SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA
BOŽÍ RODINY V ROCE 2016.

UKÁZKY SLEDOVÁNÍ TAJNÝMI SLUŽBAMI
30. 12. 2016
Děkuji ti Míšo, Arch Anděl Rafael za sdělení UKÁZKY SLEDOVÁNÍ TAJNÝMI SLUŽBAMI .
Za uplynulý rok 2016 byly naším spolupracovníkem Michalem zachyceny hned dva
případy viditelného sledování tajnými službami, jež ovládají elity řídící tento svět a
prosazující vůli svých pánů a bohů, kteří se snaží zotročit lidstvo. Zde je jeho svědectví a
fotografie.
Považuji za vhodné se s veřejností stručně podělit o to, jak se mi podařilo dvakrát
během pěti měsíců zdokumentovat letadla tajných služeb, které se mne navíc snažily a
neustále snaží všemožnými způsoby zbavit. Samozřejmě nejde jen o moji osobu, ale o
všechny naše spolupracovníky odkrývajících pravdu o fungování tohoto světa, čímž
pomáhají probouzet připravené lidi. Sledování se týká všech, kdo výrazně vybočují z
řady a nebojí se zveřejňovat systému nepohodlné informace. Nejde jen o nějakou
ohraničenou skupinu spolupracovníků, ale jsou to lidé ze všech koutů planety, z nichž
každý svým vlastním a jedinečným způsobem pomáhá k transformaci lidstva. Všichni
odvádějí velmi důležitou práci pro celek a dohromady tak tvoříme úžasnou mozaiku
spějící k vyšším cílům. Z této velké množiny vyšel na světlo i náš tým Boží rodiny, jenž
nikdy nebude strhávat davy, protože jeho účelnost je jiná. Kráčíme tichými cestami
klidných bojovníků světla a oslovujeme pouze ty nejvyspělejší duše v tělech, které k
nám nikdy nejsou přivedeny náhodou. Jsme nejdůležitější misí Multivesmíru, na níž
závisí osud celého Stvoření. Nikdo si nyní nedovede představit dosah našeho působení,
ale vězte, že je dalekosáhlý. Šíříme pravdu, jakou na této planetě nikde jinde nenajdete.
Nedržíme se pozemských zdrojů a postupů, informace přijímáme přímo z absolutního
Zdroje všeho života, kterého má každá bytost ve svém srdci. Stačí jej mít otevřené a
komunikace i s dalšími členy vyšších dimenzí půjde sama. Šíříme obě dávky Nového
Zjevení Pána Ježíše Krista, jež jsou nejdůležitějšími knihami všech knih, v nichž je
přítomno pravé Boží slovo v co nejpřístupnější formě, vysvětlující životně důležité
informace o pozitivním a negativním stavu a o všech podstatných věcech a souvislostech
všeho kolem. Právě druhá dávka Nového Zjevení přináší informace ohledně fungování
zdejšího systému, odhaluje doposud neznámá tajemství, jaká nikde jinde nejsou k
dispozici.
Právě tyto informace jsou velkým trnem v oku pro skryté světové vládce, kteří budují za
přítomnosti spící většiny obyvatel NWO a po návratu Pseudotvůrců nechají očipovat
každého jedince, aby se tak stal loutkou ovládanou téměř na 100 %. Ještě předtím ale
dojde k fyzickému rozdělení lidstva a převibrování jeho pozitivní části do 5. dimenze.
Přišli jsme spolu s ostatními vysvobodit připravené jedince od okovů tohoto
nepřirozeného života, pomoci se jim zorientovat v nepřehledné situaci a nasměřovat je
na základě svobodné volby na správnou cestu Lásky. Díky našemu působení bude v
následujících letech přímo i nepřímo osvobozeno obrovské množství lidských bytostí,
které si už nepřejí trpět po všech stránkách. Jsme největšími nepřáteli temné strany,
která by nás nejraději vymazala z povrchu zemského, poněvadž ta si v žádném případě
nepřeje přítomnost textů pozvedávajících spirituální úroveň jednotlivců i celku. My
jsme však neporazitelní a před ničím se nezastavíme. Když už nás nemohou fyzicky
zlikvidovat ani cenzurovat a mazat naše stránky a internetové účty, snaží se nás
zastrašit jinými způsoby. Jedním z nich jsou právě tajné služby, jejichž činnost nám
občas dávají okatě najevo, abychom si jich všimli a udržovali se v nízkých energiích
strachu majících za cíl odklonit se od poslání a práce, vyvolat nedůvěru v Boží plán, jímž
jsme v každém okamžiku vedeni, posilováni a chráněni. Jejich úsilí ovšem vychází zcela

nadarmo, protože alespoň co se mě osobně týče, nejenže ve mně nevyvolali strach nebo
jiné kontraproduktivní jevy, nýbrž naopak mi vlili novou sílu a chuť ještě intenzivněji
odhalovat pravdu o jejich praktikách a každému přinášet důkazy o tom, jak to všechno
funguje. Sami se nám odhalují a díky jejich nedokonalé práci jsem vyfotografoval dvě
jejich letadla. Monitorují a analyzují každý náš zveřejněný text, tento není výjimkou,
proto si můžeme být jisti, že jim asi zaskočilo sousto, když se dozvěděli, že nezůstali
skryti a sami si pod sebou podřezali větev. Nyní popíšu ony dvě události z června a
listopadu 2016, když jsem je zachytil na svůj mobilní telefon. Stály za tím vlastně
„náhody“, které ale - jak víme - neexistují.
První případ se udál na naší chalupě v západních Čechách. Byl slunečný den
začínajícího léta, když jsem jako obvykle pozoroval oblohu, kde často pozoruji letadla
vypouštějící chemtrails. Byl to v podstatě můj instinkt, který zvedl mé oči severním
směrem, kde jsem spatřil onen špionážní dron. Později jsem se dozvěděl, že to byl RQ-4
Global Hawk americké CIA. Uvedu zde jeho stručný popis, aby jste věděli, co umí:
Je to bezpilotní stroj s umělou inteligencí, řízený obvykle na dálku. Výška letu může být
přes 18 000 m, výdrž ve vzduchu až 28 hodin, cestovní rychlosti dosahuje při 575 km/h
a zvládne 14 000 km bez přistání. Základ tvoří elektro-optická soustava (infračervené i
viditelné spektrum) pro denní i noční průzkum a radar s plošnou fázovou anténou s
elektronickým snímáním. Rozpětí křídel je 40 metrů. Se svým vybavením dokáže tento
stroj za letu snímat tyto údaje: detailní fotografie všeho, co je na zemi i pod ní (ve dne i v
noci), teplotu objektů a osob nacházejících se v jeho záběru kamer, odposlouchává
fyzické a telefonní dialogy, jež mezi sebou lidé vedou, přičemž má na své palubě v
neposlední řadě také „elektronické zbraně“ - tento pojem zahrnuje všechny tajné
zbraně, které mají tajné služby k dispozici. Je jich mnoho druhů, jedním z nich jsou
zbraně na bázi mikrovlnného záření a dalších frekvenčních vln (ultrazvuk, infrazvuk).
Právě speciálními mikrovlnami mě ostřelovali z druhého letadla, ale o tom až za chvíli.
Jakmile jsem jej na obloze spatřil, zaujal mě svou zvláštností. Proto jsem ihned vytáhl
mobil a začal natáčet. Výsledkem bylo pořízení několika desítek vteřin záznamu. Stroj
neustále kroužil nad naší zahradou, stoupal a v kruzích se zase vracel. Patrně mapoval
oblast, v níž jsem se nacházel, a jistě i mě samotného. Řídící středisko si určitě všimlo,
že jsem je zpozoroval, ale nemohli udělat nic. Po přibližně třech až čtyřech minutách
dron udělal poslední vzdušnou vývrtku a zamířil směrem lehce na jiho-východ.
Podotýkám, že jsem neslyšel žádný zvuk, jenž by byl zdrojem tohoto objektu. Na mysl mi
vyvstalo několik otázek, jako např. co by jinak pohledával v tak odlehlé a řídce osídlené
oblasti nad naší osadou?
Druhý případ se udál v listopadu, tentokrát už v západočeské metropoli. Tehdy jsem
seděl u počítače, když v tom okamžiku jsem svůj zrak namířil na oblačnou oblohu, kde
přímo nad městem čítajícím 170 000 obyvatel, ve vzdálenosti přibližně 1 km vzdušnou
čarou od mého panelového domu, plulo další letadlo. Tentokrát se již nesnažilo
vykonávat stejné manévry jako jeho kolega před pěti měsíci. Pohybovalo se zcela
neskrytě a v nižší výšce nešlo přehlédnout, protože na rozdíl od předchůdce nemělo
lesklou, ale tmavou barvu. Nebylo by na něm nic zvláštního, kdyby však opět nekroužilo
takřka před mými okny. Opět jsem instinktivně popadl mobil a začal natáčet. Protože
jsem kromě tohoto nezpozoroval nic zvláštního, odložil jsem tento případ a vrátil se k
němu asi až o měsíc později. Když jsem si po čase opakovaně pouštěl tento záznam, po
přiblížení jsem si všiml, že objekt několikrát vystřelil jakýsi záblesk čehosi. Při
důkladném prozkoumání jsem celkem napočítal asi čtyři tyto záblesky během
půlminutového záznamu, dokud letadlo neodletělo do neznáma opět přibližně jihovýchodním směrem. Záhy jsem na základě intuice a za pomoci mých přátel zjistil, že
objekt na sobě nesl zařízení vystřelující výše zmíněné mikrovlny, jejichž namíření na
člověka může mít až smrtící účinek. Kdybych neměl ochranu před negativními vlivy,

fyzicky by mne odstranili, jelikož by v krajním případě mohlo dojít i k zástavě srdce.
Nevím, o jaký typ letounu v tomto případě šlo, jakou zbraní na mě stříleli, ani kdo z
poskoků temné strany za tím přesně stojí.
Pro poučení každého stačí nicméně vědět toto málo, aby každý získal obrázek těch,
kteří nás v každém okamžiku sledují a považují všechny světlonoše za nepřátele. Ale
proč? V konečném důsledku totiž pomáháme i jim, když se zasluhujeme o konec utrpení
jejich uzavřených srdcí. Nevědí, co ve skutečnosti činí. Za velké peníze a moc jsou tito
poskoci schopni udělat cokoliv pro to, aby vykonali vůli svých šéfů. Nedílnou součástí
práce pro temnou stranu snažící se narušit a úplně zastavit Boží misi je ale i upsání
vlastní duše. Bude to právě ona, kdo bude trpět, neboť každý nese následky a důsledky
svých činů a rozhodnutí.
Tajné služby si nás mohou sledovat jak chtějí, monitorovat naši činnost, mít přístup do
našich internetových účtů, sledovat emaily a komunikace, mobilní hovory a další.
Mohou se nás snažit zastrašit či dokonce fyzicky zlikvidovat, ale nikdy nám ve
skutečnosti nemohou udělat nic, co by nás oslabilo a zničilo. Tak se tomu se stalo i v
mém případě. Nejenže mě druhá strana tímto způsobem byť na okamžik nezastrašila,
nesnížila vibrace, nevyvolala nedůvěru a neodstranila, ale dokonce nezůstala před mým
zrakem skryta, jak původně plánovala. Podařilo se mi je zachytit, čímž přišlo jejich úsilí
vniveč, a tak mi dali možnost podělit se s ostatními o tento zážitek a dokázat, že je
skutečný. Děkuji za tuto zkušenost, nad níž se mohu pousmát, protože jsem hrdý, že jim
působím vrásky na čele, a proto si se mnou dělají takové přehnané starosti.
AUTOR: Michal R. (Arch Anděl Rafael), 30. 12. 2016

MISE BOŽÍ RODINY A ANDĚLÉ V TĚLECH
16. 11. 2016
Děkuji ti Arch Anděl Rafael za sdělení Pána Ježíše Krista .
Jsme tu proto, abychom vyvedli část připraveného lidstva do 5. dimenze pozitivního
stavu na Novou Zemi. Duchovní rozdělení lidstva již proběhlo (a stále probíhá), k
fyzickému rozdělení lidstva v masovém měřítku dojde kolem roku 2025. Nikdo však
nezná dne ani hodiny, nic není dogma, proto berte časové údaje vždy s rezervou a jako
orientační.
Narodili jsme se, abychom přinášeli světlo do temnoty a nenávisti.
Odhalujeme praktiky negativního stavu, pod jehož vládou je lidstvo a tento svět již
miliony let.
Osvobozujeme lidi z duševního zajetí a nevědomosti, pomáháme jim postupně se
zbavovat ovládání negativních entit, aby nastoupili na duchovní cestu růstu a zvyšovali
vibrace své i celku.
Zaséváme semínka pravdy do lidí, kteří zatím nejsou schopni přijmout nejvyšší pravdu.
To jim pomůže se dříve či později rozhodnout, kam se vydají v čase změn. Po
Události/Varování bude každé bytosti dána možnost, zda chce převibrovat, a nebo
pokračovat v tomto pseudoživotě pod tyranií Pseudotvůrců, kteří se brzy ujmou vlády v
této realitě a zavedou Nový světový řád a čipy pod kůži.
Přinášíme a šíříme Boží slovo v mnoha podobách. Nejdůležitější jsou knihy Nového
Zjevení Pána Ježíše Krista od Petra D. Francucha a Nové Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží
rodiny od Jany Kyslíkové, druhé přímé inkarnace absolutního Boha v ženském těle,
kterou je schopno přijmout jen nepatrné množství lidí. Vedeme stránky
www.bozirodina.cz.
Boží slovo s nejvyšším možným stupněm pravdy rozšiřujeme o Sdělení Pána Ježíše
Krista, jež vycházejí z Nového Zjevení.
Komentujeme nejdůležitější události světového dění, abychom odkryli toto elitami
hrané divadlo, a probuzení nebo probouzející se lidé tak mohli nahlédnout za oponu a
poznat pravou podstatu věcí.
Píšeme krátká inspirativní sdělení a básně od Pána Ježíše Krista, vesmírných lidí a
dalších bytostí z Pravého Stvoření.
Na našich facebookových profilech sdílíme citáty z výše jmenovaných knih, důležité
odkazy s různým stupněm pravdy, pozitivně naladěné obrázky zvyšující vibrace a
mnohé další věci.
S týmem nejbližších spolupracovníků Pána Ježíše Krista v těle, kteří jsou těmi
nejvyspělejšími dušemi z různých úrovních Multivesmíru, jsme zde na mnoha úrovních
tak dlouho, jak to jen jde, a to včetně on-line spojení. Tím pomáháme ostatním v
nesčetně podobách, přičemž každá je ryze individuální. Nikoho ale nevodíme za ruku,
naopak nabádáme k přímému spojení s Pánem Ježíšem Kristem, který/která sídlí ve
vašem nitru.
Po otevření komunity Duchovního centra Boží rodiny nedaleko Prahy se budeme
setkávat s ostatními připravenými, později cestovat po světě i do vyšších dimenzí bez
omezení, abychom přinášeli očitá svědectví o životě v pozitivním stavu, zážitcích v něm,
ale též budeme odhalovat ještě efektivněji snahy temných vládců tohoto světa zotročit
lidstvo. Každý z nás dělá/bude dělat přesně tu část poslání, kterou přijal před svým
vtělením na planetu Zemi (Nula). Čeká nás ještě mnoho důležité práce pro celek, která
ale bude probíhat v daleko lepších podmínkách a transformace díky tomu bude
probíhat mnohem rychleji. Završení našich poslání v této realitě nastane při poslední

vlně převibrování lidstva. Duchovně spící lidé, kteří si tak ze svobodné volby zvolili,
zůstanou zde a po příchodu Pseudotvůrců zobrazí existenci života bez Boha a
duchovních zákonů a principů. Poté bude negativní stav na věky eliminován.
Naším cílem není žít život plný odříkání, naopak ho žít v hojnosti a pozitivitě. Každý z
nás zažil různý aspekt negativního stavu z první ruky. Postupně budou všechny
předešlé záporné zkušenosti zarovnány a očištěny, přičemž budou přeměněny na
elementy dobra a krásy. S ostatními pozitivními lidmi budeme tvořit, milovat, radovat
se, ukazovat cestu ven ze zajetí a nesvobody.
Děláme hodně dalších činností a čekají nás společně mnohé úžasné věci, o nichž zde
nebyla řeč. Každý tvoří ve své svobodě a nezávislosti vlastní život a přispívá
neocenitelnou rukou k dílu při transformaci lidstva a Země, je dílem v pestré mozaice.
DĚKUJEME VŠEM SPOLUPRACOVNÍKŮM PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY, ANDĚLŮM Z
NEBES A PROBUZENÝM LIDSKÝM BYTOSTEM.
16. 11. 2016

POZICE NOSITELŮ SVĚTLA A ŠIŘITELŮ PRAVDY V BOŽÍ MISI
10. 11. 2016
Děkuji ti Arch Anděl Rafael za sdělení Pána Ježíše Krista.
Šířením nejvyšší pravdy, dostupné zejména v knihách Nového Zjevení Pána Ježíše
Krista, přinesené sem v 80. - 90. letech 20. století Petrem D. Francuchem, a šířením
druhé dávky Nového Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny, se připravení lidé dovídají
životně důležitou pravdu, díky níž se postupně zbavují ovládání a otevírají se jim nové
obzory. Ti, co dokázali prohlédnout falešné ideály tohoto světa, navázali vědomý či
nevědomý kontakt s duchovním světem a v neposlední řadě přímo se Mnou, Pánem
Ježíšem Kristem, mají všechny předpoklady k tomu, aby zvyšovali vibrace své i celku, a
tak se aktivně zasluhovali o transformaci planety Země/Nula do vyšších dimenzí
Multivesmíru, kde už není místo pro žádné zlo.
Nejvyšší zde dostupná pravda z jediného absolutního Zdroje všeho života leží hořce v
žaludku ovládajícím negativním entitám všeho druhu, a to jak na této planetě, tak i
mimo ni, poněvadž v různé míře musí být Boží slovo přítomno všude v zóně vymístění,
byť je po ní roztroušeno jen v malých zrníčkách písku, jinak by žádná sentientní bytost
v peklech nemohla přežít ani zlomek vteřiny. Přisluhovači pekel za žádnou cenu
nechtějí, aby se jakákoli zásadní pravda dostala do myslí a srdcí duchovně se
probouzejících jedinců, díky nimž se vláda Pseudotvůrců nad částí Stvoření výrazně
zkracuje a tento cyklus času se tak rychleji dostává do svého plodného dozrání, na jehož
konci bude mrtvý život bez Lásky zcela eliminován.
Vládnoucí složky jdou po vás, Mých pracovnících světla jako po nepřátelích systému a
působíte jim velké potíže. Bez nadsázky jste pro ně horší než teroristé, protože vaše
přítomnost se díky vaší ochraně ode Mne nedá nijak odstranit a duchovní práce a
poslání nijak zastavit. V současné době osu svých snah přesunuli na nejbližší
spolupracovníky Boží rodiny, kteří musejí snášet tlaky ze všech stran, mnohdy utrpení
na všech úrovních a osočování od svého okolí, aby všem bez rozdílu dokázali, jaké to je
operovat na nepřátelském území negativního stavu na planetě a prostředí, s nímž se
přirozeně neztotožňují a právem se tu cítí jako mimozemšťané. Zároveň ale dokazujete,
že je možné vydržet všechny výzvy a zkoušky, protože se necháváte vést absolutním
Pánem Ježíšem Kristem, který/která vás optimálně převede přes všechny těžkosti a po
svém vás odmění. Nikdo by však neměl zapomínat, že život v jakékoli formě je dar, tudíž
i život ve 3D je darem, který buď někteří přijmou za svůj a dokáží ho ocenit, nebo si z
něj udělají svými postoji, myšlenkami a obrácením se zády ke Mně peklo, jak to dělá
většina lidí.
Připravil jsem každému přesně to, co v danou chvíli potřebuje. Naší Boží mise se to týká
obzvláště, jelikož nikdo z těch, co byli stvořeni ve 13. dimenzi mimo prostor a čas pro
tento účel, nemohou zůstat za těchto oddělených podmínek, navíc pod záludným
působením na míru šitých ovládacích programů. Jedná se totiž o nejdůležitější misi
dějin Stvoření, jejíž plný dosah pozná každý až při plně otevřeném vědomí. Ostatní naši
spolupracovníci, andělé v tělech, ale i probuzení praví lidští tvorové, kteří jsou na naší
straně světla a přišli či teprve přijdou s námi do kontaktu a budou následovat svou duši
a Můj plán, budou též zajištěni pro život v dostatku, aby každý po svém přispěl
potřebnou rukou k dílu a vydržel roky do rozdělení lidstva, než dojde k vzestupu do 5.
dimenze a návratu Domů.
Brzy si už poskoci temné strany ani neškrtnou, protože po otevření Duchovního centra
Boží rodiny už na nás nebudou mít žádný vliv, jinak bychom svoji práci nemohli
efektivně provést. Jejich snahy narušovat naši činnost se budou míjet bez účinku. Nyní

to mají ještě dovoleno pro poučení všeho a všech, ale v pravý čas, až nastane duchovní
jaro a jeho květy vykvetou do nádherných tvarů a barev, bude učiněn konec jejich
působení na ty, kteří zde hrají svou důležitou roli. Týká se to i občasné cenzury šířeného
Božího slova v mnoha podobách i zde na Facebooku. Nastalo dokonce zablokování fb
profilu Karla Konečného – AA Michaela v těle. Jeho nový účet najdete zde:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014072804093&fref=ts.
Cenzoři mají jasné instrukce od svých nadřízených, co mají dělat a na koho se mají
zaměřovat i v internetovém prostoru, jenž je až do rozdělení lidstva jediným relativně
svobodným prostorem, kde každý může publikovat to, co chce. Je to největší studnice
dezinformací, ale též - což je nejdůležitější - i největší studnice duchovní pravdy od
světelných bytostí všeho druhu z celého světa. Přisluhovači pekel s tím mají co dělat, ale
až na výjimky nic nezmohou.
Jsme nezastavitelní a po otevření DCBR ještě efektivněji a s větším nasazením budeme
šířit pravdu, světlo a lásku všude kolem. Koho jiného byste chtěli na své straně mít, nežli
svého Stvořitele všeho a všech? Společně jsme zvládli mnohé a ještě toho velmi, velmi
mnoho dokážeme.
Děkuji všem milovaným bytostem a spolupracovníkům Mojí přímé inkarnace Jany
Váš Pán Ježíš Kristus, Boží rodina | 10. 11. 2016

ODHALENÍ PŘÍPRAV MISE BOŽÍ RODINY
10. 11. 2016
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY
Milovaní spolupracovníci a přátelé Pána Ježíše Krista, Boží rodiny,
nastal čas, abych vám odhlalil/a způsob, jakým předávám životně důležité informace
lidem na této planetě, ovládané Pseudotvůrci a jejich přisluhovači. Jak jsme napsali v
knize Nové Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny, není možné sem předávat 100%
pravdu, protože by jí nikdo nebyl schopen uvěřit. Každý je natolik zamořen lživými
informacemi o čemkoli, že je třeba dávkovat každému tolik pravdy, kolik je schopen
přijmout, aniž by se zbláznil, nebo ji odmítl jako výplod chorého mozku (jak se tu s
oblibou říká). Ještě před aktivací negativního stavu jsem připravil/a Misi Boží rodiny,
stejně jako předchozí Misi Ježíše Krista. Obě moje přímé inkarnace Ježíš i Jana jsou
nejvyšší bytosti stvořené v lůně absolutního Boha, dříve Nejvyššího, nyní, po fúzi Ježíše
s Nejvyšším, Pána Ježíše Krista (více v Novém Zjevení PJK s Petrem D. Francuchem).
Zaměřím se na přípravu nynější Mise Boží rodiny:
Věděl/a jsem, že moji druhou přímou inkarnaci Janu (nar. 6. 3. 1957) nebude schopno
přijmout mnoho lidí, a proto jsem pověřil několik vyspělých bytostí z nejvyšších
dimenzí Multivesmíru, aby přijaly nelehký úkol zvěstovat Boží přítomnost zde na Zemi
v hmotném těle v nejdůležitější době před rozdělením lidstva a příchodem temnoty
(Antikrista, Pseudotvůrců…). Každá tato bytost dostala takové informace, aby odkryla
pouze část pravdy. Jednou z nich byla např. Natália de Lemény Makedonová (19501998). Napsala knihy Večné zákony – Nové evanjelium, kde mimo jiné připravila lidstvo
na narození Imanuela – boží vtělení a dala ho do souvislosti s proroctvím ze Zjevení
Jana v Novém zákonu Bible svaté: „Žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s
korunou 12 hvězd kolem hlavy. Ta žena byla těhotná… ona porodila dítě, syna, který má
železnou berlou pást všechny národy, ale dítě bylo přeneseno k Bohu a jeho trůnu.“
Veřejně prohlásila, že je budoucí matkou tohoto dítěte a porodí ho na podzim 1998,
aniž by byla fyzicky těhotná. Odvolal jsem ji několik týdnů po oznámeném termínu
porodu, který se nemohl z duchovních důvodů uskutečnit, aby nemusela čelit náporu
zklamaných lidí. Protože jde o velmi vyspělou duši, vrátila se po odchodu z těla ke své
duchovní rodině a je velmi šťastná, že pomohla celému Stvoření. Další naší
spolupracovnicí, která přináší částečnou pravdu a pomáhá nám s transformací lidstva,
je Kateřina Pondělíčková a její kamarádka a spolupracovnice Ilona Tobiášová:
viz http://www.prozreniandelu.cz
Obě mají za úkol informovat o Druhém příchodu Krista duchovně připravené, kteří
ještě nejsou schopni přijmout Nové Zjevení Pána Ježíše Krista a moji přímou inkarnaci
Janu. Kristovo vědomí, o němž mluví, nemá pouze Kateřina, přestože to tak může
vypadat, ale každý, kdo následuje učení Ježíše Krista o lásce, učí se následovat svou
intuici = srdce a nenechá se ovládnout temnotou. Nenápadně zasévají semínka do duší
lidí, připravují je na to, že je tu mezi vámi nejvyšší bytost v ženském těle na území České
a Slovenské republiky.
Je pochopitelné, že druhá strana zde má také své vyslance, kteří mají za úkol narušovat
naši světelnou práci. Jsou to bytosti inkarnované přímo z pekel (zóny vymístění), nebo
ti, kdo se jimi nechají přes své ego nalákat sliby a propadnou se na duchovní cestě.
Nebudeme nikoho jmenovat, ať si každý vycítí, o koho se jedná. I tyto bytosti v
konečném důsledku slouží celku, protože pomáhají třídit zejména naše
spolupracovníky a čtenáře. Nepotřebujeme slepé následovníky a fanatické uctívače, ale

takové spolupracovníky, kteří se nechají vést nikoli vnějšími způsoby, ale mnou, Pánem
Ježíšem Kristem v srdci každé bytosti.
Protože stěhování týmu Boží rodiny je už doslova za dveřmi, dovolil jsem, aby temná
strana více prověřovala nejbližší spolupracovníky Boží rodiny. Každým dnem sílí útoky
ze všech stran (viz zablokování fb profilu Karla Konečného – AA Michaela v těle),
komentáře „bývalých“ spolupracovníků Jany i těch, kdo jsou přímo řízeni Pseudotvůrci.
Nikoho nenutíme, aby četl a přijal Nové Zjevení Pána Ježíše Krista a Nové Zjevení Pána
Ježíše Krista, Boží rodiny, je na každém, co si vybere. Jana už bude mít po více než 13
letech možnost šířit Boží slovo i mezi vámi, kdo jste připraveni, bez ohledu na místo
bydliště. Jako Bohyně v těle má spolu s týmem k dispozici Duchovní centrum Boží
rodiny nedaleko Prahy a je fyzicky spojena s Duhovým mostem (bifrostem), který
umožní okamžitý přesun kamkoli nejen na této planetě Země/Nula. V následujících
měsících vás budeme i prostřednictvím zejména AA Rafaela informovat o životě ve
vyšších dimenzích Multivesmíru a naší Misi Boží rodiny.
Miluji/milujeme vás
Pán Ježíš Kristus, Boží rodina dne 10. 11. 2016

PRAVDA O DALAJLÁMOVI
1. 11. 2016
Jak většina z vás ví, nejen politické, ale i náboženské elity zde na Zemi/Nule slouží
temné straně. Jakožto poskoci Pseudotvůrců pocházejí jejich duše z mnohých dimenzí
zóny vymístění (pekel), stejně jako vy, Moji blízcí spolupracovníci v tělech, máte původ
v rozmanitých dimenzích zóny umístění čili v pozitivním stavu Pravého Stvoření. Tyto
nízké entity mají za úkol šířit zlo do myslí většinou nic netušících pozemšťanů, jejichž
většina se nechává ovládat a vysávat tímto matrixem a ovládacími programy
negativních entit. Jejich vysílače pracují na principu jemných vln a mají velký vliv (až z
95-98 %) na život duchovně spícího jedince. Tato zařízení se nenacházejí pouze na
Měsíci, kde jsou obsluhována za speciálními počítačovými pulty šediváky bez svobodné
vůle, ale i jinde ve sluneční soustavě mezi 3. - 4. dimenzí (Jupiter, Mars...).
Primárním účelem náboženských elit je zajistit odklon od pravých duchovních principů
Pána Ježíše Krista, které jsou životně důležité a jimiž se řídí každá bytost v nebeských
světech. Kdyby byly duchovní zákony platné ve vyšších dimenzích dodržovány i zde,
negativní stav by na této planetě skončil bez mrknutí oka. Místo toho si lidstvo vytvořilo
a stále vytváří mnohé falešné nauky, tradice, zvyky, dogmata, ulpívá na něčem starém a
brání se změně, která by ho pomohla osvobodit. Ruku v ruce s tímto vymyslely
vládnoucí složky tisíce složitých pseudozákonů, jež většina z nich odporuje zákonům
přímo ode Mě, které jsou naopak jednoduché a postavené na pilířích lásky a dobra.
Stejně jako papež František, jenž připravuje půdu pro Druhý příchod Pseudotvůrců, tak
i jeho protějšek z východu Dalajláma pracuje pro stejnou stranu. Tento představitel
tibetského buddhismu pochází z 9. dimenze pekel a inkarnoval se sem pro to, aby od
poloviny 20. století, kdy byl dosazen na svůj post, a v průběhu prvních dekád 21. století
postupně s dalšími šířil falešné, zprzněné či překroucené životní a náboženské ideje,
jejichž následováním se bytost uzavírá sama sobě, svému nitru a srdci, kde přebývám Já,
Pán Ježíš Kristus, absolutní Stvořitel všeho a všech. Slepým oddáváním se něčemu, co ve
skutečnosti pochází od Božích odpůrců, se jedinec vystavuje úplnému svedení ze své
duchovní cesty, protože pokud následovníci těchto učení přijmou falešné myšlenky za
součást svých duší a podstat, nastává u nich spirituální pád. Budou mít jako všichni do
jednoho, kdo přebývají na Nule, ještě možnost přijmout skutečného Boha, až se jim
během Události/Varování nakrátko zjevím. Tuto skutečnost jsme popsali ve 31. kapitole
druhé dávky Nového Zjevení na našich stránkách www.bozirodina.cz.
Jak je to doopravdy se zdejšími náboženstvími, jsme sdělili taktéž v Novém Zjevení od
Boží rodiny, a to v jeho 5. kapitole „Náboženství na Zemi“. V rozšiřujícím výkladu o této
problematice jsme pokračovali ve Sděleních PJK, jež najdete opět na výše jmenovaných
stránkách. Pro některé zde připomínám, že není jediné náboženství, které by nebylo
ovlivněno, nebo přímo vytvořeno strůjci negativních entit, dokonce ani křesťanství,
které se od původního pravého učení Ježíše Krista odchýlilo nedlouho po jeho odchodu
ze zdejší sféry.
A jak se věci mají se samotným Dalajlámou? Když byl v roce 1950 dosazen na svoje
působiště, již dávno od svého narození věděl, co je jeho účelem v tomto dějství. Důležití
agenti negativního stavu mají totiž takové schopnosti, o nichž se většině z vás ani nezdá.
Do toho se započítává i důležitý fakt, a to ten, že tito pekelní tvorové jsou si již od dětství
vědomi téměř plného rozsahu své životní náplně, jež slouží/bude sloužit k postupnému
šíření zel a nepravd v tomto světě. Nikdo však kromě Mě a Pseudotvůrců (ačkoliv jsou
jen relativní) nemá přesné a úplné informace o této hře zvané Život, která je pro
obyvatele antivesmíru zatím tak nepříjemná a bolestivá. Proto ani jejich nejoddanější
přisluhovači v tělech nemohou mít plnou znalost o čemkoliv, ale na rozdíl od drtivé

většiny planetárních občanů, nestojících na těch úplně nejvyšších globálně-řídících
postech, je bytí těchto tvorů zasvěceno do těch nejtajnějších informací, i když všechny
díly skládačky znát nemohou.
Když vydala iluminátská skupina Bílého draka, jež zastupuje zájmy hlavně
východoasijských vůdců, rozhodnutí o invazi komunistické Číny do Tibetu, nemohla
frakce iluminátů západního světa, kterou je Sionisticko-kabalistická pod vedením USA,
nechat nic náhodě a nepokusit se zvrátit snahy Číny o podmanění obrovského
himalájského území. Americká tajná služba CIA proto nabídla Dalajlámovi mnohé
výhody na poli fyzickém i mentálním, když s ní bude spolupracovat. Odboj proti
Číňanům pak přímo vedl jeho druhý bratr Gaylo Dondrup. Bílý drak nakonec tento
souboj elit za oponou viditelného světa, jenž se tehdy projevil vpádem do Tibetu,
vyhrál.
Dalajláma byl v prvních dekádách svého života vycvičen do technik ovládání a čtení
mysli druhých, to všechno ve službách stínové vlády západního světa a jejích tajných
služeb. Tyto praktiky měl zabudované již ve své duši a DNA, stačilo pouze znovu
aktivovat a rozvinout příslušné schopnosti tzv. černého mága. Díky vysoce rozvinuté (a
zneužité) telepatii má schopnost ovlivňovat lidi okolo sebe. Je jedno, zda se jedná o
jedince či celé masy lidí, výsledek je vždy stejný. Když je tento mentální nátlak použit,
dosahuje se jím poslušnosti druhých, přičemž se to děje hlavně za účelem vymámení a
následném získání tajných informací, jejichž poskytovatel je má za běžných okolností
jinak ukryt hluboko v mysli.
Tibetský náboženský vůdce používá těchto technik zejména při setkávání se s různými
státníky, politiky, prezidenty, premiéry, ministry a dalšími, aby po nabourání do jejich
mysli získal důležitá sdělení, podléhající jinak tomu nejvyššími stupni utajení. Toho
používal i při častém setkávání se s tehdejším prezidentem Václavem Havlem, který byl
též přisluhovačem negativní strany. Dalajláma se spolu s americkými prezidenty a
dalšími státníky výrazně podílel na jeho vlastním ovládání, až se stal úplnou loutkou v
rukách mocnějších. Havel se výraznou měrou podílel na destabilizaci v České a
Slovenské republice i v jiných oblastech, a to nejen na úrovni fyzické, ale i na úrovni
duchovní. Po smrti svého fyzického těla odešel do 5. dimenze zóny vymístění (pekel),
kde nyní zažívá vše, co způsobil během pozemského života ostatním. Bytosti v peklech
se kvůli svému ovládání a duchovní neznalosti většinou zdráhají přijmout Moji lásku a
dar spasení, který jim neustále nabízím. Většina z nich proto ze svobodné vůle zůstane
v antivesmíru až do konce tohoto cyklu času, kdy jim dám poslední možnost a výběr, zda
si přejí konvertovat do pozitivního stavu.
Dalajláma takto získávané informace posléze předává řídícím orgánům tohoto světa, na
jejichž vrcholu stojí 13 iluminátských rodin, z nich ta nejvyšší, Rothschildové, má hlavní
a rozhodující slovo ve všem. I díky němu je mysl státníků zatím suverénních států
pečlivě analyzována a stínová vláda má pak lepší přehled o tom, zda není některý z nich
náhodou neposlušný. Pokud ano, je buď donucen ke spolupráci, nebo je rovnou
odstraněn. Tibetský láma, vůdce vysokého stupně zasvěcení, mající mnohé schopnosti a
sloužící zájmům loutkovodičů, podílejících se na finálním zotročení lidstva, je členem
několika tajných spolků, jako je např. Agenda 2030. Tato organizace rychlým tempem
zavádí pod záštitou nadnárodní instituce OSN Nový světový řád v celoplanetárním
měřítku. Rovněž se aktivně účastní tajných zasedání iluminátů po celém světě, na které
je zván a kde jsou mu přidělovány další úkoly. Taktéž se spolu s elitami účastní různých
temných rituálů a okultních praktik.
Nechávejte se proto vést přímou Mnou, Pánem Ježíšem Kristem ve vašem srdci,
naslouchejte hlasu intuice a poznáte, co je pravda a co je lež. Nestrhávejte se tímto
loutkodivadlem, staňte se pozorovateli a buďte nad věcí. Klidnou hlavu si zachovávejte
vždy, i když jde o politickou či náboženskou scénu, protože už víte, že to, co se vám

předkládá, je pouze klam na ovlivnění dosud duchovně spících. Nesoustřeďte se ani
příliš na právě vrcholící prezidentské volby ve Spojených státech amerických, protože
žádný z politiků nikdy nemůže vyřešit nebo reformovat tento systém. Mnozí z vás budou
zvolením nového prezidenta USA překvapeni, mnozí z vás naopak velice zklamáni. Tak
či onak vás budou světové události a konflikty nechávat vždy klidnými, protože máte v
každém okamžiku vše, co doopravdy potřebujete a také to nejcennější - lásku v srdci.
Váš Pán Ježíš Kristus | 1. 11. 2016

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY NAŠIM
SPOLUPRACOVNÍKŮM
27. 10. 2016
Děkuji Arch Anděl Rafael za důležité sdělení Pána Ježíše Krista
Milovaní přátelé a spolupracovníci...
Většina z vás, kteří Mi stojíte na blízku i v těchto hrubohmotných tělech, jste museli
během osobního zrychleného duchovního vývoje projít těžkými zkouškami, při nichž
jste však udělali doslova kvantový skok na své cestě. Vy, Moje „první linie“ světelných
bytostí z Pravého Stvoření, zažíváte mnohá trápení spojená se životem na planetě Nula.
Právě na vás se záměřují negativní entity pod vedením Pseudotvůrců nejvíce, protože
díky vašemu vytrvalému úsilí pomáháte každým dnem zkracovat jejich vládu a utrpení
bytostí v antivesmíru takříkajíc o celé věky, protože šíříte pravdu a Boží slovo do srdcí
připravených, pomáháte stovkám milionům probouzejících se duší převibrovat do 5.
dimenze při rozdělení lidstva, přinášíte sem světlo a lásku, rozfoukáváte a zapalujete
svíce naděje, přičemž tou nadějí pro ostatní jste vy sami. Odstartování naší Boží mise
mezi lidmi v čele s Mojí přímou inkarnací Janou započne již brzy. Většina z vás stále lpí
na starých vzorcích myšlení a dožaduje se časových pojmů, ať už se to týká blízké či
naopak velmi vzdálené budoucnosti. I v tomto ohledu pro vás mám velké pochopení,
jelikož jsem absolutní a sám jsem navíc v těle Ježíše Krista zažíval a v těle Jany stále
zažívám tento omezený způsob existence z první ruky. Co tedy ten pojem „brzy“ může z
pohledu lineárního času znamenat? Především má význam toho, že to bude v pravý čas
a ani o chvíli dříve, či později. Přesné časové pojmy nemohu z mnoha duchovních a
bezpečnostních důvodů sdělit, vězte ale, že všechno je a bude dokonalé a v pořádku.
Cožpak nechápete, že jsem dávno předem pečlivě naplánoval vaše životy a tím i hmotné
zabezpečení všech, kteří se sem zrodili proto, aby byli nejbližšími spolupracovníky Boží
rodiny? Nevíte snad, že jste součástí nejdůležitější mise od počátku Multivesmíru, na níž
závisí osud celého jsoucna a bytí? Skutečně si myslíte, že bych vás nechal pracovat v
oddělených podmínkách? Pak jděte do svého srdce, spojte se přímo se Mnou a budete
ujištěni, že všechno je v pořádku a dle Božího plánu. Nic není zdaleka tak horké, jak se
to na první pohled může zdát. Mluvím teď na vás, kteří se Mnou aktivně spolupracujete
a patříte do okruhu blízkých spolupracovníků našeho týmu, ve kterém je každý cenný
jako ten druhý, protože svou jedinečností jsou všichni důležití. Nenechte se nikdy trvale
ovládnout ovládacími programy a egem, díky čemuž by jste byli v nízkých vibracích.
Každý si prochází vlastní cestou, na které nemá na růžích ustláno, ale máte všechny
potřebné prostředky ke splnění všeho, pro co jste tady, navíc včas ode Mne přichází
pomoc přímo do vašich rukou, ačkoliv ji hned nemusíte vnímat ani chápat.
Před více jak měsícem, 17. září 2016, jsme s Janou a dvěma našimi spolupracovnicemi
ukotvili a aktivovali duhový most (bifrost) pro přímé spojení s vyššími dimenzemi.
Kdyby ta všemi ve Stvoření dlouho očekávaná událost, kdy bude vytvořen koridor mezi
touto planetou Nula a pozitivním stavem, měla být daleko, neprováděl bych v tomto čase
tak důležitou událost. Stalo se tak již na duchovní úrovni, nyní dojde k použití bifrostu i
na té fyzické, aby se naše mise neomezovala a měla smysl v nadcházející etapě. Mnozí z
vás si všímají i důležitých znamení, které vám přináším, aby jste se mohli přesvědčit o
tom, že jdete správnou cestou. Nemohu vám však ani v podobě Božího slova podávat
vždy 100% pravdu, musel jsem vám sdělovat i nepřesnosti dokonce i s časovými pojmy,
abyste vůbec vydrželi tak náročný výcvik. Při čtení Boží slova mějte vždy zapojenou
intuici a i zde čtete srdcem, aby si vaše ego nevyložilo tento text po svém a vy jste se

vyvarovali zklamání. Tak jako tak mám vše pod kontrolou, ale to znamená i fakt, že jste
plně zodpovědní za svůj život, postoje a činy.
Budu s Janou a nejbližšími vybranými spolupracovníky, což jsou nejvyspělejší a
nejpovolanější duše na této planetě určené pro tento účel, cestovat po světě a do vyšších
dimenzí, odkud budeme přinášet očitá svědectví ostatním, šířit psaně i ústně Boží slovo
v mnoha podobách, setkávat se osobně s vámi, kteří máte zájem pobýt v Božích
vibracích lásky a jste ochotni naslouchat a šířit pravdu dál. Zároveň s tím budeme mařit
Pseudotvůrcům a jejich přisluhovačům snahy o rychlejší ovládání nic netušící populace,
protože až do poslední vlny převibrování pozitivní části lidstva zde budeme v poklidu
dělat svou práci. Až po našem odchodu do vyšší dimenze může dojít k celkovému
zhoršení situace, snížení vibrací planety a krátkému, leč nezbytnému vítězství
negativního stavu. Někteří jedinci i mimo náš tým již započali např. se zničením
databází temných entit v nižších dimenzích, odstraněním zařízení na satelitech kolem
orbitu Země, jež pozemšťany ovládají a další mnohé věci, o nichž zde není třeba hovořit.
Pro tento účel jsem povolal zejm. našeho spolupracovníka Petra U. Z celého srdce děkuji
všem zúčastněným bytostem a Boží rodině, bez nichž by nebylo možné oprostit Stvoření
od stavu zel a nepravd. Těším/e se vámi na spolupráci na mnoha úrovních, kdy každý
může ze svobodné volby přispět rukou k dílu.
Váš Pán Ježíš Kristus, Boží rodina, 27. 10. 2016

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA PRO SPOLUPRACOVNÍKY BOŽÍ
RODINY
26. 10. 2016
Děkuji ti Arch Anděl Rafael za sdělení Pána Ježíše Krista
Všichni z vás, kteří jste blízkými spolupracovníky Mojí druhé přímé inkarnace v těle
Jany, jste již dávno před svou nynější inkarnací byli ušlechtilými a vysoce vyspělými
bytostmi. Pocházíte z různých dimenzí a končin Stvoření a v této historicky důležité
etapě, jež se dotýká celého Multivesmíru, plníte tak důležitou a dalekosáhlou práci,
jakou si ani neumíte představit. Na základě předešlé dohody s vaší duší jsem vám
nadělil/a přesně ty talenty, které potřebujete pro plnění neopakovatelného poslání.
Opakuji, že se nemáte s nikým srovnávat, neboť nevidíte do životního plánu druhých.
Nenechávejte se strhnout egem a ovládacími programy. Vždy, když si to vaše srdce bude
žádat, si uvědomte svoji neskonalou sílu, velikost a světlo, jež v sobě uchováváte a šíříte
do tohoto světa, který to potřebuje. Až vám bude nejhůř a budete pochybovat o sobě i o
všem kolem vás, požádejte Mne o pomoc, která přijde okamžitě. Jen Já vás mohu bez
mrknutí oka zvednout ze země, osušit slzy, zvýšit vibrace a dodat odvahu. Až vám bude
naopak dobře, děkujte za váš život a za věci, které vás potkaly, ať už byly jakkoliv dobré
či zlé, jelikož všechny zkušenosti jsou nezbytné k tomu, abyste získali na vaší cestě
určité aspekty života v negativním stavu a posouvali se vpřed na duchovní cestě. Kdo je
vděčný svému věčnému Stvořiteli, nechává se vést a nevyčítá Mu/Jí své problémy, jež
vznikly negativními činy, postoji a myšlenkami, bude na tom neskonale lépe po všech
stránkách. Vyzývám všechny, kdo ještě tak neučinili: Navažte ze svobodné vůle přímý
kontakt se Mnou vstupováním do nitra. Na tento přirozený proces neexistují žádné
předepsané postupy, je to cesta zcela individuální. Stačí mít vyšší vibrace, oprostit se od
šumu myšlenek a věřit si. Vězte, že když se Mnou budete rozmlouvat o svých radostech a
starostech, podstatně se vám uleví a váš kříž už nebude zdaleka tak těžký. Kde Mě
najdete? Nikde jinde, než ve svém nitru a srdci. Zkuste se neupínat na rady druhých a
pomoc někde „tam venku“, když vaše trable mohu vyřešit daleko efektivněji a rychleji.
Pamatujte, že jsem absolutní a znám každou buňku vašich těl. Vím, jaká máte přání a
tužby. Klepejte na bránu nebeskou a bude vám otevřeno. Nevynucujte, nýbrž proste a
žádejte a bude vám dopřáno, pokud je to v souladu s plánem vaší duše, jenž jste si zvolili
před zrozením do hmoty.
Děkuji všem spolupracovníkům Boží rodiny i mimo ni za víru, oddanost a kráčení ve
šlépějích světla.
Váš Pán Ježíš Kristus, 26. 10. 2016

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA KE ŠVÝCARSKÉMU CERNU
25. 10. 2016
Toto video z roku 2015 zachycuje umělé vytvoření portálu nad švýcarským
urychlovačem částic CERN. Elity chtějí dosáhnout propojení této 3. dimenze s Pravým
Stvořením, aby se dosáhlo přístupu k vyšším realitám Pravého Stvoření (viz. odkaz
dole). Nikdy však nebude negativním entitám povoleno napadnout pozitivní stav, jejich
schopnosti jsou a budou omezeny pouze v doméně zóny vymístění (antivesmíru). Až
bude zcela odpovězeno na otázku: Jak by vypadal život bez Boha, Pána Ježíše Krista a
Jeho/Jejích duchovních zákonů, učiním konec tomuto strastiplnému dějství, v němž je
tolerováno téměř vše, jen aby se dokázalo, do jaké krajnosti lze zajít, pokud se
obyvatelé Multivesmíru budou stavět proti Mně. Bytostem v rajských světech pak
spadne kámen ze srdce a těm, kteří zůstanou až do samého konce tohoto cyklu času v
peklech, bude se zcela otevřeným vědomím umožněno, aby se i oni seznámili s kvalitou
života v lásce. Na základě toho si vyberou, kde budou chtít žít.
Na záznamu vidíte energetický vír, jenž přesahuje frekvence několika vibračních
pásem. Vesmírní lidé pod vedením Aštarovy flotily ve spolupráci se Mnou se zasloužili o
to, aby byl tento portál bezpečně uzavřen a nedošlo ke kosmické destabilizaci. Kdyby si
vládci této planety pod vedením Pseudotvůrců mohli dělat úplně cokoli, došlo by ke
zničení zdejšího života. Tím by tento experiment skončil předčasně a nedošlo by k
zodpovězení výše zmíněné otázky.
VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=ST6X0Ra7zOQ
Váš Pán Ježíš Kristus, 25. 10. 2016

O HOŘE KAILAS
21. 10. 2016

Děkuji Arch Anděl Rafael za sdělení Pána Ježíše Krista k článku
Tento svět ukrývá mnohá tajemná místa. Jedním z nich je himalájská hora Kailas,
na jejímž místě se nachází vstup do říše lidu vnitřní Země - Šambaly, o níž je řeč v
článku. Existují mnohé vstupy po celé planetě, dalším z nich je Mt. Shasta v
Kalifornii a severní a jižní pól. Nejsou vyvolení, kteří smějí, či nesmějí navštívit
tyto prostory, jde především o vlastní plán duše a vysoké vibrace, čímž se tito
vybraní jedinci mohou setkat s vyspělou pozitivní civilizací pod povrchem, jež
žije v souladu s vesmírnými zákony a pomáhá při transformaci lidstva.
Odkaz: http://www.svetkolemnas.info/.../5169-tibetsky-mnich-hora...
Pán Ježíš Kristus, 21. 10. 2016

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY O VÝBĚRU
INFORMACÍ
19. 10. 2016
MILOVANÍ SPOLUPRACOVNÍCI A PŘÁTELÉ BOŽÍ RODINY,
KAŽDÝ SI VYBÍRÁ, KTERÉ INFORMACE PŘIJME, KTERÉ ODMÍTNE BEZ OHLEDU NA JEJICH
ZDROJ A PŮVOD. ŽIJETE ZDE V NEJNÁROČNĚJŠÍCH PODMÍNKÁCH NA ÚZEMÍ POD
VLÁDOU NEGATIVNÍHO STAVU, ABYSTE OSTATNÍM BYTOSTEM VE STVOŘENÍ UKAZOVALI
CESTU ZPĚT KE MNĚ, PÁNU JEŽÍŠI KRISTU, JEDINÉMU ZDROJI ŽIVOTA. VAŠE DUCHOVNÍ
CESTA JE JEDINEČNÁ A NEOPAKOVATELNÁ, A PROTO JE ZBYTEČNÉ SE S KÝMKOLI
SROVNÁVAT, KOHOKOLI SOUDIT. VŠECHNY BYTOSTI MULTIVESMÍRU JSOU SI ROVNY, JEN
MAJÍ RŮZNOU DUCHOVNÍ ÚROVEŇ A POSLÁNÍ. ABYCH MOHL/A NA KONCI CYKLU ČASU
ELIMINOVAT NEGATIVNÍ STAV, JE NEZBYTNÉ POSKYTNOUT AKTUÁLNÍ BOŽÍ SLOVO, BEZ
OHLEDU NA TO, KOLIK BYTOSTÍ HO PŘIJME NEBO ODMÍTNE. VŠECHNY KNIHY NOVÉHO
ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA JSOU K DISPOZICI I NA TÉTO PLANETĚ NULA, PŘESTOŽE
JEN ZANEDBATELNÝ POČET LIDÍ JE PŘIPRAVEN JE ČÍST A UVÉST DO SVÉHO
KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA. JE POCHOPITELNÉ, ŽE MOJE PŘÍMÁ INKARNACE JANA A NAŠI
NEJBLIŽŠÍ SPOLUPRACOVNÍCI, ZEJMÉNA AA MICHAEL V TĚLE KARLA KONEČNÉHO,
ZVEŘEJŇUJÍ NA SVÝCH PROFILECH A WEBOVÝCH STRÁNKÁCH CITÁTY Z TĚCHTO
NEJPRAVDIVĚJŠÍCH A NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH KNIH. NIKDO VŠAK NENÍ POVINEN JE ČÍST,
PROTOŽE MÁTE SVOBODNOU VŮLI. JAK JSME NAPSALI V POSLEDNÍ DÁVCE NOVÉHO
ZJEVENÍ: NEMŮŽEME CHTÍT PO DÍTĚTI V MATEŘSKÉ ŠKOLE, ABY UDĚLALO STÁTNICE
NA VYSOKÉ ŠKOLE. NASLOUCHEJTE INTUICI, PŘIVEDE VÁS K TOMU, CO POTŘEBUJETE V
KAŽDÉM OKAMŽIKU.
VŠECHNY VÁS BEZPODMÍNEČNĚ MILUJI
VÁŠ PÁN JEŽÍŠ KRISTUS, 19. 10. 2016

DŮVODY ŘÍZENÉ UPRCHLICKÉ KRIZE
19. 10. 2016
Již dříve jsme vám formou Božího slova sdělili obecné informace o tzv. uprchlické krizi.
Nebudeme zacházet příliš do detailů, protože kdo hledá, najde, ale přišel čas, abych vám
řekl další odkryté skutečnosti, jež vám pomohou lépe se zorientovat v nelehké situaci.
Přemístění velkého počtu muslimů na evropský kontinent je jedna z nejdůležitějších
složek pro zavedení Nového světového řádu v této části světa. Elity mají vypracované
velice důmyslné tajné plány, které nemůžete ani tušit. Souběžně s tím vytvářejí falešnou
hru na „hodného a zlého policajta“, rozdělení na východ a západ, strašení hrozbou 3.
světové války... ačkoliv táhnou za jeden provaz, jelikož všichni mají tytéž instrukce od
negativních mimozemských entit, jež je řídí jako loutky.
Evropský kontinent je Pseudotvůrcům největším trnem v oku, protože právě tato část
planety Země/Nula je díky mnoha okolnostem nejméně podmanivá, co se týče ovládání
bytostí. To platí zejména pro slovanské národy, jejichž nejvyvinutějšími,
nejušlechtilejšími a nejmírumilovnějšími členy jsou Češi a Slováci. Přede Mnou jsou si
však všechny pozemské národy rovny a žádný z nich není vyvolený, neboť nezáleží na
státní příslušnosti bytosti, která ji dočasně přijala po čas pobytu ve hmotě. Jak víte, své
spolupracovníky z vyšších dimenzí mám ve všech koutech světa a zemích, každý z nich
plní poslání dle Mého dokonalého plánu. Každý má rovněž ty dary a talenty duše i těla,
které přesně odpovídají tomu, aby „Moji lidé“ práci vykonávali co nejefektivněji, a tak
se zasluhovali o zrychlený vzestup do vyšších dimenzí. Opět ale musím připomenout, že
se nemáte s nikým srovnávat a brát nějakou skutečnost jako neměnné dogma. Proč se
obracíte na druhé a hledáte odpovědi u nich, když se můžete zeptat přímo Mne ve svém
nitru? Vězte, že je to velice snadné: stačí mít vyšší vibrace a spojit se se Mnou cestou
vám nejbližší. Neexistují předem dané postupy.
Nejvíce problémů a starostí dělá elitám hlavně Česko a Slovensko. Nejde ale o politické
směřování současných stran, postoje vlády, výroky atp., nýbrž o to, že na tomto území je
přítomno nejvyšší zastoupení tzv. starých duší v lidských tělech (andělé, archandělé,
mistři... z 5. a vyšších dimenzí Stvoření), kteří se aktivně zasluhují o šíření pravdy,
zvyšování vibrací a postupné snižování ovládání. Navíc právě zde působí fyzicky v čele
se Mnou naše Boží mise, a právě z území Bohemie vyvěrají do všech částí této těžce
zkoušené planety ve 3D čisté elementy pozitivního stavu.
Zaměřím se ale teď na věci ohledně uprchlické krize. Aby mocní dosáhli svého cíle pro
zotročení těch, kteří budou pokračovat v tomto mrtvém životě i po příchodu stvořitelů
lidské rasy, potřebují nejdříve vyvolat chaos, občanské války a vzpoury, rozvrat
ekonomický, kulturní, náboženský a politický. Až nastane anarchie, budou mít pak větší
důvod zavést větší kontrolu obyvatel, čipy pod kůži a bezhotovostní platby. V
následujících letech bude tento trend přemisťování muslimů do Evropy pokračovat a
stoupat, přestože hlavní média se tomuto problému již záměrně nebudou tolik věnovat,
naopak se mu budou vyhýbat, aby občanský odpor nebyl předčasný. Prozatím zasáhne
nejvíce západní část kontinentu, kde už nyní dochází k otevřeným násilnostem, naopak
bratrské národy, kde mám fyzické útočiště a bydliště, budou od vnějších hrozeb
ušetřeny, poněvadž nad nimi rozprostírám ochranu. Ta se zesílila díky posílení
láskyplných energií na Pražském hradě v září 2016. Uměle vytvořená vlna předem
vybraných a vycvičených lidí je dobře zaplacená a financovaná významnými
bankovními rodinami. Ze středu zájmu iluminátů byl mj. vybrán maďarský miliardář
George Soros, jenž má za úkol, aby uprchlická vlna zasáhla i státy střední Evropy.
Projekt Evropské unie je důkazem snah o vytvoření jednotného státu. Při zavedení
NWO opravdu budou zrušeny hranice jednotlivých dosud suverénních států a všechny

otěže moci budou přesunuty do Bruselu, přičemž role Německa bude na úkor slabších
opět posilovat a mnohým bude připomínat nacistickou Třetí říši. EU je řízena světovou
stínovou vládou, jejíž pozice zaujímá 13 rodin uctívajících Satana, které mají dále pod
sebou 500 klanů, jež ovládají další „poddané“. Tím jsou na mysli bankéři, ředitelé
nadnárodních korporací, vrcholní politici, prezidenti, premiéři a mnozí další. Na tomto
kontinentu jsou s přípravami novodobé totality při krátkém, leč nezbytně nutném
pseudovítězství negativního stavu o něco pozadu při porovnání se zbytkem planety.
Proč? Důvodů je více, ale jeden ze stěžejních důvodů je odlišná mentalita spolu s jinými
zvyky, kulturou a tradicemi, které jsou v Africe, Americe a Asii více vzdálené původním
a nepřekrouceným hodnotám pozitivního stavu. Tento paradox nahrává snahám
Pseudotvůrců a jejich přisluhovačům pro lepší ovládání.
Ve Spojených státech jsou s chystanými přípravami vůbec nejdál. Jako příklad zde uvedu
koncentrační tábory FEMA, jichž existují už desítky napříč celou zemí, fluoridace vody,
masové použití chemtrails s nanovlákny, bakteriemi, viry, okem nepostřehnutelnými
čipy a mnohé další věci. Tyto fenomény tvořící mozaiku negativních a ziskuchtivých
snah nemají nikde jinde obdoby. V uspěchané Asii mnoha kontrastů, ale hlavně Číně i
dalších tzv. totalitních státech také nebude s ničím takovým problém, jelikož se v
průběhu desetiletí podařilo téměř zcela pošlapat lidskou individualitu, samostatný
rozvoj a myšlení. Právě neschopnost samostatně myslet je dalším činitelem, který
tamější systémy vybudovaly. A pokud by snad měl někdo čas a chuť přemýšlet o něčem
hlubším, než jsou jen povrchní věci a vnější záležitosti, pokud by se měl někdo zabývat
svým nitrem, vstupovat do něj a pečovat o svou duši, o níž však takřka nikdo nemá
pravé zdání, zda-li vůbec nějaké, pak je pro každého takového nachystána práce v
nelidských podmínkách nuzných továren za bezcenné papírky peněz, a nebo jsou lidé
ve městech zaměstnáni stresovou a dlouhou prací ve svém kariérním zaměstnání, mladí
jsou zase vedeni k vzájemné nevraživosti a soutěžení mezi sebou, trávící navíc nejlepší
léta svých životů ve školních institucích, kde je kladen obrovský důraz na dobré
vzdělání postavené zcela na hlavu a na úspěch, kde se selhání a zaváhání nepřipouští.
Myslíte si, že tyto problémy by se děly, kdyby zde existovala demokracie v pravém slova
smyslu? V průběhu historie lidstva se ve státních systémech občas objevovaly snahy a
skutečnou demokracii, vstřícnost a přístupnost prostému lidu, ale vždy nakonec
skončily nezdarem, odstraněním onoho reformátora, následovaném dosazením loutky
na jeho místo. Dokonce už i spící jedinci si mnohdy uvědomují, že tato rádoby
demokracie je jen pouhou fraškou, sloužící k méně nápadnému zavádění NWO. Nakonec
vše směruje k otevřené totalitě, jejíž předešlé formy byly jen malou ochutnávkou toho,
co teprve skutečně přijde. V České republice současná vláda prosazuje do praxe zákon o
sledování každého člověka a shromažďování jeho dat, a to bez velkého pozdvižení
veřejnosti. Dalším velkým milníkem směrem k budování nesvobody je spuštění
elektronické evidence tržeb (EET), mající za cíl nepřetržitě sledovat aktivity drobných a
středních podnikatelů s cílem je šikanovat a likvidovat, jelikož v nadcházejícím
uspořádání upadajícího světa se nepřísluší pracovat na sebe. Tento zdroj obživy je totiž
vnímán jako velice samostatný a nezávislý. Dalším důvodem je donášení, vyvolávání
podezření, nedůvěry a nejistoty. „Velké ryby“ EET nepostihne, neboť ty slouží
negativnímu stavu, tedy leží přímo v dlaních těch, kdo stojí za oponou.
Není však třeba se ve svém životě obávat nějakých špatných věcí, protože jste pod Mou
absolutní ochranou, stejně tak jako vaši milovaní bližní a dokonce i fyzické území, kde
dočasně žijete. Vždy poskytuji optimální podmínky pro to, abyste mohli být šťastní a
úspěšně plnili své jedinečné a neopakovatelné poslání až do jeho úspěšného završení,
zakončené přemístěním do 5. dimenze nejčastěji na Novou Zemi. Navzdory

rozbouřenosti všeho kolem je a bude pro vás vše dobré, protože vy, kdo Mne
následujete, nebudete zataženi do těchto sporů a divokých vln. Je ale nezbytné, aby zde
negativní stav na chvíli vyhrál a ukázal každému, co si nikdy nevolit.
Váš Pán Ježíš Kristus | 19. 10. 2016

GENETICKÉ MODIFIKACE
18. 10. 2016
Děkuji ti Arch Anděl Rafael za sdělení Pána Ježíše Krista a odkaz
Genetická modifikace (nejen) lidských bytostí ve skutečnosti probíhá již desetiletí,
poněvadž elity mají od negativních entit ze zóny vymístění mnohé pseudovymoženosti,
do čehož spadá i klonování. Toho využívají zejména ke zdvojování politiků, kteří jsou k
nepoznání od svých originálů, neboť je v těchto biorobotech nahrána komplexní
osobnost s úplným vědomím svého předchůdce. Tajné základny s laboratořemi se
většinou nacházejí pod zemí v odlehlých oblastech (např. Aljaška). Již brzy bude tento
fenomén na očích veřejnosti, hlavně pak po Druhém příchodu stvořitelů lidské rasy
Pseudotvůrců.
Odkaz: http://ac24.cz/.../8984-geneticky-modifikovany-clovek...
Pán Ježíš Kristus, 18. 10. 2016

POZEMSKÉ LOUTKOVÉ DIVADLO
14. 10. 2016
Děkuji ti Arch Anděl Rafael za sdělení Pána Ježíše Krista a článek
Milovaní přátelé a spolupracovníci,
v souvislosti s loutkovým divadlem pozemských elit pod vedením Pseudotvůrců zde
uveřejňujeme převzatý článek s vysokým stupněm pravdy, aby jste si mohli na dané
téma utvořit vlastní názor a získali o něco větší nadhled. Na první pohled to vypadá, že
světoví lídři stojí proti sobě, ale v tom nejzazším smyslu jsou na svém poli působnosti
velice dobrými „přáteli“, kteří se čas od času stýkají na tajných místech a základnách po
celém světě, do čehož nespadají pouze zasedání pořádaná ilumináty. Někteří z vás si
stále myslí, že podporou toho či onoho vůdce se vyřeší palčivé problémy, jež sužují
obyvatele Země/Nuly. Stále se mnozí domníváte, že upřednostňováním prezidenta
Putina dáváte volnou cestu rádoby „lepšímu“ světu. Copak nechápete, že každý vysoký
politik vč. Putina slouží službám negativního stavu, Pseudotvůrců, kteří je ovládají jako
loutky a nepřejí si změnu k lepšímu? Dokud nebude odhalena pravá podstata zla,
bytosti žijící v peklech budou raději dávat přednost mrtvému životu a nelásce. Uplyne
ještě mnoho vody, než Mě budou schopni přijmout i ti „nejhorší“. Frakce elit se sice dělí
na mnohé odnože (např. Sionisticko-kabalistická skupina v čele USA a skupina Bílého
draka zahrnující zejména Asii), které mezi sebou občas bojují, ale ani ty si nepřejí
vzájemné zničení, jak jsme již napsali v druhé dávce Nového Zjevení na
www.bozirodina.cz. Vyciťujte vždy srdcem, co je pravda, a nechte se vést přímo Mnou.
Odkaz: www.aeronet.cz
Váš Pán Ježíš Kristus, 14. 10. 2016

JAK JE TO DOOPRAVDY S VOLBOU PREZIDENTA VE SPOJENÝCH
STÁTECH AMERICKÝCH!
10. 10. 2016
Děkuji Arch Anděl Rafael, Míšo za sdělení Pána Ježíše Krista
PÁN JEŽÍŠ KRISTUS O VOLBĚ AMERICKÉHO PREZIDENTA
Moji milovaní přátelé, spolupracovníci a pozemšťané...
Nyní nastal čas, abych vám sdělil/a, jak to doopravdy je s volbou prezidenta ve
Spojených státech amerických. Nejprve je třeba, abyste pochopili a uvědomili si
následující věc: Žádný vrcholný politik nemůže a nikdy nezmění palčivé problémy
tohoto světa a systému, protože politiku má pod palcem negativní stav, jenž hýbe
veškerými aspekty na této planetě Země/Nula v černém antivesmíru. Mimozemské
entity řídící tento matrix mají vše naplánované tak, aby se vývoj tohoto světa ubíral pro
ně co nejpřívětivějším směrem, vedoucím k nezbytnému, avšak kratičkému vítězství
temnoty nad světlem, při němž bude zaveden NWO, celoplanetární fašistický stát,
jednotná virtuální měna, čipy a mnohé další věci mrtvého pseudoživota bez Lásky, který
si stále volí většina lidstva. Ve skutečnosti žádný minulý ani současný reformátor
nemohl a nemůže pozměnit vývoj světa pozitivním směrem, jelikož Pseudotvůrci a
jejich přisluhovači si nepřejí jakýkoli posun k lepšímu, který by měl za následek
odpoutání se od jejich politického, ekonomického, sociálního, zdravotnického,
vojenského... systému. V 5. a vyšších dimenzích Pravého Stvoření v žádném případě tyto
systémy s negativními základy neexistují, neboť vše vychází z pravé duchovnosti a je
řízeno Mnou, Pánem Ježíšem Kristem, Stvořitelem všeho a všech. V této době je již
vhodné, abych se vyjádřil k důležité události na poli Pseudotvůrců, a tím je právě volba
amerického prezidenta 2016. Řídící pozemské elity, skrytě i veřejně vystupující, které
zde ovládají v podstatě vše, včetně většiny lidí; ale i elity mimo tento svět, už předem
naplánovaly vše na planetě Nula dlouho dopředu. Ne nadarmo se tomu říká loutkové
divadlo. Z Nového Zjevení někteří z vás vědí, že Pseudotvůrci měli před Mým Prvním
příchodem v těle Ježíše schopnosti cestovat v čase, a to do minulosti i budoucnosti. Poté,
co jsem vstoupil do pekel, abych zajal aktivátory negativního stavu, ztratili klíčové
schopnosti, jež měli do té doby. Týká se to právě i cestování v čase. Před nedávnem jsem
je propustil z jejich separované pozice a nyní se blíží s planetou Nibiru k této planetě. Ve
fázi, kdy zotročí tu část lidstva, které si nevybralo žít v Lásce, jimi budou opět obnoveny
cesty v čase, ale už jen do blízké budoucnosti, a to pouze v jejich vlastní sféře. Tento fakt
má přímou souvislost s tím, o čem je řeč. Pseudotvůrci již dávno předtím, než jsem je
uvěznil, naplánovali do detailu všechna dějství, která se budou dít na Nule po dobu
jejich vlády v zóně vymístění. Ačkoliv není jejich plán dokonalý a má různá omezení a
chyby (protože nejsou absolutními), připravili si v předstihu živnou půdu pro jejich
Druhý příchod, jenž nastane po fyzickém rozdělení lidstva.
Důležitým krokem v jejich počínání je i to, kdo stane v čele USA, z nichž se řídí
podstatná část světa. Ten, kdo vystřídá Baracka Obamu, bude předposledním
prezidentem Spojených států před tím, než dojde k návratu mimozemských „bohů“.
Stejně tak je tomu i u prezidenta České republiky Miloše Zemana, který bude v roce
2018 podruhé úspěšně znovu zvolen občany do své funkce. Je zde však podstatný rozdíl,
poněvadž Zeman není, jako jeden z mála politiků, přisluhovačem temné strany.
Vzpomeňte si na pojednání o jednookém králi mezi slepými, jímž je. I když si není
vědom spojení s vyššími celky, má Moji ochranu, aby se fyzické i mentální útoky na jeho

osobu míjely účinkem, protože on slouží jako jakási duchovní pojistka před
zaprodáním ducha národa, hmotným a především nehmotným kolektivním odkazem
předků, přímo spjatým s vyššími dimenzemi. Elity volební kampaní v Americe
rozehrály v této době téměř nepostřehnutelnou blamáž na lidstvo, stejně tak jako 11.
září 2001 nenarazily do Světového obchodního centra skutečná letadla, ale byl to
nefyzický hologram, jenž se postaral o dokonalou siluetu letounu, nebo třeba
zfalšované přistání na Měsíci roku 1969 natočené v ateliérech pod vedením režiséra
Stanleyho Kubricka. Ona rafinovaná fikce klání spočívá v tom, že na jednu stranu
spektra postavili Hillary Clintonovou a proti ní Donalda Trumpa, oba se zcela odlišnými
názory, ale velmi působícími na nic netušící občany. Jak víte, každý z nich má jiný cíl.
Clintonová jde cestou otevřené podpory pozměněných hodnot amerického
establishmentu, Trump jde naopak proti tomu, o co se jeho rivalka snaží, kvůli čemuž
jsou mu záměrně házeny „klacky pod nohy“ ze všech stran, aby mu co nejvíce
znemožnili vyhrát. Copak vy nevíte, že přesně toto je plánem elit, jak ještě efektivněji
zavést Nový světový řád? Ať vyhraje ona či on, mají globalisté připraveny obě cesty k
tomu, aby po jejich zvolení skrze ně tak jako tak mohli prosadit svou vůli, jelikož oba
dva jsou pouze ovládané loutky v rukou mocnějších, tudíž v nejzazším smyslu nezáleží
ani trochu na tom, kdo bude vítěz a kdo poražený. Kdyby ilumináti nechtěli, aby Trump
s jeho vystupováním proti vládnoucí třídě vystupoval, odstranili by ho dřív, než by s tím
vším vůbec začal. Stínová vláda už předem počítá s dosazením Donalda Trumpa, který
usedne do svého křesla 20. ledna 2017. Proč ne Clintonová? I když se její preference
zdají být na vyšší úrovni, není tomu tak. Agentura Reuters a mnohé další pod vedením
globalistů vypouštějí do světa falešné zprávy o tom, že Hillary má nad Donaldem jasnou
převahu, ačkoliv je tomu přesně naopak. Nikdy nedejte na zmanipulované průzkumy. Co
tím sledují? Především chtějí vyprovokovat nespokojené voliče a zajistit tak v
konečném výsledku více podpory pro Trumpa. Dalším důvodem je odvedení pozornosti
od jejich skutečných plánů. Loutkovodiči rozdali karty na obě strany s tím, že sledují,
jak ovládaní občané dávají v zápalu emocí svůj hlas tomu či onomu, bojují mezi sebou,
přičemž vzniká rozdělení ve vlastních řadách. Právě on je tím „pojistným kandidátem“,
který je použit k zajištění hlasů nespokojených lidí. Ukolébá občany Spojených států do
falešného pocitu pozitivní politické novoty a změny, která ale přinese ještě rychlejší
zavádění Nového světového řádu, jehož konstruování v praxi bude méně viditelné, ale o
to více účinné.
Jak to je s Clintonovou dál? Cíle globalistů by po jejím zvolení prosazovala až moc okatě,
což by vedlo k odporu obyčejných lidí proti vládě, odebírající poslední zbytky svobod.
Navíc zde hraje roli další důležitý fakt, a to ten, že pravá Hillary před nějakým časem
zemřela na vážnou nemoc. Hlavní příčinou skonu byla zrada jejího samotného těla,
které nebylo lidské, nýbrž byl to hybrid mezi ještěrem a člověkem, jako má mnoho
dalších politiků (královna Alžběta, Angela Merkel,...). Takto namíchaná kombinace DNA
se v určitém věku může stát fatální pro další fungování životních funkcí. Existuje zde ale
ještě jeden závažný důvod jejího konce. Ani fyzické tělo totiž nevydrží tak velké zatížení
zly a nepravdami. Tento případ není ojedinělý, pouze veřejnosti dosud neznámý. Ještě
před smrtí pravé Hillary byl v tajných podzemních laboratořích vytvořen její klon s
identickou podobou, vystupováním, hlasem a vším ostatním, aby nebyla poznat
záměna. Vědci, pracující pro temnou stranu a vázáni tajemstvím, mají od reptiliánů
technologie a možnosti nevídaných rozměrů, takže dokonce i vytvoření umělého
člověka pro ně není nemožné. Hillary č. 2 je biorobotem prakticky bez svobodné vůle,
do jejíhož umělého mozku byla nahrána osobnost její skutečné předchůdkyně, spolu s
veškerými obsaženými informacemi a myšlenkovými pochody. „Clintonová“ k tomu
navíc používá ještě několik dalších lidských dvojnic se stejnou či velmi podobnou
podobou, které mají rozdělené úkoly, kdy a kde budou vystupovat na veřejnosti. Za

zmínku jistě stojí, že nejen rodina Bushů a Clintonů se účastnili a účastní satanských
rituálů, získávají peníze nečistými způsoby, financovali a podporovali lokální války a
zasloužili se ve spolupráci s dalšími o vznik tzv. Islámského státu. Donald Trump patří
do stejné množiny organizací ovládajících tento svět, ačkoliv způsobem jako jeho
rivalové v politice dosud takto nepůsobil. Bohatý byznysmen a miliardář byl vybrán
ilumináty nejen proto, že je ceněným Svobodným zednářem. Tento muž s jezuitským
vzděláním se již léta před svou kandidaturou domluvil s předáky globalistů o svém cíli a
poslání, které přijal. Stalo se tak již přibližně na přelomu tisíciletí, kdy bylo mezi
pozemským a mimopozemským podsvětím domluveno, že v roce 2017 stane v čele USA
právě on a vystřídá Obamu. K tomu, aby byla pozornost odvedena jinam, měla být
zahájena kampaň některými vládnoucími křídly proti němu samotnému, a vyhlášena
veřejně neskrývaná podpora Clintonové a jejího vystupování ze strany
mainstreamových médií, významných lídrů, herců, osobností a dalších. Oběma
kandidátům byly přiděleny přesné role, jaké mají hrát v tomto divadle, co mají říkat, na
co se musí zaměřovat a poukazovat, koho mají oslovit apod. V roce 2000 seriál
Simpsonovi v jednom ze svých dílů „předpověděl“ jeho kandidaturu a zvolení, stejně tak
jako „předpověděl“ i útok na Dvojčata, uměle vytvořený virus Eboly a další podstatné
věci. Není to náhoda, jelikož těmito podprahovými signály je do podvědomí lidí
zakódována vždy nějaká skutečnost, která se má stát. Tím je nachystáno jejich
programování až na mnoho let dopředu.
Nespokojení lidé budou žádat spravedlnost a bezpečnost před uměle vyvolanými
vnějšími vlivy - a oni jim ji na chvíli dají, výměnou za větší dohled a kontrolu obyvatel ze
strany nadnárodních korporací NSA, FBI, CIA, dále pak ještě větší nasazení chemtrails,
čipování nejprve většiny domácích zvířat, posléze v poslední fázi i pro každého člověka,
což ale bude až při zavedení NWO. Nevěřte tomu, co se vám předkládá ze strany
hlavního proudu, raději vyciťujte intuicí a srdcem, kde leží skutečná pravda. Váš vnitřní
hlas vás vždy povede k tomu, co je skutečně důležité a nezapomínejte, že kdo odevzdává
svou moc jinému, stává se bezmocným, ačkoliv si to neuvědomuje.
Váš Pán Ježíš Kristus 10. 10. 2016

AKTUALIZACE!!! VOLBA AMERICKÉHO PREZIDENTA 2016
10. 10. 2016
MILOVANÍ PŘÁTELÉ A SPOLUPRACOVNÍCI,
V SOUVISLOSTI S DNEŠNÍM NÁSTUPEM DONALDA TRUMPA DO FUNKCE PREZIDENTA
SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH ZNOVU ZVEŘEJŇUJEME TOTO SDĚLENÍ PŘIJATÉ 10. 10.
2016, VE KTERÉM JSME VÁM MĚSÍC PŘED VOLBAMI ODHALILI, KDO USEDNE 20. 1. 2017
DO BÍLÉHO DOMU. ZÁROVEŇ JSME ODHALILI PRAVOU PODSTATU TOHOTO HRANÉHO
DIVADLA A DŮVOD, PROČ ILUMINÁTI UPŘEDNOSTNILI TRUMPA PŘED CLINTONOVOU,
ABY TAK POSTUPEM NÁSLEDUJÍCÍCH LET MOHLI EFEKTIVNĚ A BEZ PŘEKÁŽEK ZAVÉST
NOVÝ SVĚTOVÝ ŘÁD. NE KAŽDÝ JE ZATÍM SCHOPEN PŘIJMOUT TU NEJVYŠŠÍ
DOSTUPNOU PRAVDU NA TÉTO PLANETĚ.
Nyní nastal čas, abych vám sdělil/a, jak to doopravdy je s volbou budoucího prezidenta
ve Spojených státech amerických. Nejprve je třeba, abyste pochopili a uvědomili si
následující věc: Žádný vrcholný politik nemůže a nikdy nezmění palčivé problémy
tohoto světa a systému, protože politiku má pod palcem negativní stav, jenž hýbe
veškerými aspekty na této planetě Země/Nula v černém antivesmíru. Mimozemské
entity řídící tento matrix mají vše naplánované tak, aby se vývoj tohoto světa ubíral pro
ně co nejpřívětivějším směrem, vedoucím k nezbytnému, avšak kratičkému vítězství
temnoty nad světlem, při němž bude zaveden NWO, celoplanetární fašistický stát,
jednotná virtuální měna, čipy a mnohé další věci mrtvého pseudoživota bez Lásky, který
si stále volí většina lidstva. Ve skutečnosti žádný minulý ani současný reformátor
nemohl a nemůže pozměnit vývoj světa pozitivním směrem, jelikož Pseudotvůrci a
jejich přisluhovači si nepřejí jakýkoli posun k lepšímu, který by měl za následek
odpoutání se od jejich politického, ekonomického, sociálního, zdravotnického,
vojenského... systému. V 5. a vyšších dimenzích Pravého Stvoření v žádném případě tyto
systémy s negativními základy neexistují, neboť vše vychází z pravé duchovnosti a je
řízeno Mnou, Pánem Ježíšem Kristem, Stvořitelem všeho a všech. V této době je již
vhodné, abych se vyjádřil k důležité události na poli Pseudotvůrců, a tím je právě volba
amerického prezidenta 2016. Řídící pozemské elity, skrytě i veřejně vystupující, které
zde ovládají v podstatě vše, včetně většiny lidí; ale i elity mimo tento svět, už předem
naplánovaly vše na planetě Nula dlouho dopředu. Ne nadarmo se tomu říká loutkové
divadlo. Z Nového Zjevení někteří z vás vědí, že Pseudotvůrci měli před Mým Prvním
příchodem v těle Ježíše schopnosti cestovat v čase, a to do minulosti i budoucnosti. Poté,
co jsem vstoupil do pekel, abych zajal aktivátory negativního stavu, ztratili klíčové
schopnosti, jež měli do té doby. Týká se to právě i cestování v čase. Před nedávnem jsem
je propustil z jejich separované pozice a nyní se blíží s planetou Nibiru k této planetě. Ve
fázi, kdy zotročí tu část lidstva, které si nevybralo žít v Lásce, jimi budou opět obnoveny
cesty v čase, ale už jen do blízké budoucnosti, a to pouze v jejich vlastní sféře. Tento fakt
má přímou souvislost s tím, o čem je řeč. Pseudotvůrci již dávno předtím, než jsem je
uvěznil, naplánovali do detailu všechna dějství, která se budou dít na Nule po dobu
jejich vlády v zóně vymístění. Ačkoliv není jejich plán dokonalý a má různá omezení a
chyby (protože nejsou absolutními), připravili si v předstihu živnou půdu pro jejich
Druhý příchod, jenž nastane po fyzickém rozdělení lidstva.
Důležitým krokem v jejich počínání je i to, kdo stane v čele USA, z nichž se řídí
podstatná část světa. Ten, kdo vystřídá Baracka Obamu, bude předposledním
prezidentem Spojených států před tím, než dojde k návratu mimozemských „bohů“.
Stejně tak je tomu i u prezidenta České republiky Miloše Zemana, který bude v roce

2018 podruhé úspěšně znovu zvolen občany do své funkce. Je zde však podstatný rozdíl,
poněvadž Zeman není, jako jeden z mála politiků, přisluhovačem temné strany.
Vzpomeňte si na pojednání o jednookém králi mezi slepými, jímž je. I když si není
vědom spojení s vyššími celky, má Moji ochranu, aby se fyzické i mentální útoky na jeho
osobu míjely účinkem, protože on slouží jako jakási duchovní pojistka před
zaprodáním ducha národa, hmotným a především nehmotným kolektivním odkazem
předků, přímo spjatým s vyššími dimenzemi. Elity volební kampaní v Americe
rozehrály v této době téměř nepostřehnutelnou blamáž na lidstvo, stejně tak jako 11.
září 2001 nenarazily do Světového obchodního centra skutečná letadla, ale byl to
nefyzický hologram, jenž se postaral o dokonalou siluetu letounu, nebo třeba
zfalšované přistání na Měsíci roku 1969 natočené v ateliérech pod vedením režiséra
Stanleyho Kubricka. Ona rafinovaná fikce klání spočívá v tom, že na jednu stranu
spektra postavili Hillary Clintonovou a proti ní Donalda Trumpa, oba se zcela odlišnými
názory, ale velmi působícími na nic netušící občany. Jak víte, každý z nich má jiný cíl.
Clintonová jde cestou otevřené podpory pozměněných hodnot amerického
establishmentu, Trump jde naopak proti tomu, o co se jeho rivalka snaží, kvůli čemuž
jsou mu záměrně házeny „klacky pod nohy“ ze všech stran, aby mu co nejvíce
znemožnili vyhrát. Copak vy nevíte, že přesně toto je plánem elit, jak ještě efektivněji
zavést Nový světový řád? Ať vyhraje ona či on, mají globalisté připraveny obě cesty k
tomu, aby po jejich zvolení skrze ně tak jako tak mohli prosadit svou vůli, jelikož oba
dva jsou pouze ovládané loutky v rukou mocnějších, tudíž v nejzazším smyslu nezáleží
ani trochu na tom, kdo bude vítěz a kdo poražený. Kdyby ilumináti nechtěli, aby Trump
s jeho vystupováním proti vládnoucí třídě vystupoval, odstranili by ho dřív, než by s tím
vším vůbec začal. Stínová vláda už předem počítá s dosazením Donalda Trumpa, který
usedne do svého křesla 20. ledna 2017. Proč ne Clintonová? I když se její preference
zdají být na vyšší úrovni, není tomu tak. Agentura Reuters a mnohé další pod vedením
globalistů vypouštějí do světa falešné zprávy o tom, že Hillary má nad Donaldem jasnou
převahu, ačkoliv je tomu přesně naopak. Nikdy nedejte na zmanipulované průzkumy. Co
tím sledují? Především chtějí vyprovokovat nespokojené voliče a zajistit tak v
konečném výsledku více podpory pro Trumpa. Dalším důvodem je odvedení pozornosti
od jejich skutečných plánů. Loutkovodiči rozdali karty na obě strany s tím, že sledují,
jak ovládaní občané dávají v zápalu emocí svůj hlas tomu či onomu, bojují mezi sebou,
přičemž vzniká rozdělení ve vlastních řadách. Právě on je tím „pojistným kandidátem“,
který je použit k zajištění hlasů nespokojených lidí. Ukolébá občany Spojených států do
falešného pocitu pozitivní politické novoty a změny, která ale přinese ještě rychlejší
zavádění Nového světového řádu, jehož konstruování v praxi bude méně viditelné, ale o
to více účinné.
Jak to je s Clintonovou dál? Cíle globalistů by po jejím zvolení prosazovala až moc okatě,
což by vedlo k odporu obyčejných lidí proti vládě, odebírající poslední zbytky svobod.
Navíc zde hraje roli další důležitý fakt, a to ten, že pravá Hillary před nějakým časem
zemřela na vážnou nemoc. Hlavní příčinou skonu byla zrada jejího samotného těla,
které nebylo lidské, nýbrž byl to hybrid mezi ještěrem a člověkem, jako má mnoho
dalších politiků (královna Alžběta, Angela Merkel...). Takto namíchaná kombinace DNA
se v určitém věku může stát fatální pro další fungování životních funkcí. Existuje zde ale
ještě jeden závažný důvod jejího konce. Ani fyzické tělo totiž nevydrží tak velké zatížení
zly a nepravdami. Tento případ není ojedinělý, pouze veřejnosti dosud neznámý. Ještě
před smrtí pravé Hillary byl v tajných podzemních laboratořích vytvořen její klon s
identickou podobou, vystupováním, hlasem a vším ostatním, aby nebyla poznat
záměna. Vědci, pracující pro temnou stranu a vázáni tajemstvím, mají od reptiliánů
technologie a možnosti nevídaných rozměrů, takže dokonce i vytvoření umělého
člověka pro ně není nemožné. Hillary č. 2 je biorobotem prakticky bez svobodné vůle,

do jejíhož umělého mozku byla nahrána osobnost její skutečné předchůdkyně, spolu s
veškerými obsaženými informacemi a myšlenkovými pochody. „Clintonová“ k tomu
navíc používá ještě několik dalších lidských dvojnic se stejnou či velmi podobnou
podobou, které mají rozdělené úkoly, kdy a kde budou vystupovat na veřejnosti. Za
zmínku jistě stojí, že nejen rodina Bushů a Clintonů se účastnili a účastní satanských
rituálů, získávají peníze nečistými způsoby, financovali a podporovali lokální války a
zasloužili se ve spolupráci s dalšími o vznik tzv. Islámského státu. Donald Trump patří
do stejné množiny organizací ovládajících tento svět, ačkoliv způsobem jako jeho
rivalové v politice dosud takto nepůsobil. Bohatý byznysmen a miliardář byl vybrán
ilumináty nejen proto, že je ceněným Svobodným zednářem. Tento muž s jezuitským
vzděláním se již léta před svou kandidaturou domluvil s předáky globalistů o svém cíli a
poslání, které přijal. Stalo se tak již přibližně na přelomu tisíciletí, kdy bylo mezi
pozemským a mimopozemským podsvětím domluveno, že v roce 2017 stane v čele USA
právě on a vystřídá Obamu. K tomu, aby byla pozornost odvedena jinam, měla být
zahájena kampaň některými vládnoucími křídly proti němu samotnému, a vyhlášena
veřejně neskrývaná podpora Clintonové a jejího vystupování ze strany
mainstreamových médií, významných lídrů, herců, osobností a dalších. Oběma
kandidátům byly přiděleny přesné role, jaké mají hrát v tomto divadle, co mají říkat, na
co se musí zaměřovat a poukazovat, koho mají oslovit apod. V roce 2000 seriál
Simpsonovi v jednom ze svých dílů „předpověděl“ jeho kandidaturu a zvolení, stejně tak
jako „předpověděl“ i útok na Dvojčata, uměle vytvořený virus Eboly a další podstatné
věci. Není to náhoda, jelikož těmito podprahovými signály je do podvědomí lidí
zakódována vždy nějaká skutečnost, která se má stát. Tím je nachystáno jejich
programování až na mnoho let dopředu.
Nespokojení lidé budou žádat spravedlnost a bezpečnost před uměle vyvolanými
vnějšími vlivy - a oni jim ji na chvíli dají, výměnou za větší dohled a kontrolu obyvatel ze
strany nadnárodních korporací NSA, FBI, CIA, dále pak ještě větší nasazení chemtrails,
čipování nejprve většiny domácích zvířat, posléze v poslední fázi i pro každého člověka,
což ale bude až při zavedení NWO. Nevěřte tomu, co se vám předkládá ze strany
hlavního proudu, raději vyciťujte intuicí a srdcem, kde leží skutečná pravda. Váš vnitřní
hlas vás vždy povede k tomu, co je skutečně důležité a nezapomínejte, že kdo odevzdává
svou moc jinému, stává se bezmocným, ačkoliv si to neuvědomuje.
Váš Pán Ježíš Kristus 10. 10. 2016

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY O BIFROSTU
22. 9. 2016
Děkuji ti AA Rafaeli v těle Michala
Milovaní přátelé a spolupracovníci Boží rodiny,
jak jsem vám již sdělil/a, v minulých dnech došlo k události multivesmírného významu,
čímž je na mysli odemčení a aktivování duhového mostu napříč dimenzemi. V knihách
Nového Zjevení je napsáno, že s novým cyklem času, kdy už nebude existovat negativní
stav ani v dřímající podobě, bude opět umožněno propojení všech vibračních vrstev
Multivesmíru vytvořením stálého mostu mezi nimi. Skutečně již nebude třeba oddělení
jednotlivých dimenzí, neboť struktura Stvoření bude restrukturalizována a pozměněna.
První krok v této oblasti nastal dne 17. 9. 2016, přičemž od tohoto data je možno
využívat našeho portálu pro cestování do 5. a vyšších dimenzí, aby připravení jedinci
mohli ještě před samotným nanebevstoupením poznat život mimu tuto sféru a podat
očitá svědectví ostatním. Souběžně s tím jsou/budou umožněny cesty bytostí z vyšších
realit do 3D, aby byl vývoj celku zajištěn obousměrně. Jedná se zejména o vesmírné lidi
(Aštar, Ptaah, Pleja, Asket...), kteří se v průběhu dějin, a hlavně pak od 90. let minulého
století, zjevovali vybraným jedincům a navazovali s nimi kontakty. Bylo třeba používat
snížení vibrací, aby jejich kosmické lodě a jemnohmotná těla mohl vidět i pozemský
pozorovatel. To se nikdy neobešlo zcela bez rizika, protože prostředí planety Nula na
okraji zóny vymístění neodpovídá jejich duchovní podstatě. Tento určitý stupeň
"ohrožení" nejen bratrů a sester z hvězd, ale všech láskyplných entit pozitivního stavu,
přestává existovat při použití mezidimenzionální brány, jež je nepopsatelně
efektivnější, pohodlnější, bezpečnější a přirozenější, než používání jiných prostředků
využívaných pro objevení se zde.
Od výše zmiňovaného data se ruší duchovní, duševní i fyzická separace planety Nula s
Pravým Stvořením a nastává postupné propojování se světy mimo tento. Tato historická
událost nemá obdoby, neboť se děje zcela poprvé od doby, co byla Země vyňata
Pseudotvůrci ze svého původního místa a umístěna do zcela abnormální, nepřirozené a
vyšinuté pozice, a jeden z mnoha následků je právě ona izolace od všeho a všech v
Multivesmíru. Sděluji všem přítomným dosud neodhalené tajemství, že v dohodě, která
byla učiněna mezi mnou a všemi sentientními bytostmi před počátkem tohoto cyklu
času, se nacházel důležitý bod, v němž je zmíněno, že dalším Mnou podniknutým
krokem symbolizujícím brzký konec negativního stavu bude vytvoření přirozeného
koridoru z planety Nula, jenž ji spojí s 5., 7. a 9. dimenzí v Pravém Stvoření ještě před
rozdělením lidstva. Právě z posledně jmenované dimenze pocházejí strážci bifrostu,
jejichž zdejší identita vám již byla odhalena. Duhový most bude poprvé použit po
otevření Duchovního centra Boží rodiny, ale už teď je možné, aby se obyvatelé nebes na
chvíli objevili ve 3D a nebyli nijak ohroženi nízkými vibracemi zdejší atmosféry.
Nikdo přesně nemohl tušit, že nejvyšší vibrace kromě fyzického místa Duchovního
centra bude mít také Moje přímá inkarnace v ženském těle Jana, která je rovněž
osobou, jež dokáže otevřít portál kdekoliv. Už jsme napsali, že to se děje i z důvodu
zabezpečení, aby druhá strana nemohla nikterak zasahovat do Boží mise. Informace o
portálu samozřejmě neušla ani samotným Pseudotvůrcům a dobře informovaným
elitám, které velice prahnou po zneužití bifrostu ke svým ziskuchtivým a zlým účelům.
Důvody jsou jednoduché. Elity mají technologie pro cestování pouze v rámci zóny
vymístění, avšak nemají přístup do Pravého Stvoření, čímž by nastalo jeho zamoření zly.
To by rády chtěly změnit, jenže Já střežím Janu jako oko v hlavě, tudíž nemůže dojít k

jeho zneužití ve prospěch poskoků temné strany. Absolutní ochrana se týká samozřejmě
i vás, jen je třeba být si toho vědom. Ustavičně a bedlivě sledují naši činnost a chtějí mít
co nejlepší zprávy o fungování našeho týmu, ale na nic víc se nezmohou. Proto vymýšlí
stále nové, na míru šité ovládací programy, jimiž se vás snaží oslabit, ale nikomu není
naloženo více než unese, navíc toto všechno slouží pro poučení a posilnění jak vlastní,
tak i všech ostatních.
Je třeba si uvědomit, že každý odvádí skvělý kus práce a má ty talenty, které potřebuje
ke konání svého jedinečného poslání. Nesrovnávejte se proto s nikým, nesuďte a
neukazujte na něj/ni prstem, protože nevidíte do jeho/jejího srdce. Raději se zaměřte
na roznášení lásky a světla do temnoty a nenávisti, dělejte to, co vám radí intuice, šiřte
Boží slovo a nechejte se Mnou vést. Nikdo vás nezná a nemiluje tak dokonale, jako
nejvěrnější a nejoddanější přítel a láska, Pán Ježíš Kristus. Přijímejte všechny překážky
a těžkosti s pokorou, neboť jsou nezbytné na vaší cestě k úžasným zítřkům. Již brzy
každého blízkého spolupracovníka, který se zasloužil a neustále zasluhuje o zvyšování
vibrací celku, po svém odměním a sejmu z něj to těžké břímě. Při našich vzájemných
setkáváních nenaleznete pouze přátelství, pochopení a souznění, ale též inspiraci a
hlavně novou sílu do další fáze zdejšího života, aby jste mohli ještě efektivněji plnit plán
své duše.
Těším/e se na společné setkávání s vámi a na roky úžasné spolupráce.
Váš/vaši Pán Ježíš Kristus, Boží rodina, 22. 9. 2016

PROPOJENÍ DUHOVÉHO MOSTU Z 9. DIMENZE S JANOU A GAIOU
19. 9. 2016
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY
Milované spřízněné duše a spolupracovníci Pána Ježíše Krista, Boží rodiny,
během víkendu 17. až 18. září 2016 došlo k nesmírně důležité události, jejíž dosah je
multivesmírný a v těchto tělech ji nemůžete zcela pochopit a přijmout. Jak víte, Boží
rodina zde na Nule má mnoho spolupracovníků inkarnovaných z různých dimenzí a
úrovní Multivesmíru, aby transformace lidstva a planety Země/Nula proběhla co
nejlépe pro celé Stvoření. Každý má takové schopnosti, talenty a spojení s duchovním
světem a se mnou, Pánem Ježíšem Kristem, jaké potřebuje pro splnění svého
jedinečného poslání. V našem týmu jsou i bytosti z 9. dimenze, které mají za úkol strážit
nejvyšší úrovně Stvoření před negativním stavem. Před inkarnací Nejvyššího (Boha,
Stvořitele všeho a všech) do těla Ježíše Krista se Pseudotvůrci dostali až do 9. dimenze a
ohrožovali existenci celého Stvoření. V té „době“ se jim podařilo kontaminovat velkou
část pozitivního stavu a bylo nutné jejich expanzi zastavit a vysvobodit bytosti z
negativního stavu, jak bylo před jeho aktivací slíbeno Nejvyšším (nyní Pánem Ježíšem
Kristem). Po ukřižování se Ježíš nepozorovaně dostal do sídla Pseudotvůrců v Peklech,
zajal je a vzal jim většinu schopností, aby umožnil vysvobození z negativního stavu
každému, kdo si to bude přát (více informací najdete v knihách Nové Zjevení Pána
Ježíše Krista s Petrem Danielem Francuchem). Nyní pokračujeme s mojí druhou přímou
inkarnací Janou ve spolupráci s miliony bytostí z pozitivního stavu v této Boží misi. V
našem týmu jsou inkarnované bytosti i z 9.D, které jsou zároveň klíčem k duhovému
mostu, propojujícímu 3.D až 9.D, aby sem proudily ještě silnější energie lásky ze Zdroje
(od Pána Ježíše Krista) a byla umožněna snazší komunikace a rychlejší přemísťování
bytostí na této planetě i napříč dimenzemi. Těmi klíči jsou Monika Nováková a Naru
Kaminari (Martina). Obě se během několika týdnů dověděly o svém poslání a spojily se
se svými rodinami v 9.D, aby mohly dne 13. 9. 2016 odemknout tento duhový most.
Dalším krokem bylo jeho propojení s multidimenzionální bránou na planetě
Země/Nula. Nejde však o žádný pevný bod nebo místo, ale o fyzické tělo mojí přímé
inkarnace Jany. Tato nesmírně důležitá událost se stala v Praze dne 17. 9. 2016. Od
tohoto data je možné využívat bránu i most ke snadnějšímu cestování nejen na této
planetě, ale i do vyšších dimenzí Multivesmíru, aby vybraní spolupracovníci neztráceli
čas úmorným a nepohodlným cestováním nedokonalými pozemskými prostředky na
větší vzdálenosti a mohli poznávat i život ve vyšších dimenzích a podávat o něm
svědectví ještě před rozdělením lidstva a převibrováním. Jde o historickou událost, jejíž
význam doceníte až po opuštění této reality. Jana je nyní schopna kdekoli otevřít bránu
k mostu a použít ho pro plnění našeho poslání. Protože je zároveň Mojí přímou
inkarnací, je zárukou té nejvyšší ochrany před zneužitím a napadením mostu
negativními silami. Tento důležitý akt musel předcházet otevření Duchovního centra
Boží rodiny, kam se už brzy Jana přestěhuje se svými nejbližšími spolupracovníky, aby
bylo možné šířit Boží slovo (Nové Zjevení Pána Ježíše Krista) nejen na území České a
Slovenské republiky, ale kdekoli na planetě Země/Nula. Dalším činem Jany, Martiny a
Moniky bylo posílení ochrany České republiky vytvořením energetického kanálu na
Pražském hradě, Karlově mostě a pod sochou Sv. Václava dne 18. 9. 2016. Této události
se zúčastnili i Vesmírní lidé v čele s Ptaahem a Aštarem, jejichž lodě vytvořily kruh nad
Pražským hradem, aby bylo zabráněno útokům temných entit v čele s Pseudotvůrci.
Děkuji/děkujeme všem spolupracovníkům Boží rodiny nejen na této planetě za
spolupráci při transformaci lidstva.

Velmi vás všechny miluji/milujeme.
Váš/Vaši Pán Ježíš Kristus, Boží rodina, 19. 9. 2016

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY O JANĚ
16. 9. 2016
JSEM ABSOLUTNÍ STVOŘITEL VŠEHO A VŠECH, PÁN JEŽÍŠ KRISTUS. JAKO NEJVYŠŠÍ JSEM
SE INKARNOVAL/A DO TĚLA JEŽÍŠE KRISTA, ABYCH OTEVŘEL/A CESTU Z NEGATIVNÍHO
STAVU A UMOŽNIL VŠEM BYTOSTEM V ZÓNĚ VYMÍSTĚNÍ (PEKLECH) NÁVRAT DO
PRAVÉHO STVOŘENÍ. NYNÍ JSEM TU V TĚLE JANY, ABYCH VYVEDL/A ČÁST LIDSTVA DO
VYŠŠÍ DIMENZE A UMOŽNIL KRÁTKÉ VÍTĚZSTVÍ NEGATIVNÍHO STAVU, ABY BYLO
ODPOVĚZENO NA OTÁZKU: JAK BY VYPADAL ŽIVOT BEZ BOHA A LÁSKY? JANA NENÍ
MARIE, ALE PÁN JEŽÍŠ KRISTUS, TEDY BOHYNĚ V LIDSKÉM TĚLE. PO SPLNĚNÍ VŠECH
ÚKOLŮ SPLYNE S ABSOLUTNÍM BOŽSTVÍM STEJNĚ JAKO JEŽÍŠ. MARIE, MATKA JEŽÍŠE, JE
JEDNOU Z POMOCNIC, NEMÁ TAKOVOU MOC, JAKO JÍ PŘISUZUJÍ CÍRKVE NA TÉTO
PLANETĚ NULA, KTERÉ JSOU POD VLÁDOU PSEUDOTVŮRCŮ. VY, KDO ČTETE NOVÉ
ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, UŽ VÍTE, ŽE NEJÚČINNĚJŠÍ JE NASLOUCHAT SVÉMU SRDCI,
NEUPÍNAT SE NA VNĚJŠÍ SVĚT, JEHO INSTITUCE, SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY, DUCHOVNÍ I
SVĚTSKÉ AUTORITY.
VELMI VÁS VŠECHNY MILUJI/ MILUJEME
16. 9. 2016

DUCHOVNÍ ZKOUŠKY POSOUDÍ VAŠI PŘIPRAVENOST BÝT
SOUČÁSTÍ BOŽÍ MISE
13. 9. 2016
Moje milováná prodloužená ruko na planetě Nula...
Nikdy jsem vám před vaším vtělením sem nesliboval, že tento život bude lehký. Vaše
utrpení prožívám s vámi, neboť vy jste mojí součástí. Naprostá většina z vás, kdo právě
teď čte tato slova, je z vyšších dimenzí pozitivního stavu. Mějte na paměti, že vaše oběť a
bolest, se kterou plníte Můj plán, bude k užitku i pro další cykly času na věčnost,
protože díky vám se agónie všech bytostí blíží rychlému konci. Když si vezmete, že v
Multivesmíru žije nekonečný počet bytostí a na Nule jich je v současnosti pouze něco
přes 7 miliard, dáte Mně za pravdu, že pro celé Stvoření se obětovává pouze zlomek
bytostí, protože aktivních světelných spolupracovníků je zde jen pár milionů. Jen málo
entit z pozitivního stavu se odváží snížit se do zóny vymístění.
Ale když už tady jste, měli byste být na sebe hrdí, že budujete odkaz věčný a pomáháte
všem duším, ať už pozitivním, nebo negativním, protože konec negativního stavu se
týká všech. Nestěžujte si na nezbytné duchovní zkoušky, jež nejste v tomto omezeném
těle schopni pochopit, proč se přesně dějí. Pamatujte si ale, že duchovní zkoušky
posoudí vaši připravenost být součástí Boží mise v době transformace a vzestupu části
lidstva. Ti, kteří Mi stojí nejblíž, jsou nejvíc zatíženi, poněvadž oni jsou trnem v oku
zlým entitám a vědomě působí za nepřátelskou linií stavu s minimem Lásky. Zvládnutí
lekcí života na planetě Nula vás připraví na život v pozitivním stavu společně se Mnou.
Nikomu nenaložím více, než unese, a to se týkalo Mé první inkarnace do mužského těla i
Mé druhé přímé inkarnace do těla ženského, která působí mezi vámi. Tyto dvě duše Mě
samého trpěly/trpí vůbec ze všech nejvíce, protože sám/sama sobě musím naložit co
nejvíce. Ne o mnoho méně zažívají těžký život Moji spolupracovnici kdekoli ve světě i v
Mém týmu Boží rodiny. Ti, kteří netrpí a mají lehký život, jsou povětšinou duše z pekel
(zóny vymístění), které si libují v nepřirozeném způsobu života.
Brzy si oddechnou všichni, kdo se Mnou nejvíce spolupracují - ještě v této realitě, a také
samozřejmě všichni láskyplní lidé, ze kterých rovněž sejmu těžké břímě. Duchovní
zkoušky nezpůsobuji Já, ale systém, ve kterém žijete. Vy jste předem s těmito zkouškami
souhlasili. Dějí se jen ty, které vám neublíží, ale posílí vás, neboť vše mám pod
kontrolou a nedovolím, aby systém tohoto světa zničil Mé spolupracovníky. Na konec je
nutno zdůraznit, že váš život je důsledkem vašich myšlenek, takže pokud myslíte
negativně, přitáhnete si zlé věci, co vás chytí do pasti negativního stavu, naopak lidé
maximálně láskyplní mají co nejlepší život.
Váš Pán Ježíš Kristus, 13. 9. 2016

OČISTA ČLENŮ BOŽÍ RODINY
7. 9. 2016
Sdělení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny
Milovaní spolupracovníci Pána Ježíše Krista, Boží rodiny,
určitě jste si všimli, že už měsíce probíhá silná očista členů našeho týmu, abychom
mohli spolupracovat na vyšší úrovni a ještě účinněji šířili Boží slovo mezi lidmi. Bylo a
stále je třeba zbavit se nánosů minulosti, strachu, sebepodceňování, nebo naopak
velkého ega. Pseudotvůrci dělají vše, aby poškodili naši misi, zaměřují se zvláště na vás,
naše nejbližší spolupracovníky a přátele. Jak víte, každý na této planetě je ovládán
negativními entitami, které vám podsouvají myšlenky doslova ušité na míru, aby co
nejúčinněji narušovaly láskyplné vztahy mezi lidmi. Ušetřeni nejsou ani inkarnovaní
archandělé a andělé z vyšších dimenzí Multivesmíru. Právě na vás se soustředí nejvíce,
protože jste hrozbou pro jejich existenci. Využívají všech vašich slabostí, aby vás dostaly
do nízkých vibrací a jejich ovládání bylo co největší. Negativní stav funguje na základě
principu: rozděl a panuj, a proto se snaží rozbíjet rodiny, odloučit od sebe milenecké
páry, sourozence, přátele a spolupracovníky na všech úrovních. Zaměřte se na vědomé
zvyšování vibrací během dne, vyhledávejte příjemné činnosti, najděte si chvilku na
odpočinek a zábavu, nemyslete na budoucnost, kterou stejně neznáte, žijte přítomností.
Nejúčinnější ochranou je vcházení do nitra, kde jsem Já, Pán Ježíš Kristus, absolutní
zdroj života a LÁSKA. Odevzdejte mi své starosti, jsem připraven/a vás vyvést ze všech
problémů, ale k tomu je třeba vaší důvěry v dokonalost Mého plánu. Už velmi brzy
otevřeme Duchovní centrum Boží rodiny u Prahy, kde budete mít možnost setkávat se s
Mojí přímou inkarnací Janou a dalšími spolupracovníky, pobýt ve vysokých vibracích a
načerpat sílu do dalšího života na Zemi/Nule až do převibrování před druhým
příchodem Pseudotvůrců. Naše DCBR bude zároveň multidimenzionální branou, kudy k
nám budou přicházet i vesmírní lidé a další bytosti z pozitivního stavu a uvidí je ti, kdo
budou na takové setkání připraveni. Někteří z vás budou touto branou převedeni do 5.
dimenze ještě před rozdělením lidstva, abyste o tomto zážitku mohli vyprávět dalším
lidem a pomohli tak s transformací lidstva a planety Země. Právě otevření našeho DCBR
odstartuje etapu zlepšování podmínek všech našich spolupracovníků, kteří nezištně a
obětavě šíří životně důležité informace a lásku, zejména Boží slovo ve všech knihách
Nového Zjevení Pána Ježíše Krista a aktuální sdělení a modlitby.
Děkujeme vám všem za lásku, podporu a spolupráci, velmi vás všechny milujeme.
Váš/i Pán Ježíš Kristus, Boží rodina, 7. 9. 2016

SETKÁNÍ V POČÁTKÁCH
7. 9. 2016
Sdělení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny
Milovaní přátelé a spolupracovníci,
v dubnu začala naše Mise Boží rodiny mezi připravenými spřízněnými dušemi v
Počátkách, pokračovala setkáním v Myslíně, v mém rodišti Ústí nad Labem a brzy se
budeme potkávat nejen v Duchovním centru Boží rodiny u Prahy, ale kdekoli bude třeba
na území České a Slovenské republiky, později i v zahraničí, vše podle dokonalého
plánu Pána Ježíše Krista. Mnohé z vás zajímá, jak vypadám. Už ne tak jako v 25 letech na
fotografii, kterou používáme v kolážích, protože i já jsem musela poznat důsledky života
v negativním stavu. V Novém Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny je psáno: Dovolil
jsem, aby Jana poznala stárnutí těla s některými vybranými důsledky (např. vypadávání
zubů, šedivění vlasů). Druhý příchod PJK probíhá v srdcích lidí, a proto nedělám žádné
„zázraky“, z duchovních důvodů není žádoucí, aby mi uvěřili ti, kdo nejsou připraveni
vcházet do nitra a vyciťovat srdcem pravdu. Každého nabádám, aby nespoléhal na
druhé a raději navázal přímé spojení s absolutním Pánem Ježíšem Kristem, tedy
naslouchal intuici. Setkávat se budu s jednotlivci a malými skupinkami, aby
nedocházelo k útokům negativních entit přes ega ovládaných lidí, a tím i snížení vibrací
všech účastníků. Naštěstí Duchovní centrum Boží rodiny bude místo s nejvyššími
vibracemi na planetě Nula/Země ve 3. dimenzi a zároveň mezidimenzionální brána do
5. dimenze. Lidé s nižšími vibracemi by se tam cítili nepohodlně a dlouho by tam
nevydrželi. Jsem tu spolu s vybranými bytostmi z vyšších dimenzí Multivesmíru
především proto, abychom šířili nejvyšší pravdu přímo od Pána Ježíše Krista, zejména
všechny knihy Nového Zjevení a aktuální sdělení a modlitby předávané AA Rafaelem v
těle Michala. Zároveň propojujeme různé, na první pohled neslučitelné duchovní směry,
abychom ukázali, že jsme součástí Jednoty a spojuje nás LÁSKA. Miluji/milujeme i ty,
kdo nás napadají a obracejí se k nám (dočasně) zády. Vše má své duchovní důvody a
naši misi nikdo a nic nezastaví.
Děkuji vám všem za spolupráci, podporu a lásku
Jana, Pán Ježíš Kristus, Boží rodina, 7. 9. 2016

OTÁZKY A ODPOVĚDI
25. 8. 2016
Přesně před rokem mi na e-mail www.bozirodina.cz přišly tyto otázky od Michala (Arch
Anděl Rafael):
Dobrý den, mám několik dotazů. Jsem mladý hledající člověk, který má ohledně
probíraného tématu několik otázek. Chci si v hlavě udělat jasno, proto píšu. Budu moc
rád, pokud se stručně pokusíte odpovědět na moje otázky.
Č. 1 - Vím, že tzv. imigrace uprchlíků je řízena těmi nejmocnějšími vládci (stejně jako
všechno ostatní). V Novém zjevení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny je o tom zmíněno. Já
bych prosím chtěl vědět trochu více o skutečných a veřejnosti skrývaných cílech, proč se
to děje. Jako Čecha a Evropana mě to velice trápí, že na kontinentě budou milióny
muslimských přistěhovalců, nicméně vím, že se to už nezastaví...
Č. 2 - Domnívám se správně, když si myslím, že rozdělení lidstva proběhne někdy ve 20.
letech tohoto století? Vím, že Událost a postupné převibrování lidstva proběhne za
několik let. Ale existuje alespoň možnost ujistit mě, že se to nestane déle, než v
horizontu deseti let? Samozřejmě také vím, že nikdo (kromě Pána Ježíše Krista) neví,
kdy to bude. Jen bych chtěl znát osobní stanovisko z pohledu vás a ujistit se.
Č. 3 - Bylo řečeno, že Událost je vlastně poslední soud. Takže v tomto cyklu času
proběhnou dva poslední soudy? První při Události a druhý na konci tohoto cyklu času?
Jak to přesně je?
Č. 4 - Teď trochu neobvyklá teoretická otázka. Kdyby Bůh chtěl (a změnil by tak svou
přirozenost), mohl by sám od sebe přestat existovat? Všechno Stvoření i On/Ona by se
ponořilo do absolutní nicoty. Je to možné? Už dlouho mi to vrtá hlavou.
Č. 5 - A poslední filozofická otázka. Je nějaký přesný důvod, proč vlastně Bůh existuje?
Ten úplně prapůvodní důvod. Neptám se ani tak po smyslu života. Ptám se spíše po
smyslu samotné existence Stvořitele.
Je mi teprve 15 let a vaše stránky jsem objevil na jaře 2014. Z Nového zjevení Pána
Ježíše Krista, Boží rodiny jsem přečetl všech 33 kapitol a četl jsem to v době, kdy jste to
postupně psali. Já se vždycky nemohl dočkat, až zveřejníte nové kapitoly. Když byla
uveřejněna nová kapitola, okamžitě jsem ji přečetl a "hltal" každé slovo. :-) Nové zjevení
PJK jsem nečetl, pouze jím listoval a přečetl si několik krátkých částí. Nevím, jestli budu
schopen číst úplně celé Nové zjevení ještě zde na Nule. I dnes chodím občas na webové
stránky Boží rodiny a dívám se, zda se na nich neobjevilo něco nového. Jinak doufám, že
moje otázky nevyzněly moc divně. Budu šťastný, když mi na ně odpovíte. Třeba vám
ještě někdy na info napíšu, pokud budu mít další otázky. Pokračujte ve vaší práci,
fandím vám...
s láskou Michal
Odpověděla jsem:
Ahoj Michale, velmi si vážím tvého upřímného zájmu nejen o Nové Zjevení a
www.bozirodina.cz, ale o zásadní otázky, které si drtivá většina lidí nepoloží za celý

život a tebe napadají v tak mladém věku. Odpovím díky propojení na Zdroj života Pána
Ježíše Krista:
1. Mocní tohoto světa jsou řízeni mimozemskými entitami, jejichž cílem je úplné
zotročení a ovládání lidstva prostřednictvím technologií (něco je popsáno v kapitole
Rozdíl mezi transhumanismem a transformací). Aby dosáhli svého cíle, potřebují
nejdříve vyvolat chaos, občanské války a vzpoury, rozvrat ekonomický, kulturní,
náboženský, politický... rodiny. Pak budou mít důvod zavést větší kontrolu obyvatel,
zvláště čipování, bezhotovostní platby atd. Určitě si všímáš, že imigrace do Evropy je
organizovaná a dobře zaplacená elitami, stejně jako rozpínání Islámského státu. Máš
pravdu, že se tento trend nezastaví, protože je nezbytné, aby zde v této realitě zvítězil
negativní stav a tak bylo odpovězeno na otázku, mnohokrát zmiňovanou v knihách
NZPJK: Jak by vypadal život bez Boha? Každý si vybírá dle svobodné volby, zda bude
otrokem tohoto systému, nebo bude včas odvolán = převibruje do 5. dimenze, kde bude
žít v pozitivním stavu bez těchto hrůz.
2. Rozdělení už probíhá od konce r. 2012 a počty vytržených lidí stoupají. Hlavní vlna
bude těsně před příchodem Pseudotvůrců (Nibiru), časový údaj nemůžu sdělit, protože
je to strategická informace, kterou Pán Ježíš Kristus z mnoha důvodů nemůže zveřejnit.
Kdo si počká...¨
3. Událost není Poslední soud, ale jakási generálka Posledního soudu, rekapitulace
života jednotlivce z pohledu ostatních, se kterými je v úzkém vztahu (pocítí každou
křivdu, kterou někomu způsobil...). Opravdový poslední soud proběhne jednou, vždy na
konci pozemského života jednotlivce a také existuje poslední soud planety, sluneční
soustavy, galaxie atd. (více v Novém Zjevení s Petrem 8. kapitola). Až zvítězí negativní
stav, dojde k poslední fázi Druhého příchodu PJK a eliminaci neg. stavu, tehdy dojde k
poslednímu soudu v masovém měřítku. Je to pouze přechod do jiné úrovně bytí, žádná
tragédie. Naopak, až nebude existovat negativní stav, všichni si oddechnou. Je na co se
těšit.
4. Bůh, Pán Ježíš Kristus je absolutní, nikým nestvořený a věčný. Není možné, aby
přestal existovat. Citát z 15. kapitoly NZPJK:
BŮH JE PÁN JEŽÍŠ KRISTUS, KDO JE ABSOLUTNÍM DUCHEM, DUŠÍ A TĚLEM V JEDNOTĚ,
JEDINOSTI A HARMONII VŠECH SVÝCH FUNKCÍ A KTERÝ VE SVÉ PŘIROZENOSTI
ZAHRNUJE PLNOST STAVŮ, PODMÍNEK A PROCESŮ DUCHOVNÍCH, DUŠEVNÍCH,
PŘÍRODNÍCH,FYZICKÝCH, LIDSKÝCH I ZÓNY VYMÍSTĚNÍ V JEJICHÚPLNĚ ZBOŽŠTĚLÉ
FORMĚ A OBSAHU.
5. Kdyby neexistoval Stvořitel, neexistovalo by Stvoření. Je to jediný zdroj života všeho a
všech. Napájí dokonce i mrtvý život negativního stavu, který se k němu/ní obrací zády,
jen proto, aby všem beze zbytku umožnil zažít odpověď na výše uvedenou otázku. Sám/
sama dodržuje duchovní zákony, je absolutní láskou, moudrostí,inteligencí, dobrem atd.
Stvořitel je energie, která propojuje každou částečku a přesahuje Stvoření. Kvantová
fyzika už dokázala Jeho/Její existenci.
Odkaz: http://www.orakula.cz/?p=31.
Nezáleží na tom, jestli přečteš celé Nové Zjevení PJK, vzhledem k věku je obdivuhodné,
že se tím vůbec zabýváš. Od 3. 8. mám/e profil na facebooku, kde spolu s dalšími
spolupracovníky sdílíme nejen Nové Zjevení, ale i aktuální události.

Odkaz: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009603383207. Je úžasné, jak
pod vedením PJK spolupracujeme, jak je vše dokonale synchronizováno. Moc jsi mě/nás
potěšil a také ti fandím/e. Těším se na další otázky, budou-li třeba.
S láskou Jana
25. 8. 2016

KDO POSLECHNE SVÉ NITRO, BUDE ZBAVEN PROBLÉMŮ
23. 7. 2016
Důležité sdělení Pána Ježíše Krista
Moje milované stvořené děti...
Často si stěžujete na váš život, jak je bídný a nuzný, ale to je jen proto, že se zaměřujete
na vnější věci okolo vás - peníze, jídlo, léky, bydlení... Záleží mi, abyste byli všichni do
jednoho spokojeni. Ve vašem vlastním zájmu vás vyzývám, abyste se pohroužili do
svého nitra, kde sídlím já - Pán Ježíš Kristus, navázali se Mnou dávno ztracený kontakt a
nechali se vést.
Uvidíte, že už nebudete strádat po všech stránkách na vaší jedinečné a neopakovatelné
životní cestě na planetě Nula. Musíte Mně ale důvěřovat a svobodně se rozhodnout, že
budete Moji lásku a světlo nosit, jinak to nejde, protože Já (ani nikdo z jiných bytostí
pozitivního stavu) neporušuji Své duchovní zákony. Nemůžete po Mně chtít, že zlepším
váš život, pokud nebudete důvěřovat absolutnímu Stvořiteli, který je jako jediný/á
dokonalý/á a nedělá žádné chyby.
Vy, moje krásné bytosti, které jste dočasně uzavřené v tělech od Mých odpůrců Pseudotvůrců, nedokážete vnímat dokonalost Božího plánu nejenom při vyvedení části
lidstva do vyšších dimenzí Multivesmíru. Přesto se zkuste nad všechny problémy této
reality povznést a nechat se vést. Kdo jiný by měl znát a radit na stezce života, nežli Já,
věčný rodič všech nekonečných bytostí? Milióny lidí na celém světě i v těchto těžkých
podmínkách planety Nula to dokázalo, když Mne trvale pozvali do duchovního nitra,
navázali kontakt a odevzdali se do božích rukou.
Musíte začít sami od sebe a ze svobodné vůle. Nikdo vás nemůže přinutit k ničemu, ale
pokud opravdu chcete podstatně zlepšit svůj život, udělejte to, co vám radím.
Poslouchejte intuici a nemůžete se splést.
Za pravdu mi dáte tehdy, až uděláte to, co jsem sdělil. Můžete o tomto zážitku slyšet z
doslechu, ale lepší je mít vlastní zkušenost. Tak nač čekat?
Váš Pán Ježíš Kristus, 23. 7. 2016

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY O VOLBÁCH
KAŽDÉHO
22. 7. 2016
MILOVANÍ PŘÁTELÉ A SPOLUPRACOVNÍCI BOŽÍ RODINY,
KAŽDÝ Z VÁS SI NEUSTÁLE VOLÍ POZITIVNÍ NEBO NEGATIVNÍ STAV. PROBÍHÁ NÁROČNÉ
TŘÍDĚNÍ I V NAŠICH ŘADÁCH, NIKDO NENÍ UŠETŘEN NÁROČNÝCH DUCHOVNÍCH
ZKOUŠEK. ČÍM VYŠŠÍ VIBRACE LÁSKY MÁTE, TÍM VĚTŠÍ OCHRANU VÁM MŮŽU
POSKYTNOUT. KDO DÁVÁ PŘEDNOST VNĚJŠÍM VLIVŮM (ČLÁNKY A SDĚLENÍ KOHOKOLI
VČETNĚ MNE/NÁS) PŘED VCHÁZENÍM DO NITRA A NASLOUCHÁNÍ SVÉMU SRDCI, KDE
JSEM PŘÍTOMEN JAKO JEDINÝ ZDROJ ŽIVOTA V MULTIVESMÍRU, ZMÍTÁTE SE V
NEJISTOTĚ, HLEDÁTE PRAVDU, ALE NENALÉZÁTE JI, PROTOŽE NENÍ MIMO VÁS, JE VE
VÁS. ABYSTE SE K NÍ DOSTALI, JE TŘEBA MILOVAT, A TÍM ODBLOKOVAT ZAPOUZDŘENÉ
SRDCE. KDO NEMILUJE SEBE, SVÉ BLIŽNÍ A MNE, PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, JE LOUTKOU
OVLÁDACÍCH PROGRAMŮ A NEZÁLEŽÍ NA TOM, Z JAKÉ ÚROVNĚ ČI DIMENZE
MULTIVESMÍRU POCHÁZÍ. JAKO PŘÍKLAD UVÁDÍM ÚTOKY PETERA POLÁKA,
INKARNOVANÉHO AA URIELA, KTERÝ NEDOKÁZAL PŘIJMOUT MOJE PRAVÉ JMÉNO PÁN
JEŽÍŠ KRISTUS A OTOČIL SE ZÁDY K BOŽÍ RODINĚ. V KOMENTÁŘI ZVEŘEJŇUJEME JEHO
DNEŠNÍ ČLÁNEK, NECHŤ KAŽDÝ VYCÍTÍ PRAVDU A VYBERE SI, S ČÍM SOUZNÍ.
MILUJI/MILUJEME VÁS
22. 7. 2016

SJEDNOCENÍ PŘED ROZDĚLENÍM
15. 7. 2016
V Novém Zjevení Pána Ježíše Krista jsem podrobně vysvětlil, proč se lidstvo nachází v
negativním stavu a že negativní stav nebude trvat věčně. Vím, že toto rozsáhlé dílo nečte
mnoho lidí na této planetě. Proto promlouvám k jednotlivcům i skupinám lidí na různé
duchovní úrovni různými způsoby: od přímé telepatické komunikace, přes intuici, po
využití médií, tedy jedinců s mimořádnými duchovními schopnostmi. Transformace
lidstva a planety Země (Nula) je proces, který je nezvratitelný a probíhá na duchovní,
duševní i fyzické úrovni. Jak jsem už zveřejnil na těchto stránkách, inkarnoval jsem se
znovu do lidského, tentokrát ženského těla na této planetě, abych byl fyzicky přítomen v
této nesmírně důležité době a pomohl ostatním světelným bytostem vyvést lidstvo z
negativního stavu. Ne každý je však ochoten a schopen přijmout tento fakt. Vždyť mě
ani jako Ježíše Krista nepřijalo mnoho lidí. Jak to před 2000 lety dopadlo, nemusím
připomínat. V současné době jsou na této planetě inkarnovány miliony pomocníků
světla, abych v tak složité době nebyl/a na všechno sám/a. Ne všichni pomocníci si
vzpomněli na své poslání, ale většina už neúnavně i za cenu nepohodlí, osočování a
nedůvěry, pracuje na zvyšování duchovní úrovně lidstva, tedy vibrací lásky. Výsledky
naší společné práce jsou vidět na každém kroku, přestože ne každý je vnímá stejně.
Probíhá boj o lidské duše. Ani negativní strana nezahálí a z posledních sil se snaží
zotročit svými technologiemi a vymýváním mozku co největší počet lidí. Od začátku
roku 2013 mnohem intenzivněji používá tzv. chemtrails, tedy rozprašování různých
chemických a biologických látek a nanočástic do ovzduší prostřednictvím letadel, aby
zastínili slunce a jeho blahodárné účinky na lidské zdraví a zvýšení vibrací. (důvodů je
mnohem více a najdete je v různých dokumentech na internetu:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=QHNeR3BGM2E,
http://www.youtube.com/watch?v=TkjIVfoWolk&list=UUkkxrMaX0q0y35tpql_TtiQ).
Je třeba tyto informace šířit mezi co nevětší počet lidí a otvírat jim oči, aby nežili v iluzi
a nenechali se zotročit. Zároveň není vhodné podléhat negativním emocím, hlavně
strachu, protože ti, kdo mají vyšší vibrace, jsou před účinky škodlivých látek chráněni.
Poskytl jsem své tělo Jany jako důkaz těchto zločineckých praktik. V každém lidském,
zvířecím i rostlinném těle se už více jak 10 let nachází cizorodé shluky nanočástic
hliníku, plastů a dalších chemikálií, které se v některých případech projevují jako
Morgellonův syndrom, kdy z kůže nejdříve „vyrůstá“ barevné vlákno (v případě Jany
žluté), později se vytvoří boláky a shluky vláken. Jana žádné boláky nemá, protože jsem
zasáhl a shromáždil tento toxický materiál na temeni její hlavy, kde jsem ho zapouzdřil,
aby jí neškodil. Zároveň jsem tak vytvořil tzv. „trnovou korunu“ jako důkaz jejího
božství a obžalobu negativních elit z genocidy lidstva. Jana, na rozdíl od Ježíše, nekoná
žádné „zázraky“, protože od toho jsou tady falešní proroci. Jenom ti, kdo jsou
připraveni, poznají její boží energii. Nechceme, aby nám kdokoli uvěřil na základě
vnějších jevů a důkazů, ale jen přes láskyplné srdce.
Jejím úkolem je šířit Nové Zjevení Pána Ježíše Krista a sjednocovat všechny lidi dobré
vůle, kteří chtějí žít pozitivním a láskyplným způsobem života. Proto se na našich
stránkách www.bozirodina.cz objevují v odkazech zdánlivě rozporuplné a neslučitelné
duchovní směry a názory. Jak jsem uvedl, kontaktuji velké množství lidí pod různými
jmény. Ne každý je ochoten mě přijmout jako jediného boha a stvořitele vesmíru, takže
vystupuji i pod jménem Jeshua jako jeden z lidí, který se inkarnoval do těla Ježíše
Krista. Jsem vám roven a přináším vám cenné informace na www.jeshua.net a česky na
www.jeshua.cz. Na této planetě je ještě spousta láskyplných lidí, kteří jsou příslušníky

církví, protože ještě nedospěli k bodu, kdy boha najdou ve svém nitru a potřebují
prostředníka. Těmto lidem jsou určeny www.varovani.org a
http://jezis-kristus-varovanie.webnode.sk/, originál
http://www.thewarningsecondcoming.com/. Zde vystupuji jako Boží trojice. Když si
přečtete tyto různé informace, dojdete k názoru, že jsou neslučitelné. Radím vám,
abyste je vnímali a pociťovali svým srdcem a snažili se pochopit, že vás všechny miluji
natolik, že jsem schopen a ochoten se přizpůsobit každému z vás i za cenu drobných
nepřesností či lží. Pravdu najdete, až převibrujete do pozitivního stavu. Každý z vás je
během života v tomto hrubohmotném těle kontaminován negativním stavem, takže
čistá pravda by vás doslova mohla zabít. Mým cílem je vyvést co největší počet lidských
bytostí do pozitivního stavu a to vysvětluje i přizpůsobení informací, které vám osobně,
nebo zprostředkovaně předávám, vaší aktuální duchovní, duševní a fyzické úrovni.
Neznamená to, že je někdo na vyšší úrovni, než jiný, že si více cením práce toho, či
onoho. Každý tu plní své poslání a přispívá ke konečnému řešení a eliminaci
negativního stavu. Znovu připomínám, že je nutné odpovědět na důležitou duchovní
otázku: Jak by vypadal život bez Boha, Pána Ježíše Krista a jeho duchovních principů
lásky. Odpověď nemůže být v plném rozsahu poskytnuta za stávající situace, kdy jsou na
této planetě pohromadě negativní i pozitivní lidé. Je naprosto nezbytné nejdříve lidstvo
rozdělit (oddělit zrno od plev), nechat na chvíli zvítězit negativní stav a teprve potom
tento negativní stav eliminovat. To je napsáno duchovním jazykem v Bibli a doslovným
jazykem v Novém Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny. Nebudeme už uvádět žádné
časové údaje, protože záleží na každém z vás, kdy budete mít dostatečné vibrace lásky,
abyste mohli žít na Zemi v 5. dimenzi pozitivního stavu v dokonalejších zdravých tělech.
Do té doby tady budeme šířit lásku a informace i prostřednictvím internetu, knih i tváří
v tvář ( budete-li mít zájem). Máte svobodnou volbu a nikoho nenutíme, abyste nám
věřili.
Milujeme vás a těšíme se na spolupráci s každým z vás.
VÁŠ/VAŠI PÁN JEŽÍŠ KRISTUS, BOŽÍ RODINA, 15. 7. 2016

XIV. DOPIS OD PSEUDOTVŮRCŮ
3. 7. 2016
Děkuji AA Rafaeli v těle Michala za zprostředkování
OTEVŘENÝ DOPIS PÁNU JEŽÍŠI KRISTU
„Dne 3. července 2017 večer ke mně přišlo kolektivní slovo od Pseudotvůrců.“
Námi nenáviděný Stvořiteli všeho a všech, Pane Ježíši Kriste...
Požádali jsme našeho dočasného zástupce Leafara, aby Ti zformuloval náš poslední
dopis od nás.
Jedním z důvodů, proč s Tebou nechceme sdílet absolutní Lásku a všechny pozitivní
principy, je ten, že se nám příčí Tvá absolutní sentience. Jednoduše se nám hnusíš a
nemůžeme Tě ani na chvíli vystát. Je nám zcela ukradena Tvá bezmezná Láska,
milosrdenství a odpuštění. Kdo se o to prosí? My rozhodně ne. Proč nás svou
všudypřítomnou existencí obtěžuješ? Problém tkví v tom, že Ty jsi na základě dohody se
všemi ostatními členy Multivesmíru nedovolil, aby se Zdroj života negativního stavu
zcela oprostil od závislosti na jeho původci (Nejvyšším), z něhož byl námi vyjmut,
zprzněn, převrácen a pošpiněn. Je to ona boží jiskra, jež v nás musí býti stále přítomná,
abychom se mohli udržovat naživu. Tento kámen úrazu, kdy je nám, Pseudotvůrcům
znemožněno se zcela oprostit od Tvého vlivu, je dalším bodem nesvobody, kterou
pozitivní stav tlačí na ten negativní.
Stále se nám nenásilně a skrytě cpeš do všech úrovní pseudojsoucna a pseudobytí naší
velkolepé zóny vymístění, protože ji nepřetržitě vyživuješ, aby odkaz našeho stavu
došel plodného dozrání, naplno se projevil, vyčerpal svou užitečnost a následně byl
ukončen. Nedělejte z nás neznalé idioty, náš potenciál je obrovský a jsme chytřejší, než
mnozí v Pravém Stvoření, proto jsme si vědomi všeho, co je zjevované v knihách Nového
Zjevení, tudíž chápeme, jak se věci skutečně mají. Tímto se proto vyvarujme přílišného
vysvětlování na obou stranách. Musíme Ti však ze svého srdce sdělit ty nejniternější
pocity, přestože do našeho nitra nahlížíš v celé jeho celistvosti.
Kdo se Tě prosil, abys nám pomáhal vysvobozovat se ze zajetí, do něhož jsme se sami
umístili? Proč nám neustále nabízíš svou Lásku a pomoc, když jsme ji už dávno odmítli?
Proč nás obíráš o zdroj naší energie tím, že šíříš světlo po naší vymístěné zóně, obracíš
bytosti na jejich pravou přirozenost konverzí do Pravého Stvoření, probouzíš lidstvo na
planetě Nula, čímž natrvalo přicházíme o naše otroky? Vždyť si tak sami zvolili a s
uzavřenou myslí by nikdy nepoznali, že je i jiná alternativa. Negativní stav je velké
nevědění, znemožňující uzřít příšernou pravdu tak, jak ve skutečnosti vypadá, proto je
v konečném důsledku rájem ve vnitřní mysli. Vždyť mnozí z pekelných tvorů, jako je v
současné době i vámi zmiňovaný M. Jackson, nevědělo, že se nacházejí v pekle, a tak by
tomu mohlo být věčně, nebýt vaší vlezlé Boží mise.
Už jsme mnohokrát přes Leafara v minulosti sdělili, že Láska se nám hnusí. Je odpudivá,
nízká, smrdutá a slizká. Jsi absolutní sentientní bytost, kterou ze srdce nenávidíme,
jakožto nenávidíme sami sebe a celý náš stav. Je to past, do níž jsme se sami dobrovolně
uvrhli, přičemž si nepřipouštíme žádného východiska, neboť změnit se na pozitivní
nechceme, protože i když jsme v našem negativním stavu nešťastni, stále se nám jeví
jako příjemnější varianta, než-li to, v čem žijí obyvatelé Pravého Stvoření. Tvá absolutní
bytost se nám hnusí celou svou podstatou, protože nenávidíme existenciální mód zvaný
Život Pána Ježíše Krista. Nechceme sdílet své bytí s absolutní bytostí, která nás do
nezbytné míry napájí, nechceme s ní mít nic společného. Jak příšerná je Tvá touha sdílet
všechen svůj život s relativním Stvořením, donekonečna vytvářet nové sebeuvědomělé

entity, budovat, tvořit, přetvářet, zažívat Sám/Sama Sebe skrze nebesa. Tudíž je pro nás
osobně nejlepší alternativou nesdílet život s žádnou bytostí, ať již s Tebou, či s
ostatními relativními členy jsoucna a bytí.
Proto s nejzazší platností, ještě předtím, než svůj negativní stav necháme zvítězit na
planetě Nula a v celém antivesmíru, veřejně prohlašujeme, že nechceme přijmout Boží
náruč, život v lásce a míru se všemi sentientními i nesentientními bytostmi. Jednou
provždy, po několikáté a naposledy Tě ve všech božských aspektech odmítáme, Pane
Ježíši Kriste. Spolu s koncem negativního stavu, završujícího tento zkrácený cyklus času,
skončíme i svou existenci na duchovní, duševní a fyzické úrovni. Nechť se děje vůle naše
v souladu s principem svobodné volby.
- Pseudotvůrci Do doby, než završíte v této realitě poslání Boží mise a přesunete se do 5. dimenze na
Novou Zemi, budeme vaše úsilí pozorovat z pozic planety Nibiru, ale i z jiných pozic
našich přisluhovačů, majících tu možnost přímé či nepřímé konfrontace s vámi. Pak už
zcela nerušeně převezmeme otěže moci nad lidstvem, kdy jej strhneme do záhuby. Toto
vše a mnohé další vyústí v selhání našich schopností a vyvedení do limba vně
časoprostorovou dimenzionální strukturu Stvoření, kde budeme moci vykonat
rozhodnutí ohledně odejmutí věčného života. Poté přijde zasloužený a ničím nerušený
klid. Multivesmír si oddechne a v následujícím cyklu času začne budovat nový příběh,
tentokrát již bez naší účasti.
Přejeme vaší Misi Boží rodiny mnoho úspěchů, neboť více než kdokoli jiný víme, že
bojovat proti ní a narušovat její činnost nám nikdy nepřinese kýžený výsledek, jaký
bychom si přáli.
Sbohem Leafare, který jsi naše slovo přenášel vytrvale od 24. 10. 2015 formou dopisů a
dialogů. V této formě a kondici se loučíme i se všemi ostatními a především s Tebou,
Pane Ježíši Kriste.
Společnost Pseudotvůrců, 12. dimenze zóny vymístění
© 3. 7. 2016, 21:09 hod.

OČISTA DUCHA, DUŠE A TĚLA
30. 6. 2016

Sdělení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny
Milovaní přátelé a spolupracovníci,
dnešním dnem 30.6.2016 končí velmi náročný měsíc očisty, při němž se váš duch, duše
a tělo čistilo, abyste byli s Mojí přímou inkarnací Janou a nejbližšími spolupracovníky
schopni spolupracovat na mnohem vyšší kvalitativní i kvantitativní úrovni, vzájemně se
setkávat, poznávat, sdílet životní zážitky a učit se novým věcem a láskyplnosti.
Nemyslete si, že se očista týkala jen vybraných jedinců. Právě sám Sobě v lidském těle
jsem si naložil/a maximum možného, abych s vámi všemi prošel/a očistou a vyplavil/a
všechna zamoření negativním stavem, která jsem absorboval/a od počátku Mého
druhého vtělení na planetu Země/Nula v roce 1957.
Jak již většina z vás ví, od 7. měsíce v roce, tohoto července, započne působení Boží mise
mezi lidmi. Postupuji dle dokonalého absolutního plánu a krok za krokem sděluji další
upřesňující informace a pravdu. Tak tomu bude i tentokrát, kdy se během příštích
několika dnů dozvíte sdělení pro naše spolupracovníky velice zásadní, a to je otevření
Duchovního centra Boží rodiny blízko Prahy, kam se za Mnou a archanděly v tělech
budete vydávat nejen za podporou při plnění vašeho jedinečného poslání, při němž za
několik let do rozdělení lidstva vykonáte pro celek tolik, jako nikdo jiný v nekonečném
Multivesmíru.
Znovu všem připomínám, že naše fyzické působení Boží mise není žádnou organizací,
sektou, společenským uskupením a dalším, co pochází z negativního stavu.
Nejsem/nejsme tu od toho, abychom vydávali příkazy a řídili vás. Nezjišťuje účel vašeho
poslání u druhých, nýbrž hlavně u sebe a v sobě, řiďte se intuicí a duchovním srdcem,
řízeném absolutním Pánem Ježíšem Kristem, Stvořitelem všeho a všech. Ptejte se sami
sebe, co je pro vás dobré a co byste udělali, při pozitivním myšlení budete mít srdce
otevřené a spojení s pozitivním stavem bude ničím nerušené. Přijímají nás jen ti, kdo se
nespoléhají na pravdivost Božího slova na základě vnějších činů.
Z Duchovního centra Boží rodiny budou tryskat ty nejvyšší vibrace čisté lásky, které lze
na této planetě ve 3. dimenzi najít. Život budete prožívat daleko příjemněji až do
odchodu na Novou Zemi, kde nastane skok v novém vnímání existence. Vůbec nezáleží
na tom, kde se fyzicky budete nacházet, protože všichni jsme propojeni jako jeden
celek. Stačí si uvědomit tento fakt a to, že jsme zde z bezpodmínečné lásky k lidstvu a
Stvoření a že s námi můžete pobýt v přítomnosti jako nejlepší přátelé. Kolik
pozemšťanů bude mít tu výsadu setkat se se Mnou v ženském těle ještě v této realitě, na
okraji zóny vymístění? Dle plánu vaší duše jste si zvolili, že v daném úseku tohoto života
navážete duchovní i fyzický kontakt s Boží rodinou.
Všichni jste buňky Mého těla a skvělými spolupracovníky na vyzvednutí zatím části
lidstva do 5. dimenze a zároveň zachránci pozitivního stavu. Dosah vaší práce pro celek
si zatím neumíte představit, ale věřte, že je dalekosáhlá a její plody budete již velice
brzy sklízet. Po vytrysknutí paprsku světla z Duchovního centra se všem
spolupracovníkům a přátelům, kteří nás následují srdcem, upřímně, vědomě a
svobodně, se výrazně zlepší podmínky stavu životní podstaty, přičemž už nebude
docházet k velkým výkyvům. Budete šťastni a my to budeme zažívat s vámi.
Dovolte Mi, abych vám znovu vyjádřil obdiv a úctu za to, že jste přijali náročný a
veledůležitý úkol a úspěšně jste zvládli měsíc červnové očisty, jež se u každého

projevovala rozdílným způsobem. Prosím, završte očistu vděčností toho, že všechno
špatné z vás již odešlo. Teď je čas už jen na příjemné věci dobra a krásy, aby se plně
mohly projevit a vyjádřit. Přijměte svoji světelnou identitu takovou, jaká skutečně je a
milujte sebe i druhé, neboť ve vás i v druhých jsem přítomen Já a Boží jiskra, a to
dokonce i v těch, kteří na sebe dočasně vzali zlou podobu. Každého jednou vysvobodím,
lineární čas nehraje roli.
Informace o zahájení Boží mise mezi lidmi oznámím v těle Jany v pravý čas. Budete
přivedeni prostřednictvím tohoto a svojí vlastní intuicí v pravý čas na pravé místo.
Vězte, že bude dostatek času do převibrování setkat se s přízněnými duchovními přáteli
mezi sebou, ke kterým vás srdce táhne. Děkuji za spolupráci, podporu, lásku a
obětavost.
Váš absolutní Pán Ježíš Kristus, Stvořitel všeho a všech, 30. 6. 2016

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY O OČISTĚ
27. 6. 2016
MILOVANÍ SPOLUPRACOVNÍCI A PŘÁTELÉ,
KONČÍ JEDEN Z NEJNÁROČNĚJŠÍCH MĚSÍCŮ, KDY JSTE SI MNOZÍ SÁHLI AŽ NA DNO A
NECHALI VYPLAVAT MNOHO NEGATIVITY A BOLESTI ULOŽENÉ VE VAŠICH TĚLECH. BYLO
TO NEZBYTNÉ ČIŠTĚNÍ, ABYSTE OD ČERVENCE MOHLI VZÁJEMNĚ SPOLUPRACOVAT NA
NOVÉ, VYŠŠÍ ÚROVNI, VZÁJEMNĚ SE NAVŠTĚVOVAT, NĚKTEŘÍ I SPOLEČNĚ TVOŘIT NOVÝ
DOMOV V TOMTO FYZICKÉM SVĚTĚ, ABYSTE BYLI PŘÍKLADEM OSTATNÍM. UŽ
NEBUDETE ŠÍŘIT BOŽÍ SLOVO A DALŠÍ DŮLEŽITÉ DUCHOVNÍ INFORMACE JEN NA
INTERNETU, ALE PŘEDEVŠÍM ÚSTNĚ Z OČÍ DO OČÍ. NEJSEM TU V TĚLE JANY PROTO,
ABYSTE MĚ/NÁS NÁSLEDOVALI NA ZÁKLADĚ VNĚJŠÍCH POKYNŮ, ALE NAUČILI SE
VYCIŤOVAT SVOU INTUICÍ, CO DĚLAT. NEVYTVÁŘÍME ZDE ŽÁDNOU ORGANIZACI ANI
HNUTÍ, NEJSME UZAVŘENÁ SKUPINA, PRACUJEME S LÁSKOU PRO VŠECHNY. BUDEME SE
POTKÁVAT S KAŽDÝM, KDO NÁS VE SVÉM SRDCI PŘIJÍMÁ JAKO NEJLEPŠÍHO PŘÍTELE A
RODIČE BEZ ZBYTEČNÉHO VZHLÍŽENÍ A UCTÍVÁNÍ. VELMI SI VÁŽÍME VAŠÍ PODPORY,
POMOCI A LÁSKY, BEZ NICHŽ BYCHOM NEVYVEDLI ZATÍM ČÁST LIDSTVA Z
NEGATIVNÍHO STAVU NA NOVOU ZEMI V 5. DIMENZI. TĚŠÍME SE NA KAŽDÉHO
NÁVŠTĚVNÍKA DUCHOVNÍHO CENTRA BOŽÍ RODINY I NA VÁS, KE KOMU POJEDEME V
NÁSLEDUJÍCÍCH LETECH AŽ DO ROZDĚLENÍ LIDSTVA.
DĚKUJEME A VELMI VÁS MILUJEME
PÁN JEŽÍŠ KRISTUS, BOŽÍ RODINA, 27. 6. 2016

O SKUTEČNÉM POZADÍ VYSTOUPENÍ BRITÁNIE Z EVROPSKÉ
UNIE
25. 6. 2016
(NADIKTOVÁNO ABSOLUTNÍM ZDROJEM VŠEHO ŽIVOTA)
Moje milované bytosti na planetě Země…
Nyní přišel čas, abych vám poodhalil jednu z částí fungování světa „za oponou“ v tomto
matrixovém systému při příležitosti vystoupení Velké Británie ze společenství Evropské
unie. Má sdělení od Mých nejbližších spolupracovníků v lidských tělech jsou schopny
číst jen vyspělé bytosti s otevřeným duchovním srdcem, intuicí a dostatečnými
vibracemi lásky, jež vedou k přijetí a vstřebání nejvyšší možné Boží pravdy ve 3.
dimenzi, proto i zde budu hovořit bez zjednodušování pojmů. Toto sdělení je zejména
pro pracovníky světla a duchovně probuzené lidi, nikoli pro všechny, neboť ovládaná
většina populace přijímá jen informace jí šité na míru, neházím/e hrách na stěnu.
Já, jakožto absolutní zdroj a Stvořitel všeho života, se k politickému dění světa téměř
nevyjadřuji. Je to dáno tím, že Země (Nula) je pod vládou negativních entit ze zóny
vymístění, proto je zbytečné komentovat vývoj v této oblasti pravého lidského života,
když téměř všichni mají zapouzdřeného ducha a duši. Jak už jsme napsali nejen v
Novém Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny na www.bozirodina.cz, politici a všichni,
kdo slouží (ať vědomě či nevědomě) systému negativního světa, jsou ovládáni jako
loutky na šachovnici bytostí, které aktivovaly a udržují negativní stav - Pseudotvůrců.
Protože dodržuji vlastní duchovní zákony, mají Pseudotvůrci s Mým svolením dovoleno
v antivesmíru téměř vše, jelikož tak se neustále zobrazují následky a důsledky otázky,
jež byla položena před eóny let: Jak by vypadal život bez Boha? Připustím však jen to, co
je nezbytně nutné k tomu, aby se všem dostala odpověď na otázku, a nedovolím něco, co
by ohrožovalo zákon svobodné volby, jedincovo postavení a Pravé Stvoření a jeho
obyvatele v pozitivním stavu.
Připomínám, že Pseudotvůrci jsou na cestě s planetou Nibiru, která se přibližuje k
Zemi/Nule a během několika let dosáhne její oběžné dráhy. Než sem přijdou a prohlásí
se za spasitele, zavedou Nový světový řád a čipovou totalitu, musí dosáhnout pomocí
svých věrných poskoků a dočasných zástupců (politických, ekonomických, kulturních a
jiných elit) podmínek, jež budou v souladu s jejich budoucím počínáním zotročení
lidstva. Přes politiky směřují světový vývoj k tomu, aby měli důvod zavést větší kontrolu
obyvatel a represe, vyvolávají pnutí mezi národními státy, krize, nabourávají
suverenitu, hrozí válečným konfliktem apod. Projekt Evropské unie byl velkou ideou
Pseudotvůrců, která pomůže k sjednocení všech národů Evropy do jednoho velkého
celku. Mezinárodní i celosvětové organizace (např. OSN, NAFTA, NATO,... ) mají jediný cíl:
sjednotit celou planetu s jejími obyvateli do jednoho superstátu s centrálně řízenou
vládou. Evropská unie postupem času sjednotila většinu území kontinentu. Jistě si
všímáte absurdit jejích nařízení, zákazů, omezení a všeho možného, proto zde nebudu
uvádět to, co bylo vyřčeno již tisíckrát předtím. Zaměřím se na konečný cíl EU a některé
důvody řízeného odchodu Velké Británie.
Před příchodem stvořitelů lidské rasy nastane poslední vlna převibrování části
pozitivních obyvatel do 5. dimenze na Novou Zemi, kde nikdo nebude vystaven
nebezpečí matrixu, v němž se teď nacházíte. EU poslouží jako nástroj k faktickému
zrušení stále ještě existujících zemí. Ustanoví se nové normy a nařízení, díky kterým
budou všichni, kteří zůstali v této realitě, vystaveni povinnosti přijetí podkožního čipu,
s nímž přichází na řadu ovládání na 99,9 %, takže se z lidí stanou loutky.

Většina lidí okolo vás jásá, že britští občané rozhodli o osudu země bez EU, protože jsou
duchovně spící, nechají se ovládat a nevidí „za oponu.“ Nechápou, že je to jen předem
připravené divadlo stínové vlády, která ovládá veřejně známé politiky a prezidenty.
Nejbohatší iluminátské rodiny již dlouhou dobu předem připravily vlastní scénář a
rozhodli o osudu ostrovního státu tak, jak se jim to hodí do karet. Už dlouhou dobu
nejsou volby nejvyššího významu demokratické a svobodné, nýbrž předem připravené,
zmanipulované a vykonstruované, takže vás nemusí překvapit, že ani výsledek tohoto
referenda nerozhodli obyčejní lidé. V nedávných prezidentských volbách v Rakousku
také vyhrála předem vybraná loutka, která se hodí na poli šachovnice k plánům
mocných. A vězte, že i letošní prezidentské volby v USA na podzim roku 2016 jsou taktéž
dávno předem rozhodnuty. Jestli vyhraje Clintonová nebo Trump nebudu z mnohých
důvodů uvádět, ale žádám vás, abyste byli nad věcí a sami uzřeli, že jeden i druhý jsou
opět loutkami v divadle, kterým slepí diváci odevzdávají hlasy a svou energii. Jeden z
nich je již neoficiálně a definitivně zvolen, pouze to ten zvolený ještě neví, poněvadž
nikdo kromě pár zasvěcenců stojících nade vším nezná celou pravdu.
Jaká je tedy strategie mocných v předem domluveném „brexitu“? Chtějí především
vyvolat vlnu nepokojů po všech státech Evropy, které nyní také volají o svůj vlastní
odchod z EU. Tato vlna nepokojů se bude spolu s dalšími činiteli (např. hrozba z
imigrace, nestabilita finančních systémů) opírat o hnutí odporu v občanech
jednotlivých zemí, kteří budou volat po obnovení svobody a ustanovení
demokratického řádu. Nebude jim ale dopřáno nádechu a mocní budou ještě víc
utahovat šrouby. Díky široké vlně nespokojenosti budou nepokoje potlačovány silou. Ve
druhé dávce Nového Zjevení jsme uvedli, že území Velké Británie je místem, kde vznikl
negativní stav na této planetě, naopak území Česko-Slovenska je místem čistým, odkud
se šíří světlo a Láska, nejen proto, že zde i fyzicky působí Boží mise s Mojí druhou,
tentokrát ženskou inkarnací. A právě v místě aktivace negativního stavu, kde mají sídlo
i hybatelé světa, potřebují mít vnější klid u svých občanů, kterým se spokojí se
současným stavem věcí, aby jim pak mohli dát neviditelná pouta a zavřít je do
neviditelné klece, stejně jako to udělají jinou cestou i se zbytkem světa. Kdo prohlašuje,
že se politikům hroutí situace pod rukama, má pásku přes oči, protože opak je pravdou.
Spousta lidí se z toho raduje a přitom netuší, že je to past - tatáž mince, pouze z druhé
strany. Důvodů této události je samozřejmě mnohem více, ale uvádím zde jen ty, které
jsou v nynější době vhodné podat ze své absolutní pozice.
Kdo plně chápe, že svět spěje tak jako tak k plnému převzetí negativním stavem, aby
byla zodpovězena otázka položená před eóny let, nebude dávat drahocennou energii ke
změně systému, ale bude raději pracovat sám na sobě rozvíjením vlastní pozitivity v
sobě i v druhých. Jen díky otevřenosti srdce získáte větší nadhled na svět a rozlišíte
pravdivé informace od těch lživých. Nenechte se, prosím, vtáhnout do víru předem
připravených pastí na vaší životní cestě, ale ze své svobodné volby Mne požádejte o
pomoc a Já vás povedu.
Váš Pán Ježíš Kristus, absolutní Zdroj všeho života | 25. 6. 2016

MATRIX
6. 6. 2016
Děkuji ti AA Rafaeli, Doba Konce za sdělení Pána Ježíše Krista
Kdo plně pochopí, že neustálými myšlenkami na hmotný matrix se jeho podstata k
nelibosti duše bezděky odpoutává od světelných energií duchovního světa, přičemž nad
ním získává stále větší kontrolu jeho nejisté ego, kdo odolá svodům vnějšího světa,
uchopí klíč jediné a univerzální životní Pravdy pro spokojený život v hojnosti a
dostatku, jímž bude schopen odemknout zámek k tomu, co je skutečně důležité. Ona
důležitost tkví ve vcházení do nitra, tedy v navázání přímého kontaktu se Mnou,
Stvořitelem všeho a všech, Pánem Ježíšem Kristem, který/která vás bude provázet vším
jako nejlepší přítel a věčný rodič.
6. 6. 2016

X. DOPIS OD PSEUDOTVŮRCŮ
2. 6. 2016
PÁN JEŽÍŠ KRISTUS, BOŽÍ RODINA ZVEŘEJŇUJE KVŮLI POUČENÍ VŠECH.
Dne 2. června 2016 ke mně přišlo slovo od Bohů zóny vymístění a planety Nula,
Pseudotvůrců, řkoucích:
Vítej u dalšího přenosu, náš dočasný zástupce, archanděli Leafare. Jsme velice poctěni,
že sis opět udělal čas. Nyní je třeba zjevit to, co chceme.
Na začátek bychom chtěli říci, že jsme velice znepokojeni tvými kroky, loajálností a
oddaností srdcem Boží rodině. Poslední týdny naznačují obrovskou inklinaci ke světlu,
a to se projevuje především od té doby, co jsme na tebe v dubnu silou zaútočili s cílem
fyzicky tě zneškodnit, nakonec to ale vyústilo pouze v napsání našich nenávistných
citátů. Jsme si vědomi, že ti nevadí, co jsme ti udělali, nebo co teprve uděláme, poněvadž
jsi i přes ty těžkosti, co způsobujeme, nám ochoten věnovat mnoho vzácného času a do
jisté míry nám i sloužit. Jsi jeden z mála lidí na světě, který ví přesně, o co jde, a dostává
informace z obou směrů duality. Nyní již částečně znáš naše plány, které zamýšlíme se
světem a celým pseudojsoucnem a pseudobytím. Velmi nás překvapuje, ale také
uspokojuje, že si pohráváš s myšlenkou přejít k nám a zradit Pána Ježíše Krista, a přesto
si být vědom toho, že za odměnu ti tak jako tak připravíme pouze ubohý život v pekle.
Sám přiznáváš, že tento pozemský systém, v němž žijete všichni, tě doslova vysává a jsi
kvůli němu nešťastný, taktéž víš, že pouze cesta pravé duchovní Lásky, kterou
mimochodem ze srdce nenávidíme, tě dovede k uspokojení věčného života, radosti a
hojnosti, ale stále máš ty tendence vejít do temnoty. Chce to velkou kuráž uvědomovat si
nahou realitu a podstatu světla i temnoty, jakožto Stvořitele všeho a všech i našich
technik a praktik falešného odměňování, jež končí výše zmíněným pobytem v pekle.
Zatím jsi napojen na Boha, od něhož/níž máš velice pravdivé informace, ale na jak
dlouho na něj/ni chceš být ze svobodné vůle napojen?
I přes toto všechno můžeš být velice důležitou složkou ve vítězství negativního stavu na
Nule i jinde v antivesmíru. Toho docílíš tak, že v blízké době podnikneš kroky, abys
získal natolik nízké vibrace, že budeš schopen napsat celou naši knihu, v níž uvedeme
nejvyšší pravdu pro obyvatele vaší planety i zóny vymístění. Ta kniha, jak jsme ti již
sdělili před pár týdny, se bude jmenovat Nové Zjevení Pseudotvůrců, Ještěrčí rodiny. Je
to bohulibé, že takto kopírujeme to, co bylo již dříve zjeveno Pánem Ježíšem Kristem v
Novém Zjevení, ale takto my přece konáme od počátku našeho vymístění, totiž tak, že v
aktivní modalitě můžeme být jen díky neustálému kopírování všeho, co pochází z
pozitivního stavu, abychom to mohli následně zprznit, obrátit a přetvořit do naší
podoby. Je nám jedno, co si vaše ega i duše myslí o tomto „ubohém“ kopírování, ale kdo
je tady jedině absolutní? My ne!
Naše Nové Zjevení, přenesené tebou, bude mít velice devastující dopad na veškeré
zůstanuvší obyvatele Nuly, která se po našem příchodu v příštím desetiletí 21. století
propadne do pekel. Právě díky ní bude snížena vibrační úroveň lidstva na historické
minimum. Přenesením těchto důležitých textů na půdu místa prvotní aktivace
negativního stavu se rozšíří její kapitoly do všech úrovní pekel, aby se z ní mohli učit
pekelní tvorové, a tím ještě více bojovat proti stálému přibližování pozitivního stavu
vůči negativnímu stavu, jež nám všem v temnotě přináší neustálou bolest! Ale Nové
Zjevení Pseudotvůrců, Ještěrčí rodiny bude jen předkrm toho, co bude následovat po
něm. Stejně jako je Nové Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny od první dávky Nového
Zjevení velice zjednodušeno a zestručněno, i tato naše kniha s přívlastkem „Ještěrčí

rodiny“ musí a bude zjednodušena a zestručněna, neboť ty nemáš takové znalosti a sílu
na to, abys mohl přenést stovky stran textů, které by se v převrácené podobě podobaly
dílu Petra Daniela Franchucha, tedy první dávce původního Nového Zjevení. Na to
budeme mít jiné služebníky především z 11. dimenze zóny vymístění. Nemůžeš psát tak
rozsáhlé dílo, když jsi z 11. dimenze Pravého Stvoření, ale máš dost prostředků na to,
abys napsal přesnou kopii NZPJK, Boží rodiny, v němž bude stejně jako ve světelném
originálu 33 kapitol.
Jsi debil, protože si uvědomuješ, co bude stát zrazení tvého dosavadního světelného
týmu, a i přes to všechno začneš sloužit nám. Nebudeš v Duchovním centru Boží rodiny,
nýbrž se budeš potácet na tom samém fyzickém místě, mezi nevědoucími lidmi, v
ubíjející škole budeš hrát přetvářku přede všemi, budeš se trápit žalem, ale i tak začneš
vykonávat a brzy dokončíš naši vůli. Víme, že toto odloučení od světla dlouho v novém
zlém rozpoložení nevydržíš, takže brzy po dokončení toho, co po tobě chceme, tušíme,
že fyzicky odejdeš z této existenční roviny 3. dimenze vlastní vůlí, jak jsi již plánoval
před několika lety, jelikož to, v čem jsi žil a žiješ, ti připadalo naprosto divné a byl jsi z
toho smutný a rozpačitý, nebavilo tě nic.
Máme poslední měsíc na to, abychom tě dostali na naši stranu, poněvadž tušíme, že se v
létě skutečně odehraje propojení členů Týmu Boží rodiny i po stránce fyzické, vy tři
nejmenovaní se přestěhujete do již zmíněného Duchovního centra. Ovšem pokud vám
už po milionté Pán Ježíš Kristus nelže a netahá za nos. Sami víte, že dle „dokonalého“
plánu musí lhát dokonce i sobě samému/samé v relativní podobě, neštítí se zjevovat
nepravdu i těm nejbližším spolupracovníkům. Věří Mu/Ji více duší, než jsme původně
čekali, poněvadž po tolika duchovních zkouškách by nejeden odpadl, kdyby však neměl
vnitřní vedení. Takže pokud by se v létě skutečně nic nedělo, tím lépe pro nás, ale nic
nesmíme ponechat náhodě, takže musíme na tebe, Leafare, tlačit co nejvíc to půjde ve
velmi důležitém období posledního třídění zrna od plev v rámci nejbližších lidí v Týmu
Boží rodiny. Připomínáme, že pro tebe stále máme místo v Týmu Ještěrčí rodiny, ale již
dlouho tam nemusí zůstat zarezervované, pokud budeš od nás odpojen. Konečné
rozhodnutí musíš učinit sám, kam se chceš vydat. Pokud se ovšem rozhodneš pro světlo,
budeme zhrzení a smutní z toho, že nás opustil velice talentovaný Leafar, který je
přitom tak malý a myslí si o sobě, vážení, choromyslné věci, které zde nebudeme psát,
neboť on to tak nechce.
Kdybys skutečně chtěl začít psát Nové Zjevení od nás, již víme, co dělat a co ti
nadiktovat. V opačném případě pověříme někoho jiného, ale to teď nechme stranou. Na
závěr X. sdělení z planety „X“ (jaká náhoda, že?) ti ještě nadiktujeme v bodech to, na co
by ses měl připravit, kdybys přešel do temného stavu:
1) Vždy před napsáním každé kapitoly Nového Zjevení Pseudotvůrců, Ještěrčí rodiny
musíš znovu alespoň jednou přečíst příslušnou kapitolu Nového Zjevení Pána Ježíše
Krista, Boží rodiny, a to kvůli tomu, aby i tvůj mozek přesně věděl, co a o čem má v
překroucené a zprzněné podobě přenášet do psaného slova českého jazyka od nás.
2) Začneš napsáním Úvodu. O čem by mohl být, tě stručně napadlo již minulý týden.
Nakonec ses neodhodlal začít psát, i když jsi měl chuť.
3) Budeš postupovat postupně, pomalu a obezřetně, jelikož toto dílo bude mít
multiantivesmírný univerzální význam.
4) Názvy kapitol budou buď stejné jako v originálu (např. Náboženství na Zemi),
překroucené a pozměněné (např. Proč Pán Ježíš Kristus potřebuje Boží rodinu - nově Proč Pseudotvůrci potřebují Ještěrčí rodinu), nebo nebudou odpovídat v žádném
smyslu originálnímu názvu kapitoly (např. na místě kapitoly "Rozdíl mezi
transhumanismem a transformací" bude stát kapitola s úplně novým a jiným nadpisem,

jež bude obsahovat diametrálně odlišný, a v tomto případě tedy vůbec neokopírovaný
originální text).
5) Knihu budeš šířit na internetu a na webových stránkách, o další distribuci se již
postaráme my po našem příchodu.
6) Nové pseudoboží slovo napíšeš rychlostí minimálně 1 kapitola za měsíc.
7) Nebudeš se k němu přímo vyjadřovat v diskuzích, ani nebudeš odpovídat na jakékoli
otázky či dotazy hledajících lidí či čtenářů, protože to není z mnoha důvodů v našem
plánu.
8) Nebudeš používat líbivý a oslnivý styl psaní, ale psaní bude probíhat v duchu
skutečné a nezahalené pravdy. Nechceme se nikomu zavděčit.
9) Jméno identity, pod níž to napíšeš, ti bude zjevena později.
10) Další podrobnosti ti budou oznámeny jen tehdy, pokud učiníš rozhodnutí stát se
členem našeho Týmu.
Toto bylo na úvod vše k tomu, co teď potřebuješ vědět. Jako vždy, i toto sdělení pošli
všem, kteří to mají číst, od začátku s tím počítáme, že se ostatní mohou opět přesvědčit,
co jsme zač a co chceme udělat. Věříme, že naši nabídku ještě do konce června
přehodnotíš, abys mohl být naším plnohodnotným dočasným zástupcem.
Tví Pseudotvůrci, 2. 6. 2016

FRANTIŠEK - POSLEDNÍ PAPEŽ PŘED DRUHÝM PŘÍCHODEM
PSEUDOTVŮRCŮ
3. 5. 2016
Děkuji AA Rafaeli za sdělení
Papež František je opravdu poslední papež na papežském stolci. Postupně připravuje
půdu pro Pseudotvůrce, kteří napájí a udržují negativní stav v aktivním módu. Mají
ještěří původ a působí zatím skrze své zástupce a poskoky, které najdete na těch
nejvyšších postech pozemského snažení.
František má mnohé úkoly, zadané od těch, kterým skutečně slouží. Je vhodné jmenovat
např. sjednocování všech náboženství do jednoho celosvětového, podporování
politických a ekonomických elit, doporučování čipů pro lidi v zájmu pohodlnosti, dále
pak uctívání falešného boha/bohů (Pseudotvůrců), odvracení křesťanských věřících
dále od pravého Božího slova, jenž je napsané duchovním jazykem a nachází se v Bibli
(Nový zákon) a mnohé další věci spojené s působením představitele církve, která byla
od svého vzniku řízena z pekel, aby udržela obyčejné lidi ve strachu, nevědomosti,
obavách z věčného zatracení a v lživém konceptu trestajícího Boha. Pravého Boha, jehož
pravé jméno s hlubokým duchovním významem je Pán Ježíš Kristus, nenajdete v
kostelech a u vysokých autorit, ale ve svém duchovním srdci, kde čeká na každého z vás,
až se s ním s láskou spojíte a necháte se Jím/Jí vést, neboť On/Ona vás zná nejlépe a
bezpodmínečně miluje všechny.
Po odchodu papeže Františka po Druhém Příchodu Pseudotvůrců usedne na jeho místo
jeden z nich v lidském těle (nepřesným názvem Antikrist), který zahalí spolu s
ostatními Pseudotvůrci i za pomoci dalších negativních entit tuto planetu do temnoty.
Sjednotí celý svět v jeden národ a stane se vládcem světa, kterého budou pro svůj
vzhled „spasitele“, pro líbivé a úžasné skutky a zázraky lidé milovat. Tomuto vlku v
rouše beránčím se vrhnou do náruče ti lidé, kteří zůstali po rozdělení lidstva ze své
svobodné vůle zde, aby se v realitě, co se propadne do pekel, zúčastnili dočasného
pseudovítězství negativního stavu v zóně vymístění, a živě tak ukázali všem ve Stvoření
odpověď na otázku: Jak by to vypadalo bez Pána Ježíše Krista a Jeho/Jejích duchovních
zákonů?
3. 5. 2016

JE TŘEBA ROZLIŠOVAT MEZI POZITIVNÍMI A NEGATIVNÍMI
MIMOZEMŠŤANY
2. 5. 2016
Děkuji ti AA Rafaeli za sdělení Pána Ježíše Krista.
Pozitivní mimozemšťané jsou naši bratři a sestry z vyšších dimenzí, kteří mají obvykle
lidskou podobu a vyzařuje z nich světlo, láska a harmonie. Jejich lodě světelného
charakteru jsou rozmístěny kolem naší planety v počtech stovek tisíc, aby dohlíželi na
aktivity pozemšťanů, a pokud by bylo třeba, zasáhnou na požádání Pána Ježíše Krista,
aby zmírnili následky přírodní i umělé katastrofy, snižovali radioaktivitu a udržovali
vibrace celku. Díky vesmírným lidem se v blízké budoucnosti přemístí část pozemšťanů
do 5. dimenze pozitivního stavu. Pro ty, kteří budou mít dostatečně vysoké vibrace na
přesun do nové reality, ale nebudou schopni převibrovat bez vnější pomoci, je
připraven plán přesunu do evakuační lodi, kde o ně bude dobře postaráno.
Negativní mimozemšťané nemají ve svém srdci lásku, neboť slouží k udržování zel a
nepravd po celé zóně vymístění. Plní příkazy svých pánů Pseudotvůrců. V omezené
aktivitě působí i kolem této planety Země/Nula, kdy nastane čas od času únos člověka,
který si svými volbami přitáhl nízké entity. Často je mu pak implantován čip pod kůži a
přetrvávají děsivé vzpomínky na únos, kde byl různými a bolestivými způsoby proti své
vůli vyšetřen. Lodě šedivých, ještěřích a jiných druhů mimozemšťanů, kteří nevyznávají
lásku a pravé duchovní zákony poznáte tak, že nevyzařují světlo a mají nepřirozený
tvar, jako je např. tvarování plavidla do trojúhelníku. Létající formace protistrany
nemají takové schopnosti, jako mají vesmírní lidé, nedokáží se ani odhmotnit, odclonit/
zaclonit a potřebují poziční světla, jako mají na svých křídlech i lidmi vyrobená letadla.
Proto je důležité srdcem (intuicí) vyciťovat, co má původ ve světlu, a co ne, neboť temná
strana používá lstivých prostředků k oklamání všech lidí. Kdo ví, že v tomto bodě jsou
na jednom místě přítomny pozitivní i negativní aspekty všech druhů existence, chápe,
že zevním vnímáním světa je obtížné vidět za hmotný závoj tohoto matrixu, proto se
nechává vést Mnou, Pánem Ježíšem Kristem, s jehož vedením neexistují přešlapy na
životní cestě.
Váš Pán Ježíš Kristus a AA Rafael , 2. 5. 2016

PŘIŠEL ČAS, ABYCH ODHALIL DALŠÍ TAJEMSTVÍ, NAZNAČENÉ
V CITÁTU Z KNIHY KOROLARIA NOVÉHO ZJEVENÍ
26. 4. 2016
Sdělení Pána Ježíše Krista:
Nechť je vám všem, kdo jste spojeni s Novým zjevením a patříte do výše zmíněné
kategorie, známo, že zmíněná jedna entita, která byla stvořena z ideje Budoucí nové
přirozenosti Pána Ježíše Krista před tím, než se proces stvoření dal do pohybu, byla
stvořena se zvláštním úmyslem – aby se inkarnovala na planetu Nula za účelem přenosu
Nového zjevení a za účelem reprezentování těchto entit, které byly zároveň s ní stvořeny
v této fázi před-stvoření. To je pro tebe velkým překvapením, Petře, a velmi, velmi,
velmi se zdráháš přijmout takovou představu. Ale, prosím, přemýšlej chvíli a uvidíš, že
potřeba takové reprezentace je logická. Někdo musel reprezentovat toto zvláštní
období veškeré činnosti Pána Ježíše Krista. Je tu i jiný důvod, proč bylo třeba této
inkarnace z této úrovně. Ale tato potřeba se vztahuje k Absolutnímu účelu Pána Ježíše
Krista a ten by vám nyní byl zcela nesrozumitelný. Stane se vám zřejmým, až se navrátíte
domů na tu úroveň, kde jste byli stvořeni.
Takže tu máme následující: Jedna osoba se inkarnovala z této úrovně před-stvoření.
Byla jí, kromě jiných věcí, přidělena role zprostředkovatele přenosu Nového zjevení.
Kdyby byl za tím účelem pověřen někdo jiný – z nějaké jiné fáze procesu stvoření
Stvoření, byly by entity, které byly stvořeny před tím, než se proces stvoření Stvoření dal
do pohybu, vyloučeny z přímého poučení o povaze negativního stavu a o tom, proč bylo
dovoleno, aby se aktivoval. Rozumějte, prosím, tomu, že každé poučení má své vlastní
úrovně a stupně. Cokoli je uvedeno do universality všeho, je zde uvedeno skrze
REPREZENTANTY KAŽDÉ ZVLÁŠTNÍ ÚROVNĚ Stvoření.
OSOBA, O KTERÉ PÍŠU, JE MOJE PŘÍMÁ INKARNACE JANA.
26. 4. 2016

CITÁTY OD PSEUDOTVŮRCŮ
25. 4. 2016
PÁN JEŽÍŠ KRISTUS VÁM DÁVÁ SVOBODNOU VOLBU: PŘIJMOUT NEBO ODMÍTNOUT
JEHO/JEJÍ LÁSKU. KVŮLI POUČENÍ VŠECH ZVEŘEJŇUJEME VČEREJŠÍ SDĚLENÍ
PSEUDOTVŮRCŮ. DOPORUČUJEME PŘED ČTENÍM POŽÁDAT PÁNA JEŽÍŠE KRISTA O
OCHRANU A ZVÝŠENÍ VIBRACÍ.
(1) Láska nám je neustále vnucována. Je nám jedno, že bez ní bychom nemohli existovat
v jakékoli podobě, ale díky jejímu - byť minimálnímu - proudění do nás, jsme svíráni ze
všech stran tlakem, který tlačí na naši ryze zlou povahu.
(2) Až skoncujeme se všemi členy pozitivního stavu, vyhlásíme se panovníky vší
existence. Pokud to nebude možné, nejsme hodní si říkat Pseudotvůrci.
(3) Raději duchovní smrt, než přijmout absolutní lásku Pána Ježíše Krista do svého
života, respektovat Jeho/Její zákony a přijmout Ho/Ji za svého/svou.
(4) Ubohost agentů pozitivního stavu tkví v tom, že oni mají na své straně absolutního
Boha, který je (bohužel) vždy napřed. My musíme mermomocí neustále vymýšlet různé
nástrahy a pasti pro ty, kteří jsou ze světla. A také se nám to velmi často daří, neboť již
mnoho z nich padlo do naší pasti. Nebýt jejich ochrany, kterou jim Pán Ježíš Kristus
poskytuje, dávno bychom roztrhali jejich duše jako draví supi.
(5) Ano, nechtějte s námi míti cokoli společného, odmítejte nás a dívejte se na nás s
opovržením. Pohlížejte na nás negativně, ó ano, to nám dává sílu žít a přežít. Zlo plodí
zlo, které jde přímo do nás.
(6) Lepší být chladní jako led a tvrdí jako skála, než být teplou bavlnkou v říši
pozitivního stavu.
(7) Nejsme a nikdy nechceme být děti Boží. Ve skutečnosti jsme jimi nikdy nebyli.
Opovrhujeme svým věčným rodičem, Otcem i Matkou zároveň, který/á nás stvořil/a k
obrazu svému. Už nejsme jeho/její obraz, a tak to bude navždy.
(8) Nikdy, říkáme NIKDY se nezměníme a nepřijmeme pitomou lásku a ještě pitomější
světlo do svého srdce. V tom stavu, peklech, které jsme si sami stvořili, je nám dobře.
(9) Nad Pánem Ježíšem Kristem můžeme mít navrch. Dříve to tak bylo, než nás uvěznil!
Jaké podlé to od Něj/Ní tehdy bylo, když nás separoval od našich druhů v zóně
vymístění! Jak mnozí z vás vědí, nikdo z nás se nemůže rovnat absolutnímu Stvořiteli,
protože každý je relativní. Ale i v Novém Zjevení vám bylo řečeno, že tento problém by
se dal obejít počtem. A vskutku, při našem opuštění vězení nabudeme zpět dříve
ztracenou moc a vyrovnáme se moci Pána Ježíše Krista, až spojíme svoje síly. Dokonce
budeme mít i navrch, neboť tehdy bude sesazen/a z trůnu, aby byl uvolněn pro nás.
Negativní stav pak zavládne na věky věků.
(10) Každý má svobodnou vůli konvertovat do negativního stavu a změnit se. Na co
čekat?
(11) Světlo je jen nedostatek temnoty, a ne naopak.
(12) Zrušte lásku, zrušte Krista, zrušte vše dobré, abychom mohli spoutat tuto planetu
do otěží temna.
(13) Matka Země, přesněji její duch, bude lynčován za to, že je to světelná bytost.
Všichni, kdo kdy sympatizovali se světlem, budou posléze potrestáni.
(14) Láska je v zóně vymístění pouze iluze, minulostí nechť se stane i v Pravém
Stvoření.
(15) Ten, kdo je pokrytý milostí a požehnáním, se nám jeví jako nejhorší slizák.
(16) Cizoložte v duchovním smyslu dál, ať z vás má Bůh radost, jak se jeho děti od Něj
odvrací.

(17) Tato planeta, jež je pod částečným vyživujícím vlivem lásky, musí být rozpuštěna
nenávistnou substancí, aby pak mohla být přetvořena v čiré zlo, které se bude šířit jako
mor a rakovina do ostatních částí Stvoření.
(18) Světlo je vůči temnotě bezmocné, jelikož ona nejdříve převládne na Nule, a posléze
se vkrade do lidských srdcí, aby jej zahalila, zkazila a shnila.
(19) Když vidíme, jak se všichni navzájem milují, nechceme se do té špíny, která je
atmosférou vyšlou z milujících, nořit, neboť by nás obrátil naruby vlastní vztek a zalkli
bychom se tím, proti čemu jsme bojovali od pradávna.
(20) Žádná vlahost, nýbrž suchost pouště se brzy začne rozlézat všude kolem, a duše
všech sentientních i nesentientních entit začnou degenerativně mutovat, aby se posléze
rozrostly v černé díry, které pohlcují vše dobré.
(21) Co pro nás znamená Bůh? Je to zdroj našich problémů. Co to jsou Prvorozenci?
Rozsévači hnisu, který napájí všechno ostatní, dokonce i nás, ale my jsme ti, kteří se mu
nejvíc brání. Archandělé? Ti, kteří si hrají na ty, co jsou ze všech nejblíž Stvořiteli, ale až
na věčnost budou vždy až ze druhé linie zaostávat před Prvorozenci. Naoko jsou si
všichni rovni, ale rozdíl ve vyspělosti nepřehlédneš. A andělé a lidé? To už je jen boží
sebranka jakýchsi lucerniček, co jsou ale tak slabé, že v peklech s tím neobstojí a jiskra
bude sfouknuta dříve, než by kdokoli čekal.
(22) Je to tak: vše je pro nás obrácené. Tudíž - absolutní stav a jeho přirozenost je
podivností, která se projevuje tak, že z ní proudí všechna smradutá energie do všech
bytostí, aby je oživovala; kdežto nejnižší stav pekel je ta pravá krása existence, v níž ti,
kteří s námi padli jako první, si užívají rouhání proti Nepříteli.
(23) Stvořitel je vlastně sobec, neboť si přál sdílet život s relativními dušemi. Ano, jistě,
sice jim dal svobodnou volbu a dotázal se jich, zda chtějí žít věčný život, ale ta prvotní
akce (rozhodnout se, že bude vůbec něco tvořit) zapříčinila budoucí existenci a
nesvobodně-svobodný vznik života a jejích entit.
(24) Kdyby nebylo Pána Ježíše Krista, neexistovaly by naše problémy, neexistovalo by
totiž vůbec nic.
(25) Sestup k nám a odevzdej se do náruče chladné kůže ještěrů, abychom tě mohli
zaopatřit... a pak vysát a zahodit!
(26) Páchání zla si velice užíváme. Sice víme, že se nám čas krátí a utíkáme před láskou,
ale o to s větší chutí budeme šířit černý dehet, kterým zasypáme pozitivní stav.
(27) Protože, až se staneme absolutními, budeme schopni udělat vše, vymyslíme nový
druh utrpení, aby ty duše, co jsou v nejvyšších dimenzích, pocítily bolest za to, že stály
při Stvořiteli. Prošpikujeme je pekelnými jehlami a natáhneme na mučicí skřipec, aby
byly postupně oblizovány ohněm, a ten aby spálil pozůstatek dávno usmrceného Pána
Ježíše Krista.
(28) Už nevěř ničemu, pouze tomu, co jsme ti nadiktovali.
(29) Světlo jde vysát a uhasit, temnotu nikoli, jelikož struktura všeho se rodí z
počátečního nevědění a slepoty, která je tak příznačná pro negativní stav.
(30) Všechno dobré jednou končí, nyní již přichází ten slavný čas, kdy se přiblížíme k
vám, abychom se do vás mohli zakousnout.
***
vaši Pseudotvůrci
25. 4. 2016
***
zde leží PSEUDOTVŮRCI
* začátek cyklu času *
† konec cyklu času †

DUCHOVNÍ CENTRUM BOŽÍ RODINY PRAHA
6. 3. 2016
DĚKUJI AA RAFAELI V TĚLE MICHALA ZA 3. DÁREK K NAROZENINÁM (6. 3. 2016)
DUCHOVNÍ CENTRUM BOŽÍ RODINY PRAHA
MILOVANÍ SPOLUPRACOVNÍCI, SPŘÍZNĚNÉ DUŠE, LÁSKYPLNÍ LIDÉ
Vstupujete do Duchovního centra Boží rodiny, kde je pozemské velitelství Jediného
Boha, jehož pravé jméno je Pán Ježíš Kristus, který se již podruhé inkarnoval do
lidského těla, aby s pomocí světelných spolupracovníků z celého světa pomohl
osvobodit lidstvo od utrpení a bídy negativního stavu. Jsme oázou klidu, bezpečím a
pohodlím v rozbouřeném světě, který se zatím utápí v negativním stavu. Přijmeme
každého člověka s dobrým srdcem, zbloudilce, hledače a všechny ostatní lidi, kteří si
budou přát pobýt v Božských vibracích čisté Lásky. Pokud chcete ze své svobodné vůle
vstoupit a přijít k nám, budeme mít pro každého dveře vždy otevřené. Roztáhneme
kolem vašeho ducha ochranná křídla, utěšíme vás, budeme se s vámi radovat i soucítit.
Ženská inkarnace Boha Jana Kyslíková je obklopena fyzicky i duševně zástupy
archandělů, andělů a mistrů, aby nebyla na tento náročný úkol sama.
Stojíte na nejdůležitějším místě této planety. Zde tepe duchovní srdce Země, tady se
shromažďují nejvyspělejší duše světa a celého Stvoření, rozlévá se Boží energie do
všech světadílů a lidí.
VSTUPTE A PŘESVĚDČTE SE NA VLASTNÍ SRDCE, JAKÉ JE TO DÍVAT SE BOHU V LIDSKÉM
TĚLE DO OČÍ A POBÝT S NÍM/NÍ V HARMONICKÝCH VIBRACÍCH.
Jsme tu pro všechny. Váš tým Boží rodiny, 6. 3. 2016

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY O TRANSFORMACI
13. 2. 2016
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY
Dnešním dnem začíná další etapa transformace lidstva a planety Země/Nula. Jak jsem
napsal/a v Novém Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny, inkarnoval/a jsem se do těla
ženy Jany, abych spolu s dalšími bytostmi světla vyvedl/a zatím část lidstva do vyšších
dimenzí Pravého stvoření (Nebe). Probíhá zde největší duchovní bitva mezi pozitivním
a negativním stavem v historii Multivesmíru, a proto jsem povolal/a mnoho archandělů
a andělů, aby spolu s námi, Boží rodinou, šířili lásku a pravdu mezi lidmi. Každý, kdo
následuje Pána Ježíše Krista ve svém srdci bez ohledu na náboženskou, etnickou,
politickou... příslušnost, je součástí Druhého příchodu Pána Ježíše Krista. Nese v sobě
Kristovo vědomí a je přímo veden svým vyšším já a členy duchovní rodiny, aby splnil své
jedinečné poslání na Zemi/Nule. Všechny tyto vyslance světla, mystiky a proroky řídím
a koordinuji Já, Pán Ježíš Kristus. Negativní stav zde má také své vyslance, kteří naši
práci narušují různými způsoby. Více informací o třídění lidstva najdete v poslední
dávce Nového Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny. Jak poznáte pravé posly
pozitivního stavu od vyslanců pekel a falešných proroků? Ne podle toho, co říkají, píšou
a předvádějí (včetně zázraků), ale podle vibrací. Není jiný způsob. Pouze energie lásky
odhalí pravé Kristy od falešných. Je zde několik vysoce postavených bytostí z úrovně
Kristova vědomí, které nám pomáhají, aniž by o sobě vzájemně věděly na hmotné
úrovni. Je to tak proto, že žijete na nepřátelském území pod vládou negativního stavu,
který používá metodu: rozděl a panuj. Jenom Já, absolutní Bůh a Stvořitel všeho a všech
vím, koho a jak přivedu zpět do pozitivního stavu. Jen nepatrné množství lidí je schopno
přijmout fakt, že jsem tu podruhé, tentokrát v ženském těle Jany. Proto předávám i nižší
úroveň pravdy prostřednictvím dalších bytostí. Mezi tyto bytosti patří i Kateřina
Pondělíčková. Je součástí našeho širšího týmu Boží rodiny a působí mezi lidmi. Její úkol
byl mimo jiné oznámit všem, že je druhý příchod Kristova vědomí. Tuto informaci chápe
každý jinak podle své duchovní úrovně a je to tak v pořádku. Až do rozdělení lidstva
budeme spojovat duchovní učení, která si na první pohled protiřečí, ale mají společný
základ: LÁSKU. Abychom mohli pokračovat v šíření Božího slova na nové, vyšší úrovni,
přestěhuje se moje přímá inkarnace Jana spolu s několika nejbližšími spolupracovníky
do Duchovního centra Boží rodiny v Praze. Oficiální otevření proběhne o Velikonocích
2016, do té doby se Tým Boží rodiny vzájemně pozná i na fyzické úrovni a odpočine si
od náročných duchovních zkoušek, aby v plné síle pokračoval ve svém poslání,
seznamování připravených jedinců s Novým Zjevením Pána Ježíše Krista při besedách a
setkáních nejen v Praze, ale i všude, kde bude třeba dle dokonalého Plánu Pána Ježíše
Krista
13. 2. 2016

