy pro
planetu Zemi specifick„. To znamen¤, òe ani duchovnÊ, duîevnÊ, emo‚nÊ, intelektu¤lnÊ, sexu¤lnÊ
‚i fyzicky lidsk„ bytosti nevznikly z niòîÁch òivotnÁch forem a nevyvinuly se do forem vyîîÁch jako
v˜sledek evolu‚nÁho ÚetÊzce. Z tohoto hlediska jsou teorie Darwinova a jeho n¤sledovnÁkÛ ÙplnÊ
nespr¤vn„. Tito padli do l„‚ky, vychytrale NASTRAäEN√ negativnÁm stavem (jeden z mnoha
ovl¤dacÁch programÛ sil temna ë pozn. zpracovatele).

O t„to pasti budeme za chvÁli hovoÚit. Avîak i tradi‚nÁ v˜klady doslovnÊ verze Svat„ bible t˜kajÁcÁ se
pÚÁbÊhu Adama a Evy, jsou tak„ zcela nespr¤vn„. To platÁ obzvl¤îtÊ tehdy, kdyò se lid„ vedou
k vÁÚe, òe na po‚¤tku stvoÚil BÛh jednu samotnou lidskou bytost, kterou nazval Adamem, a pozdÊji,
jelikoò byl uboh˜ Adam samotou unudÊn k smrti, se BÛh rozhodl d¤t mu pomocnÁka, òenu ë
druhou samotnou lidskou bytost. Takòe tu m¤me dvÊ jednotliv„ osoby, z nichò dle pÚedpokladu
povstalo veîker„ lidstvo. Co tyto z¤leòitosti skute‚nÊ znamenajÁ, kr¤tce probereme v dalîÁ kapitole.

PrvnÁ prav„ lidsk„ bytosti byly P“«M◊M NAD∆LEN«M äIVOTA od NEJVYÜÜ«HO a NejvyîîÁm do
fyzick„ formy JÁm/JÁ za tÁmto Ù‚elem stvoÚen„. Tato forma byla uzpÛsobena dle prototypu, kter˜ se
tehdy na Zemi ustanovil. Byla to nejvÁce vhodn¤ a òivotaschopn¤ forma za podmÁnek tehdy
existujÁcÁch. Tato fyzick¤ forma byla do jist„ mÁry vzd¤lenÊ podobn¤ tehdy existujÁcÁmu opici
podobn„mu tvoru (ale ne opici, jak ji zn¤me dnes). Tato podobnost pak vÊdce mylnÊ vedla k vÁÚe,
òe lidîtÁ tvorov„ se vyvinuli z opic, ve skute‚nosti se ale prvnÁ lid„ na planetÊ Zemi ani fyzicky nijak
nevyvinuli do sv„ sou‚asn„ fyzick„ podoby ze ò¤dn„ zvÁÚecÁ formy.

PrvnÁ lidsk„ bytosti, kter„  se na t„to planetÊ objevily, se neobjevily v dimenzi, kterou zn¤me, ‚i
kter„ jsme si vÊdomi. Byla to odliîn¤ ZemÊ, existujÁcÁ ve zcela odliîn„ a n¤m zcela nezn¤m„
dimenzi. Tato dimenze mÊla ë a po vîechny ‚asy m¤ ë P“«M√ SPOJEN« s veîker˜m StvoÚenÁm,
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kter„ sest¤v¤ z prav„ho duchovnÁho svÊta, prav„ho intermedi¤lnÁho svÊta a prav„ho fyzick„ho
svÊta.

PrvnÁ pÛvodnÁ lidsk„ bytosti byly jen velmi m¤lo podobn„ tomu, jak nynÁ vypad¤me a
fungujeme. NemÊly vÛbec hlasivky. Komunikace mezi prvotnÁmi jedinci byla pÚÁm¤, na Ùrovni
jejich Nitern„ mysli, bez potÚeby mluvit slyîiteln¤ slova. MÁsto toho komunikovali ideami, ‚ist˜m
myîlenÁm, pojmy a obrazy. ZevnÊ vzato, òili v tich„m svÊtÊ. Tak„ rostlinn˜ a zvÁÚecÁ òivot t„ doby
se nijak nepodobal dnes zn¤m„mu rostlinn„mu a zvÁÚecÁmu òivotu. Na Zemi tehdy existovaly jen
pozitivnÁ, kr¤sn„ a mÁrumilovn„ formy òivota.

Fyzick˜ vzhled prvnÁch lidÁ byl zcela odliîn˜ od naîeho. Byli to obÚi ohromn˜ch rozmÊrÛ. Ze
sv˜ch tÊl nevymÊîovali mo‚ a v˜kaly ‚i jak„koli odpady, jak to ‚inÁme my. Cokoli zkonzumovali ve
formÊ potravy a n¤pojÛ, bylo stoprocentnÊ vyuòito ë promÊnÊno v ‚istou fyzickou energii, aniò to
zanechalo jakoukoli stopu po dopadu. Jestliòe doîlo k naduòÁv¤nÁ nÊ‚eho ve formÊ potravy ‚i
n¤poje, v òaludku a jin˜ch oblastech tÊla se to transformovalo do z¤sobnÁ energie. Tato energie
vyzaÚovala obvykle z osoby jako jasn„ svÊtlo nejrÛznÊjîÁch barev, kter„ bylo obvykle doprov¤zeno
kr¤snou srîÁcÁ vÛnÁ.

Od sam„ho po‚¤tku byli prvnÁ lid„ stvoÚeni NejvyîîÁm do plnÊ vyvinut˜ch forem, jako plnÊ
znalÁ dospÊlÁ lid„. Tehdy se nerodily nevÊdom„ dÊti. NovÁ lid„ se objevovali, jak bylo tÚeba, kdyò a
kde bylo potÚeba, z pÚÁm„ho nadÊlenÁ a tvÛr‚Áho ÙsilÁ nejvyîîÁho. Neexistovalo ò¤dn„ fyzick„ rozenÁ
dÊtÁ.

Sexu¤lnÁ styk se nevyòadoval kvÛli rozmnoòov¤nÁ, ale udròoval se v˜hradnÊ kvÛli potÊîenÁ,
vz¤jemn„mu sdÁlenÁ a v˜mÊnÊ vîeho, co kaòd˜ s opa‚n˜mi sexu¤lnÁmi rysy mÊl a pocióoval.
V kaòd„m pÚÁpadÊ byl sexu¤lnÁ styk obzvl¤îtÊ vyuòÁv¤n jako prostÚedek k zÁsk¤nÁ vÊtîÁho
pozn¤nÁ nejvyîîÁho, jin˜ch a sebe sama s jedin˜m Ù‚elem na mysli: Pro vz¤jemn˜ prospÊch,
vîeobecn„ blaho, sdÁlenÁ a uòitek pro vîechny. Tehdy neexistovaly ò¤dn„ negativnÁ, nÁzk„,
sobeck„, vlastnick„, ò¤rliv„, zl„ ‚i jin„ protivn„ myîlenky, pocity ‚i touhy. Tehdy pro nÊ nebyla
znalost ani praxe negativnÁho stavu ani zah¤jiteln¤, ani mysliteln¤. PrvnÁ lid„ byli stvoÚeni
NejvyîîÁm v plnosti duchovnÁho, duîevnÁho a fyzick„ho i vÊdeck„ho pozn¤nÁ, kter„ jim bylo
doposud k dispozici z cel„ho StvoÚenÁ. Tito prvotnÁ lid„ vlastnili veîker„ znalosti a vîechnu
moudrost vîech vesmÁrÛ a veîker„ho ‚lovÊ‚enstva ve StvoÚenÁ NejvyîîÁho. Neexistovala
ò¤dn¤ neznalost ‚i ò¤dn„ nevÊdom„ procesy, stavy a kondice nebo nevÊdom¤ mysl. Vîe
v lidsk„ mysli bylo V∆DOM√, Z“EJM√ A JASN√. ä¤dn„ nemoci, potÁòe, infekce ‚i jak„koli jin„
nepÚÁjemn„, negativnÁ a smrteln„ stavy ‚i podmÁnky tehdy neexistovaly. D„lka pozemsk„ho òivota
prvnÁch lidÁ byla pÚibliònÊ 5 000 let. Kdyò nÊkdo splnil Ù‚el sv„ho bytÁ na t„to planetÊ, prostÊ
zanechal sv„ fyzick„ tÊlo a odeîel do duchovnÁho svÊta, aby pokra‚oval ve sv„m vÊ‚n„m òivotÊ
duchovnÁho rÛstu a pokroku. Neexistovala ò¤dn¤ smrt, jak ji zn¤me ze sou‚asnosti.

Na planetÊ Zemi bylo pÛvodnÊ asi 4 miliony lidÁ sou‚asnÊ nadÊleno òivotem. O tÊchto prvnÁch
‚tyÚech milionech lidÁ se souhrnnÊ zmiÏuje Svat¤ bible jako o ÅAdamovié. Jejich stav a podmÁnky
jsou pops¤ny v biblick˜ch symbolick˜ch pojmech jako AdamÛv òivot v zahradÊ Eden, dÚÁve neò
byla stvoÚena Eva z jeho òebra.

Toto pÛvodnÁ a ryzÁ rozpoloòenÁ ‚lovÊ‚enstva trvalo asi 20 000 let.

2.  FªZE LID« ë ADAM A EVA
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Po tomto obdobÁ za‚ala druh¤ f¤ze historie lidstva na planetÊ Zemi, obdobÁ, kter„ trvalo asi 100
milionÛ let. Tak dlouho to trvalo druh„ ÚadÊ lidÁ, neò doîli do bodu, kdy zapo‚al takzvan˜ ÅPªD
¬LOV∆KAé. Trvalo to asi 30 milionÛ rokÛ pozemsk„ho ‚asu, neò se samotn˜ p¤d plnÊ
uskute‚nil. Nebylo to tedy z¤leòitostÁ jednoho dne ‚i noci, jak by se to jevilo z doslovn„ho smyslu
Svat„ bible, i kdyò mnozÁ lid„ vÊÚÁ, òe to trvalo jen jeden den a noc.

Po t„, co prvnÁ lid„ opustili planetu Zemi a usadila se zde druh¤ generace, tito lid„ pÛvodnÊ
pokra‚ovali ve stejn„m òivotnÁm stylu proòÁvan„m prvnÁmi lidmi. VÊdci t„ doby ovl¤dali vnÊjîÁ
uspoÚ¤d¤nÁ tohoto svÊta. Byli zanepr¤zdnÊni studiem z¤konÛ a souvztaònosti fyzick„ho svÊta
z hlediska smyslov˜ch, fyzick˜ch a tÊlesn˜ch org¤nÛ. PÚÁrodnÁ pozice, jeò jim byla pÚidÊlena ke studiu
hmotn„ho svÊta a fyzick„ho tÊla, byla pozicÁ vnÊjîÁ, pozicÁ pozorov¤nÁ. VÊdci tyto funkce popsali za
Ù‚elem sjednocenÁ a harmonizace pÚÁrodnÁch z¤konÛ se z¤kony a ustanovenÁmi duchovnÁmi,
nitern˜mi. VÊdci t„ d¤vn„ spole‚nosti ovl¤dali udròov¤nÁ neust¤l„ jednoty vîeho materi¤lnÁho a
fyzick„ho s duchem, duîÁ, myslÁ a s duchovnÁm svÊtem, i jeho z¤kony a ustanovenÁmi a
odvozov¤nÁ vîeho z materi¤lnÁho a fyzick„ho svÊta z nich. Tito dÚÁvÊjîÁ vÊdci zajistili, aby
neexistoval ò¤dn˜ v˜skyt nesouladu, disharmonie ‚i oddÊlenosti stavÛ a procesÛ hmotn„ho
svÊta a lidsk„ho fyzick„ho tÊla vzhledem k duchovnÁmu svÊtu, duchovnÁ Nitern„ mysli a
Bohu.

PÚi povaze sv„ pr¤ce museli tito vÊdci pozorovat a popisovat vîe z vnÊjîku, to jest ze stanoviska
hmotn„ho svÊta a fungov¤nÁ fyzick„ho tÊla. Byli tedy ve sv„ pr¤ci omezeni n¤stroji, kter„ totiò
mÊli: Lidsk˜mi smyslov˜mi org¤ny. To je zn¤mo jako bezpe‚n¤ metoda pozorov¤nÁ, pokud se m¤
na mysli fakt, òe smyslov„ org¤ny jsou omezen„, a òe navÁc vznikajÁ z duchovnÁch idejÁ za Ù‚elem
pÚizpÛsobenÁ òivoucÁho ducha ve fyzick„m tÊle a ve fyzick„m VesmÁru. TRAGEDIE za‚Án¤ jen tehdy,
kdyò nÊkdo rozhodne, òe fyzick„ org¤ny jsou NEZªVISL√ na jak˜chkoli duchovnÁch z¤konech,
a òe MAJ« SV”J VLASTN« äIVOT, NESPOJEN◊ ‚i NEZªVISL◊ vzhledem ke komukoli nebo
‚emukoli jin„mu.

VÊdeck¤ zvÁdavost lidsk„ mysli je pÚÁslove‚n¤. Uvaòme, òe druh¤ Úada lidÁ na Zemi mÊla
NEP“EDSTAVITELN√ ZNALOSTI a V∆DU (O JAK√ ANI NESN«ME). Jejich vÊdci mÊli
NESROVNATELN∆ V∆TÜ« TOUHU zkoumat a experimentovat. Jejich ZV«DAVOST byla O
MNOHO V∆TÜ« A ÜIRÜ«, neò je u naîich vÊdcÛ sou‚asn˜ch. DneînÁ vÊdci si NEMOHOU ANI
V NEJBUJN∆JÜ«CH SNECH A P“EDSTAVªCH UV∆DOMIT, co mÊli tito vÊdci a stav jejich vÊdy
tehdy k dispozici.

Proto u nich v jednom ‚asov„m bodÊ jejich historie vyvstala pÚi pozorov¤nÁ a studiu z¤konÛ hmoty
a smyslov˜ch org¤nÛ n¤sledujÁcÁ òivotnÊ z¤vaòn¤, kritick¤ a dÛleòit¤ ot¤zka:

CO BY SE STALO, JESTLIäE BY SE VZNIK äIVOTA MOHL VYSV∆TLIT

TAKZVAN◊MI FYZIKªLN«MI ZªKONY A P“«RODN«MI PROCESY,

ANIä BY SE DO TOHO ZAHRNOVALY JAK√KOLI DUCHOVN« ZªKONY,

DUCHOVN« SV∆T ¬I B”H ë STVO“ITEL  ?

JAK◊ BY BYL äIVOT BEZ JAK√KOLI DUCHOVNOSTI,

NEBO KDYBY SE DUCHOVNOST ODVOZOVALA POUZE Z P“«RODY

NAM«STO ODVOZOVªN« P“«RODY Z DUCHOVNOSTI  ?
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(Poloòit pÚÁrodu na prvnÁ mÁsto, pojÁmat ji jako pÛvodce vîeho a povaòovat duchovnost za kone‚n˜
produkt nez¤visl„ho v˜voje pÚÁrody znamen¤ obr¤tit vîe vzhÛru nohama a mÁt plnÊ zdeformovanou
duchovnost.) Jak se d¤ s takovouto vÊdecky dÛmyslnou a dÛleòitou ot¤zkou experimentovat ? Jak
vÁte, je samozÚejm„, òe jakmile se tato dÛleòit¤ a z¤vaòn¤ ot¤zka poloòÁ, musÁ se zodpovÊdÊt.
Takov¤ je povaha StvoÚenÁ. Aó je na jak„koli Ùrovni stvoÚenÁ ë bez ohledu na to, jak nÁzk¤ ‚i vnÊjîÁ
tato ÙroveÏ je ë u‚inÊn jak˜koli dotaz, MUS« b˜t zodpovÊzen prostÚedky a zpÛsoby, kter„ jsou
pro tuto ÙroveÏ specifick„. A jelikoò tato ot¤zka byla poloòena z vnÊjîÁho stupnÊ fyzick„ho
svÊta, kter˜òto stupeÏ byl tehdy pÚidÊlen planetÊ Zemi, musela b˜t zodpovÊzena v r¤mci
tohoto svÊta, to jest na planetÊ Zemi, n¤stroji, zpÛsoby a prostÚedky, kter„ pro tuto planetu byly
specifick„. TÊmito n¤stroji, prostÚedky a zpÛsoby byly konkr„tnÁ, viditeln„, zkuîenostnÁ, smyslov„,
pocitov„, demonstrativnÁ a ilustrativnÁ pÚÁklady. Na t„to Ùrovni nemohly b˜t jin„ zpÛsoby odpovÊdi
na tuto ot¤zku, aby mohla b˜t srozumiteln¤ a pÚijateln¤. (PÚi sv˜ch obrovsk˜ch vÊdeck˜ch a
schopnostnÁch moònostech tito druzÁ lid„ stejnÊ nedok¤zali odpovÊdÊt na tuto z¤vaònou ot¤zku,
neboó pokud by znali odpovÊÈ, UR¬IT∆ BY SE NEPOUÜT∆LI DO TAK P“«ÜERN√HO
EXPERIMENTU ë TAM LEäELA JEJICH OMEZEN« - pozn. zpracovatele.)

NejvyîîÁ ë StvoÚitel ve sv„m rozpoloòenÁ mimo ‚as a prostor P“EDV«DAL, òe se takov¤ ot¤zka
poloòÁ. Proto vymyslel Velk˜ pl¤n odpovÊdi na tuto ot¤zku, kter¤ by ji zodpovÊdÊla nejvÁce
moòn˜m pÚijateln˜m, Ù‚inn˜m, dostate‚n˜m a pou‚n˜m zpÛsobem. Planetu Zemi proto
NejvyîîÁ stvoÚil s tÁmto zvl¤îtnÁm Ù‚elem v mysli. Planeta ZemÊ se mÊla st¤t pÛdou, na nÁò se
mÊla tato ot¤zka nejen poloòit, ale M∆LA NA N« B◊T EXPLICITN∆ A ZKUÜENOSTN∆
ZODPOV∆ZENA K ‘PLN√ SPOKOJENOSTI VEÜKER√HO STVO“EN«. NejvyîîÁ tak„ P“EDV«DAL,
òe jistÁ lid„ budou ochotni se DOBROVOLN∆ podÁlet na tomto POKUSU. Tito lid„ budou
nejen dobrovolnÁky, ale budou tak„ OCHOTNI VYMAZAT SVOU PAM∆â, aby si tak dokonce
ani nepamatovali, òe se stali za tÁmto Ù‚elem dobrovolnÁky. Tito lid„ tedy tak„ SOUHLASILI
s tÁm, òe si NEBUDOU TOTO VÜE PAMATOVAT, pokud BUDOU na planetÊ Zemi, ‚i pokud
NEBUDE lidstvu d¤no toto NOV√ ZJEVEN«. (Takòe ti ‚ten¤Úi, kteÚÁ ‚tou tyto Ú¤dky, v podstatÊ
kon‚Á s tÁmto pokusem ë pozn. zpracovatele.)

Jakmile vÊdci t„to spole‚nosti poloòili tuto OTªZKU, postoupili k EXPERIMENTOVªN«, aby obdròeli
vhodn„ odpovÊdi. (Jak si vzpomÁn¤te, ot¤zkou bylo: CO BY SE STALO, JESTLIäE BY SE VZNIK
äIVOTA MOHL VYSV∆TLIT TAKZVAN◊MI FYZIKªLN«MI ZªKONY A P“«RODN«MI PROCESY, ANIä
BY SE DO TOHO ZAHRNOVALY JAK√KOLI DUCHOVN« ZªKONY, DUCHOVN« SV∆T ¬I B”H ë
STVO“ITEL ?  JAK◊ BY BYL äIVOT BEZ JAK√KOLI DUCHOVNOSTI,  NEBO KDYBY SE
DUCHOVNOST ODVOZOVALA POUZE Z P“«RODY  NAM«STO ODVOZOVªN« P“«RODY
Z DUCHOVNOSTI ? )

PrvnÁm krokem, kter˜ se pÚi odpovÊdi na tuto ot¤zku mÊl podniknout, byl za‚¤tek pÚiv¤dÊnÁ lidÁ
na tento svÊt prostÚedky ne duchovnÁmi, ale V∆DECK◊MI a takzvanÊ P“«RODN«MI. Jak si
pamatujete, do t„to doby lid„ pÚich¤zeli do tohoto svÊta P“«M◊M NAD∆LEN«M NejvyîîÁho a od
NejvyîîÁho. NejvyîîÁ zformoval vhodn„ fyzick„ tÊlo sloòen„ z elementÛ planety ZemÊ. Do tohoto
tÊla uloòil ducha, kter˜ poch¤zel z Jeho/JejÁho AbsolutnÁho ducha. Po vstupu do tohoto sv„ho
fyzick„ho tÊla duch toto tÊlo oòivÁ, aby se tak mohlo st¤t òiv˜m. TÊlo mÛòe b˜t na òivu jen
z pÚÁtomnosti ducha v nÊm, jako je duch naòivu kvÛli faktu, òe poch¤zÁ z AbsolutnÊ òivoucÁho
ducha NejvyîîÁho. Takto byli stvoÚeni vîichni lid„ po cel„m StvoÚenÁ NejvyîîÁho. Toto je jedin˜
n¤leòit˜, spr¤vn˜, norm¤lnÁ, pÚirozen˜ a zdrav˜ zpÛsob a postup pro stvoÚenÁ a zrozenÁ
jak„hokoli druhu lidÁ. Naz˜v¤ se zpÛsobem DUCHOVN«M. Jak¤koli jin¤ cesta je poruîenÁm
tohoto V∆¬N√HO postupu. Neust¤le se st¤v¤ pozicÁ VZH”RU NOHAMA, kter¤ nevede k ni‚emu
jin„mu, neò k POT«ä«M a k B«D∆, jak òivÊ ukazujÁ dÊjiny sou‚asnÊ existujÁcÁho lidstva na planetÊ
Zemi.
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Kdyby lid„ po pÚÁchodu na tuto Zemi byli s to pokra‚ovat n¤leòitou duchovnÁ cestou, nebyla by
äªDNª MOäNOST a P“«LEäITOST zodpovÊdÊt tuto dÛleòitou, kritickou a òivotnÊ z¤vaònou
ot¤zku zformulovanou v˜îe. Je tomu tak proto, òe cokoli je odvozeno z duchovnÁch prostÚedkÛ, je
vòdy duchovnÁ bez ohledu na zevnÁ formu, kterou pÚijme. Takòe aby se tato ot¤zka n¤leòitÊ
zodpovÊdÊla, bylo nutn„ nutnÊ P“ERUÜIT pÚÁchod lidÁ na tento svÊt duchovnÁmi prostÚedky.

Jak ale prov„st tento sloòit˜ Ùkol ?  MusÁte si pamatovat, òe tito vÊdci mÊli k dispozici OHROMN√
poznatky GENETICK√HO INäEN◊RSTV«, znalosti ZªKON” SOUVZTAäNOSTI a pozn¤nÁ VÜECH
DUCHOVN«CH, MYSTICK◊CH, FYZICK◊CH A JAK◊CHKOLI JIN◊CH UZP”SOBEN«, kter¤
obsahovala TAJEMSTV« TVORBY äIVOTA. VÊdouce, òe lidsk˜ duch (kter˜ poch¤zÁ z AbsolutnÁho
ducha NejvyîîÁho) je pÚÁtomen v kaòd„ jednotliv„ òiv„ buÏce a ve vîech genech lidsk„ho tÊla (z
kter„òto pozice tento duch oòivuje sv„ tÊlo, udròujÁce je naòivu), rozhodli se tehdejîÁ vÊdci
experimentovat s lidsk˜mi muòsk˜mi a òensk˜mi buÏkami. Speci¤lnÁm procesem dvojklonov¤nÁ
zkombinovali jednu muòskou a jednu òenskou buÏku. TÁmto procesem a jin˜mi tajemn˜mi
postupy, kter„ nynÁ nemÛòete zn¤t, utvoÚili òivou lidskou bytost, kter¤ POPRV√ NEBYLA pÚÁm˜m
nadÊlenÁm NejvyîîÁho a od NejvyîîÁho, ale jen nadÊlenÁm NEP“«M◊M. Toto nepÚÁm„ nadÊlenÁ
vych¤zÁ z faktu, òe kaòd¤ òiv¤ buÏka lidsk„ho tÊla obsahuje Åsv„ho duchaé, kter˜ poch¤zÁ
z AbsolutnÁho ducha NejvyîîÁho a v nÊmò je tedy NejvyîîÁ vÊ‚nÊ pÚÁtomen, aby d¤val òivot
Sv„mu stvoÚenÁ.

Takòe lidsk¤ bytost byla utvoÚena ‚istÊ fyzick˜mi, vÊdeck˜mi prostÚedky namÁsto prostÚedkÛ
duchovnÁch. V procesu tohoto experimentov¤nÁ vÊdci uòili pouze ‚istÊ duchovnÁ materi¤l, kter˜
byl pÛvodnÊ stvoÚen NejvyîîÁm. Toto je velmi dÛleòit„ si uvÊdomit, protoòe jinak bychom doîli ke
zkreslen„mu a nespr¤vn„mu z¤vÊru, òe lid„ mohou utvoÚit vÊci sami ze sebe a sebou. Lid„
nemohou nic utvoÚit sami ze sebe a sebou. Jedin˜m zpÛsobem, jak mohou nÊco vÛbec stvoÚit,
je z materi¤lu stvoÚen„ho pÛvodnÊ NejvyîîÁm. NejvyîîÁ dovoluje, aby se tak stalo kvÛli
D”LEäIT√MU ‘¬ELU POZNªN« ODPOV∆DI na tuto v˜îe poloòenou KRITICKOU, äIVOTN∆
ZªVAäNOU A D”LEäITOU OTªZKU. Jelikoò je NejvyîîÁ pÚÁtomen v KAäD√ BUÃCE (v DUCHU
t„to buÏky), zaru‚uje to, òe je u kaòd„ho zachov¤na SVOBODA VOLBY. Proto kaòd˜, kdo se
Ù‚astnÁ tohoto experimentu, a kaòd˜, kdo je pÚi nÊm vytvoÚen, se ho zÙ‚astnÁ a byl v nÊm vytvoÚen
z VLASTN« SVOBODN√ VOLBY. Takov¤ je pÚirozenost NejvyîîÁho, Jedin„ho, kdoò tvoÚÁ pouze
Åveé svobodÊ a nez¤vislosti a ÅkvÛlié svobodÊ a nez¤vislosti. T„ma svobody volby budeme
probÁrat v n¤sledujÁcÁch kapitol¤ch.

Zaznamenan˜ rozdÁl mezi lidmi, kteÚÁ byli stvoÚeni pÚÁm˜m nadÊlenÁm NejvyîîÁho a NejvyîîÁm, a
tÊmi, kdo vstoupili do bytÁ v tomto svÊtÊ prostÚedky fyzick„ho a genetick„ho procesu
biklonov¤nÁ, je ten, òe lid„, kteÚÁ pÚiîli prostÚednictvÁm biklonov¤nÁ, POSTRªDALI D”LEäITOU
DUCHOVN« ZKUÜENOST P“«M√HO NAD∆LEN« NEJVYÜÜ«M. Tu tedy m¤me PO¬ªTEK ÅPªDUé,
¬ILI DUCHOVN«HO ‘PADKU. Prav˜ v˜znam p¤du, ‚ili duchovnÁho Ùpadku spo‚Áv¤ ve faktu, òe
T«MTO PROCESEM ZAHªJILO LIDSTVO NA ZEMI NEBEZPE¬N◊ TREND, KTER◊ VÜE OBRªTIL
VZH”RU NOHAMA. Tento proces je symbolicky pops¤n v Bibli svat„, v knize Geneze, kapitole
druh„, verîÁch osmn¤ct aò dvacet pÊt. BÛh tvoÚÁcÁ Adamovi òenu z jeho òebra znamen¤
vytvoÚenÁ ‚lovÊka smyslov˜mi, fyzick˜mi a pÚÁrodnÁmi prostÚedky, protoòe lidsk„ nejspodnÊjîÁ
òebro souvztaòÁ s VN∆JÜ«M FYZICK◊M SV∆TEM a V∆DECKOU METODOLOGI« a REPREZENTUJE
JE. To, òe to byl BÛh, kdo uspal Adama a provedl tento chirurgick˜ z¤krok, znamen¤, òe BÛh
dovolil, aby se tak stalo kvÛli POU¬EN« a kvÛli tomu, òe byl za tÁm Ù‚elem pouòit Jeho
materi¤l.

Tento akt tak„ znamen¤, òe BÛh je vòdy pÚÁtomen v jak„koli òiv„ buÏce lidsk„ho tÊla a
bezpochyby v lidsk„m duchu a udròov¤nÁ ho naòivu. Je to mÁsto, kde lidsk˜ duch pÚeb˜v¤ za
Ù‚elem oòivov¤nÁ tohoto tÊla a udròov¤nÁ ho naòivu. Cokoli je naòivu, musÁ v sobÊ obsahovat
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jist˜ stupeÏ pÚÁtomnosti NejvyîîÁho, protoòe jedinÊ NejvyîîÁ je skute‚nÊ vÊ‚nÊ naòivu,
jsa/jsouc naòivu v SobÊ a Sebou. Vîe ostatnÁ je naòivu jedinÊ z NÊho/NÁ.

Toto je jednÁm dÛvodem, pro‚ se v Bibli ÚÁk¤, òe BÛh stvoÚil Evu z Adamova òebra. Znamen¤ to
BoòÁ dovolenÁ lidem, aby tak ‚inili. VyjmutÁ Adamova òebra tak„ znamen¤, òe lid„ budou od
NYN∆JÜKA tvoÚeni na t„to planetÊ NE pÚÁm˜m nadÊlenÁm NejvyîîÁho, ale radÊji fyzick˜mi
prostÚedky. To, òe Adam byl uvròen do hlubok„ho sp¤nku, znamen¤, òe vÊdci t„ doby ZTRATILI
svou DUCHOVN« PERSPEKTIVU. Sch¤zelo jim UV∆DOM∆N« OHROMN√HO NEBEZPE¬«, do
kter„ho uvrhli VEÜKEROU BUDOUCNOST LIDSTVA na planetÊ Zemi.

3.  FªZE LID« ë PRVN« KROK AKTIVACE NEGATIVN«HO STAVU

V jednom okamòiku historie tohoto lidstva opustili vîichni lid„ stvoÚenÁ pÛvodnÊ pÚÁm˜m
nadÊlenÁm NejvyîîÁho planetu Zemi. Do bytÁ vstoupila nov¤ generace lidÁ. Tito lid„ byli uvedeni
do tohoto svÊta cele prostÚednictvÁm speci¤lnÁho typu biklonov¤nÁ. V procesu rozvoje t„to nov„
generace se st¤vali jejÁ ‚lenov„ M√N∆ a M√N∆ duchovnÁmi; to byl NEVYHNUTELN◊ n¤sledek,
neboó postr¤dali z¤vaònou zkuîenost pÚÁm„ho nadÊlenÁ NejvyîîÁm. NamÁsto toho se tito lid„
st¤vali st¤le vÁce smyslov˜mi, tÊlesn˜mi a materialistick˜mi, postupnÊ se obracejÁcÁmi st¤le
vÁce zevnÊ k pÚÁrodÊ, pry‚ od sv„ Nitern„ mysli a od NejvyîîÁho ve sv„ Nitern„ mysli.
Nedostatek zkuîenosti pÚÁm„ho nadÊlenÁ òivota od NejvyîîÁho postupnÊ zah¤jil PROCES
NEZNALOSTI A NEV∆DOM◊CH PROCES”, coò nakonec vedlo k ustanovenÁ NEGATIVN«HO
STAVU. Nem¤te-li takovou zkuîenost, pak ji ani nezn¤te, ani si ji vÊdomÊ neuvÊdomujete. Takto
dos¤hly neznalost a nevÊdom„ procesy sv„ plodnosti. Takto bylo UMOäN∆NO negativnÁmu
stavu, aby se AKTIVOVAL a Z«SKAL VLªDU, jak je to nynÁ viditeln„ na planetÊ Zemi.

Nebezpe‚Á t„to situace bylo v tom, òe tito lid„ postupnÊ ZTRªCELI ZªJEM o Boha, o
duchovnost a duchovnÁ hodnoty. Z¤roveÏ st¤le vlastnili OHROMN√ POZNATKY, dokonce V«CE
jich, protoòe v prÛbÊhu milionÛ let od prvnÁho objevenÁ se lidÁ na t„to planetÊ byly nashrom¤òdÊny
dalîÁ poznatky. NaneîtÊstÁ je ZA¬ALI VYUä«VAT ZA NEDUCHOVN«MI ‘¬ELY.

4.  FªZE LID« ë AKTIVACE NEGATIVN«HO STAVU

Jak v tomto zvl¤îtnÁm procesu biklonov¤nÁ generace n¤sledovala za generacÁ, do jsoucna a bytÁ
vstoupila generace nov¤, kter¤ VYVINULA NENªVIST KE VÜEMU DUCHOVN«MI A KE VÜEMU,
CO P“ICHªZ« OD NEJVYÜÜ«HO. Tato nen¤vist byla zkombinov¤na se z¤vistÁ a divokou chtivou
touhou zni‚it vîe duchovnÁ, vyhnat Boha ë nejvyîîÁho ze StvoÚenÁ a ovl¤dnout StvoÚenÁ se
z¤mÊrem u‚init ze sebe bohy a bezkonkuren‚nÁ vl¤dce vîeho, co existuje.

Aby to udÊlali, potÚebovali D”KAZ, òe nikdo nepotÚebuje NejvyîîÁho k ni‚emu, a òe NejvyîîÁ
nenÁ StvoÚitelem, ale òe äIVOT SP«ÜE VZNIKL Z P“«RODY A HMOTY bez jak„koli Boòsk„
pÚÁtomnosti ‚i snahy, neboó prvotnÁ hmota vòdy vÊ‚nÊ existovala bez konce a za‚¤tku.

Jak byste postupovali pÚi dÛkazu, òe lidsk„ bytosti nejsou stvoÚeny duchovnÁmi prostÚedky od
NejvyîîÁho, ale jsou jen pÚirozen˜m procesem evoluce od mrtv˜ch elementÛ hmoty
k jednoduch˜m buÏk¤m am„b a pozdÊji se st¤vajÁ niòîÁmi òivo‚ichy, postupnÊ se vyvÁjejÁcÁmi do
lidsk˜ch tvorÛ ?  Jin˜mi slovy: Jak byste dok¤zali, òe z ni‚eho poch¤zÁ nÊco ?  ¬ili, òe òivot vznik¤
z neòiv„ hmoty. Dok¤zat to znamen¤ dok¤zat, òe nenÁ ò¤dn˜ BÛh ë StvoÚitel nebo duchovnÁ
princip. Znamen¤ to, òe lid„ ve sv„ pÚedstavivosti stvoÚili Boha ke sv„ podobÊ a sv„mu obrazu, a



TAJEMSTVÍ PSEUDOTVŮRCŮ                                                                      www.andele-svetla.cz63

òe tito lid„ vytv¤ÚejÁ vîechny druhy duchovnÁch z¤konÛ, aby dos¤hli sv„ho. TÁm, òe toto prok¤òete,
mÛòete nynÁ skute‚nÊ NASTOLIT POZICI VZH”RU NOHAMA, kterou prohl¤sÁte za pozici spr¤vnou.

Uveden¤ generace, kter¤ se snaòila dos¤hnout t„to vÊci, experimentovala s mnoh˜mi moònostmi,
neò vynalezla velkolep˜ pl¤n. JejÁ vÊdci pak VYNALEZLI UMN◊ A VYCHYTRAL◊ V∆DECK◊
PODVOD, kter˜m zajistili veîker„ dÛkazy mimo jak˜koli stÁn pochybnostÁ, takòe budoucÁ vÊdci
NEBUDOU mÁt na vybranou neò uvÊÚit, òe to, co vidÁ sv˜m vÊdeck˜m pohledem, je vÊdeck˜m
faktem.

Tato generace i to, co vykonala, a co se dÊlo pak, to vîe je pops¤no v Bibli Svat„ v kapitole tÚetÁ
knihy Geneze p¤dem Adama a Evy.

Kdyò vÊdci t„to generace pozorovali zvÁÚecÁ òivot, povîimli si zpÛsobu, jak˜m se odehr¤valo
rozmnoòov¤nÁ vysoce vyvinut˜ch savcÛ. Rozmnoòov¤nÁ se dÊlo otÊhotnÊnÁm samice samcem
prostÚednictvÁm kopulace a proniknutÁm penisu do sami‚Á vagÁny a uloòenÁm sam‚Áho semene do
nÁ. ZvÁÚecÁ plod se vyvinul v mateÚsk„m lÛnÊ a po sv„m narozenÁ byl ve sv„m pÚeòitÁ bezmocnÊ
z¤visl˜ na rodi‚Ách.

Takòe prvnÁ ideou, kter¤ vÊdce napadla, bylo, òe by je proto, aby u‚inili lidi z¤visl˜mi na
zevnÊjînostech, ‚ili na zevnÁch pÚÁrodnÁch z¤konech, museli pÚebudovat tak, aby se chovali pÚesnÊ
jako zvÁÚata. Tento postup by pak vÊdcÛm dovolil fabrikovat typ lidÁ, kteÚÁ by mÊli sklon pohlÁòet vnÊ,
zevnÊ, do pÚÁrody a na pÚÁrodnÁ z¤kony, namÁsto pohlÁòenÁ dovnitÚ, do Nitern„ mysli, na NejvyîîÁho a
na Jeho/JejÁ duchovnÁ z¤kony. VÊdci navÁc nemÊli r¤di proces biklonov¤nÁ, protoòe st¤le obsahoval
pÚÁliî mnoho duchovnosti. (TÁmto postupem se duchovnost pÚÁliî nesniòuje, ale zachov¤v¤ ë
pozn¤mka zpracovatele.) Dvojklonov¤nÁ nemohlo produkovat poòadovan˜ rozsah neznalosti a
nevÊdom˜ch procesÛ. S nevÊdomostÁ a nevÊdom˜mi procesy chtÊli vÊdci nastolit vl¤du a
panov¤nÁ negativnÁho stavu. NegativnÁ stav je stavem pohlÁòenÁ vnÊ, zevnÊ k pÚÁrodÊ, namÁsto
pohlÁòenÁ dovnitÚ, do Nitern„ mysli a k NejvyîîÁmu. V okamòiku, kdy tato dÚÁvÊjîÁ generace
vymyslela tento pl¤n a rozhodla se pokra‚ovat v jeho realizaci, nastalo ohromn„ zpustoîenÁ. To
vytvoÚilo vÁr v duchovnÁm, intermedi¤lnÁm a fyzick„m vesmÁru a osnovÊ ‚asu a prostoru. Tato
katastrofick¤ ud¤lost je vyvrhla z dimenze prav„ho StvoÚenÁ, ve kter„ doposud byli. V biblick˜ch
pojmech byli VYHNªNI ze zahrady Eden, coò znamen¤ z prav„ho StvoÚenÁ.

Kdyò byla tato dÚÁvÊjîÁ generace vyhozena, spadla ze skute‚n„ planety ZemÊ do takzvan„ zÌny
vymÁstÊnÁ, do dimenze, kter¤ existovala soubÊònÊ s prav˜m StvoÚenÁm. Opakuje se, òe tato dÚÁvÊjîÁ
generace vypadla ze skute‚n„ planety ZemÊ do jejÁ zÌny vymÁstÊnÁ, neboli do antivesmÁru, kde
jim bylo umoònÊno pokra‚ovat ve sv˜ch experimentech. NaneîtÊstÁ byli s to vzÁt se sebou
vîechny znalosti, kter„ mÊli. K tomu si tak„ pÚinesli vzorky vîech existujÁcÁch òivo‚ichÛ a rostlin
z jejich pÛvodnÁ planety ZemÊ. (Na podrobnosti o zÌnÊ vymÁstÊnÁ bych v¤s r¤d odk¤zal na
Å¬tvero pojetÁ duchovnÁ struktury stvoÚenÁé a tak„ na kapitolu ‚trn¤ct knihy ÅRealita, m˜ty a iluzeé.)

Do tohoto bodu byla zÌna vymÁstÊnÁ NEOBYDLENA. Takòe majÁc vîechny poznatky, prostÚedky a
souvztaònosti zachovan„ a k dispozici, mohla dÚÁvÊjîÁ generace svobodnÊ pokro‚it vpÚed ve sv˜ch
pl¤nech. Jak se pr¤vÊ uvedlo v˜îe, pÚinesli si vîechny zvÁÚecÁ buÏky, vzorky a geny ze skute‚n„
planety ZemÊ. Pak se tedy rozhodli vyuòÁt tyto geny, aby zfabrikovali pseudo‚lovÊka, kter˜ by
byl od nich zcela odliîn˜ a nepodobn¤ vîemu doposud stvoÚen„mu pÚÁm˜m nadÊlenÁm od
NejvyîîÁho a NejvyîîÁm. Tu se vÊdci rozhodli vyuòÁt zvÁÚecÁ geny pÚi produkci nov˜ch tvorÛ, kter„
nazvali Å‚lovÊkemé. PotÚebovali ZV«“EC« NEZNALOST a NEDOSTATEK V∆DOM√HO
SEBEUV∆DOM∆N«. To by jim dovolilo tohoto ‚lovÊka ë tvora ‘PLN∆ “«DIT. OVLªDªN« by bylo
nastoleno prostÚednictvÁm vnÊjîÁch prostÚedkÛ a prostÚednictvÁm z¤vislosti tohoto
pseudo‚lovÊka na zevnÁch ‚initelÁch, na pÚÁrodnÁch z¤konech a na vnÊjîÁ mysli spÁîe, neò na
faktorech nitern˜ch, na duchovnÁch z¤konech, na Nitern„ mysli a na NejvyîîÁm, jak je tomu u
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‚lovÊka duchovnÁho. PÚesto tito vÊdci tak„ potÚebovali zachovat jist˜ stupeÏ podobnosti pÛvodnÁm
lidem, aby tito novÊ zfabrikovanÁ lid„ byli s to se nau‚it tomu, ‚emu je tito vÊdci chtÊli nau‚it. Proto
po nÊkolika milionech rokÛ experimentov¤nÁ vÊdci USP∆LI pÚi FABRIKACI PSEUDO¬LOV∆KA,
kter˜ obsahoval 95 % genÛ a v˜bavy ZV«“EC«HO òivota. N¤sledkem toho Z”STALO jen 5 %
genÛ a v˜bavy z PRAV◊CH LID«. TÊchto 5 %  vîak bylo dostate‚n˜ch k tomu, aby se v tÊchto
novÊ zfabrikovan˜ch lidech udròela schopnost vytvoÚit si POJEM SEBE SAM√HO,
ROZUMOVOST A VYÜÜ« FORMY POZNªVªN«.

V procesu manipulace prostÚednictvÁm genetick„ v˜bavy pÚi fabrikaci pseudo‚lovÊka tehdy òijÁcÁ
vÊdci potla‚ili nebo geneticky odstranili veîker„ pozn¤nÁ ‚ehokoli duchovnÁho; jak„koli
potÚeby vch¤zet do nitra; jak„koli pozn¤nÁ Nitern„ mysli a duchovnosti a NejvyîîÁho. KromÊ
toho byly potla‚eny mnoh„ dalîÁ vÊci, kter˜m se tÊîili pÛvodnÁ lid„. U‚inili pseudolidi zcela
z¤visl˜mi na vnÊjîÁch, zevnÁch pÚÁrodnÁch z¤konech a jejich vÊdom„ mysli. Tento ‚in
zablokoval jak˜koli vÊdom˜ pÚÁstup k 5 % prav˜ch lidsk˜ch a Boòsk˜ch kvalit, kter„ vÊdci
potÚebovali zachovat, aby dos¤hli sv„ho cÁle.

Protoòe vîechny tyto jevy zfabrikovali vÊd¤toÚi t„ doby, jsou tudÁò zv¤ni ÅPSEUDOTV”RCIé.

Aby d¤le prok¤zali, òe se tito novÊ zfabrikovanÁ lidîtÁ tvorov„ vyvinuli ze zvÁÚat, a ne z pÚÁm„ho
nadÊlenÁ NejvyîîÁm a NejvyîîÁho, zfabrikovali pseudotvÛrci takt„ò karikaturu tohoto novÊ
vytvoÚen„ho ‚lovÊka, kterou nazvali OPIC«. Tuto opici umÁstili do blÁzkosti novÊ zfabrikovan˜ch
lidÁ, aby tak budoucÁ vÊdci mÊli jen m¤lo na v˜bÊr neò usoudit, òe LIDSK√ BYTOSTI SE
VYVINULY Z OPIC. Tento druh z¤vÊru je snadn„ u‚init kvÛli faktu, òe fyzick¤ tÊla novÊ
zfabrikovan˜ch lidÁ, opic a jin˜ch tvorÛ ë savcÛ byla funk‚nÊ t„mÊÚ totoòn¤, aniò by mezi nimi byly
nÊjak„ pÚÁliîn„ rozdÁly. NejvÁce manipulacÁ bylo provedeno na lidsk˜ch òen¤ch, umoòÏujÁcÁch òenÊ
po‚Át dÁtÊ ve sv„ dÊloze a porodit ml¤dÊ pÚesnÊ stejn˜m zpÛsobem, jako to dÊlajÁ zvÁÚata ë savci.
Takòe fyzick„ narozenÁ lidsk„ho dÁtÊte je zvÁÚecÁ proces, zfabrikovan˜ pseudotvÛrci, aby se
z lidsk„ho òivota odstranilo cokoli duchovnÁho a Boòsk„ho. Sou‚asnÁ vÊdci samozÚejmÊ plnÊ
naletÊli tomuto ohromn„mu vÊdeck„mu podvodu zfabrikovan„mu pseudotvÛrci (nezapomeÏte,
òe v sou‚asnosti probÁh¤ ovl¤d¤nÁ i vÊdcÛ, jak individu¤lnÊ, tak zaveden˜mi ovl¤dacÁmi programy
ë pozn. zpracovatele). Tento podvod pÚiv¤dÁ modernÁ vÊdce k z¤vÊru, òe òivot vznikl z pÚÁrody a
hmoty, a ne z NejvyîîÁho a duchovnÁch principÛ (jednÁm z tÊchto ovl¤dacÁch programÛ je i kniha
p. Pacnera ÅHled¤me kosmick„ civilizaceé ze 70. Let, kde prezentuje aktivity nÊkter˜ch vÊdcÛ i
v oblasti vzniku òivota ë z hmoty, po pÚe‚tenÁ knihy mi mnoho vÊcÁ vnitÚnÊ nesedÊlo ë pozn.
zpracovatele).

Napadlo v¤s nÊkdy, pro‚ by BÛh ë StvoÚitel naÚizoval dÁtk¤m izraelsk˜m dodròovat jist„ ritu¤ly
ohlednÊ sexu¤lnÁho styku a rozenÁ dÊtÁ v‚etnÊ tohoto druhu zvÁÚecÁch prostÚedkÛ ?  PÚe‚tÊte si
kapitolu dvan¤ct Knihy Leviticus (tÚetÁ knihy MojòÁîovy) v Bibli Svat„. Po narozenÁ dÁtÊte po zpÛsobu
zvÁÚat ‚i po kaòd„m menstrua‚nÁm obdobÁ bylo òenÊ naÚÁzeno pÚistoupit pÚed knÊze, aby posvÊtil
z¤palnou obÊó a obÊó za hÚÁch kvÛli jejÁmu usmÁÚenÁ. N¤sledkem toho jÁ byly jejÁ hÚÁchy zrozenÁ dÁtÊte
a menstruace odpuîtÊny. äena se musela o‚iîóovat tÚicet dnÛ po narozenÁ muòsk„ho potomka.
Narodilo-li se jÁ dÁv‚Á pokolenÁ, musela se matka o‚iîóovat îedes¤t dnÁ.

Pro‚ tomu tak bylo ?  Jestliòe BÛh byl prav˜m a pÚÁm˜m pÛvodcem sou‚asnÊ existujÁcÁch lidÁ na
t„to planetÊ a zpÛsobu, jak˜m se rodÁ dÊti, pro‚ by se nÊco tak Boòsk„ho, jako je narozenÁ dÁtÊte,
povaòovalo za hÚÁch ? Nebo pro‚ by muò, kter˜ mÊl v˜ron sv„ho semene ë je-li to tak pÚirozen˜,
norm¤lnÁ a Ú¤dn˜ proces ë musel um˜t cel„ sv„ tÊlo a byl ne‚ist˜ aò do ve‚era ? (Levicitus, kapitola
patn¤ct¤, verî îestn¤ct a na jin˜ch mÁstech v Bibli.)

Prav˜ dÛvod, pro‚ jsou tyto ritu¤ly NejvyîîÁm naÚÁzeny, byl ten, aby se do naîÁ pozornosti dostal fakt,
òe sou‚asn„ lidsk„ tvory na planetÊ Zemi a zpÛsob, jak˜m se rodÁ dÊti na tento svÊt a jak˜m se
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muò a òena milujÁ navz¤jem, pÛvodnÊ nevytvoÚil/nevytvoÚila NejvyîîÁ. NamÁsto toho jsou lid„
dneînÁch dnÛ kone‚n˜m produktem a v˜sledkem genetick˜ch, magick˜ch, souvztaònostnÁch
a jin˜ch tajemn˜ch manipulacÁ pseudotvÛrcÛ. Toto jim bylo dovoleno u‚init, aby se na òiv˜ch
pÚÁkladech ilustrovala odpovÊÈ na pÚedtÁm uvedenou, òivotnÊ z¤vaònou, kritickou a dÛleòitou
ot¤zku. NavÁc dÛvod, pro‚ se òena musela o‚iîóovat dvojn¤sobnÊ, kdyò se jÁ narodil dÁv‚Á potomek,
byl ten, òe nejvÁce zmÊn, pozmÊnÊnÁ a genetick˜ch manipulacÁ bylo u‚inÊno na òen¤ch. D¤le pak
proto, òe sexu¤lnÁ styk nebyl pÛvodnÊ zam˜îlen kvÛli rozmnoòov¤nÁ; v procesu tohoto sexu¤lnÁho
styku nedoch¤zelo k ò¤dn„mu v˜ronu semene, a tudÁò v procesu milov¤nÁ nebyly pÚÁtomny ò¤dn„
vnÊjîÁ fyzick„ zpÛsoby a prostÚedky. Toto je jednÁm z dÛvodÛ, pro‚ pÚi tomto nov„m uspoÚ¤d¤nÁ
(zfabrikovan„m pseudotvÛrci) souvztaòÁ v˜ron semene s tÊmito hÚÁîn˜mi vnÊjîÁmi zpÛsoby a
prostÚedky òivota, kter˜ lidem nepÚin¤îÁ nic jin„ho, neò potÁòe.

Jak tedy z t„to sou‚asn„ situace mÛòete vidÊt, sou‚asnÊ existujÁcÁ lidîtÁ tvorov„ na planetÊ Zemi
nejsou prav˜mi, pÛvodnÁmi a ryzÁmi lidmi, stvoÚen˜mi NejvyîîÁm. Jsme v˜sledkem vychytral„ho a
umnÊ vytvoÚen„ho pl¤nu a genetick˜ch, magick˜ch, souvztaònostnÁch a jin˜ch tajemn˜ch
typÛ manipulacÁ pseudotvÛrcÛ. Jak se uvedlo v˜îe, tito tak u‚inili za Ù‚elem zni‚enÁ vîeho
duchovnÁho a Boòsk„ho v n¤s. Takt„ò to u‚inili za Ù‚elem aktivace a panov¤nÁ negativnÁho
stavu ë v protikladu a v odliînosti od ‚ehokoli pozitivnÁho a dobr„ho, co pÚich¤zÁ od NejvyîîÁho.

5.  FªZE LID« ë PLNª AKTIVACE NEGATIVN«HO STAVU

Jakmile tohoto pseudotvÛrci dos¤hli, vstoupil negativnÁ stav do pln„ho òivota. N¤slednÊ byl
uveden do pln„ dominance po cel„ zÌnÊ vymÁstÊnÁ a v pÚÁrodnÁ formÊ t„to planety ZemÊ (v
t„to zvl¤îtnÁ dimenzi, ve kter„ òijeme).

DalîÁm dÛleòit˜m krokem, na kter˜ se pseudotvÛrci nutnÊ podjali, byla likvidace jak˜chkoli stop
jejich existence v pÚÁrodnÁm stupni planety ZemÊ a jejÁ zÌny vymÁstÊnÁ. Byla provedena tak, aby
se k nim a k jejich vÊdeck„mu podvodu nemohla v„st ò¤dn¤ spojnice ‚i spojenÁ. Jejich ohromn¤
znalost univerz¤lnÁch z¤konÛ a jejich duchovnÁch souvztaònostÁ jim umoònila CESTOVAT ZP∆T
V ¬ASE dokonce pÚed obdobÁ, neò fyzick¤ ZemÊ vstoupila do jsoucna a bytÁ. PseudotvÛrci se
takto usadili v zÌnÊ vymÁstÊnÁ duchovnÁho svÊta. Nastolili a vyvinuli zde zcela odliîn˜ styl a
zpÛsob òivota. Tento òivotnÁ styl byl opakem vîeho pozitivnÁho, Boòsk„ho a dobr„ho. Byl a je
ovl¤d¤n zcela vîemi typy zla, nepravd, deformacÁ a zkaòenostÁ pÛvodnÁch stavÛ a procesÛ StvoÚenÁ.
Tato zla a tyto nepravdy atd. jsou jimi NEUSTªLE NOV∆ VYTVª“ENY. Stav a rozpoloòenÁ, kter„
ustanovili na t„to rovinÊ, soubÊòn„ s duchovnÁm svÊtem, mÁstem ‚i stavem, se naz˜v¤ PEKLEM
(PEKLY). S nÁm soubÊòn˜ svÊt dobra a pravdy ‚i pozitivnÁho stavu se naz˜v¤ NEBEM (NEBESY).
Takòe negativnÁ stav je svou povahou PRAV◊M PEKLEM, zatÁmco pozitivnÁ stav je ve sv„ povaze
PRAV◊M NEBEM.

Jakmile se pseudotvÛrci pevnÊ usadili ve sv˜ch peklech, zfabrikovali zde vîechny druhy tvorÛ,
d„monÛ, satanÛ, È¤blÛ a podobn˜ch monstrÌznÁch kreatur. Zah¤jili takt„ò lÁtou duchovnÁ v¤lku
proti veîker„mu StvoÚenÁ NejvyîîÁho za Ù‚elem pÚevzetÁ a ustanovenÁ sv„ BEZKONKUREN¬N«
VLªDY A PANSTV« nad veîker˜m StvoÚenÁm.

ZALOäEN«M PEKEL pseudotvÛrci SKON¬ILY P”VODN« D∆JINY PRAV√HO LIDSTVA na planetÊ
Zemi. Od t„ chvÁle za‚ala NOVª √RA PSEUDOLIDSTVA (s pseudolidmi) s dÊjinami neust¤l˜ch
krveprolitÁ, neust¤l„ nen¤visti a vîech druhÛ negativity.

V procesu cestov¤nÁ pseudotvÛrcÛ zpÊt v ‚ase, tÁm procesem samotn˜m, smazali jak„koli
stopy toho, òe kdy BYLI na Zemi. (Kamufl¤ò je nejpropracovanÊjîÁ oblastÁ Sil temna ë pozn.
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zpracovatele.) UdÊlat to bylo pro nÊ nutn„, aby zabr¤nili budoucÁm vÊdcÛm objevit jak˜koli
moòn˜ NªZNAK toho, co se SKUTE¬N∆ stalo. Jestliòe by takov˜ n¤znak ‚i dÛkaz byl nÊkdy
nalezen, lid„ by si pak mohli uvÊdomit skute‚n˜ stav vÊcÁ a ZAJIST√ BY N∆CO PROTI N∆MU
UD∆LALI. To bylo to poslednÁ, co by si pseudotvÛrci kdy pÚ¤li, aby se stalo (tady si mÛòe ‚ten¤Ú
udÊlat vlastnÁ test toho, jak dalece je ovladateln˜ Silami temna, jakmile bude Ü«“IT TYTO
KL«¬OV√ INFORMACE, co se t˜‚e mne, situace je jasn¤ ë to je odpovÊÈ tÊm pseudokontakt„rÛm,
kteÚÁ mÊ dosud pomlouvali, a upozornÊnÁ na jejich vlastnÁ polohu za Ù‚elem pomoci jim. Tyto texty
mÛòete opÊt povaòovat za vhodn„ Ålakmusov„ papÁrkyé pro ur‚enÁ moment¤lnÁho vibra‚nÁho
stavu (stavu ovladatelnosti) jak„koli lidsk„ bytosti ë pozn. zpracovatele).

M¤te-li z¤jem poznat vÁce o tÊchto ud¤lostech, radÁ se v¤m obezn¤mit se s knihami tohoto autora:
ÅZ¤klady lidsk„ duchovnostié, ÅPoselstvÁ z nitraé, Å¬tvero pojetÁ duchovnÁ struktury stvoÚenÁé a
ÅRealita, m˜ty a iluzeé. Vîechny se zab˜vajÁ tÊmito z¤leòitostmi daleko hloubÊji a do vÊtîÁch
podrobnostÁ.

PseudostvoÚenÁ sou‚asnÊ existujÁcÁch lidÁ na t„to planetÊ se ud¤lo pÚed 4 miliony let. Za‚¤tek
takzvan„ho Åp¤dué nastal pÚibliònÊ pÚed 30 miliony rokÛ. V procesu cestov¤nÁ zpÊt v ‚ase
pseudotvÛrci zpÛsobili ohromn¤ kataklyzmata a katastrofy a zmatky v osnovÊ fyzick„ho
VesmÁru. Ty majÁ v sou‚asnosti st¤le dozvuky. N¤sledkem tÊchto pozdviòenÁ se pÛvodnÊ jeden
pozemsk˜ kontinent rozîtÊpil na nÊkolik kontinentÛ. T„ò se odehr¤ly i mnoh„ jin„ vÊci t„to
katastrofick„ povahy, popsan„ v Bibli jako Åpotopaé.

VÊdci povaòujÁ tyto a podobn„ ud¤losti za pÚÁrodnÁ katastrofy. Jak ale mÛòete vidÊt, byly pe‚livÊ
napl¤nov¤ny pseudotvÛrci, kteÚÁ mÊli pln„ znalosti toho, jak vytvoÚit tyto zni‚ujÁcÁ ud¤losti. U‚inili je
za tÁm Ù‚elem, aby mÊli ‘PLN∆ pod kontrolou vîechny BUDOUC« UDªLOSTI, kter„ by nastaly
na planetÊ Zemi. Takto zÁskali vl¤du nad lidmi, kter„ umÁstili pohromadÊ s opicemi a jin˜mi zvÁÚaty.

Jako souvztaònosti a reprezentace tÊchto negativnÁch, zl˜ch a odporn˜ch myîlenek, pocitÛ a vjemÛ,
vykazovan˜ch pseudotvÛrci, zfabrikovali v peklech rozmanit„ souvztaònosti, kter„ byly
uvÊdomÊle promÁtnuty do dimenze naîÁ planety. Tyto protivn„ afekce se zde obvykle jevÁ
v konkr„tnÁ formÊ vîech druhÛ negativnÁch, jedovat˜ch a nebezpe‚n˜ch rostlin a zvÁÚat, ryb, pt¤kÛ,
hmyzu, bakteriÁ, virÛ, lidsk˜ch nemocÁ, nepoÚ¤dkÛ, v¤lek, str¤d¤nÁ, nehod, incidentÛ, perverzÁ aò
donekone‚na . . .  Takòe, jak se v˜îe stru‚nÊ uv¤dÁ, vîechny protivn„, zl„, negativnÁ a îpatn„ a
oîkliv„ vÊci, kter„ na t„to planetÊ a ve sv„m òivotÊ jako lidîtÁ tvorov„ zaòÁv¤me, jsou
NªSLEDKEM D«LA PSEUDOTV”RC”. Z toho mÛòete vidÊt, òe vîechny negativnÁ vÊci a negativnÁ
stav nemajÁ nikdy pÛvod z NejvyîîÁho a nebyly JÁm/JÁ nikdy stvoÚeny, jak tomu mnozÁ lid„ vÊÚÁ.

MusÁte si ovîem uvÊdomit, òe pseudotvÛrci vytvoÚili mnoho jin˜ch vÊcÁ, ud¤lostÁ a dÊnÁ. Ty nakonec
vedly k aktivaci negativnÁho stavu, fabrikaci pseudolidÁ a obydlenÁ zÌny vymÁstÊnÁ. Slouòily
takt„ò ustavenÁ pekel v duchovnÁm svÊtÊ a jejich spojenÁ se vîÁm negativnÁm, co neust¤le
probÁh¤ v naîem pozemsk„m òivotÊ. Ne vîechny tyto vÊci jsou naîÁ vÊdom„ mysli ‚i naîemu
Ú¤dn„mu ch¤p¤nÁ dostupn„. To, co bylo o t„to situaci doposud zjeveno NejvyîîÁm, je prozatÁm
DOSTATE¬N√ k tomu, abychom si UV∆DOMILI SKUTE¬N◊ STAV V∆C«. Toto uvÊdomÊnÁ v¤s
mÛòe v„st, pokud si tak zvolÁte ze sv„ svobodn„ vÛle, k revolu‚nÁ zmÊnÊ pozitivnÁho charakteru
ve vaîem òivotÊ, myîlenÁ, cÁtÊnÁ a chov¤nÁ. To v¤m umoònÁ se osvobodit z pasti, kterou n¤m
tak dovednÊ a vychytrale nastraòili aktiv¤toÚi negativnÁho stavu.

VaîÁ ot¤zkou mÛòe ovîem dosti dobÚe b˜t: ÅJak jsem se do toho zmatku dostal ?  A pro‚ j¤ ?é
Vaîe dÛleòit¤ ot¤zka si zasluhuje dÛleòitou odpovÊÈ. Tato odpovÊÈ v¤m bude d¤na v n¤sledujÁcÁch
kapitol¤ch.
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Pro lepîÁ pochopenÁ toho, co bylo doposud Úe‚eno, shrÏme to do n¤sledujÁcÁch bodÛ:

I.  D∆JINY LIDSTVA A VAÜEHO P”VODU NEJSOU TAKOV√, JAK√ SI MYSL«TE, äE JSOU.

OdpovÊÈ na ot¤zku poloòenou na za‚¤tku t„to kapitoly tvrdÁ, òe dÊjiny ‚lovÊ‚enstva, a tedy
vaîeho vlastnÁho pÛvodu, jak je popisujÁ rÛzn„ vÊdeck„, historick„ a n¤boòensk„ knihy, jsou
NESPRªVN√. VÊda a historie nemajÁ ò¤dn„ ponÊtÁ o tom, òe cokoli, co se zde pÚed tÁm popsalo, se
kdy stalo. Jak mÛòete vidÊt, bylo pseudotvÛrci pe‚livÊ zajiîtÊno, òe nebude nikdy moòno nal„zt
ò¤dn˜ vÊdeck˜ dÛkaz toho, co se zde popisuje.

Boòsk¤ prozÚetelnost NejvyîîÁho vîak zaÚÁdila, aby vîechny tyto ud¤losti tak, jak se skute‚nÊ
odehr¤ly, byly zaznamen¤ny v knih¤ch Svat„ bible, byó v maskovan„ podobÊ (jazykem parabol,
reprezentacÁ a souvztaònostÁ). Slovo souvztaònost znamen¤, òe kaòd„ slovo zevnÁho lidsk„ho jazyka,
slovo, kter„ pouòÁv¤me pro sv„ vyjadÚov¤nÁ a komunikov¤nÁ, obsahuje mnohon¤sobn„ v˜znamy.
Jeden v˜znam je doslovn˜, znamenajÁcÁ pÚesnÊ jen to, co pod nÁm rozumÁme. Za doslovn˜m
v˜znamem ale existujÁ dalîÁ hlubok„ v˜znamy, kter„ odr¤òejÁ jin„ stavy z¤leòitostÁ. Tyto nejsou
snadno zjeven„ v doslovn„m smyslu. Bylo mi NejvyîîÁm Úe‚eno, òe kaòd„ slovo v bibli m¤
pÚinejmenîÁm deset odliîn˜ch v˜znamÛ ‚i ÙrovnÁ v˜znamÛ. O tÊchto m¤me malou, ‚i vÛbec
ò¤dnou pÚedstavu. (Text je zakÌdov¤n v 10 v˜znamech proto, aby se ve vhodn˜ch ‚asov˜ch
ÙsecÁch mohl odhalovat DUCHOVN« OBSAH podle vÛle StvoÚitele, a nikoli pseudotvÛrcÛ.
KÌdov¤nÁ zabezpe‚uje to, òe pseudotvÛrci tento text nemohou Ù‚elovÊ zprznit, pÚekroutit, a
doslovn˜ v˜klad je pr¤zdn˜ ë pozn. zpracovatele)

Dobr˜m pÚÁkladem tohoto z¤kona ‚i slova Åsouvztaònosté je souvztaònost sama. Co pod tÁmto
slovem rozumÁte ?  NapÚÁklad to, òe pÁîete nÊkomu o nÊ‚em dopis. D¤ se tedy ÚÁci, òe s touto
osobou korespondujete. Tato korespondence v¤s jaksi spojuje s touto osobou. Toto slovo ale tak„
znamen¤, òe se nach¤zÁte v jist„ blÁzkosti s touto osobou, a òe tato osoba je nÊkde jinde, a òe pro
v¤s nÊco znamen¤.

Slovo Åsouvztaònosté tak„ znamen¤ mÁt vztah z jedn„ pozice ke druh„. Takov˜ vztah spojuje tyto
dvÊ odliîn„ pozice tak, òe jsou si vÊdomy jedna druh„. Jin˜m v˜znamem slova Åsouvztaònosté je,
Aby se nÊco symbolizovalo, ‚i nÊco reprezentovalo. Uvaòujme pro pÚÁklad slovo ÅSV∆TLOé. doslovn˜
v˜znam ÅsvÊtlaé je dennÁ svÊtlo, kter„ mÛòete jasnÊ vidÊt sv˜ma fyzick˜ma o‚ima. To tak„ ale
znamen¤ b˜t osvÁcen, to jest zn¤t pravdu. Takòe mÛòeme ÚÁci, òe svÊtlo souvztaòÁ s pravdou a
pravda souvztaòÁ s moudrostÁ, protoòe moudrost sest¤v¤ z Ú¤dn„ho pozn¤nÁ pravdy. To v¤m d¤v¤
svÊtlo a jasn„ vidÊnÁ, ‚i pochopenÁ toho, co se m¤ dÊlat a jak to dÊlat spr¤vnÊ, n¤leòitÊ a ÙspÊînÊ.
Toto jsou tedy souvztaònosti. Takto NejvyîîÁ skr˜v¤ v Bibli Svat„ vîechny ud¤losti popsan„ v t„to
kapitole.

Tradi‚nÁ n¤boòenstvÁ ë s v˜jimkou n¤sledovnÁkÛ Swedenborga ë ovîem o takov„m v˜znamu Bible
nevÊdÁ, ani ho nepÚijÁmajÁ, a jestliòe o nÊm vÊdÁ, pak tyto souvztaònosti nebo jejich uòite‚nost
odmÁtajÁ. TÁmto odmÁt¤nÁm ztr¤cejÁ pÚÁstup k pravdÊ a re¤ln„mu pozn¤nÁ toho, co se skute‚nÊ stalo,
jak se to stalo a pro‚ se to skute‚nÊ stalo tak, jak se to stalo.

DÛvodem, pro‚ NejvyîîÁ nadiktoval Svatou Bibli prostÚednictvÁm vybran˜ch lidÁ, bylo to, aby se
udròel jist˜ stupeÏ vnÊjîÁho spojenÁ kaòd„ho v zÌnÊ vymÁstÊnÁ, to jest v negativnÁm stavu,
s kaòd˜m ve stavu pozitivnÁm. Tento akt zajistil prostÚedky pro kone‚n˜ n¤vrat kaòd„ho do
pÛvodnÁho stavu vÊcÁ, to jest zpÊt k NejvyîîÁmu. Jin˜m dÛvodem, pro‚ byla Bible Svat¤ naps¤na
v tÊchto souvztaònostech, bylo to, aby se jejÁ v˜znam pÚizpÛsobil vîem okruhÛm a dimenzÁm
StvoÚenÁ, kter„ jsou na odliîn˜ch ÙrovnÁch a stupnÁch ch¤p¤nÁ pravdy  a jejÁho dobra a dobra
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a jeho pravdy. Bylo takt„ò u‚inÊno za Ù‚elem, aby se lidem na Zemi zabr¤nilo znesvÊcenÁ
svatosti svat„ho prav„ho pozn¤nÁ, obsaòen„ho v Bibli svat„. Toto znesvÊcenÁ by zpÛsobilo vÊ‚n„
zni‚enÁ lidstva bez jak„koli moònosti sp¤sy (pÚÁchodu zpÊt domÛ). JedinÊ kdyò je ‚as zral˜, budou
tato fakta nejvyîîÁm zjevena. Sou‚asn¤ doba je zjevnÊ zral¤, a tudÁò tajemstvÁ o tom, co se
skute‚nÊ ud¤lo, je nynÁ zjeveno tomu, kdo je ochoten naslouchat a podle tohoto zjevenÁ
v pozitivnÁm smyslu jednat.

II.  NEJSTE  T«M, K◊M SI V∆DA A NªBOäENSTV« MYSL«, äE JSTE.

PÚi pohledu na tato fakta je zÚejm„, òe nejste tÁm, co v¤m jak vÊda, tak i n¤boòenstvÁ ÚÁkajÁ, òe jste.

Nejste ani tÁm, co se evolu‚nÊ vyvinulo ze zvÁÚecÁho òivota a hmoty, jak by vÊdci r¤di vÊÚili. Nejste
ani pÚÁm˜m stvoÚenÁm StvoÚitele, NejvyîîÁho, jak by r¤da vÊÚila tradi‚nÁ n¤boòenstvÁ. Ve sv„
sou‚asn„ formÊ a kondici jste produktem miliony rokÛ trvajÁcÁch genetick˜ch a nÊkter˜ch
dalîÁch tajemn˜ch manipulacÁ pseudotvÛrcÛ, kteÚÁ se podjali dok¤zat, òe lidsk˜ òivot nemusÁ
poch¤zet z nejvyîîÁho a Jeho/JejÁch duchovnÁch principÛ. Materi¤l, kter˜ byl pseudotvÛrci pouòit
k zfabrikov¤nÁ takzvan„ho modernÁho ‚lovÊka, a tedy vaîÁ sou‚asn„ formy, byl vîak stvoÚen
NejvyîîÁm. Tento materi¤l byl pseudotvÛrci n¤slednÊ nespr¤vnÊ pouòit a zneuòit pro zl˜ Ù‚el a
z¤mÊr. PseudotvÛrci byli osm˜m lidstvem v poÚadÁ lidÁ, kteÚÁ se na planetÊ Zemi objevili procesem
biklonov¤nÁ. Nastalo to pÚibliònÊ pÚed 80 miliony rokÛ podle pozemsk„ho relativnÁho ‚asu.

III.  JSTE ZDE DOBROVOLN∆ KV”LI POKUSU, ABY SE ZODPOV∆D∆LY D”LEäIT√ DUCHOVN«
OTªZKY.

Aby se toto vîe stalo, bylo dovoleno NejvyîîÁm za Ù‚elem odpovÊdi na ot¤zku, kter¤ vyvstala u
vÊdcÛ. Tito byli druh˜m pÛvodnÁm lidstvem, kter„ se objevilo na planetÊ Zemi pÚibliònÊ pÚed
m„nÊ nÊò 100 miliony rokÛ. Ot¤zka byla n¤sledujÁcÁ: CO BY SE STALO, JESTLIäE BY SE VZNIK
äIVOTA MOHL VYSV∆TLOVAT TAKZVAN◊MI FYZIKªLN«MI ZªKONY A P“«RODN«MI HMOTN◊MI
PROCESY, ANIä BY SE DO TOHO JAKKOLI ZAHRNOVALY JAK√KOLI DUCHOVN« ZªKONY,
DUCHOVN« SV∆T ¬I NEJVYÜÜ« ë STVO“ITEL ?  JAK◊ BY BYL äIVOT BEZ DUCHOVNOSTI,  NEBO
KDYBY BYLO MOäN√ ODVODIT DUCHOVN« PRINCIPY Z HMOTY A P“«RODY, NAM«STO
NAZ«RªN« NA HMOTU A P“«RODU, JAKO NA PRODUKT A NªSLEDEK DUCHOVN«CH ZªKON”
A PRINCIP” ?

Aby se tyto ot¤zky zodpovÊdÊly jazykem konkr„tnÁho zobrazenÁ a projevenÁ ve prospÊch vîech po
cel„m StvoÚenÁ NejvyîîÁho, Ten/Ta dovolil/dovolila experiment, kter˜ by vedl k podmÁnk¤m, ve
kter˜ch by se v˜sledky, n¤sledky a dÛsledky tohoto experimentu plnÊ aktualizovaly a
realizovaly. Takto m¤ b˜t odpovÊÈ na tuto ot¤zku d¤na òiv˜m pÚÁkladem. Tento äIV◊ P“«KLAD
ODRªäEJ« D∆JINY MODERN«HO LIDSTVA NA T√TO PLANET∆.

K tomuto Ù‚elu byla ur‚ena planeta. Byli vyhled¤ni dobrovolnÁci, nejenom takovÁ, kteÚÁ by byli
ochotni tento pokus prov¤dÊt a Ù‚astnit se ho, ale i takovÁ, kteÚÁ by byli ochotni souhlasit
s nutnostÁ odstranÊnÁ veîker„ pamÊti ze sv„ho vÊdom„ho uvÊdomÊnÁ, òe se kdy dobrovolnÊ
rozhodli pro tento experiment. Jinak by tento pokus nemÊl jakoukoli hodnotu a uòite‚nost a
nezÁskala by se spr¤vn¤ odpovÊÈ na ot¤zku, kter¤ by mohla b˜t d¤na. Tak by nemohlo dojÁt
k ò¤dn„mu spr¤vn„mu a n¤leòit„mu pou‚enÁ.

Touto planetou byla planeta ZemÊ a KAäD◊, kdo na t„to planetÊ kdy byl, v sou‚asnosti je ‚i
kdy bude, je zde v˜hradnÊ jen DOBROVOLN∆ (‚ili nikoli za trest, jak se mi nÊkteÚÁ
pseudokontakt„Úi snaòili namluvit ë pozn. zpracovatele). Jste tedy na t„to planetÊ ze sv„ svobodn„
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vÛle a volby za jist˜m Ù‚elem. My vîichni zde jsme kvÛli velmi dÛleòit„mu DUCHOVN«MU
D”VODU, coò obsahuje i volbu nepamatovat si nic o t„to volbÊ.

IV.  PRAV◊ P”VOD NEGATIVN«HO STAVU.

PÚi procesu tohoto experimentov¤nÁ vstoupil do jsoucna a bytÁ negativnÁ stav a vîe zl„, îpatn„,
nespr¤vn„, zdeformovan„ a zkaòen„. NegativnÁ stav tedy nepoch¤zÁ z NejvyîîÁho. SpÁîe byl
v˜sledkem popÚenÁ toho, òe òivot a lidsk„ bytosti stvoÚil NejvyîîÁ ze Sebe a ze sv˜ch
duchovnÁch principÛ. N¤sledky a dÛsledky tohoto popÁr¤nÁ jsou òivÊ ZOBRAZENY D∆JINAMI
LIDSTVA na planetÊ Zemi bÊhem poslednÁch asi tak 4 milionÛ let.

V.  VÜE VE VªS A V TOMTO SV∆T∆ JE VZH”RU NOHAMA.

V˜sledkem tohoto experimentov¤nÁ v negativnÁm stavu bylo nastolenÁ nevÊdomosti a
nevÊdom˜ch procesÛ. Toto vedlo lidi k z¤vislosti na druh˜ch a na fyzik¤lnÁch z¤konech. Takto
ztratili po‚¤te‚nÁ a pÛvodnÁ schopnost, kterou dÚÁve mÊli, ovl¤dat myslÁ vîechny pÚÁrodnÁ a fyzick„
z¤kony. To lidi odvracelo od obr¤cenÁ se k sobÊ do nitra ke sv„ Nitern„ mysli, kde je uloòeno
veîker„ prav„ a ryzÁ pozn¤nÁ tÊchto v˜îe popsan˜ch skute‚nostÁ, jakoò i vîeho t˜kajÁcÁho se òivota
a StvoÚenÁ. Toto pozn¤nÁ je k dispozici KAäD√MU, kdo NALEZNE SPRªVN◊ KL«¬, aby otevÚel
vchod ke sv„ Nitern„ mysli.

Nejste tedy ve sv„m pozn¤nÁ omezeni jen o vîem a o sobÊ, ale z vnÊjîÁho svÊta jste krmeni
faleîn˜mi a zkreslen˜mi poznatky, informacemi, kter„ vÊtîina z v¤s povaòuje za pravdiv„ pozn¤nÁ.
PÚijetÁm t„to situace se v tomto svÊtÊ a ve v¤s (ve vaîÁ vÊdom„ mysli) ustavuje pevn„ rozpoloòenÁ,
ve kter„m je vîe vzhÛru nohama. O t„to pozici si my vîichni nespr¤vnÊ myslÁme, òe je spr¤vnÊ
postaven¤ a vhodn¤.

VI.  TO, CO POVAäUJETE ZA PRAV◊ äIVOT, NEN« PRAV◊ äIVOT, ALE NE-äIVOT.

PÚi shora popsan„m experimentov¤nÁ byla vytvoÚena NESPRªVNª idea, kter¤ byla pÚijata vÊtîinou
z n¤s, òe lidsk˜ òivot na planetÊ Zemi ve sv„ sou‚asn„ formÊ je prav˜m òivotem a cokoli se
zde stane, je norm¤lnÁm, zdrav˜m a pÚirozen˜m stavem ud¤lostÁ. Jsme tak„ vedeni k vÁÚe, òe
tak tomu m¤ b˜t, a òe se s touto situacÁ NEMª NIC D∆LAT.

Pravou realitou ohlednÊ tohoto vîeho je vîak to, òe co povaòujeme za prav˜ òivot, je òivotem
FALEÜN◊M, PSEUDOäIVOTEM, äIVOTEM MRTV◊M. Je to NE-äIVOT a vîiv¤, uboh¤ IMITACE,
PAD∆LAN◊ äIVOT, kter˜ v sobÊ a ze sebe nem¤ nic dobr„ho ani pravdiv„ho. NenÁ v nÊm
ni‚eho z prav„ho òivota.

VII.  VÜE SLOUä« SV√MU ‘¬ELU A VªM SE DOTªVª VELMI D”LEäIT√HO DUCHOVN«HO
POU¬EN«.

Pln˜ rozsah uòite‚nosti tohoto experimentov¤nÁ v negativnÁm stavu a jeho padÊlan„ho òivota, ‚ili
ne-òivota, mÛòe b˜t zn¤m jen NejvyîîÁmu. KAäD◊ ve StvoÚenÁ, v‚etnÊ n¤s vîech, kdo jsme
pÚÁm˜mi Ù‚astnÁky tohoto pseudoòivota negativnÁho stavu, se ze vîeho, co se odehr¤v¤ ve vîech
oblastech, kde negativnÁ stav panuje, NEUSTªLE POU¬UJE. To zahrnuje planetu Zemi (dimenzi
ZemÊ, ve kter„ òijeme). Vîe t„to povahy SLOUä« VELMI D”LEäIT√MU DUCHOVN«MU ‘¬ELU,
kter˜ je pro n¤s velmi obtÁònÊ pochopiteln˜. DÛvod pro toto nepochopenÁ spo‚Áv¤ ve faktu, òe



TAJEMSTVÍ PSEUDOTVŮRCŮ                                                                      www.andele-svetla.cz70

jsme dobrovolnÊ souhlasili s tÁm, òe tomuto Ù‚elu nebudeme PLN∆ ROZUM∆T. Tato situace
bude trvat, aò to bude pro kaòd„ho z n¤s jednotlivÊ DOST, ‚ili do jist„ doby ur‚en„ NejvyîîÁm,
kdy se uòite‚nost jsoucna a bytÁ tohoto negativnÁho stavu VY¬ERPª a nenÁ ho jiò potÚeba za
ò¤dn˜m Ù‚elem.

VIII.  TO, CO POVAäUJETE ZA LIDSK√, NEN« DOKONCE ANI VZDªLEN∆ LIDSK√.

Je dÛleòit„ si uvÊdomit, òe 95 % toho, co jsme, ‚i z ‚eho sest¤v¤me, je VNUCEN◊, UM∆LE
VYVOLAN◊ STAV. Jsme v˜sledkem genetick„ manipulace, mocn˜ch popudÛ anim¤lnÁch
sklonÛ obsaòen˜ch v tÊchto genech, kter„ byly pseudotvÛrci vzaty z tehdy existujÁcÁch zvÁÚat, a
uòity pro jejich experimenty. To bylo provedeno za Ù‚elem toho, aby se lid„ u‚inili jakoby
zvÁÚecÁmi tvory, pseudolidmi, kteÚÁ by byli ovl¤d¤ni zvÁÚecÁmi pocity, surov˜mi emocemi, obavami,
agresivitou, n¤silÁm, z¤vislostÁ, vnÊjîkovostÁ, a kteÚÁ by byli v tot¤lnÁ nevÊdomosti ohlednÊ vîech
z¤leòitostÁ òivota a duchovnosti.

Z tohoto faktu plyne zÚejm˜ z¤vÊr, òe to, co povaòujeme za lidsk„, NEN« dokonce ani ZDALEKA
lidsk„. Takòe z naîeho vÊdom„ho proòÁv¤nÁ NEMªME ò¤dn„ prav„ pozn¤nÁ toho, jak„ je to b˜t
PRAV◊M ‚lovÊkem. Prav¤ lidsk¤ ‚¤st v n¤s (zb˜vajÁcÁch 5 %) byla pe‚livÊ uzavÚena, abychom
k nÁ NEM∆LI äªDN◊ V∆DOM◊ P“«STUP. To bylo udÊl¤no za zÚejm˜m Ù‚elem zabr¤nit n¤m
v objevenÁ skute‚n„ pravdy o n¤s samotn˜ch, naîem òivotÊ a o òivotÊ obecnÊ; ale obzvl¤îtÊ
nejvÁce o prav„ pÚirozenosti NejvyîîÁho v‚etnÊ povahy negativnÁho stavu.

Z vÛle NejvyîîÁho se vîak tato situace NOV◊M ZJEVEN«M o tÊchto z¤leòitostech M∆N«. Je v¤m
tudÁò d¤na P“«LEäITOST a NªSTROJE, abyste se dostali do styku s tÊmito 5 % uvnitÚ v¤s, kter„
jsou ve v¤s SKUTE¬N∆ LIDSK√, a postupnÊ eliminovali ve sv„m òivotÊ vîe, co nenÁ skute‚nÊ
vaîe. Tato kniha slouòÁ TOMUTO D”LEäIT√MU ‘¬ELU.é

Přes 7000 stran a 3000 obrázků o Vesmírných lidech najdete na internetu:

www.vesmirni-lide.cz

www.vesmirnilide.cz

www.andele-svetla.cz

www.andelesvetla.cz

www.universe-people.cz

www.universe-people.com

www.cosmic-people.com

www.angels-light.org

www.angels-heaven.org



TAJEMSTVÍ PSEUDOTVŮRCŮ                                                                      www.andele-svetla.cz71

www.ashtar-sheran.org

www.himmels-engel.de

www.angeles-luz.es

www.angely-sveta.ru

www.anges-lumiere.eu

www.angelo-luce.it

www.anioly-nieba.pl

www.feny-angyalai.hu

(snadno získáte také v knihovnách a internetových kavárnách)


