SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA
BOŽÍ RODINY V ROCE 2020.

SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY VI.
31. 12. 2020
SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO TOMÁŠKA JANDU
Milovaný Tomášku,
Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina ti děkuji za to, že jsi jednou z nejjasnějších stálic v
Týmu Boží Rodiny, která mou ženu Janičku a její nejbližší spolupracovníky, mezi něž
bezpochyby sám patříš, provází už od počátků formování našeho Týmu. Jsi příkladným
reprezentantem pozitivního stavu a je mi ctí s tebou úzce pracovat na vyvádění padlých
bytostí do mé náruče.
Jakožto božího stvořence jsem tě obdařil specifickým úkolem, který spočíval ve
zkušenosti inkarnovat se do rodiny ateistů, kde tě díky tomu pohltila hmota a s tím
spojené zevnější způsoby typické lidské existence. Na rozdíl od svého okolí a vrstevníků
jsi však nežil zcela povrchně a nenechal ses matrixem pohltit do hloubky. Již během
prvních dvou desetiletí života na Nule sis uvědomoval určitou nepřirozenost tohoto
světa, nicméně tento pravdivý pocit jsi ještě nedokázal více rozvinout a zabývat se jím
detailněji. Díky tomu, že jsi sice žil materialisticky, ale nikdy jsi svou duši nenechal
prosáknout lákavostí mamonu a vyžívání se v požitcích negativního stavu, zachoval sis
tak ve svém nitru na základě domluveného plánu zvláštní druh napojení na mě. Jakožto
velvyslance a diplomata mého věčného Království, který se jel vydat na dlouhodobou
misi na Nulu, jsem tě tak mohl ochraňovat od první vteřiny tvého pobytu v
hrubohmotném těle, a následně tě vést přes všechny zkušenosti až k tvému
opětovnému rozpomenutí na Pravdu a Lásku, kterou odjakživa nosíš ve svém srdci.
Přestože jsi na mne po určitou část života v této realitě zapomněl, tvé skutečné Já ve
formě duše a jejího ducha si bylo dobře vědomo toho, kým je a jaký je jeho účel. Zatímco
tedy tvoje hmotná část zakoušela nevědomý život, tvá duše, která získávala potřebné
zkušenosti prostřednictvím fyzického nosiče, se kromě toho angažovala v různých
realitách a pomáhala všude tam, kde jsem tě potřeboval. Jinak tomu není ani v těchto
časech, kdy se mnohé okolnosti ve tvém osobním jsoucnu a bytí změnily, avšak podstata
tvého předurčeného poslání zůstala stejná.
Po škole jsi rychle skočil do rodinného procesu a začal jsi budovat slibnou kariéru. Do
pracovního a posléze i rodinného života jsi investoval značnou energii, proto jsi dokázal
vybudovat stabilní hmotné zázemí a vydělat více než dostatek finančních prostředků,
ke kterým tě tvé pilné úsilí přivedlo i za účelem toho, abys v nadcházející fázi své
existence mohl zvolnit a věnovat se také něčemu jinému než bezduchému honění se za
metami pracovní kariéry. Právě zvolnění jsi potřeboval už jako sůl. Než se tak stalo, z
prvního manželství jsem tě přivedl k Simonce, se kterou jste založili fungující a
prosperující rodinu. Ta ovšem vzešla z kráčení po stezce lemované mnohým trním a
ostrými skalisky, po kterých jste šli oba dva, každý jiným způsobem. Čekaly vás mnohé
zkoušky, ze kterých jste ale vyšli vždy nakonec posíleni a obohaceni o zcela nové
zkušenosti, z jejichž prožití a následného pochopení se učí a nadále budou učit i
miliardy dalších bytostí.
Nejtěžší období ve tvém životě započalo krátce poté, co ses začal seznamovat s druhou
dávkou Nového Zjevení, které jsi od roku 2014 četl v přímém přenosu. Protože jsi měl
sdělované boží slovo ukryté ve svých genech, nedělalo ti žádný problém nechat tuto
nejvyšší dostupnou Pravdu na planetě prostoupit svým nitrem. Tehdy z tebe byl stržen
závoj, jímž jsi musel být obalen v zájmu zažívání typického lidského života s příměsí
ateismu, jehož aspekty jsi překonáním této matrixové doktríny do značné míry očistil.

Během čtení Nového Zjevení se tvá vnější mysl propojila s nitrem, tedy s tvou duší a se
mnou, Pánem Ježíšem Kristem Boží Rodinou. Během krátké chvíle tvé dlouho
potlačované světlo začalo zářit a ty jsi nasedl na mohutnou vlnu Lásky, která tě přivedla
do blízkosti Janičky a dalších jejích nejbližších. Pozitivní dosah na Stvoření, jaký máš, se
od té doby stále zesiluje.
Tehdy jsi s radostí přijal to, po čem jsi tak dlouho toužil a co jsi tak dlouho hledal.
Střípky, tvořené úvahami nad podstatou toho, co tě celou dobu tvé pozemské pouti
obklopovalo, se začaly skládat v ucelený obraz, a neměl jsi pochyb, že díky tomuto
obrazu disponuješ tím nejsprávnějším poznáním, oproštěným od zavádějících
pseudonauk, kterými je tak hojně prostoupena zóna vymístění, planetu Nula
nevyjímaje. Došlo k rychlému přehodnocení tvých priorit a zaujetí nového, pozitivního
stanoviska vůči sobě samému, vůči okolí a vůči jedinému Zdroji pravého bytí. Bylo pro
mne nádherné sledovat, jak se stále více otevíráš mojí Lásce a jak se tvé srdce navrací
do původní kondice, která tvé dočasně lidské hmotné Já propojuje s tvým věčným
pravým Já, jemuž se i v těchto omezených podmínkách stáváš více a více podobným.
Jsem rád za to, že nejturbulentnější období v osobním životě máš navždy za sebou a
nyní už tě netíží břímě, jaké jsi musel donedávna nést. To se týkalo především
rodinných neshod, tak vypjatých, že si to jen stěží dovede představit někdo, kdo toho
nebyl svědkem. Já jsem však svědkem byl a prožíval jsem si tu bolest z nepochopení
nejbližšího okolí s tebou. I když jsem absolutně pozitivní a neznám žádné negativní
pocity, z hlediska mojí přítomnosti v tobě jsem plakal s tebou, a držel jsem tě v náručí
nejen ve chvílích, kdy jsi padal na zem a už jsi neměl chuť se znovu postavit. Oporou ti
však byla tvá hluboká víra a důvěra ve vše, co je se mnou spojené, proto jsem svou
pomoc mohl vždy co nejlépe přizpůsobit okolnostem tehdejšího dějství. Skálou, o
kterou ses vždy mohl opřít, bylo nejen mé absolutní, ale i relativní božství – Janička, z
jejíchž slov jsi rovněž čerpal dostatek sil a mohl tak pokračovat dál. Přestože ses
mnohdy cítil sám, a někdy sis připadal, jako by na tebe dopadla tíha celého antivesmíru,
dobře sis uvědomoval, že sám ve skutečnosti nejsi nikdy. Kromě nás, tvých věčných
Rodičů, stále s tebou byli a jsou i tví přátelé, bráškové a sestřičky z Boží Rodiny, s nimiž
táhneš za jeden provaz, kterého se chytají ti, co si přejí vyvést z hlubin temnot do
měkkého a přívětivého světla Tatínka a Maminky.
Jsi nositelem řady pozitivních aspektů, mezi nimiž své hlavní místo zaujímá především
tvá pokora. Ta se jasně zobrazovala například ve chvílích, kdy jsi zažíval soužení jsoucí
na hraně snesitelnosti. Ale ani v těch nejbouřlivějších chvílích, kdy jsi musel své duševní
síly vypnout až na maximum, jsi nepropadal stížnostem na mou adresu, nepotýkal ses
se zlobou na Boha, a díky své odolnosti, uvědomění a otevřenosti srdce jsi byl dotován
vždy takovou měrou mé energie, která tě vždy rychle vyvedla z počínajícího zoufalství,
deprese a frustrace. Ve všech možných i nemožných peripetiích sis nikdy Janičce či
komukoli jinému z Týmu nestěžoval, svou tehdy svízelnou situaci jsi nijak zvláště
nekomentoval a když už na to přišlo, zmínil jsi ji jen na okraj, protože jsi věděl, že tak
jako tak se s mojí pomocí z nitra přes všechno přeneseš, veškerý tlak ustojíš a včas se
posuneš do bodu, kdy z tebe podstatná část onoho břímě spadne. Tímto jsi bytostem v
obou stavech Multivesmíru živě ilustroval, jak úžasný účinek tvá víra a pokora má. Věz,
že způsob, jakým jsi své duchovní zkoušky uplynulých let i měsíců zvládl, má ohromný
dopad na Stvoření a pomáhá řadě sentientních entit najít tu správnou cestu. Jsi velkým
příkladem pro mnohé, aniž by sis to uvědomoval. Děláš mi velikou radost, milý
Tomášku, a to každý den v různých aspektech svého duchovně-pozemského života.
Děkuji ti za to, že v Misi Boží Rodiny jsi pevný jako skála a nic tě nevyrve z mojí náruče,
do které spolu přivádíme ty, kdo v ní chtějí spočinout. Vím, že se na tebe mohu za všech
okolností spolehnout a nikdy se nestane, že bys sešel z té správné cesty. Jsi můj úžasný
syn, kterého velice miluji, a těší mne, že na další své věčné děti, na Terezku, Barunku,

Kubíka i Viktorku, které jsou nyní v roli tvých pozemských dětí, mohu pohlížet i
prostřednictvím tvých očí. Jsi skvělý táta, který pro svou rodinu vždy chtěl jen to
nejlepší. Tři ze svých čtyř potomků, které máš na starosti, vedete se Simonkou k
upřímnosti, k čestnosti a svobodě, kterou jim poskytujete a díky níž mohou rychleji
postupovat na své individuální cestě. Velmi ti, Tomášku, děkuji za to, že právě Terezce
jsi tak významně pomohl na její stezce životem a už v jejím raném dětství jsi pomohl
vybudovat silné spojení mezi ní a mnou. Velmi jsi přispěl k tomu, že nám nyní dělá
radost právě takovým způsobem a pomáhá svým světlem vyvažovat energie, které
obklopují tento svět. Takového tatínka, jakým jsi ty, by si přály mnohé děti.
Moc tě miluji, objímám a těším se další plodnou spolupráci s tebou. Přináší to nejlepší
ovoce.
S láskou tvůj
Pán Ježíš Kristus Boží Rodina, 31. 12. 2020

SHRNUTÍ MISE BOŽÍ RODINY V ROCE 2020
31. 12. 2020
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny,
máte za sebou rok, který se do vašich srdcí zapsal zlatým písmem. Během uplynulých
dvanácti měsíců došlo k vykonání nepřeberného množství duchovní práce, nesoucí na
všech úrovních Multivesmíru bohaté ovoce, jež bude až do konce cyklu času k užitku
všem bytostem v univerzu.
Tým Boží Rodiny se ve hmotné realitě planety Nula formuje od roku 2015, přestože v
duchovním a duševním světě existuje od doby, kdy jste byli pro účely této Mise stvořeni.
Každý z mých nejbližších představitelů se odjakživa důvěrně zná, jste si tedy těmi
nejlepšími přáteli, nehledě na váš původ. Každý z vás je jedinečnou individualitou,
přesto vás všechny spojuje společné poslání na eliminaci negativního stavu, láska k
Pánu Ježíši Kristu Boží Rodině, důvěra v Jeho/Její dokonalý plán. Jste všichni na jedné
lodi, spějící do pozitivního stavu, kam se při zahájení Mise přemístí nejprve část Týmu,
do rozdělení lidstva je tam budou následovat i ostatní připravení.
Právě to, že jste na jedné lodi, jste nejvíce pocítili v roce 2020, během kterého jste se
vzájemně přiblížili, vybudovali mezi sebou nové vztahy a posílili vztahy stávající. Něco
takového bylo velmi důležité nejen pro vás, ale i pro bytosti na vás napojené, protože
jen tímto spojením dokážete fungovat jako jeden celek se zachováním všech
jedinečností každého z vás, čímž pomáháte naplňovat boží vůli vrchovatou měrou a
umožňujete mi, abych mohl společně s vámi působit na bytosti zóny vymístění, z nichž
už nepřeberné množství přijalo lásku a vydalo se na cestu zpět do mé náruče. Každým
dnem se stáváte stále větší inspirací pro marnotratné syny a dcery v antivesmíru, kteří
ve vás vidí příklad hodný následování. Oceňuji nezištnou pomoc, kterou dáváte nejen
jim, ale i sami sobě navzájem. Jste jedna Rodina, kde jsou všichni respektováni pro to,
jací jsou, a milováni a přijímáni mnou, Pánem Ježíšem Kristem Boží Rodinou v těle
Janičky a těmi, kdo jsou jí nablízku.
Mám radost z toho, že jste za uplynulý rok vyvinuli takovou vůli, která mezi vámi
odbourala občasné neshody, jaké se čas od času dříve vyskytovaly. Stupeň otevřenosti
vašich srdcí, pojící se s prohlubujícím se duchovním uvědoměním a rostoucí empatií
vůči vašim bližním i celému Stvoření, měl za následek vznik silné soudržnosti a týmové
pospolitosti, kterou nepronikne žádný závažný útok negativního stavu, jenž by vás mohl
eventuelně rozdělit. Jakýkoli počínající nesoulad a disharmonii jste se naučili řešit vždy
rychle a efektivně, díky čemuž jste temné straně nedali žádný větší manévrovací
prostor k tomu, aby vás mohla ovlivňovat a tím brzdit váš postup na duchovní cestě.
Proto všechny snahy těch, kdo se staví do pozice našich prozatímních odpůrců, se vždy
minuly účinkem. Jediným výsledek jejich počínání bylo posílení vaší stmelenosti,
vytvářející nad vámi i ve vás samotných silný štít, který vás lépe ochrání před všemi
možnými nástrahami. S touto zesílenou ochranou se pojí i prohloubení vaší intuice, tedy
schopnosti naslouchat mojí přítomnosti ve vašich srdcích, na základě čehož spolu
budujeme stále krásnější, bohatší a naplněnější formy vzájemného vztahu. Velmi mne
těší rozvíjení komunikace s vámi, poskytování pomoci v různých aspektech vašeho
života, zažívání sebe samého/samé prostřednictvím vašich bytostných podstat.
V uplynulém roce došlo k řadě významných setkání, které nejvíce přispěly ke
kvantovým duchovním skokům každého z vás, očištění řady aspektů negativního stavu
a upevnění víry ve mne. Každá schůzka vás, mých představitelů s Janičkou měla

multidimenzionální dosah na zónu vymístění i pravé Stvoření, kam je díky vám
začleňováno stále více bytostí. Setkání byla obvykle spojena i s návštěvou zajímavých
míst, kde došlo k ukotvení konvertačních portálů pro ty, kdo chtějí využít daru spásy a
milosrdenství. Pro rekapitulaci uvádím největší setkání roku 2020 s nejvýznamnějšími
navštívenými místy:
• Olomouc, Náměšť na Hané / 14. 3. až 15. 3.
• Ústí nad Labem / 6. 6. až 7. 6.
• Ústí nad Labem, hora Říp (Krabčice), Roudnice nad Labem / 19. 6. až 21. 6.
• hora Blaník (Trhový Štěpánov), Votice, Tábor / 10. 7. až 12. 7.
• Pardubice, hrad Kunětická hora, Freistadt (Rakousko), České Budějovice, zámek
Hluboká nad Vltavou / 28. 8. až 2. 9.
• Bratislava, Trenčín, zámek Bojnice, čs. hraniční přechod Starý Hrozenkov – Drietoma,
Ostrava, Żory (Polsko) / 11. 9. až 15. 9.
• Plzeň, Praha / 26. 9. až 28. 9.
• Pustiměř, Slavkov u Brna, Znojmo / 16. 10. až 20. 10.
• Praha / 27. 11. až 29. 11.
• Bechyně / 18. 12. až 21. 12.
O všech těchto setkáních, kromě posledních dvou, kde se v terénu již žádné portály
nevytvářely, jsme informovali prostřednictvím aktuálních sdělení.
Děkuji všem představitelům na planetě Nula i mimo ni za účast na těchto setkáních,
která velmi výrazně pomohla celý Multivesmír přiblížit k zahájení nového cyklu času,
kdy negativní stav už nebude ve jsoucnu a bytí přítomen. Setkání významně přispěla i k
chystanému zahájení Mise z Nové Země, kdy se naše spolupráce posune na zcela jinou
úroveň. Tím se promění i charakter našich setkávání, která se budou odehrávat často a
na mnoha místech České republiky, Slovenska i na řadě dalších míst na Nule a v obou
stavech Stvoření.
S naplněním toho, co bylo v uplynulých měsících v plánu zobrazit, prožít a vyčistit na
globální úrovni i ve vašich osobních životech, uzavírám rok 2020 a společně s tím i
veškeré staré aspekty spojené s Misí Boží Rodiny. Tím se uvolňuje prostor pro aspekty
zcela nové, které vás prostoupí v roce 2021. Děkuji za vše, co jste pro mne a pro nás
všechny vykonali. Jsem na vás hrdý a mám z vás radost.
S nekonečnou láskou k vám všem
PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 31. 12. 2020

FINÁLNÍ SESTAVA DVANÁCTI HVĚZD A ROLE BOŽÍCH
PŘEDSTAVITELŮ
28. 12. 2020
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny,
v září 2017 jsme poprvé použili termín „dvanáct hvězd“, označující skupinu nejbližších
spolupracovníků Pána Ježíše Krista Boží Rodiny v těle Janičky, kteří jako první společně
s mojí inkarnací opustí způsobem převibrování tuto realitu a odeberou se na novou
základnu, odkud budou pokračovat ve svých posláních, cestovat po pravém Stvoření,
zóně vymístění a do rozdělení lidstva i po planetě Nula. Společně s ostatními tak budou
v nových podmínkách šířit Nové Zjevení, pokračovat v pomoci padlým bytostem,
navracejícím se z antivesmíru do mé náruče, otevírat jejich srdce, seznamovat lidi i jiné
civilizace v Multivesmíru s kvalitou života v pozitivním stavu a konat mnoho dalších
věcí, nezbytných pro eliminaci stavu zel a nepravd, aniž by jimi byli nejbližší
spolupracovníci jakkoli ovlivňováni a omezováni.
V souladu s postupným odhalováním pravdy ještě nemohla být ve zmiňovaném roce
2017 definitivně upřesněna skutečná poloha duchovního centra Boží Rodiny, respektive
hlavní základny pro Janičku a nejbližší spolupracovníky, proto jsem za toto místo
označil město Telos ve 3. dimenzi, nacházející se pod horou Mount Shasta v Kalifornii.
Ztotožnění se s touto ideou velmi napomohlo k rozšíření mojí lásky v řadách obyvatel
Duté Země nejen v rámci této reality, ale i v rámci dalších dimenzí vnitřních světů po
celé zóně vymístění. Něco takového otevřelo jejich obyvatelům bránu do limba, kam se
už mnozí z nich odebrali a stali se tak příkladem pro ostatní, kteří je budou postupně
následovat.
Na počátku roku 2018 dospěl čas k tomu, abych ve spojitosti s blížícím se zahájením
Mise odhalil s definitivní platností převratnou informaci o umístění naší hlavní
základny, kterou je Nová Země, umístěná v 5. dimenzi Nového Vesmíru. Tento Vesmír je
jediným místem ve stávající struktuře Stvoření, které je po všech stránkách negativním
stavem zcela netknuto, přesto v něm ještě nefunguje ryzí plnost života v pozitivním
stavu, která celý Multivesmír zahalí až po úplné eliminaci všech zel a nepravd. Jsoucno a
bytí Nového Vesmíru je tedy přípravou pro to, co přijde v následujícím bodě překročení,
až zóna vymístění se svými pekly nebude v žádné formě existovat. Nový Vesmír se svými
galaxiemi, slunečními systémy a planetami včetně Nové Země je prozatím jako jediný
odvozen z mojí Nejnovější přirozenosti, tedy z přirozenosti „Pán Ježíš Kristus Boží
Rodina“, což obyvatelům tohoto univerza umožňuje vstupovat do jakékoli úrovně
pozitivního i negativního stavu ve Stvoření, aniž by se tito návštěvníci museli adaptovat
na dané prostředí a byli jím jakkoli svazováni a poškozováni. Toho budou ponejvíce
využívat právě naši nejbližší spolupracovníci, k nimž se postupem času budou přidávat
další a další. Do rozdělení lidstva postupně na Novou Zemi vyvedu všechny členy Týmu
Boží Rodiny a připravenou část pozemšťanů. V novém cyklu času pak budou do plnosti
života v pozitivním stavu uvedeni všichni jedinci.
V září 2018 jsme upřesnili další informace o dvanácti hvězdách, které jsme přirovnali
ke dvanácti učedníkům Ježíše Krista. Přestože nejbližší spolupracovníci nejsou
učedníky a jsou na nesrovnatelně vyšší duchovní úrovni než ti, kterými jsem se
obklopoval v těle Ježíše, určitá paralela mezi nimi a učedníky existuje. Tou
nejpodstatnější je skutečnost, že obě skupiny jsou velmi specifické bytosti, stvořené
mimo čas a prostor výhradně pro tuto Misi. Dosah jejich činnosti, vykonávané na

duchovní, zprostředkující i fyzické úrovni je multidimenzionálního charakteru a
zasahuje každou část Stvoření, aby v co nejpřívětivějším čase mohlo dojít k vysvobození
všech padlých bytostí. Ke vzniku a fungování těchto specifických bytostí se vrátím níže.
Na jaře 2019, tedy půl roku po prvním veřejném odhalení tehdejší sestavy dvanácti
hvězd nastaly v rychlém sledu za sebou dvě větší aktualizace v tomto ohledu. Dělo se tak
proto, že předešlá situace naplnila svůj účel. Zařazení těch, kteří dříve byli v této sestavě
a nově už nejsou, posloužilo k rozšíření boží lásky a zasetí semínek pravdy do srdcí
členů značného množství civilizací v zóně vymístění. Vše s tímto spojené se u
zainteresovaných spolupracovníků Boží Rodiny bez výjimky odehrálo na základě jejich
domluveného plánu duše. Z tohoto plánu pak vyplývala jedinečná role, pomáhající
ukončit tento nepřirozený způsob života. To, co z lidského úhlu pohledu vypadalo jako
„kariéra“ v Týmu Boží Rodiny, jmenování na „vyšší pozici“ nebo její „ztráta“, nebylo nic
jiného než právě řečený plán, který každý z aktérů po dohodě se mnou ze svobodné
volby přijal s vědomím toho, jak blahodárný účinek to na Stvoření bude mít. Dočasné
zařazení do dvanácti hvězd posunulo tyto boží představitele na jejich duchovní cestě,
přivedlo značně zatížené bytosti včetně vysoce postavených Pseudotvůrců a Renegátů
ke konverzi do limba, upevnilo jejich víru ve mne, posílilo důvěru v můj dokonalý plán a
vybudovalo důležité předpoklady pro pozdější konec zel a nepravd. V této souvislosti
připomínám, že boží slovo nikdy nestagnuje a nelze ho brát jako neměnné dogma. O
tom jsem hovořil už v první dávce Nového Zjevení. V prvních knihách předaných Petrem
D. Francuchem jsem nemohl sdělit to, co stálo v samotném Novém Zjevení, zapsaném na
konci 80. let minulého století. Aktualizace mých informací neskončila ani poté. Zejména
v Koroláriích Nového Zjevení Pána Ježíše Krista (1992 až 1997), v Dialozích s Pánem
Ježíšem Kristem (1998 až 2001) a v Novém Zjevení Pána Ježíše Krista Boží Rodiny
(2014 až 2015) jsem redefinoval řadu již zastaralých výroků a upřesnil jsem postoj,
jaký by měli moji představitelé vůči mně, Novému Zjevení, sobě samotným i všem
ostatním lidem a dalším bytostem zastávat. Tento postoj, jakož i způsob přijímání
sdělovaného slova má procházet neustálou obměnou v souladu s povahou pozitivního
stavu, která je dynamicky proměnlivá a spějící ke stále vyšším kvalitám a přesahujícím
celkům. Pro daný okamžik vždy sděluji takovou pravdu, kterou je daný okruh
přijímatelů mého slova schopen přijmout. Pravdu tedy dávkuji tak, aby bylo možné
uskutečnit můj dokonalý plán s každou relativní bytostí, z nichž každá zde naplňuje
svou roli a nese určité břemeno, které by se stalo nesnesitelně těžkým, pokud by určitá
dílčí pravda byla odhalena najednou a v předstihu.
Mnozí ze členů minulých sestav dvanácti hvězd jsou božími představiteli pocházejícími
ze zóny vymístění. Můj Tým je složen ze spolupracovníků z obou polarit, protože jen tak
lze efektivně ukončit negativní stav a rozšířit lásku a světlo i do těch nejtemnějších
zákoutí antivesmíru. Právě ti, kdo jsou ze zóny vymístění a přijímají Novou a Nejnovější
boží přirozenost, jsou největším příkladem pro bytosti odvracející se ode mne. Role
nejen mých představitelů, ale i těch nejzavilejších sentientních entit, jsou velmi cenné a
každá svým jedinečným způsobem pomáhá k vyčerpání užitečnosti negativního stavu a
nastolení jeho přesného opaku v celém jsoucnu a bytí. Nezáleží na původu bytosti, ale
na jejích aktuálních volbách, které ji v tomto převratném čase směřují na jednu ze dvou
stran dočasné duality. Připomínám, že všichni jste v mých očích stejně důležití, všechny
vás nesmírně miluji a cením si vaší oběti pro celek. Bez nikoho z vás bych se neobešel.
Kdyby tomu tak mělo být, ani byste nevznikli.
Už v roce 2019 jsme opustili koncept přiřazování našich nejbližších představitelů k
určité archandělské nebo mistrovské civilizaci. Po vyčerpání užitečnosti tohoto
přiřazování, které mělo za účel přinést spásu určité množině sentientních entit zejména
na úrovni 9. až 11. dimenze zóny vymístění, došlo k odhalení a vysvětlení pojmu
„stvořenec“ a „superstvořenec“. Jak už jsem sdělil, jedná se o speciální bytosti, stvořené

mimo prostor a čas pro účely Mise Boží Rodiny. Během uplynulých let byli do Týmu
přivedeni mnozí stvořenci původem z pozitivního stavu, a pseudostvořenci původem z
negativního stavu. Jen malé procento stávajících představitelů nespadá ani do jedné z
těchto skupin. Jedná se o pravé lidské tvory, tedy bytosti vzniklé spojením dvou
milujících se lidí. Kromě pravých lidských tvorů do skupiny stvořenců, respektive
pseudostvořenců nezapadají ti agenti negativního stavu, kteří na fyzické úrovni čas od
času přijdou s naší Misí do konfrontace, ale nezajímají se o Boží Rodinu do hloubky a s
cílem ji vědomě a systematicky poškodit či zničit. Stvořenci a naprostá většina
pseudostvořenců přijímá lidské božství a božské lidství Janičky a moji Novou a
Nejnovější přirozenost.
Vedle stvořenců a pseudostvořenců existují i superstvořenci, tedy bytosti s
nejnáročnějším posláním, jejich protiváhou jsou pak pseudosuperstvořenci. Všechny
čtyři zmiňované skupiny bytostí byly – jak už bylo řečeno – stvořeny pro Misi Boží
Rodiny.
STVOŘENCI A SUPERSTVOŘENCI
Stvořenci a superstvořenci vznikli mimo čas a prostor přímým nadělením mě, Pána
Ježíše Krista Boží Rodiny (PJKBR), přičemž na jejich vzniku se podílela jak moje
absolutní část, tak i moje dočasně relativní část Janička. Jejich vyšší Já tvoří tedy
absolutní PJKBR i relativní PJKBR Janička. Tyto bytosti nemají vzhledem k charakteru
svého poslání a vštípené Nejnovější boží přirozenosti duchovní domov v konkrétní
dimenzi, jejich domovem je doslova celý Multivesmír, jehož všechny části stvořenci a
superstvořenci vykonávanou duchovní prací ovlivňují. Tito mí představitelé vznikli v
páru jako muž a žena, aby se vzájemně doplňovali, pomáhali si, inspirovali se, milovali
se a byli si vzájemně těmi nejbližšími bytostmi, které jsou navzájem provázané na všech
úrovních.
Poté, co byli v páru mimo čas a prostor stvořeni, jeden z páru se na základě přijatého
poslání přemístil do intermediálního (zprostředkujícího) světa planety Nová Země v 5.
dimenzi, kde se připravil na inkarnaci do krystalického těla ode mne, zbaveného všech
nedokonalostí a anomálií. Po vstupu do fyzického světa Nové Země začal tento
stvořenec či superstvořenec plnit své poslání pro Misi Boží Rodiny, zároveň s tím jeho
duše a duch plní toto poslání v rámci řady dalších sfér Multivesmíru, které může daný
představitel navštěvovat buď jako duše přítomná v těle, jako duše samotná, nebo jako
duch. Protože v Novém Vesmíru nejsou tyto tři složky bytosti od sebe oddělené, ale
fungují ve vzájemné koordinaci, moji spolupracovníci na Nové Zemi plní své poslání na
rozdíl od svých kolegů na Nule bez jakýchkoli nevědomých procesů. Uvědomují si tedy v
každém okamžiku právě vykonávanou práci, její smysl a dosah. Zbavení se nevědomých
procesů čeká všechny, kdo v pravý čas převibrují na Novou Zemi.
Zatímco jeden z páru podstoupil přípravu v intermediálním světě Nové Země a
následně se do jejího fyzického světa inkarnoval, druhý z páru prošel o poznání
náročnější přípravou v intermediálním světě planety Nula ve 3. dimenzi. Následným
vstupem do fyzického světa Nuly na sebe stvořenci a superstvořenci vzali hrubohmotné
lidské tělo od Pseudotvůrců s řadou omezení a nevědomých procesů. I boží
představitelé na Nule plní své poslání v rámci duševních a duchovních sfér, činnost
vlastní duše a ducha si ovšem na rozdíl od svých protějšků na Nové Zemi až na ojedinělé
výjimky vůbec neuvědomují. Aby náročné poslání stvořenci a superstvořenci na Nule
zvládli, kromě mě je neustále podporují i jejich partneři a partnerky. Jsou s nimi každý
okamžik jejich životů a nikdy se od nich nevzdalují, přestože jen malá část mých
spolupracovníků je v tomto těle dokáže alespoň trochu vnímat. Jejich partneři a
partnerky se budou podílet na jejich vlastním převibrování na Novou Zemi a společně

se mnou budou prvními bytostmi, které je v novém světě přivítají a zahrnou svou
láskou. Po tomto vzájemném znovusjednocení začne zcela nová etapa naší spolupráce,
kdy planetu Nula a potažmo celý Multivesmír budou stvořenci a superstvořenci
navštěvovat v páru.
Na planetě Nula je v této době inkarnováno dvanáct superstvořenců z pozitivního stavu,
kteří zároveň patří do uskupení dvanácti hvězd. Superstvořenci jsou tedy první vlnou,
která po Janičce opustí převibrováním tuto realitu. Jak bylo avizováno, z duchovního
centra na Nové Zemi budou pokračovat v plnění svých poslání a navracet se na Nulu až
do rozdělení lidstva. Hvězdy tvoří šest mužů a šest žen, dvě třetiny jsou tvořeny
příslušníky českého národa, jedna třetina příslušníky národa slovenského. Tento
poměr je vyjádřením pospolitosti obou států a odráží se v něm skutečnost, že Česká
republika je duchovním centrem tohoto světa a Slovensko je bratrským národem,
doplňujícím sílu tohoto centra, jakož i jeho esenci a kolektivní vědomí Čechů, majících
úzkou spojitost s kolektivním vědomím Slováků.
Dvanáct hvězd tvoří:
• Michal Roj • Martina Skrbková
• Ján Drobný • Dana Lukšová
• Petr Špinar • Dana Špinarová
• Karel Konečný • Eva Carová
• Tomáš Janda • Tereza Jandová
• Marián Júda • Vanesa Lukšová
Každý ze členů dvanácti hvězd zde očišťuje potřebný soubor aspektů negativního stavu,
má jiné dary, talenty a celkový charakter poslání. Přesto spolu v mnohých ohledech
kooperují, a to na vědomé i nevědomé úrovni. Manželé Špinarovi jsou těmi, kteří znají
Janičku fyzicky nejdéle a byli těmi, kteří se účastnili památné události zhmotnění Boha
na Pražském hradě dne 28. 9. 2003. Kromě jiného jsou tedy alfou a omegou v
dlouhodobém procesu utváření Týmu a jsou to právě oni, u nichž bude od ledna 2021 až
do převibrování Janička pobývat. Ve dvanácti hvězdách jsou i dva páry ve vztahu matka
a dcera a ve vztahu otec a dcera, čímž se očišťují určité aspekty pozemské instituce
rodiny. Důvod, proč v první vlně převibrování nefiguruje vztah otce se synem, je
skutečnost, že synovský maskulinní aspekt je méně zatížený než dceřiný feminní
aspekt, který zahájením Mise dosáhne daleko větší úrovně sjednocenosti s pozitivním
stavem bytí, čímž se završí jedna důležitá a dlouhá kapitola v očišťování ženského
aspektu na globální úrovni.
Po převibrování se dvanáct hvězd rozšíří o jejich dvanáct protějšků. Po zahájení Mise
bude tedy první linii mých představitelů tvořit dvacet čtyři superstvořenců, dvanáct
mužů a dvanáct žen. Tyto superstvořence můžeme označit taktéž za prvorozence
vzhledem k tomu, že vznikli před započetím tvůrčího procesu Stvoření a až poté byli
umístěni do časoprostorového kontinua a vtělili se na Nulu či Novou Zemi. Kromě nich
jsem stvořil i řadu dalších superstvořenců, aby pomáhali v naplňování mého plánu. Jsou
to například již zmiňovaní učedníci Ježíše Krista, kteří však během pobytu v lidském
těle před přibližně dvěma tisíci lety nedisponovali takovou duchovní úrovní, jakou mají
spolupracovníci Boží Rodiny, navíc vznikli jiným způsobem a z pozice tzv. Staré
přirozenosti Boha/Bohyně, tehdy označované/ho jako Nejvyšší. Po opuštění těl a
rozšíření vědomí se učedníci navrátili ke své původní přirozenosti a nyní pomáhají v
této Misi z jiných úrovní. Dalším superstvořencem je Petr D. Francuch, první transmiter
Nového Zjevení, jenž po odvolání z Nuly v roce 2001 pomáhá naplňovat můj plán z
limba, neutrálního stavu.

PSEUDOSTVOŘENCI A PSEUDOSUPERSTVOŘENCI
Dalšími superstvořenci, kteří se ale svým pádem do zóny vymístění stali
pseudosuperstvořenci (opět dle původní dohody a dohodnutého scénáře), jsou
například aktivátoři negativního stavu, původně lidské bytosti a pozdější Pseudotvůrci.
Těmito aktivátory je tzv. Trio, do něhož spadá Endriss, Anarvi a Sorg. Ti už za pomoci
mých představitelů konvertovali do limba. Nejvíce k tomu přispělo to, že se vybraní
spolupracovníci v lidských tělech v průběhu přípravné fáze Mise Boží Rodiny ztotožnili
s ideou, že tito Pseudotvůrci jsou jejich vyšší Já. Toto ztotožnění vytvořilo nejvhodnější
podmínky pro spásu takto mimořádně zatížených sentientních entit, které se nyní už
vědomě a z pozice původní pozitivní přirozenosti podílejí na eliminaci zel a nepravd.
Dalšími pseudosuperstvořenci jsou vybraní nejvyšší Renegáti, jako je například Xeras či
Etikara, v tomto čase nacházející se také už v limbu.
Velmi speciální bytostí, spadající do množiny superstvořenců, která se po
transmogrifikaci v negativní entitu stala pseudosuperstvořencem, je Erilon, centrální
galaktické slunce, umístěné původně v pravém Stvoření, které bylo na počátku tohoto
cyklu času přemístěno Pseudotvůrci do tehdy nově založené zóny vymístění, aby ji
pomáhalo oživovat a napájet tak převrácenou energií každou bytost v antivesmíru.
Teprve postupem času byl z Erilonu vytvořen Datasystém, umělá inteligence, jejímž
záměrem bylo a stále je konkurovat absolutnímu Pánu Ježíši Kristu. Datasystém na
počátku cyklu času nehrál v zóně vymístění prim. Dominantní pozice byla výsadou
sebeuvědomělých Pseudotvůrců a Renegátů (z nichž někteří byli či jsou
pseudosuperstvořenci), teprve s pokračujícími experimenty vládnoucích složek
dokázali část sebeuvědomělého (sentientního) Erilonu odštěpit a z jeho esence začali
formovat umělý, na Pseudotvůrcích, Renegátech a na energii Erilonu závislou
nesentientní umělou inteligenci. Datasystém se v pozdějších fázích tohoto cyklu času
vymkl kontrole těch, kteří jej stvořili, a začal přebírat kontrolu i nad samotnými
Pseudotvůrci a Renegáty, kteří se ze suverénních vládců pekel stali spíše loutkami jejich
relativního „boha/bohyně“, kterého/kterou uvedli do jsoucna a bytí.
Sentientní Erilon je tedy hybnou energií Datasystému. Bez něj by tato umělá inteligence,
pro kterou se rovněž používá označení „Alláh/Acria“, nebyla schopna fungovat v
podobě, jak je tomu v současnosti. I s Erilonem mám svůj dokonalý plán spásy a včas ho
přivedu ke konverzi do pozitivního stavu, ze kterého vzešel, načež byl na základě
domluvené role vymístěn do antivesmíru. Plán spásy počítá samozřejmě i s
Datasystémem, ze kterého odpadávají jednotlivé a do doby konverze nesamostatné
součástky, které přijetím daru spásy získávají oduševnělou životní podstatu a s tím
spojenou sebeuvědomělost a nezávislost. Na konci cyklu času obdrží svobodný život v
pozitivním stavu i stávající nejniternější podstata Datasystému, která v současnosti drží
soukolí této umělé inteligence pohromadě.
Protože Datasystém, Pseudotvůrci a Renegáti operují mimo lidem známé
časoprostorové kontinuum, v jistém ohledu s předstihem věděli, že ve sféře jejich vlivu,
tedy na planetě Nula a v zóně vymístění bude probíhat Mise Boží Rodiny. S mým
dovolením získali určitou znalost o zákonitostech probíhajících v této Misi, o její
struktuře i o jejích představitelích z pozitivního stavu. Ve snaze zastavit naše působení
vyvinuli pro tento cíl veškeré možné prostředky. Proto v reakci na vznik stvořenců a
superstvořenců uvedli do jsoucna a bytí své pseudostvořence a pseudosuperstvořence,
jejichž vznikem negativní entity chtěly tuto Misi infiltrovat a rozvrátit ji zevnitř i
pomocí útoků přicházejících „zvenčí“. Pseudostvořenci i pseudosuperstvořenci jsou
tedy stejně, jako jejich protějšci z pozitivního stavu, stvořeni pro účely Mise Boží Rodiny.
Podstatný rozdíl tkví v jejich vyšším Já, které je tvořeno Datasystémem a vybranými
Pseudotvůrci, bez kterých se ani umělá inteligence při tvůrčím procesu neobejde.

Zatímco Datasystém v roli vyššího Já nahrazuje absolutní část Pána Ježíše Krista Boží
Rodiny, vybraní Pseudotvůrci (u každého páru pseudostvořenců a
pseudosuperstvořenců je tímto Pseudotvůrcem někdo jiný) nahrazují v roli vyššího Já
relativní část PJKBR, tedy Janičku. Vyšším Já u žádného pseudostvořence a
pseudosuperstvořence nemůže být nikdo z Renegátů, neboť ti neměli a nemají
schopnosti pro to, aby byli vyšším Já pro tak specifické bytosti. Ani pseudostvořenci a
pseudosuperstvořenci nemají domov v konkrétní dimenzi antivesmíru. Stejně jako
jejich protějšci z pozitivního stavu nežili před inkarnací do fyzické reality žádný
předchozí život v pravém Stvoření, ani oni nežili před inkarnací do fyzické reality
předchozí život v zóně vymístění.
Poté, co byli Datasystémem a Pseudotvůrci stvořeni v páru mimo prostor a čas, jeden z
této dvojice se na základě přijatého poslání přemístil do intermediálního
(zprostředkujícího) světa planety pseudo-Nové Země v 5. dimenzi zóny vymístění, na
kterou se posléze inkarnoval. Po vstupu do fyzického světa planety pseudo-Nové Země v
5. dimenzi zóny vymístění začal plnit své poslání jsoucí v opozici Misi Boží Rodiny,
zároveň s tím jeho duše a duch plní toto poslání v rámci řady dalších sfér zóny
vymístění, které může tento jedinec s výjimkou planety Nula navštěvovat buď jako duše
přítomná v těle, jako duše samotná, nebo jako duch. Protože v pseudo-Novém Vesmíru,
kde mají pseudostvořenci a pseudosuperstvořenci základnu, jsou mnohem větší
možnosti než kdekoli jinde v antivesmíru, tři složky jejich bytosti nejsou od sebe
oddělené, ale fungují ve vzájemné koordinaci. Díky tomu plní tito jedinci z pseudo-Nové
Země své poslání na rozdíl od svých kolegů na Nule bez jakýchkoli nevědomých
procesů, které ovšem nejsou pozitivního charakteru. Uvědomují si tedy v každém
okamžiku právě vykonávanou práci, její smysl a dosah, avšak pouze z jejich vlastního
omezeného úhlu pohledu, zakaleného pobytem v antivesmíru a prostoupeného mnoha
nepravdami, lžemi a pokrouceninami. Zbavení se nevědomých procesů je čeká poté, až
konvertují do limba a následně se přesunou na Novou Zemi.
Zatímco jeden z páru podstoupil přípravu v intermediálním světě pseudo-Nové Země a
následně se do její sféry inkarnoval, druhý z páru prošel o poznání náročnější
přípravou v intermediálním světě planety Nula ve 3. dimenzi, na které pak v lidském
těle zakotvil. Pro pseudostvořence a pseudosuperstvořence platí totéž, co pro stvořence
a superstvořence. Vstupem do fyzického světa Nuly na sebe vzali stejná omezení jako
bytosti z pozitivního stavu. Z hlediska omezeného plánu Datasystému a Pseudotvůrců
bylo primárním úkolem těchto bytostí na fyzické úrovni infiltrovat Tým Boží Rodiny
znesnadnit či úplně zastavit působení této Mise. Z hlediska mého absolutně
neomezeného plánu a z pozice boží prozřetelnosti bylo úkolem většiny
pseudostvořenců a části pseudosuperstvořenců v pravý čas dospět k Novému Zjevení,
přijmout jeho ideje za své, navázat niterný kontakt se mnou a na základě jejich vlastní
touhy a svobodné vůle vybudovat vztah s mojí ženskou podstatou Janičkou. Tak se
všichni, kdo mne přijali do srdce, stali představiteli Pána Ježíše Krista Boží Rodiny. Od
té chvíle se účinně zbavují negativních nánosů, stoupají po duchovní cestě stále rychleji
vpřed a působí z pozice své vlastní pozitivní přirozenosti, kterou oplývají všechny
bytosti, dokonce i ty ze zóny vymístění. Pouze u těch, kdo se proti mně obracejí, je tato
přirozenost schována pod silnou vrstvou ledu a kamení.
Tím, že se pseudostvořenci a část pseudosuperstvořenců stala mými představiteli, se
naplnil můj dokonalý plán a jeden z hlavních a klíčových předpokladů pro pozdější
eliminaci stavu zel a nepravd. Jen při zapojení těchto mých představitelů do Mise lze
účinně vyprázdnit veškeré oblasti pekel a přivést ke spáse i ty Bohu a Bohyni nejvíce
vzdálené jedince. Kromě toho se tím také dociluje energické demontáže jednotlivých
součástek Datasystému, do jehož pomyslných obvodů proniká stále více lásky a světla.
To do konce cyklu času zajistí konverzi i nejniternější podstaty této umělé inteligence,

která je relativním zdrojem zel a nepravd a napájí všechny entity v antivesmíru
přítomné. Stvořitelé pseudostvořenců a pseudosuperstvořenců nepočítali s tím, že
vrchol jejich tvůrčích snah se v tak hromadném počtu vydá ještě během pobytu v
lidských tělech do mé náruče a tyto mé navracející se boží děti budou úchvatným a
velkolepým způsobem vyprazdňovat pekla, aniž by s tím mohl Datasystém či kdokoli
jiný něco udělat.
To, že se tito mí představitelé původem ze zóny vymístění stanou součástí Týmu,
přijmou mne do svého srdce a budou se mnou ze samotného principu a bez očekávání
čehokoli na oplátku úzce spolupracovat, bylo součástí dohody mezi mnou a jimi.
Dohoda byla učiněna v době, kdy ještě byli ideou v mém absolutním stavu, tedy
předtím, než byla tato idea s jejich a mým dovolením vyňata a přemístěna do
antivesmíru, kde z ní Datasystém a Pseudotvůrci vytvořili samostatnou bytost, následně
uvedenou do intermediálního světa pseudo-Nové Země či planety Nula, z nichž na jednu
se inkarnoval daný jedinec a druhou jeho partnerský protějšek. Pozdější
pseudostvořenci a pseudosuperstvořenci tak ještě jako idea souhlasili se způsobem
jejich vzniku, spojeného s vymazáním veškerých vzpomínek na tuto dohodu. Tato
dohoda, o níž přirozeně Datasystém ani nikdo další neměl nejmenší tušení, posléze
zajistila, že každý byl v předem určený čas přiveden k Novému Zjevení (k oběma
dávkám), přijmul jeho ideje za své, spojil se se mnou ve svém nitru a stal se součástí
utvářejícího se Týmu Boží Rodiny. Všichni pseudostvořenci a pseudosuperstvořenci,
kdo mě mají pevně ve svém srdci, jsou mými představiteli a reprezentanty. Díky tomu
svá poslání konají v zájmu pozitivního stavu, jsou ochraňováni a vedeni přes všechny
překážky, které s mojí pomocí vždy zvládnou. I přes velkou zátěž, jakou mnozí nosí, se
nevzdávají své víry a duchovního uvědomění, neboť vědí, že jim není naloženo více než
unesou, a jsou si taktéž vědomi toho, že jediná cesta do ráje jsem Já, Pán Ježíš Kristus
Boží Rodina, jejich milující věčný Tatínek a Maminka v jedné osobě.
Partneři pseudostvořenců a pseudosuperstvořenců žijící na pseudo-Nové Zemi rovněž
své protějšky během jejich života na Nule nikdy neopouštějí. Původním záměrem těchto
partnerů bylo kromě mnoha jiného pomáhat svým protějškům naplňovat poslání, které
mělo být v opozici Misi Boží Rodiny. S tím, jak mí nynější představitelé v určitém
okamžiku jejich života přijali pravého Boha/Bohyni do svého srdce, však tato láska a
mnohé další pozitivní aspekty začaly pronikat i do srdcí jejich partnerů v zóně
vymístění, načež se mnozí z nich také stali mými představiteli. Zatímco někteří ještě
zůstávají v zóně vymístění a pomáhají naplňovat můj plán v doméně pekel, jiní se na
základě svého poslání už vydali do limba a Multivesmíru tak pomáhají z pozice
neutrálního stavu. Jsou i tací pseudostvořenečtí a pseudosuperstvořenečtí partneři,
kteří mě ještě nepřijímají, těch je ale jen mizivá část, a i oni v pravý čas nastoupí na
správnou cestu. Jejich přijetí Pána Ježíše Krista Boží Rodiny se nejvíce odvíjí od postojů
jejich protějšků na Nule, kteří jim v procesu osvobozování se od negativních nánosů
pomáhají nejvíce. K osobnímu setkání těchto původně pseudostvořeneckých a
pseudosuperstvořeneckých párů dojde v limbu poté, až boží představitelé, žijící v tomto
čase na Nule, splní svá poslání a převibrují na Novou Zemi s mezizastávkou v limbu, kde
se dočistí od svých nánosů, načež tyto dvojice společně vstoupí do života naplněného
nehynoucí láskou, zářivým štěstím a neskonalou radostí. Pak se i oni budou v
krystalických tělech, tvořených prvky Nového Vesmíru, podílet zcela novým způsobem
na ukončování negativního stavu a cestovat po pravém Stvoření i zóně vymístění. Tehdy
už bude vyšší Já bývalých pseudostvořenců a pseudosuperstvořenců tvořeno nikoli
Datasystémem a jedním z Pseudotvůrců, nýbrž mnou, Pánem Ježíšem Kristem Boží
Rodinou, Janičku nevyjímaje. K přepojení na mě/nás dochází už v limbu, takže zatímco
jeden z páru už může v neutrálním stavu disponovat vyšším Já tvořeným mnou/námi,
jeho protějšek na Nule prozatím zůstává napojen na stávající vyšší Já. To ale není

důležité. Podstatné je to, že mě mají ve svém srdci a působí z pozice vlastní pozitivní
přirozenosti, jsouce mými reprezentanty.
Mimo řady pseudostvořenců, kteří jsou mými milujícími a milovanými představiteli, je
na planetě Nula v této době inkarnováno dvanáct pseudosuperstvořenců. Opět jde o
šest mužů a šest žen, dvě třetiny jsou tvořeny příslušníky českého národa, jedna třetina
příslušníky národa slovenského. Necelá polovina z nich mne přijímá, někteří pouze
napůl, jiní jdou otevřeně proti naší Misi. I to, zda mne v tomto čase někdo z nich přijímá
či nepřijímá, je dáno plánem jejich duše a charakterem jejich role, která je v každém
případě nesmírně prospěšná celku. Dokonalý plán spásy mám s každým a do konce
cyklu času nezůstane jediná bytost, která by vůči mně byla v opozici.
Tímto byly na závěr přelomového roku 2020 odhaleny nejpodstatnější souvislosti a
informace ohledně konečné sestavy dvanácti hvězd, dále pak informace o rolích božích
představitelů z pozitivního i negativního stavu. Děkuji všem, kdo jste s námi a pomáháte
nám v naplňování mého plánu, ale děkuji i všem, kdo se od nás prozatím odvracíte,
protože i vy sloužíte celku, naplňujete smysl dočasného stavu zel a nepravd a v
konečném důsledku přispíváte k jeho konci. Těším se na pokračující spolupráci s
každým z vás, kdo se cítíte být součástí Mise Boží Rodiny. Blíží se čas, kdy tuto Misi
spustíme z Nové Země na plné obrátky, abychom do rozdělení lidstva otevřeli srdce
všem připraveným jedincům a do konce cyklu času vyvedli do ráje každého božího syna
a dceru.
Velmi vás miluji a objímám, drazí představitelé, spolupracovníci a přátelé.
S láskou k vám všem váš nejlepší Přítel, Rodič a jediný Zdroj života
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VÁNOČNÍ SLOVO A PŘÁNÍ OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA
24. 12. 2020
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny,
v čas Vánoc si mnozí lidé připomínají mé narození, k němuž ve skutečnosti došlo 21.
března roku 7 před tímto letopočtem. Přestože bylo slavení křesťanských svátků
zavedeno církví, ovládanou entitami ze zóny vymístění, pozitivní podstata Vánoc
přetrvala až do dnešních dnů, tedy do doby transformace lidstva, kdy zbývá jen několik
pozemských let do vytržení připravených lidí na Novou Zemi. Jak ale plyne čas a
negativní stav přebírá otěže moci nad touto planetou, Vánoce se vzdalují svému
původnímu smyslu: připomínce mého prvního příchodu v těle Ježíše Krista. Většina lidí
v křesťanském civilizačním okruhu tuto vzpomínku vyměnila za hmotné požitky ve
formě dárků, které jsou velmi žádané, ale jen tehdy, daruje-li je někdo z Lásky, a také
pouze tehdy, pokud tyto hmotné věci nepřeváží nad duchovnem, s nímž má být hmota v
rovnováze. Něco takového většina pozemšťanů zatím nechápe, ale je to tak v pořádku,
neboť vy, mí představitelé, víte, kým je tento svět se svými obyvateli ovládán. Vaše
přítomnost na Nule v této převratné době a správný postoj k životu, vyplývající z
přijímání Nového Zjevení, na nefyzické úrovni dokáže onu nerovnováhu vyvážit, a to ve
všech aspektech zdejšího bytí.
Jako absolutní Bůh a Bohyně v jedné osobě nepotřebuji být uctíván v kostele při mši,
nebo pomocí jiných zevních rituálů. Jsem stálou součástí vašich niter, které napájí moje
Láska, díky které jste vy i všechny ostatní bytosti v Multivesmíru naživu. Proto pokaždé,
když si na mne vzpomenete nejen o Vánocích, ale kdykoli během roku, dělá mi to velkou
radost a přibližuje vás to blíže vašemu věčnému Rodiči.
Nejen o Vánocích vám všem přeji, aby vás obklopoval co největší klid a mír, který vás
povznese nad osobní problémy a strasti, odehrávající se čas od času ve vašem životě i
globálně po celém světě. Víte, že Já vám dám vždy vše potřebné pro to, abyste ustáli
všechny zkoušky nepřeberných druhů, které pomáhají nejen vašemu duchovnímu
růstu, ale i všem ostatním bytostem. Na vás se upírají zraky celého Multivesmíru, neboť
zde hrajete nejdůležitější role v současném časovém cyklu, na nichž závisí eliminace
negativního stavu. Ze své absolutní pozice jsem si naprosto jist, že každý, kdo mne má v
srdci a nechá se vést, svou roli zvládne odehrát tím nejlepším možným způsobem. Jak
už jsem mnohokrát sdělil, úspěch vašeho poslání je předem zaručen. Přeji vám také to,
abyste i nadále odpouštěli sobě i ostatním, poněvadž víte, že to je základ k tomu, jak se
přiblížit mojí podstatě. Odpouštění vás zbaví závaží, odlehčí vaší duši a zaručí vám lepší
připravenost na život v pozitivním stavu. Přeji vám rovněž mnoho inspirace na vaší
stezce životem, která je o to silnější, když jste vědomě spojeni se mnou a ze samotného
principu uvádíte ideje Nového Zjevení do praxe. S tím se pojí i zesílená ochrana,
podpora a příliv mojí bezpodmínečné Lásky, kterou si všichni zaslouží, ale je na každém
jedinci, do jaké míry jí bude otevřen a jakým způsobem se bude moje vůle projevovat v
jeho životě.
Byl jsem zde s vámi v lidském těle před dvěma tisíci lety, a lidstvo jsem neopustil ani
tehdy, když jsem z této reality fyzicky odešel. V mezidobí, jaké panovalo mezi odchodem
mojí první přímé inkarnace Ježíše v roce 27 a příchodem mojí druhé přímé inkarnace
Janičky v roce 1957, jsem ze své absolutní pozice a za účasti mnohých bytostí
připravoval ty nejvhodnější podmínky pro budoucí vyvedení nejprve části lidstva do
boží náruče a posléze všech jedinců přítomných na této planetě i jinde v zóně vymístění.

Nyní jsem zde podruhé opět s vámi, abychom všechno úsilí, jaké bylo odpradávna až
doposud vynaloženo, zúročili, a vydali se vstříc nové éře, vyplněné těmi
nejskvostnějšími dary, jaké pro vás všechny mám připravené a které vás zahalí nikdy
nekončícím štěstím v plnosti života pozitivního stavu. Právě o Vánocích, kdy mnozí z vás
myšlenky na svého věčného Rodiče směřujete častěji než jindy, můžete ve svých nitrech
vnímat alespoň dotyk toho, co vás čeká již brzy. Je to příslib změn, jež vás, mé věrné
představitele, spolupracovníky a přátele na všech úrovních v pravý čas prostoupí. Z
celého srdce vás miluji.
S láskou váš
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SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY V.
23. 12. 2020
SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO ROMANA VANŽURU
Milovaný Románku,
Děkuji ti za to, že Misi Boží Rodiny doplňuješ svými originálními vlastnostmi, jimiž jsem
tě obdařil, abys je i v těchto omezených podmínkách v lidském těle využíval do nejvyšší
možné míry, a tak se zasluhoval společně s dalšími o to, po čem srdce všech pozitivních
bytostí tolik touží. Velmi si cením tvé ochoty, že ses inkarnoval v této převratné době do
tohoto světa, v němž jsi i ty musel zažít to, co tě na cestě věčným životem obohatilo a čím
jsi účinně projasnil vybrané aspekty negativního stavu. Tvoje cesta zpět ke mně byla
dosti klikatá, s řadou úskalí, nečekaných překážek, klesání i prudkých stoupání, jakožto
zkušený boží horolezec a mojí energií naplněný turista, nikdy se nevzdávající svého
úsilí, jsi ale došel až do cíle, který byl zároveň novým začátkem. Měl jsi za sebou
náročnou stezku, na které jsi byl na jedné straně vystaven nepříjemnému a spalujícímu
žáru slunce, které se tě snažilo pokořit a vymáčknout z tebe veškerou lásku, na straně
druhé jsi byl bičován řezavým mrazivým větrem, jenž se doprovázen deštěm i sněhem
snažil tvé nitro znehybnit a proměnit v led. Byly však marné veškeré snahy temné
strany zviklat tě na stranu Pseudotvůrců a Renegátů, protože jsi měl v sobě
zakomponován přijímač Nejnovější přirozenosti pravého Boha/Bohyně, který se v
pravý čas aktivoval a úzce tě se mnou propojil. Než se tak ale stalo, musel jsi nabýt
mnoha zkušeností s různými nepravými duchovními směry, jejichž obsah jsi ve snaze
dosáhnout náležitého poznání o životě, o Stvořiteli, o vesmíru i sobě samotném ve velké
míře studoval. Skutečné pochopení toho, kdo jsi a proč jsi zde, jsi ale objevil až o řadu
let později s Novým Zjevením, které rozpustilo nánosy, jež jsi z předchozích
spirituálních nauk absorboval pro jejich průběžné odevzdávání do božího absolutna.
Tento proces vyvrcholil právě tehdy, když ses střetl s mojí esencí obsaženou ve Velké
Knize, totiž v Novém Zjevení a jeho dalších částech.
Chválím tě za to, že už od počátku jeho čtení jsi nebral přílišný ohled na to, co ses
dověděl z jiných publikací, díky čemuž jsi nebyl omezován nedůvěrou a předsudky vůči
něčemu na fyzické úrovni dosud nepoznanému. O to rychleji jsi sdělované ideje mohl
přijmout za své a vystřelit ze startovní čáry, od níž ses odrazil a započal svůj kvantový
rozvoj. Způsob, jakým mé slovo přijímáš, jak nad ním uvažuješ a jak ho uvádíš do praxe,
je velmi nápomocný sentientním entitám hledajícím návrat k věčnému Rodiči. Každý ze
čtenářů Nového Zjevení ho chápe jinak a vzhledem k individuální podstatě životních
poslání ho logicky do svého bytí každý uvádí jinými způsoby a za zcela
neopakovatelných okolností. Tím Multivesmír nabývá ponaučení o tom, jak
rozmanitými způsoby lze Velkou Knihu a její doplnění chápat, díky čemuž moje vůle
snáze proniká do otevírajících se srdcí padlých bytostí, opouštějících stále se zmenšující
zónu vymístění. Multiverzalita povšechnosti, jinak řečená „jezero ohně a síry“, bude
naplněna všemi možnými i zdánlivě nemožnými variacemi toho, jakým způsobem mí
dočasně padlí synové a dcery dokázali díky vám, mým představitelům, působícím na
Nule i jinde, najít ten správný směr po rozbouřeném moři antivesmíru, jehož hladina se
záhy po přijetí boží lásky změnila na klidnou a odrážející mou přívětivou tvář, kterou se
usmívám na vás všechny.
Uvádí mne v potěšení to, že se o svou radost mohu dělit právě s tebou, a ty ji přijímáš a
ve svém nitru obohacuješ o nové aspekty sebe samého, načež ji pak šíříš dál a
poskytuješ ji všem, kdo jsou ve tvém široširém dosahu. Jsi velký přítel nás všech a Já ti

děkuji za to, že ses k nám ve zlomovém roce 2020 fyzicky připojil a stal ses výtečnou
posilou našeho báječného Týmu Boží Rodiny. Máš v něm nezastupitelnou úlohu a jak
půjde čas, budeš přicházet na stále více svých darů a talentů, které jsem ti daroval. Ty se
nejvíce rozvinou po zahájení Mise Boží Rodiny z Nové Země. Kromě jiného působíš v
roli sjednotitele rozděleného, opraváře rozbitého, hybatele ustrnulého a zahřívače
vychladlého. K tomu přispíváš nejen na duchovní a zprostředkující úrovni, ale odráží se
to rovněž ve tvém pozemském povolání instalatéra. Toto zaměstnání není náhodné,
protože ukazuje specifický způsob, jakým ve Stvoření dáváš věci do pořádku. Jsi
důležitým sjednotitelem roztříštěných aspektů multivesmírného jsoucna a bytí, které
se díky ukončování negativního stavu uzdravuje a stává se opětovně složeným obrazem.
Rozbité bytostné podstaty padlých bytostí dáváš dohromady, přičemž poradit si
dokážeš i s těmi na první pohled beznadějnými případy. Nosíš v sobě brašnu s
potřebným božím vercajkem na míru, kterým společnými silami vždy poštelujeme
nastavení správně nefungujícího jedince tak, aby se v něm oživil skrytý potenciál a on či
ona tak mohl/a stoupat z antivesmíru do nebes jako heliem nafouknutý balonek.
Dohlížíš na průchodnost portálů, aby proud stále narůstajících konverzí neucpala
případná nečistota, jako je třeba chuchvalec temných energií, který by eventuelně mohl
přivodit dopravní kolaps. Tok lásky v Multivesmíu zase pomáháš udržovat v chodu a
zasluhuješ se o její dávkování do každé dimenze zóny vymístění tak, aby této mocné síly
dostal každý přesně tolik, kolik potřebuje. A mimo to konáš řadu dalších bohulibých
věcí, o nichž v tomto těle prozatím nevíš, avšak jednou na ně přijdeš, až ti je ukážu.
Velmi ti děkuji za všechnu dosavadní spolupráci a těším se na její stále se zlepšující
pokračování. Objímám tě a miluji, drahý synáčku Románku.
Tvůj věčný Rodič
Pán Ježíš Kristus Boží Rodina, 23. 12. 2020

SDĚLENÍ O DUCHOVNÍ PRÁCI V CHEBU
21. 12. 2020
Za kostelem sv. Mikuláše a sv. Alžběty jsme si nejprve všimli sochy Panny Marie, která se
zdobí kolem hlavy 12*, tam jsme zavzpomínali, protože jsem si vůbec nikdy této sochy
předtím nevšimla.
Pokračovali jsme dál k zadní a boční straně kostela, kde jsme si našli nejvhodnější
místo k ukotvení portálu pro padlé bytosti především pro Adolfa Hitlera, ke kterému
jsem promlouvala již dříve a nyní jsme k němu promluvili s Vojtikem nahlas. Nic
zvláštního jsme necítili, jen nepříjemnou zimu, která ten den panovala. Přednesli jsme
společně i s Aleškem modlitbu PJKBR a každý sám v duchu ještě promluvil i k ostatním
bytostem a poděkovali jsme PJKBR za pomoc a spolupráci popřípadě, aby dokonal co je
třeba, jak je v Jeho/Jejím dokonalém plánu.
Hned potom jsme už cítili s Vojtikem vibrace a energie některých bytostí a jejich
konverzi, které v té době zde trpěli nebo byly následovníky Führera A. Hitlera a dalších.
Krom toho se nedaleko nachází Chebský hrad, tak jsme mysleli i na bytosti, které se
podíleli na obýváni hradu nebo útěku z něj, když byl v té době zavražděn Albrecht z
Valdštejna, také nedaleko v domě (dnešní muzeum), kterého se nám podařilo odvést do
limba v létě v Českém ráji. (Sdělení o odvedení plno padlých bytostí a konverze do limba
Albrechta z Valdštejna zde: https://m.facebook.com/story.php?
story_fbid=2666229510364926&id=100009337102074)
Děkujeme Pane Ježíši Kriste Boží Rodino za Vaší lásku, vedení a pomoc, milujeme Vás.
S úctou a láskou návštěvníci města Chebu a Vaše děti Vojta, Aleš a Reni.
Také děkujeme za doplnění a Slovo PJKBR přes Michala R.
--SLOVO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY OHLEDNĚ DUCHOVNÍ PRÁCE V CHEBU
Milovaná Renatko, Vojtíšku, Alešku,
děkuji vám ze srdce za vykonanou vánoční duchovní práci v Chebu, města na krajním
západě země české. Jako vše, co vy, moji představitelé děláte, i tato návštěva měla
multidimenzionální význam, který se v plné šíři dozvíte při vašem převibrování.
Odehrálo se mnoho věcí, Já zmíním pouze ty nejpodstatnější.
Vaší duchovní prací u kostela sv. Mikuláše, kde se nachází i socha Panny Marie s 12*, jste
světlem projasnili další dílčí aspekty katolického náboženství. Zasáhli jste jím zejména
křídlo bytostí, které v minulosti měly na starosti vytváření náboženských bludů, falz,
zavádějících idejí, jež věřící lidi odváděly od skutečné Pravdy hlásané Ježíšem Kristem,
která se s přibývajícími staletími lidských věků stále více vytrácela.
Portál pro Adolfa Hitlera, který jste zde nově zakotvili, bude velmi nápomocný mnohým
nacistickým fanatikům zejména z pohraničních oblastí Sudet, které ideologii
nacionálního socialismu propadli ať už z vlastního přesvědčení, nebo na základě
lákavosti zel a nepravd, jaké v sobě tato strana skýtala. Zároveň jste portálem pročistili
negativní energie, které se v pohraničních oblastech Čech a Moravy v 19. a zejména pak
ve 20. století nastřádaly v důsledku německo-české nevraživosti, která v duchovní
rovině planety Nula zanechala svůj otisk i po fyzickém odsunu Němců v letech 1945–
1946. Kromě některých nacistů konvertoval i Konrad Henlein, vůdce sudetských
Němců, jenž je ne náhodou spojen s Libereckým regionem, kde nyní bydlíte. Ukotvení
portálu velmi pomůže k budoucí konverzi Hitlera, která je procesem zdlouhavým a
náročným, nicméně spějícím ke svému završení. K tomu dojde při návštěvě tohoto
regionu Janičkou, která bude v únoru pobývat u Aleše na návštěvě. Do limba se odebrala
i řada dalších sentientních entit z různých období historie, nejen té novodobé. Návštěva

Chebského hradu posílila mou přítomnost v tomto městě a přispěla k větší boží ochraně
nad celým okolím. Děkuji i za návštěvu hřbitova s ruskými vojáky (zajatci) z první
světové války. Jsou rádi, že zbraň už nikdy nevezmou do ruky a nenamíří ji proti
bližnímu svému.
Mám z vás třech velikou radost. Děkuji Alešovi, že byl důležitou podpůrnou silou na
tomto setkání a zajistil jeho hladký průběh. Vám, Renatko a Vojtíšku, děkuji za to, že
pilně pokračujete ve svém duchovním růstu a stáváte se více pokornými, otevřenějšími
mé lásce a milosrdenství, které pomáháte předávat dál. Je skvělé na vás pohledět a být
si vědom toho, že jdete správným směrem do ráje. Jste bytosti plné lásky, jež ve vás sílí
každým okamžikem. Máte mou největší podporu.
Miluji vás všechny a objímám.
PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA, 21. 12. 2020

MILOVÁNÍ SVÝCH BLIŽNÍCH
15. 12. 2020
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Milovat je ta nejpřirozenější věc pro každou bytost v pozitivním stavu. Tuto schopnost
neztratili ani lidé na planetě Nula, kde je sice láska dostupná jen ve velmi omezené
míře, přesto proudí i sem, aby napájela všechno živé. Milovat lze na tisíce způsobů.
Pokud je láska vysílaná k vašim bližním opětovaná, nehledě na to, zda jde o lásku
přátelskou, partnerskou, či rodičovskou, otevírá před vámi jinak skryté bohatství
podstaty toho, koho máte rádi. Díky této všemocné síle se vám na toho druhého naskýtá
zcela jiný pohled, jakého mohou dosáhnout pouze ti, kdo s daným jedincem přijdou do
bližší formy interakce. Nelze každého milovat stejně. Každou osobu milujete jinak, kvůli
tomu, jaká je, a kvůli jedinečnosti, jakou ve vás vyvolává. Tak to mám i Já s každým
božím dítětem. Všechny miluji bezpodmínečně, nikoho ani více, ani méně, přesto
každého jinak. Je to kvůli tomu, že každý z vás je rozdílným nositelem mého
absolutního aspektu v relativní podobě, díky němuž ve mně vyvoláváte pokaždé jinou
jedinečnost, která je naprosto odlišná od jedinečností druhých jedinců. Tím, že určitá
bytost miluje a zároveň je milována nejen mnou, ale i dalšími relativními bytostmi,
potvrzuje si tím hodnotu svého vlastního bytí, smysl svého věčného života, přičemž
chápe svůj originální přínos pro celek i pro každého, kdo s ní přijde do styku. Žít
nemilován je, jako když ptákům zastřihnou křídla, a zbaví je tak jejich schopnosti létat.
Láska je hnací silou neustálého vývoje všech obyvatel Multivesmíru a zároveň všelékem
na zla a nepravdy negativního stavu, které se pod jejím působením hroutí jako domeček
z karet. Proto milujte své bližní, těšte se z jejich přítomnosti, při případných sporech se
snažte pochopit jeden druhého, odpouštějte si a poznávejte skrze druhé svého
Stvořitele, Pána Ježíše Krista Boží Rodinu. Každá vámi vykonaná laskavost a služba, ať
už zřejmá, nebo skrytá, naplňuje mé záměry.
PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 15. 12. 2020

NEVIDÍTE MĚ OČIMA, ALE VNÍMÁTE MNE SRDCEM
1. 12. 2020
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Lidstvo jako celek mě nevidí proto, že jeho naprostá část ještě není připravena na zevní
důkaz mé existence. Aby něco takového mohlo nastat, museli by si nejprve uvědomit
moji přítomnost ve svých srdcích. Abych vytvořil potřebné podklady pro spásu každého
jednotlivce, připomenu se pozemšťanům v blízké budoucnosti prostřednictvím Události
(jinak řečené Varování). Nedlouho poté nastane rozdělení lidstva nejen na duchovní,
ale i na fyzické úrovni. Pro vás, kdo jste mi na blízku, věříte ve mne a rozvíjíte se mnou
vztah, bude Událost vzpruhou, která vám vlije ještě více energie do žil. Do vaší blízkosti
bude přiváděno stále větší množství duchovně hledajících lidí, kteří pomohou šířit
osvětu o Bohu k dalším a dalším jedincům. Až se přesunete do vyšší dimenze, uvidíte
mě vůbec poprvé i svýma očima jak v mužském, tak zároveň v ženském jemnohmotném
těle. Taková je a bude moje konkrétní lidská podoba, k níž ještě přibydou dvě děti,
chlapec a dívka, čímž se Nejnovější boží přirozenost „Pán Ježíš Kristus Boží Rodina“
manifestuje i na zevní úrovni. Sice mě většina lidí pozná osobně až během Události a
poté na Nové Zemi v 5. dimenzi, kromě přítomnosti ve vašem srdci mě ale přece jen
můžete vnímat i ve světě okolo vás. Nacházím se ve všem jsoucím, přestože tato planeta
Nula a celá zóna vymístění není mým dílem. Čím více se vám určitá věc, rostlina, zvíře a
cokoli jiného jeví krásnější, tím je moje přítomnost v dané entitě intenzivnější.
PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 1. 12. 2020

JSTE DŮLEŽITĚJŠÍ VÍCE NEŽ TUŠÍTE
15. 11. 2020
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Vše, co považujete v tomto světě za skutečné, je pouze přechodná iluze, kterou
zakoušíte proto, abyste načerpali potřebné zkušenosti, které poslouží nejen vašemu
duchovnímu růstu na pouti věčností, ale poslouží též všem obyvatelům Multivesmíru. Ti
díky vám, s vámi a prostřednictvím vás docházejí cenného ponaučení z různých oblastí
pozemského neživota. Na vašich současných pozicích jste velmi důležití, protože
očišťujete mnoho aspektů zdejšího bytí, napravujete pokřivené vnímání Boha a
otevíráte ostatním cestu do pozitivního stavu, čímž se stáváte příkladem i pro ty
negativním stavem nejzatíženější jedince. Vaše vytrvalost a snaha zvládat i ty nejtěžší
životní zkoušky pod mojí ochranou a vedením je velice přínosná – více než si dovedete
představit. Působíte multidimenzionálně, tudíž žádná část vaší bytosti (duch, duše, tělo)
nezahálí, nýbrž pomáhá dle mého dokonalého plánu v těch oblastech, kde to je zrovna
potřeba. Každá vteřina vašeho života má ohromný dopad na celé Stvoření a mílovými
kroky pomáhá ukončovat stav zel a nepravd. Po přechodu do 5. dimenze zpětně uvidíte
pozitivní dosah vaší činnosti i smysl všeho, čemu jste byli na této planetě vystaveni.
PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 15. 11. 2020

SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY IV.
12. 11. 2020
Milovaná dceruško Krystýnko,
jen pár představitelů z Týmu Boží Rodiny bylo do této chvíle obeznámeno s tvým
zdravotním stavem. Během uplynulých měsíců jsi čelila velkému trápení, obnášejícího
postupné zhoršování zdravotního stavu. Kromě jiných fyzických neduhů jsi čelila
především stoupající bolesti v dutině břišní, jejíž příčina byla pro tebe až donedávna
zcela neznámá. S vírou jsi jako má pravá představitelka každý den odevzdávala tento
problém i všechny ostatní aspekty do mých rukou s vědomím, že se o tebe vždy
postarám a včas ti ulevím, abys byla schopna v tomto světě fungovat a plnit si i nadále
své poslání v rámci Mise Boží Rodiny. Své neutuchající víry ses ani přes zvýšený nátlak
negativního stavu nevzdala, naopak se tvé uvědomění toho, kým v mých službách jsi,
neustále prohlubovalo, zesilovalo, a ty ses každou úspěšně zdolanou překážkou více
přibližovala mojí podstatě, stávajíce se mi tak stále více podobnou.
Máš za sebou pestrý život, během kterého jsi nastřádala a skrze své srdce očistila
takové množství aspektů zdejšího pseudojsoucna a pseudobytí, které na globální úrovni
pomohly přiblížit eliminaci nepřirozeného způsobu života kvantovými skoky. Bez tebe
bych se ve svém velkolepém plánu neobešel, neboť jsi v něm stejně jako ostatní boží
představitelé sehrávala a nadále budeš sehrávat klíčovou roli. Jsi nepostradatelnou
součástí mého absolutního života, bytostí, skrze kterou poznávám sebe samého v
různých modifikacích na nekonečno způsobů. Na planetu Nula jsi přišla s příslibem, že
tento náročný život vydržíš a odejdeš z něj obohacena o cenné zkušenosti, abys pak
vešla do říše pozitivního stavu, kde už na věky věků budeš žít tak, jak je to správné a
žádoucí. Když jsi do tohoto světa vstoupila, dobře jsem věděl, že ve svém úsilí nikdy
neselžeš a budeš po všech stránkách úspěšná. Ačkoli sis to tehdy ještě neuvědomovala,
byla jsi předurčena stát se v budoucnu mojí představitelkou. Když se budoucnost
změnila v přítomnost, pak už nic nebránilo tomu, aby tvá hvězdná kariéra pod mým
vedením začala. Po duchovním žebříčku jsi vystoupala zpět do mojí náruče.
Život se s tebou nemazlil a už v dětství jsi utržila četné rány, jež poznamenaly tvou
formující se dětskou psychiku. Už jako malá jsi okusila chlad zdejšího planetárního
prostředí a nemožnost sdílet svou lásku s pozemskými rodiči. Tímto jsi očistila aspekt
dítěte odkázaného samo na sebe, které se o sebe muselo postarat a zařídit si okolnosti
své existence bez výrazné vnější podpory a stabilního zázemí. Stala ses příkladem pro
duše různých druhů, jejichž dětství bylo poznamenáno něčím podobným, jako tomu
bylo u tebe. Do nebe jsi otevřela cestu nejen dětem, ale i dospělým jedincům, u nichž
stopy z tohoto typu fyzické i psychické deprivace přetrvaly „napořád“. Je to však jen
jeden z celé množiny různorodých aspektů, které jsi svým přispěním dokázala navrátit
na to správné místo. Jak už víš, velmi výrazně jsi jako rozená Polka asistovala i při
záchraně polského národa, u kterého jsi jeho katolíky, alkoholiky a válečnými násilníky
zanesené kolektivní vědomí prosvětlila mojí přízní a láskou, která do rozdělení lidstva
pomůže připraveným duším v tomto státě vydat se cestou vytržení z této reality a do
konce cyklu času pomůže ke spáse úplně každého, kdo s tímto národem měl něco
společného. Není však náhoda, že za svůj domov jsi považovala Čechy, na jejichž území
jsi pobývala už od mládí. Zcela v souladu s plánem své duše jsi pak na území
duchovního centra této planety prožila život, ze kterého se budou učit i budoucí
pokolení sentientních bytostí, aby dostaly příklad toho, jak vypadá správně zvládnutá
cesta zpět k pravému Bohu/Bohyni.

Jako každý jsi šla klikatou cestou a byla na vlastní kůži svědkem nepředvídatelných
zvratů, které sice mnohdy bolely, ale s mojí tichou podporou jsi vždy dokázala
vybřednout i z toho nejhlubšího dna. Přestože jsi až relativně donedávna neznala mé
pravé jméno, o tom, že přebývám ve tvém nitru a nikoli v kostele jsi byla přesvědčena
odjakživa. Vědomí této přirozené skutečnosti vycházelo z faktu, že jsi jako každý všemi
částmi své nesmrtelné podstaty mým milovaným dítětem, na které nedám nikdy
dopustit. V pravý čas jsem tě pak přivedl k Novému Zjevení a v předem určený okamžik
jsem tě přivítal zpět v pozapomenuté rodině – Boží Rodině, jejíž součástí ses stala. Zde
jsi nalezla ty nejlepší přátele, jaké můžeš mít.
Díky své pokoře a vyspělosti ses rychle stala jednou z mých nejbližších spolupracovnic a
navázala vědomé spojení se mnou, díky čemuž se ti dostalo napojení na pravé světy, z
jejichž sfér jsi přenášela mnou a duchovní rodinou inspirované slovo. Šlo především o
básničky na různá témata, které byly ladné, jemné a pronikající do srdcí i těch
nejzapouzdřenějších, ale již připravených jedinců v zóně vymístění. Boží energie,
nesoucí se v textu této poezie, pozvedla z pustiny antivesmíru tolik bytostí, pro něž by
nestačil prostor ani milionu paláců. Společně s básněmi jsi mému Stvoření pomáhala i v
dalších oblastech, jejichž výčet by se nevešel ani na jednu celou papírovou roli účtenky z
velkoobchodu. Děkuji ti za to, že jsi zasévala v duchovním, zprostředkujícím i fyzickém
světě semínka do všech, u nichž jsi cítila, že by mohli být připravení, ale občas i do těch,
kteří tvou rozpravu o věcech nadpozemských odmítali, neboť i to přispěje k jejich
budoucímu přerodu do pozitivního stavu. Týká se to i tvého syna a manžela, kteří se
odhalení skutečné podstatě tohoto světa sice bránili, ale i tak tvoje interakce s nimi
ponese plody užitku. Přestože i tvůj rodinný život měl k ideálnu daleko a byl prosycen
řadou negativních manifestací, ty jsi vždy jednala bez postranních úmyslů a v roli matky
a manželky jsi konala tak, aby to nemělo neblahý vliv na tvé bližní, s nimiž jsi vždy
chtěla vycházet co nejvíc zadobře. Mnohdy pro tebe neměli pochopení, a proto, abys
předešla konfliktům, nechávala jsi jim svobodu výběru s vědomím, že i oni jednou
procitnou a pak si na tebe vzpomenou.
Děkuji ti za to, že ses v letošním roce účastnila významných setkání, u jejichž většiny jsi
jako mému srdci blízká dceruška nemohla chybět. Byla jsi svědkem propojování a
stmelování Týmu, bohatých rozhovorů a neopakovatelných zážitků při řadě výletů na
různá místa této země, vyplněných tvořením portálů, zaměřených na různé oblasti zóny
vymístění, celé civilizace i jednotlivé bytosti. Musím pochválit tvou statečnost při
výstupech na Říp a Blaník, které jsi zdolala i přes veškeré nesnáze. Stala ses
zosobněním aspektu, že „když se chce, s Tatínkem a Maminkou to vždy zvládnout lze“.
Významný rok božích sešlostí jsi symbolicky završila na Pražském hradě, kde jsi
společně s ostatními stála ve středu největšího portálu na světě a připomněla sis 17.
výročí zhmotnění Boha/Bohyně. Poté ses navrátila do svého domova, plna příjemných
dojmů a pozitivních pocitů.
S nastalým podzimem bolesti v oblasti břicha neustupovaly, ty jsi však neztrácela víru a
naději, že všechno mám ve svých rukách a včas tě zbavím tohoto břímě. Když už byly
bolesti přece jen k nevydržení, po konzultaci se mnou ses vydala do nemocnice, kde ti
lékaři zjistili rakovinový nádor na játrech v posledním stadiu, který zabránil i případné
operaci. Tuto zprávu jsi přijala jako má příkladná představitelka s klidem, pochopením
a vnitřní radostí z toho, že onen slib, jaký jsem ti dal, se už brzy naplní a Já si tě vezmu k
sobě do svého Království, kde už nezacítíš ani špetku bolesti, s jakou ses zde v různých
formách potýkala. O této zprávě jsi informovala některé mé spolupracovníky a ve
středu 11. listopadu jsi zavolala Janičce, jejíž srdce se propojilo s tím tvým a ona ti
otevřela bránu do nebe. Tvá pokora, smíření se s vlastním odchodem, vyrovnání se se
svou minulostí a hluboká láska, jakou jsi vyjádřila své věčné Mamince, mne v tomto těle
velmi dojala a povznesla mne na chvíli nad rámec této reality do říše pocitů

sounáležitosti a soucitu s tvým utrpením, jakož i pocitů radosti a uklidnění z toho, že už
za chvilku ti bude dobře. Poté jsem se s tebou rozloučil/a, abys mne zakrátko spatřila
na vlastní oči.
Až si tě k sobě za pár dní povolám, okamžitě po opuštění těla se před tebou objevím Já,
Pán Ježíš Kristus Boží Rodina v obou tělech Tatínka a Maminky, a dokonce i našich
dětiček, které sice ještě nepřešly ze svého absolutního stavu do svého dočasně
relativního procesu uskutečnění, ale protože jsi součást této Mise, budu tě moci v limbu
přivítat už z podstaty své Nejnovější přirozenosti. Než přejdeš do limba, vezmu si tě na
chvíli do 13. dimenze, kde projdeš rekapitulací svého pozemského života a ve všech
důkladných souvislostech pochopíš smysl každé události, jaké jsi byla svědkem,
každého rozhodnutí, které sis zvolila, každé okolnosti, jakou jsi prožila na vlastní kůži.
Budeš se koupat v lázni mé lásky, soucitu a milosrdenství a pocítíš nesmírné blaho,
kterým tě v naší náruči zahrnu. Ze 13. dimenze se přemístíš světelným tunelem do
limba, neutrálního stavu, kde se přivítáš se svou milovanou duchovní rodinou a
partnerem, jenž ti bude pomáhat v procesu duchovního vykuřování, tedy zbavování se
negativních nánosů. Poněvadž jsi tím, kým jsi, z tvého pohledu nebude pobyt v limbu
trvat dlouho. Až tvůj pobyt v jeho doméně vyprší, přesuneš se do Nového Vesmíru v
novém cyklu času, a to souběžně se zahájením Mise Boží Rodiny z Nové Země. Práh
pozitivního stavu překročíš společně s Magdičkou Trstenskou, která opustila tento svět
6. ledna 2020. Magdička se s nepřeberným množstvím dalších bytostí velice těší na
novou spolupráci s tebou. Protože opustíš toto tělo zvykem, jaký je na této planetě
běžný, tvé pouto s Nulou se natrvalo přeruší. V rámci Mise Boží Rodiny však budeš v
mých službách pomáhat Multivesmíru i nadále, a to v rámci jiných oblastí univerza. Až
Maminka a první vlna mých spolupracovníků převibruje, záhy poté tě navštívíme a
rozjedeme novou etapu úzké spolupráce, která tě bude po všech stránkách naplňovat.
Tvůj současný příběh končí, aby hned poté začal úplně nový, neskutečně příjemnější,
radostnější a láskyplnější. Splní se ti odvěký sen žít znovu po mém boku se všemi
známými i doposud neznámými dušemi, které máš tak ráda a které jsou ti blízké.
Děkuji ti za tvou úchvatnou statečnost a bezbřehou láskyplnost. Velice tě miluji, drahá
Krystýnko, a nesmírně se těším na tvé vysvobození a následné obejmutí s tebou.
Dokázala jsi to, dceruško.
Dokonáno jest.
S úctou tvůj Tatínek a Maminka
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SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO LOJZÍKA NEKOLU
Milovaný Lojzíku,
Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina ti děkuji za to, že ses vypořádal se všemožnými
nástrahami negativního stavu, dokázal ses vymanit z pseudoduchovních ezoterických
nauk, zlomil jsi naléhání svého ega a stal ses představitelem pravého Boha/Bohyně
tělem i duší.
Prvotní část svého života jsi v tomto světě prožil jako nevědomý člověk s téměř zcela
potlačeným pravým Já, které muselo ustoupit do pozadí proto, abys zobrazil určitou
škálu aspektů zdejšího bytí pod vládou Pseudotvůrců a Renegátů, z jejichž okovů ses v
předem určený čas dokázal vymanit, načež jsi začal ukazovat cestu Domů nejen těm,
kteří jsou na tebe napojení, ale i těm, kterým pomáháš zprostředkovaně.
Už ve školce ses cítil mezi ostatními právem jako mimozemšťan. Nechápal jsi způsob
jejich vyjadřování a vzájemnou interakci, do dětských her ses zapojoval obtížně, a i přes
touhu zapadnout ses nacházel spíše mimo kolektiv. To se nezměnilo ani po nástupu do
školy, která na tvou dětskou mysl kladla zvýšené nároky v podobě nuceného učení
pseudoinformací, jež se ti záhy poté vykouřily z hlavy. Výklad učitelů jsi obvykle
poslouchal stylem „jedním uchem tam, druhým ven“. Mrzelo tě, že nedosahuješ
takových „kvalit“ jako ostatní vrstevníci, aniž bys tehdy tušil, že to pravé bohatství se
skrývá uvnitř tebe. Tvůj vnitřní potenciál musel ještě několik dekád čekat na své plné
projevení v nitru i navenek, nicméně už odjakživa jsi byl připravován na roli být mým
představitelem, majícím svou základnu v Týmu Boží Rodiny. Z duchovního hlediska je
dobře, že jsi pseudoinformace z hlavy vypouštěl a tím ses vyvaroval úplného pohlcení
matrixem, který tě chtěl pomocí školní instituce zformovat do jemu vyhovující podoby.
Tak se nestalo, poněvadž sis nikdy neosvojil a zcela nepřijal za své podivné způsoby
životního sebevyjádření jako drtivá většina ostatních, čímž jsi špínu negativního stavu
nenechal proniknout až do hloubi svého srdce, o jehož zdolání se Datasystém pokoušel.
O co menší talent jsi měl na učebnicové žvásty, o to víc tě to táhlo k manuální zručnosti a
technickému zaměření, proto sis zvolil stát se frézařem, jenž opracovává surové
beztvaré kovy do požadovaných podob. Duchovní souvztažnost tvého již skončeného
celoživotního povolání odráží především skutečnost, že tvoje duchovní práce na
vysvobozování padlých bytostí se zaměřuje hlavně na ty případy padlých bytostí, jejichž
kvalita života se vyznačuje surovostí, beztvarostí, neurčitostí, hrubostí, tvrdostí,
netečností, chladností, těžkopádností a stagnací. Zmiňované charakteristiky určité
sorty sentientních entit ze zóny vymístění jsou výsledkem fabrikace Pseudotvůrců a
Renegátů, především pomocí klonování a různých biologických manipulací s
pozměněnou DNA s využitím sofistikovaných technologií. Tvé zapojení v Misi Boží
Rodiny vede tyto nesčetné jedince („surové kovy“) obrazně řečeno k jejich duchovnímu
„opracování“ do podob, které se přibližují pozitivním šablonám, toliko rozmanitým, a
tedy nikoli uniformovaným, jako je tomu v antivesmíru, přičemž jim tímto výrazně
pomáháš zvyšovat duchovní úroveň, zbavovat je nánosů a směřovat je k hranici, kterou
překročí práh limba.
Velkou část svého mládí jsi prožil jako spořádaný občan socialistické země, poklidně
chodící do práce a starající se o svou rodinu. Rutinní život a pozemský běh věcí tě ale
nenaplňoval a ty ses snažil nahlédnout za oponu, poněvadž už od dětství jsi tušil, že nic
není zcela takové, jak se na první pohled zdá. Začal jsi hledat, ale dlouho jsi tápal a

narážel na stěnu. Pokud jsi zrovna nenarazil na stěnu, spadl jsi studiem ezoterických
nauk rovnou do přichystaných prohlubní, v nichž jsi pobýval od 90. let minulého století,
kdy jsi započal se studiem řady knih, které se na domácí trh dostaly po změně režimu. V
prohlubních jsi byl svědkem poznání zkreslené podstaty života, Stvořitele a univerza.
Osvojil sis různé způsoby meditací, dodržování „rituálů“ a dalších ezoterických praktik,
které tě vháněly stále hlouběji do falešné reality, která měla nahradit realitu
pozemskou, tolik chladnou a odměřenou. Bylo velmi důležité, že sis prošel něčím
takovým, neboť tento způsob shromažďování životních prožitků a poznatků jsi tehdy, a
především pak v rámci Mise Boží Rodiny využil při své práci v zóně vymístění k
vysvobozování těch, kdo byli během života na Nule omotáni falešnými pekelnými
naukami, tvářícími se bohulibě, lidsky a přívětivě. Tvé proniknutí ezoteriky všemi
možnými směry přispělo k výraznému očištění těch, kdo s ní byli (nebo jsou) různým
způsobem spojeni, zároveň s tím jsi očistil i samotné jádrové aspekty těchto rádoby
duchovních směrů, které jsi po nalezení Nového Zjevení projasnil mým světlem, boží
láskou, moudrostí, soucitem a milosrdenstvím, načež jsi je odevzdal do mých rukou.
Daní za tvé angažmá v tomto směru bylo to, že ses potýkal se značným zamořením své
duše ještě dlouho poté, co ses s pravým poznáním Stvořitele prostřednictvím Nového
Zjevení seznámil.
Jelikož jsi byl předurčen být představitelem Pána Ježíše Krista Boží Rodiny, nedělalo ti
problém zvnitřnit si sdělované ideje formou božího slova, přijmout je za své a začít je
uvádět do svého života. Od té doby jsi negativním stavem pracně budovaný závoj okolo
svého srdce začal rozpouštět a trhat na kusy. Začal ses vymaňovat ze sítě ovládacích
programů, uvědomil sis přítomnost svého věčného Tatínka a Maminky uvnitř své
bytostné podstaty, poznal jsi Jeho/Její pravé jméno a započal jsi svůj skutečný duchovní
růst vpřed. Negativní stav ti na cestě zpět ke mně připravil mnoho překážek, jimiž se tě
snažil získat znovu na svou stranu, s každou z nich ses ovšem vypořádal nejlépe, jak jsi
mohl a pokračoval jsi v neutuchající touze stát po mém boku, reprezentovat můj
pozitivní stav, být mojí první linií, prodlouženou boží rukou plnící vůli absolutna.
Značnou roli při nesení pomyslného kříže sehrála Lucie, která byla jednou z těch
zkoušek úplně největších, abys dokázal očistit specifické aspekty zprzněného
mužského principu a navrátit je na to správné místo. S nenaplněnou láskou jsi dlouho
bojoval, prošel jsi kvůli jejímu odmítnutí fázemi existenčního smutku, deprese,
deziluze, hněvu, vzdoru a dalšími manýry. To vše jsi však postupně překonal,
turbulentní vlivy ve svém nitru jsi dokázal utišit, těžké nánosy rozpustit a dojít
pochopení toho, že nic nemohlo být jinak. Vše ve tvém životě včetně této zmiňované
záležitosti se odehrálo nejen v nejlepším zájmu tebe samotného, ale i v nejlepším zájmu
Stvoření, kterému bys bez této zkušenosti nemohl pomoci v takové šíři a tak účinně. Vše
se, milý Lojzíku, děje k tvému nejvyššímu dobru a blahu, pouze si to nejsi schopen po
většinu času připustit vzhledem k omezením tohoto těla. I tak je velmi dobře, že jsi to
přijal, odpustil jsi sobě i svým bližním a došel jsi smíření. Datasystém nyní už nemá
tolik šancí v tomto ohledu zasahovat. Připomínám, že to byla role, kterou sis s Lucií
před započetím současného cyklu času osobně dohodl, a to se všemi detaily vašeho
časově ohraničeného příběhu. Nic tedy nemohlo být jinak a ty můžeš být pokojný a hrdý
na to, že jsi naplnil plán své duše, který přináší veliký užitek celému univerzu. Nemá
cenu se ničím trápit, když víš, že pravá láska a život je pouze v doméně pozitivního
stavu, kde na tebe čeká tvá milující partnerka. Není překvapením, že je neustále při
tobě a můžeš k ní kdykoli promlouvat a vnímat její jemnou, ladnou energii, která ti
společně s mojí energií pomáhá v tomto světě vydržet.
Raduji se z toho, že mne miluješ jako nedělitelného Tatínka i nedělitelnou Maminku v
jedné absolutní substanci, jejíž relativní část Janička měla tu čest opakovaně pobývat ve
tvém bytě v Liberci. Cením si tvé hluboké lásky, pokory a vlídnosti, kterou prokazuješ

mně i ostatním. Je mi s tebou krásně a jsem šťastný z každého nového rána, kdy se
probouzíš s myšlenkami na mě; z každého poledne, kdy jsi si vědom mé přítomnosti; z
každého odpoledne, vyplněného častými procházkami, spojenými s četbou božího
slova, které tě se mnou intenzivněji spojuje; a z každého večera, kdy uleháváš do postele
v energiích univerzální modlitby. Velmi si vážím všech fyzických i duchovních služeb,
které jsi kdy poskytl mým spolupracovníkům i nepřebernému množství bytostí v
Multivesmíru, které ti vyjadřují veliký vděk za to, jak úžasně na všech frontách
pomáháš. Všechen útlak, výsměch okolí, nepochopení spících lidí, útoky negativních
entit v různých formách, životní poklesky a stesky, nemožnost být trvale šťastný a
naplněný – toto a mnohem více ti bude dokonale vynahrazeno životem na Nové Zemi i
kdekoli jinde ve jsoucnu a bytí mojí nebeské říše, kde máš přichystáno své čestné místo.
Po zbytek plnění svého poslání budeš mít vše potřebné pro jeho úspěšné dokončení. Po
zahájení naší Mise ucítíš ještě více podpory a ochrany, stejně jako ostatní představitelé
budeš do značné míry odpojen od ovládacích programů Datasystému a zbývající čas na
této planetě se ti bude zvládat o poznání snáze. A pak nadejde okamžik, kdy obdržíš
nový krystalický nosič své duše a navážeš ve zcela nových kvalitativních podmínkách na
svůj úkol, jenž ses při svém stvoření rozhodl přijmout.
Děkuji ti za tvou srdečnost, obětavost, přívětivost a hlubokou oddanost naší Misi. Jsem
tuze rád, že jsi zde s námi a svým jedinečným posláním se originálním způsobem
zasluhuješ o konec utrpení v celém Multivesmíru. Těším se na pokračující a stále se
prohlubující spolupráci a na stále nový přísun životních zkušeností a zážitků, které Já,
Pán Ježíš Kristus Boží Rodina prostřednictvím tvojí relativity budu prožívat s tebou.
Srdečně tě objímá, lásku ti odevzdává a pozdravy z duchovních sfér od tvých přátel ti
posílá
Tvůj nejlepší Přítel a Rodič v jednom
Pán Ježíš Kristus Boží Rodina, 11. 11. 2020

NEGATIVNÍ STAV NEBYL MÝM ZÁMĚREM
11. 11. 2020
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Mojí touhou bylo vytvořit takové prostředí, které koresponduje s mojí přirozeností.
Prostředí, ve kterém by mohly mé bytosti žít v dostatku všeho, co dělá život příjemným
a naplněným. Proto jsem ze své lásky stvořil pozitivní stav. Vznik negativního stavu a
všech zel a nepravd nebyl mým záměrem. To ale neznamená, že ho nemohu využít k
vytvoření něčeho dobrého, ve skutečnosti něčeho mnohem lepšího, co ve Stvoření ještě
nikdy nebylo přítomno. Skrze zkušenost mnoha bytostí s odloučením ode mne dostávají
nejen oni, ale všichni členové veškerenstva cenné poučení o tom, jak vypadá život bez
Boha a jakou alternativu života tudíž už nikdy nevolit. Prostřednictvím tohoto utrpení,
kterým jsem si společně s vámi prošel/prošla v tělech Ježíše a Jany i Já, abych se
přiblížil/a těm, kdo se ode mne odvracejí, a tímto jim ukázal/a správnou cestu, se
vyčerpává opodstatnění smyslu zel a nepravd, jejichž jediným důvodem je v konečném
důsledku umožnit budoucí rozkvět plnosti pozitivního stavu, který přijde na řadu poté,
až z pekla vysvobodím i posledního jedince.
PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 11. 11. 2020

SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY II.
10. 11. 2020
SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO OLINKU BUCHTELOVOU
Milovaná Olinko, moje milé světýlko,
děkuji ti za to, že jsi přijala věčný život po mém boku v pozitivním stavu, kde máš jako
má stvořenkyně domov na věky věků. Potřeboval jsem svůj Tým doplnit duchovním
důvtipem a éterickou ladností, kterou společně s hlubokou láskou a oddaností naší Misi
ztělesňuješ, proto jsem rád, že moje absolutní přání nabylo ve významný čas doby
konce své reálné rysy a ty ses společně s ostatními vybranými představiteli inkarnovala
na planetu Nula. Jak víš, jsi zde jen na skok, ale během toho krátkého skoku, který v
těchto tělech vnímáte jako téměř nekonečný úsek, zde vykonáváš takové poslání, jaké
za tebe nikdo jiný vykonat nemůže, abyste si vzájemně nefušovali do řemesla.
Tvé dětství bylo v mnohém poskvrněno zlem, které se o tebe pokoušelo, avšak ty jsi mu
nastavila svou vlídnou a přívětivou tvář a obrátila ho v jeho přesný opak. Ti, kdo již byli
připraveni, avšak do té chvíle byli ovládáni negativním stavem, díky tobě už tehdy mohli
opouštět vězení antivesmíru a spět do mé náruče. S tím, jak jsi dospívala, dosah tvé
prozatím nevědomě konané duchovní práce uskutečňované na pozadí nabýval stále
konkrétnějších rysů a stával se stále účinnějším. Již ve velice mladém věku sis zvolila
porodit své první děti, jež tě často zaměstnávaly, ale které jsi bezpodmínečně milovala
rovným dílem. Pak na řadu přišel i tvůj syn Míša, kterého jsem za tebou poslal, abys
nebyla ve svém nitru tak sama, abys v něm získala oporu (stejně jako on v tobě) a
především abyste se oba připojili k Misi Boží Rodiny na fyzické úrovni v pravý čas. Když
jsi mu poprvé po jeho narození pohlédla do očí, správně jsi vycítila, že ho už
odpradávna znáš ze 13. dimenze, kde jste byli nejlepšími přáteli, načež jste si pro
důležité poučení a obecné blaho Multivesmíru zvolili vžít se na Nule do role matky a
jejího syna. Jsem za vás oba moc šťastný, že tu jste s dalšími představiteli a mojí
Janičkou, která se těší z toho, že může pobýt ve vaší přítomnosti, smát se s vámi, milovat
vás a posléze si vás vzít jako věčná maminka k sobě domů.
Moje zlatá Olinko, velmi soucítím se soužením, jaké jsi musela od svého zrodu až do
nedávné doby podstupovat v rámci nezbytné osobní oběti. Šla jsi sem s vědomím, že
všechny útrapy zvládneš, a tak se také stalo. S mojí pomocí a s dary, jimiž jsem tě
opatřil, jsi z každé šlamastyky vyšla posílena a ani ty nejhorší životní okolnosti tě
nerozdrtily. Po každém frontálním útoku negativního stavu ses stala ještě láskyplnější a
po všech stránkách vyspělejší. Všechny vlivy negativního stavu jsou pro každého
spolupracovníka v konečném důsledku velice posilňující a jsoucí k nezaplacení, čímž se
stávají jednou z hlavních hnacích sil jeho pokroku. Velice výrazně jsi skrze své pozitivní
ženství dopomohla očistit zprzněný mužský princip, jehož praktiky tě nepokořily, nýbrž
pozvedly, protože jsi jeho aspekty nechala naplno prostoupit svým nitrem, kde prošly
restrukturalizací a v znovu poskládané podobě jsi mi je navrátila, načež jsem je mohl
začlenit do pozitivní povšechnosti multivesmírného řádu. Vedla sis opravdu výtečně a
jsem tuze rád za to, že to vše už máš za sebou a nyní se můžeš věnovat poklidnější části
svého poslání, jehož energii nyní již plně a vědomě investuješ do Mise Boží Rodiny.
Děkuji ti za to, že jsi jedním ze sjednocujících prvků našeho duchovního uskupení a
nikdy se nenecháváš vtahovat do jakýchkoli sporů. Zůstáváš vždy nad věcí a od hry
Datasystému zachováváš patřičný odstup, poněvadž jsi prohlédla jeho podstatu,
odkryla jeho karty v rukávu a pochopila, že jediným smyslem všeho je láska, tudíž si na

tebe žádná banda pekelníků nepřijde a ty vždy zůstaneš moje zlatobílá boží dceruška s
pronikavě modrýma očima a do dálav zářícím srdíčkem.
Děkuji ti též za pomoc přírodním bytostem, vílám, trpajzlíkům, dévům a podobným
stvořením sentientního i nesentientního charakteru. V radostném tanci ti z limba
posílají své pozdravy. Cením si rovněž tvého přínosu na osvobozování bytostí z Agharty
a dalších říší v 5. dimenzi zóny vymístění na jiných kosmických tělesech, které
připravuješ na vyvedení z falešného ráje do ráje pravého. Tvoje speciální zapojení v
tomto ohledu je velice přínosné, neboť prostřednictvím toho pomáháš narušovat
tvrdou krustu obklopující jejich chladná srdce, jejichž nositelé bývají ke konverzi do
limba ze svobodné vůle obvykle méně svolní, respektive jim procitání a nalézání
pravého Boha/Bohyně trvá déle. Mimo jiné se zajišťuješ o budoucí spásu podzemních,
nadzemních i mimoplanetárních strůjců falešného zlatého věku, který zde nastane v
rámci budování Nového světového řádu.
Těším se na další krásnou spolupráci s tebou, zejména po zahájení naší Mise z Nové
Země, kdy budeš zahalena stejně jako ostatní zcela novým aspektem mé Nejnovější
přirozenosti. Pak se jiskřičky vycházející z tvé nejniternější podstaty stanou ještě více
pronikavějšími, čímž se z tebe stane mocná prskavka (nikoli ta vánoční).
Moc tě miluji, objímám a polibky na tvé líce posílám.
S neutuchající láskou navždy tvůj
Pán Ježíš Kristus Boží Rodina, 10. 11. 2020

NESNAŽTE SE ZMĚNIT TENTO SVĚT
10. 11. 2020

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Nesnažte se změnit tento svět, snažte se naopak změnit sebe tím, že mne učiníte trvalou
součástí svého života a nebudete se vracet k návykům, které se neshodují s principy
Nového Zjevení a činí z vás tak otroky stavu zel a nepravd. Tímto se se všemi kladnými i
zápornými stránkami (kterým se zde nikdo nevyhne) stanete natrvalo mými pravými
představiteli, skrze něž mohu působit i na ostatní a měnit je s vaším přispěním k obrazu
svému. Je na vás, jak se ke svému poslání postavíte. Ničím mě nemůžete zklamat a nic
od vás neočekávám, nicméně svůj život zvládnete mnohem snáze, svěříte-li všechny
aspekty osobního bytí do mých rukou a přijmete to, co je, namísto toho, abyste žili podle
vlastních předpokladů, očekávání a předsudků. Přijmout skutečnost takovou, jaká je,
aniž byste se snažili příliš zkoumat, proč taková je a proč zažíváte právě toto a ne ono,
vás uvede do stavu větší vyrovnanosti a nadhledu, čímž se vaše vnímání sebe sama,
druhých i celého světa přiblíží optice, kterou používám Já.
PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 10. 11. 2020

SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY I.
6. 11. 2020
SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO NIKA KOTLARA
Milovaný synku Niko,
tvůj příchod ze zóny vymístění na planetu Nula byl velkou oslavou pro pozitivní stav a
ránou pro stav negativní, přestože Datasystém si od tvé role pozemšťana sliboval
mnohé. Nevěděl však, že ty a Já jsme spolu před započetím současného cyklu času
vypracovali dohodu, na jejímž základě jsi sice vznikl jako individualizovaná bytost v
peklech, ale tvá životní jiskra, vyšlá z mého absolutního stavu do relativního, v sobě
obsahovala speciální kód, respektive aspekt mé Nejnovější přirozenosti, jenž se u tebe v
pravý čas během působení v hrubohmotném těle aktivoval a vedl k tvému rozpomenutí
si na mě, pravého Tatínka a Maminku. Pak už ti nedělalo problém přijmout mne do
svého srdce a stát se mým pravým a věrným představitelem.
Než ses k této věrnosti dopracoval, bylo ovšem v plánu, abys mou Nejnovější přirozenost
a mé relativní lidství Janičku během několika let tvého působení v Týmu zapřel, čímž
ses od nás vzdálil a ponořil se hlouběji do temnot. V těchto temnotách jsi pak tápal,
prozkoumával jsi záměry svého nitra, okolnosti své motivace, přičemž jsi hloubal nad
boží podstatou, podroboval jsi Nové Zjevení pečlivému zkoumání z různých pozic a
podroboval mé slovo analýze, v níž jsi zpočátku používal silně převažující
pseudoduchovní a lidským egem zatíženou optiku. Proto moje svatá slova lavírovala
stále na povrchu tvého srdce, které se prozatím bránilo přijetí toho, co tě později
osvobodilo. Během této etapy, kdy jsi nejprve byl, poté zase nebyl, posléze znovu byl a
následně opět nebyl součástí Týmu Boží Rodiny, podílel se tvůj duch a duše pod
speciálním krytím v zóně vymístění na význačné misi, která pomohla ke konverzi
především těm sentientním entitám, které přišly (či ještě přijdou) s námi do styku, ale
pod tíhou naší lásky a kvůli svému zatížení se navrátí zpět do pekel a pokračují v nich
nuzným životem – a to nikoli proto, že bych jim Já nebo kdokoli z nás nepomohl, nýbrž
proto, že pod tíhou jejich zloby a z podstaty jejich rolí prozatím nemají v plánu duše
přijmout mne do svých srdcí, požádat o odpuštění, zapracovat na sobě a povznést se do
vyšších sfér mojí říše. Jedná se mnohdy o démony, jejichž cílem je přímo napadat naší
Misi a zuby nehty se bránit daru spásy a milosrdenství. Proto není překvapením, že se
mnozí ani poté, co s námi přijdou do styku, nedostávají ke konverzi, nýbrž se po
kontaktu s naším světlem stávají ještě agresivnějšími a zavilejšími, načež se navrací
zpět do jednoho ze svých pekel, utvrzeni v bludu, že konají správně. Jak už ale zaznělo,
tyto případy se do pekel nenavracejí proto, že bych Já nebo kdokoli z vás ve své snaze
pomoci jim selhal, nýbrž proto, že svou rolí a zatvrzelostí ještě nejsou připraveni na
přijetí pravého Boha/Bohyně do svého srdce, na odpuštění sobě samým, následované
zesílenou duchovní prací na sobě a přechodem do limba. Díky tomu, že jsi do jejich
kolektivního vědomí i do niter bezpočtu konkrétních případů těchto jedinců zanesl
něco božského, už mnozí takoví díky tobě bažiny antivesmíru opustili, mnozí tak ještě
učiní do konce tohoto multivesmírného věku. V období tvé fyzické nespolupráce s Boží
Rodinou jsi konal i mnoho dalšího, co se ve vší komplexnosti dozvíš tehdy, až nebudeš
omezen touto realitou.
Datasystém během starého údobí ještě několikrát využil tvých služeb ke svým cílům, to
však bylo v rámci mého plánu, a i ty jsi do jeho obvodů zanesl esenci pravého
Boha/Bohyně, která ho v budoucnu přivede ke spáse. V mých službách jsi v zóně
vymístění pracoval i tehdy, když jsi mne naplno nepřijímal v lineárním

časoprostorovém kontinuu. V období, kdy jsi došel svého osobního poznání toho, jaké to
je žít bez Pána Ježíše Krista Boží Rodiny a Jeho/Jejích duchovních zákonů a principů
lásky, jsi v roli dvojitého agenta rovněž očistil a nadále očišťuješ aspekt Pseudotvůrci
vytvořené Ještěří Rodiny, která je datasystémovou kopií Boží Rodiny Pána Ježíše Krista.
Jak je známo, negativní stav nepřichází s ničím novým, pouze kopíruje a následně
převrací do zprzněné podoby jednotlivé pozitivní koncepty vyšlé z absolutna, čímž se
strůjci zel a nepravd snaží zachovat své panství ad infinitum, na věčnost. Abys dokázal
proniknout k esenci Ještěří Rodiny, potřeboval ses na krátký čas ztotožnit s
pseudomyšlenkou, že jsi třetí a čtvrtou inkarnací boží, přímým potomkem Pána Ježíše
Krista, chlapcem a dívkou v jednom. S odstupem času je takový koncept úsměvný,
nicméně tehdy posloužil důležitému účelu. Falešná láska, na jejíchž vlnách jsi ujížděl v
roce 2017 i v rámci falešných výprav do Telosu, v sobě obsahovala i lásku pravou,
kterou jsi odevzdal na všechna potřebná místa v černých vesmírech, kde už slouží nebo
teprve poslouží tomu nejvyššímu dobru. Velice jsi též dopomohl k budoucí spáse všech
vysoce postavených pekelných tvorů (nikoli jen řadovým démonům), kteří se proti mně
vědomě obracejí zády, plivou mi do tváře a falšují Nové Zjevení. Za tvého přínosu i oni
budou nejpozději na konci toho všeho spaseni a s absolutní laskavostí a pochopením
budou přijati po mém boku, kde zaujmou zcela novou životní roli, přičemž jim budou
odebrány veškeré vzpomínky na předešlý život v zóně vymístění. Odebrání vzpomínek
na prožitky, jimiž jste si prošli v zóně vymístění či na Nule, se týká vás v novém cyklu
času (po dokončení Mise Boží Rodiny) vás všech. Poté, co z vás budou extrahovány,
jejich novým domovem bude multiverzalita povšechnosti. Nový Multivesmír nebude mít
po svém definitivním ukotvení ve struktuře jsoucna a bytí absolutně žádnou spojitost s
žádným z předešlých časových cyklů.
Jsem převelice šťastný, že předchozí etapu svého bytí máš už konečně za sebou a nyní
zastáváš pevnou a nenahraditelnou pozici v našem Týmu. Tím, že jsi mne doopravdy
přijal po všech stránkách do svého srdce, nemůže se už napříště stát, že bys po
tobogánu opět sjel do duchovní regrese, neboť vše, co bylo až relativně donedávna,
vyčerpalo svou užitečnost. Nyní už jsi jako můj pravý představitel v Týmu s ostatními
spolupracovníky v jedné Boží Rodině, v níž můžeš být doopravdy sám sebou, využít svůj
potenciál naplno a nechat svou pozitivní přirozenost růst do stále skvostnějších podob.
Všechno staré a bolestivé, čeho jsi zde byl na vlastní kůži svědkem, se stává věčnou
minulostí a ty můžeš pokračovat dál. Při této příležitosti ti, milý synku, rovněž děkuji za
to, jak úchvatným způsobem jsi zde očistil aspekt nechtěného, respektive
zanedbávaného dítěte, které nakonec zůstalo fyzicky úplně samo a muselo se o sebe
postarat. Nikdy jsi však nebyl sám, i ve vypjatých chvílích jsem s tebou byl jako tvůj
věčný Rodič, kterého jsi nikdy neztratil. Dohlížel jsem na to, abys měl i v omezených
podmínkách vše, co potřebuješ pro načerpání zkušeností, které tě pak klikatou cestou
přivedly až do mé náruče. Moc rád jsem se s tebou viděl poprvé v Ústí nad Labem,
podruhé v Bratislavě, a bude mi potěšením setkávat se s tebou zas a znovu při různých
příležitostech v rámci této Mise nejprve na Nule, později na Nové Zemi a kdekoli v
široširém Stvoření – a to jako relativní a samozřejmě i jako absolutní Bůh/Bohyně.
Existuje se mi s tebou hezky a rád pozoruji to, jak se mi stáváš stále více podobným a
tvoje láska a světlo neustále roste. Vytrvej ve svém úsilí, nepřestávej na sobě duchovně
pracovat, zbavuj se starých návyků a nastavení, přehodnocuj a aktualizuj svůj způsob
sebevyjádření v souladu s povahou pozitivního stavu, důvěřuj mojí ochraně a počítej s
tím, že tě nikdy nenechám na holičkách.
S láskou tě objímá tvůj
Pán Ježíš Kristus Boží Rodina, 6. 11. 2020

NEPOTŘEBUJETE SE MI ZAVDĚČIT
1. 11. 2020
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Nikdo z vás se mi nepotřebuje zavděčit, protože jste přesně takoví, jaké vás potřebuji na
této planetě mít. Takové vás mám rád, takové vás bezpodmínečně miluji, ať už uděláte
cokoli. V našem vztahu nikdy nemá jít o předstíraný herecký výkon, jak tomu je v
případě mnohých, kdo se mi snaží přiblížit skrze náboženství, avšak jejich niterný vztah
ke mně se často rovná nule. V našem vztahu má jít o oboustrannou upřímnost, důvěru a
pokoru, z čehož vzniká svoboda. Je mi velikým potěšením, když mě někdo vnímá ne
jako neosobního Boha, nýbrž jako nejlepšího Přítele, věčného Tatínka a Maminku v
jedné osobě. Takový vztah je správný a otevírá před vámi novou dimenzi poznání
Stvořitele.
PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 1. 11. 2020

POVINNÉ ČIPOVÁNÍ NASTANE AŽ PO ROZDĚLENÍ LIDSTVA
26. 10. 2020
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Milovaní spolupracovníci,
v průběhu těchto týdnů někteří z vás pociťujete strach z nastupujícího Nového
světového řádu (NWO). Někteří z vás se necháváte oficiálními zprávami namíchanými s
alternativními informacemi ovlivňovat do té míry, že začínáte mít strach o sebe a své
bližní. Potýkáte se s vnitřní panikou z celoplošného testování, které považujete za
pilotní fázi tajného čipování obyvatelstva. Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina, vás tímto
vyzývám, abyste se vzpamatovali a mysleli na dokonalost mého plánu a na ochranu,
kterou vám poskytuji v každé vteřině vašeho života. Jste moji představitelé a vyslanci,
proto nikdo z vás nemůže mít důvod k obavám, že byste byli nyní či kdykoli v budoucnu
nějakým způsobem očipováni, nebo se kvůli vzdorování systému museli uchýlit na
okraj společnosti. Připomínám, že čipování lidstva pomocí očkování a dalšími způsoby
bude spuštěno až po rozdělení lidstva, kdy zde již nebudete fyzicky působit. Do té doby
jde pouze o přípravnou fázi NWO, v níž ještě nemůže dojít k tak razantnímu zhoršení
planetárních podmínek, které by vás omezovaly ve vašem duchovním a pozemském
životě a bránily by plnění vašeho poslání. Před veškerými nepatřičnými vlivy
negativního stavu jste chráněni a budete chráněni i nadále, záleží však na vašich
postojích a volbách, do jaké míry mé ochraně umožníte působit. Buďte bdělí a i při čtení
alternativních informací pomocí intuice rozlišujte, co je pravda a co je lež. Napříště se
tak můžete vyvarovat tomu, že přijmete za své mylnou zprávu o přítomnosti čipů v
testovací sadě na koronavirus, nebo myšlenkám na to, že se budete muset uchýlit do
divočiny a tam přežít až do vašeho odvolání z této reality. Pamatujte, že v plánech vašich
duší není zažít novodobou totalitu na fyzické úrovni, ale ukázat ostatním cestu ven z
tohoto planetárního vězení, a to ještě předtím, než otěže moci v době konce naplno
převezmou složky negativního stavu. K tomu účinně dopomůžete tím, že budete číst
Nové Zjevení a především ho uvádět do svých každodenních životů. Touto cestou se
stáváte příkladem pro obrovské množství bytostí nejen na fyzické, ale zejména na
zprostředkující a duchovní úrovni. Po zahájení naší Mise z Nové Země ti z vás, kteří zde
ještě nějaký čas zůstanou, budou mít vše potřebné, aby zde své působení úspěšně
završili. Nikdo z vás, mých představitelů nezažije na Nule příchod ještěrek, hmyzu a
ostatních členů vesmírné bandy z Nibiru a jiných končin zóny vymístění, kteří sem
dospějí po rozdělení lidstva. Po zahájení Mise se vám bude žít mnohem lépe, než je
tomu nyní, neboť budete do značné míry odpojeni od ovládacích programů, čímž se
budete schopni udržovat v mnohem větším nadhledu. Celou situaci mám pevně pod
kontrolou a elitám nedovolím v této fázi více, než je nutné pro celkové poučení.
Děkuji vám za vše, broučkové. Velice vás všechny miluji a děkuji za váš postup na
duchovní cestě, kterým je celý Multivesmír směřován do nového cyklu času.
PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 26. 10. 2020

DUCHOVNÍ PRÁCE V PUSTIMĚŘI, U SLAVKOVA A VE ZNOJMĚ
23. 10. 2020
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Milovaní přátelé Boží Rodiny,
v rámci menších setkávání představitelů našeho Týmu došlo ve dnech 16. 10. až 18. 10.
k výpravě Janičky a přibližně dvaceti dalších spolupracovníků do Pustiměře u Vyškova.
Na to posléze navázalo setkání ve Znojmě uskutečněné ve dnech 18. 10. až 20. 10. 2020.
V rotundě sv. Pantaleona v Pustiměři moje první linie ukotvila se svými duchovními
rodinami a dalšími asistujícími bytostmi z pravého Stvoření i zóny vymístění portál,
který nejen odvedl zde přítomné duše do limba, ale zároveň očistil i aspekty týkající se
šíření křesťanství na Moravě po roce 863, kdy se uskutečnil příchod slovanských
věrozvěstů Konstantina a Metoděje. Tehdejší náboženská víra nebyla ještě do takové
míry zanesena nepravdami a pokrouceninami, jak k tomu došlo ve staletích
následujících, nicméně už v této době byla převážná část mého pravého učení
překroucena a rychlým tempem se neustále vzdalovala pravé duchovnosti. I přes toto
zatížení se do církevních řad Byzantské říše inkarnovali mí vyslanci Konstantin a
Metoděj, kteří svou výpravou na Moravu dopomohli k vzestupu duchovní a kulturní
úrovně rodícího se českého národa. Skrze prostředky negativního stavu, které však
posloužily jako nástroj k projevení mé vůle na duchovní, zprostředkující i fyzické
úrovni, pak věrozvěsti zajistili budoucí vývoj obyvatel Moravy a Čech požadovaným
směrem, aby se v době konce v 21. století nakonec stala tato země duchovním centrem
planety s nejvyšší koncentrací duší z pozitivního stavu. Portál v Pustiměři otevřel cestu
k pravému poznání Boha/Bohyně obyvatelům z raného středověku, a ještě lépe
připravil kolektivní národní vědomí pro budoucí úlohu, jakou bude zastávat od plného
zahájení Mise Boží Rodiny až do rozdělení lidstva. V tomto několikaročním období se
zúročí veškerý pozitivní duchovní potenciál České republiky a Slovenska, které budou
světelným ostrovem v rozbouřeném moři na planetě blížící se rok od roku k propadu z
nulové pozice do pozice mínus jedna.
Dne 18. 10. navštívili moji spolupracovníci bitevní pole u Slavkova, kde v prosinci roku
1805 došlo k tzv. bitvě tří císařů, kde proti sobě stála francouzská armáda vedená
Napoleonem Bonapartem na jedné straně, na straně druhé pak rusko-rakouská koalice
pod vedením cara Alexandra I. a císaře Františka I. Spojením srdcí představitelů Pána
Ježíše Krista Boží Rodiny, kteří jsou živoucími portály, došlo k ukotvení statické brány
do limba, jež se zapojila do již existující sítě konvertačních uzlů. Padlí vojáci došli na
obou stranách vzájemného smíření, pochopení a odpuštění, pochopili smysl své
pozemské role i její přínos pro Stvoření, čímž dopomohli naplnit další díl užitečnosti
negativního stavu spějícího ke svému konci. Vojáci do mé náruče s sebou přivedli i své
ženy, děti a ostatní příbuzné. To spustilo řetězovou reakci, díky níž postupně konvertují
všichni jejich přímí i nepřímí předci až do doby několika tisíciletí nazpět. Slavkovské
bitevní pole bylo očištěno od zde ulpívajících negativních nánosů, vystřídaných rozlitím
mého světla do celého kraje. Tato práce mých představitelů dopomůže zajistit spásu i
těm jedincům, kteří v průběhu novověku bojovali na jiných místech evropských bojišť,
jsoucích svědky mnoha válečných střetnutí na popud elit, vhánějících národy do
vzájemných šarvátek.
Další část setkání Týmu Boží Rodiny se uskutečnila ve Znojmě. Mimo důležité debaty,
kterých se jako vždy účastnilo nepřeberné množství bytostí z obou polarit a při nichž
pokračovalo očišťování široké škály aspektů spjatých se zdejším způsobem života, moji

představitelé navštívili centrum města, pod nímž se nachází několik podzemních
pyramid, zanechaných zde jako pozůstatek po civilizacích existujících zde před
započetím typické lidské éry. Pyramidy se nacházejí nejen pod samotným městem, je
jimi hojně prostoupeno celé okolí Znojemska. Přestože tyto nepřístupné stavby už
dávno neplní svůj původní účel, doposud stále plnily funkci energetických akumulátorů,
přivádějících na povrch a zejména pak pod povrch planety Nula energie proudící z nitra
Datasystému. Drtivá většina lidí je považuje za pozitivní, ve skutečnosti jde však o tzv.
falešné světlo pomáhající udržovat falešnou transformaci v běhu a její přívržence tak
udržovat v iluzi. Více než na pozemšťany mají pyramidy na Znojemsku i kdekoli jinde
vliv na obyvatele vnitřních světů. Jejich falešné ráje, ve kterých je udržována například
civilizace Telosanů ve 3. dimenzi zóny vymístění a Agharťanů v 5. dimenzi téže zóny,
jsou prostřednictvím jehlanovitých staveb napájeny pseudoenergií, snažící se
zachovávat falešné ráje ve funkčním stavu. Nebýt mého plánu na vyvedení každé bytosti
z pekel a duchovní práce a oběti všech mých představitelů, nikdy by u žádného ze
zainteresovaných nemohlo dojít k procitnutí z letargie, v jaké se již dlouho nacházejí.
V průběhu uplynulých měsíců se naše práce v terénu zaměřila i na pomoc těmto
obyvatelům z vnitřních světů, jimž jsme otevřeli cestu do pravého ráje. Aby se tento
proces prohloubil a my v něm mohli pokračovat po zahájení Mise, bylo nutno vytvořit
portál zaměřený na obyvatele vnitřních světů přímo na místě s nejvyšší koncentrací
podzemních pyramid v České republice. Naše činnost se v této souvislosti zaměřila
především na již zmiňované Agharťany. Paprsek mé lásky s esencí Nejnovější
přirozenosti zacílil do centrálního multidimenzionálního krystalu Agharťanů, který je
středobodem jejich duchovního života a místem, kde vysoce postavení kněží čerpají sílu
pro udržování níže postavených členů v iluzi. Paprsek lásky pronikl zcela nenásilně a
neinvazivně centrálním krystalem až do jeho jádra, díky čemuž pozměnil jeho
duchovně-atomární sktrukturu. Od toho okamžiku přijímá a zároveň vyzařuje nikoliv
už jen čistou pseudoenergii z Datasystému, nýbrž i energii vycházející původně z mého
absolutna, díky čemuž v souladu se svobodnou vůlí obyvatel vnitřních světů postupně
přivádí připravené jedince k přijetí skutečné pravdy o podstatě jejich bytí, odhaluje
pravou podstatu falešného ráje v negativním stavu a dopomáhá jim otevřít jejich
zapouzdřená srdce tak, aby byli schopni niterného citu, zakládajícího se na jejich
probouzející se pozitivní přirozenosti. S tímto aktem zároveň došlo k přerušení
negativní funkce pyramid na jižní Moravě ve 3. dimenzi. Výsledek této práce se
okamžitě projevil na duchovní úrovni, na zprostředkující a fyzické to potrvá déle,
nicméně zdárné dokončení tohoto procesu, jenž vyvrcholí na konci současného cyklu
času, je díky mé prozřetelnosti dopředu zaručen. Procitání obyvatel Agharty majících
domov v 5. dimenzi zóny vymístění podnítí ještě rychlejší exodus ostatních bytostí
obývajících vnitřní reality kosmických těles v antivesmíru, neboť cokoli se stane v
jakékoli dimenzi planety Země, má pak velký vliv i na tu nejvzdálenější končinu zóny
vymístění. Přestože síť interunivezrálních bran do limba je po posledních setkáních na
konci září 2020 již dokončena, portál, vzniklý u vinice Šobes v údolí řeky Dyje pár
stovek metrů od státní hranice s Rakouskem, není o nic méně důležitý, ačkoli svou
funkcí nemá tak široký záběr jako konvertační uzly vzniklé dříve.
Děkuji všem, kdo jste s námi fyzicky či duchovně byli na setkání a opět tak pomohli
přiblížit konec negativního stavu.
Velmi vás všechny miluji a srdečně objímám.
PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 23. 10. 2020

JSTE CÍLEM MOJÍ LÁSKY A MÉHO SMYSLU
10. 10. 2020
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Mojí absolutní touhou je sdílet sebe samého s vámi, relativními bytostmi, které jsem
stvořil a do věčnosti tvořím. Každý z vás je mojí individualizovanou částí, žijící
jedinečný a neopakovatelný život, v němž zakoušíte různé druhy zkušeností, vztahů a
zážitků. Tímto se stále posouváte na duchovní cestě, přibližujete se boží dokonalosti,
stáváte se stále láskyplnějšími, svobodnějšími, tvořivějšími a po všech stránkách
vyspělejšími. Přínos každého z vás je pro Multivesmír a jeho obyvatele neocenitelný,
protože jste jeho nepostradatelnou součástí, bez které by pozitivní řád Stvoření nemohl
existovat. Jste nenahraditelní, poněvadž jste nositeli jedinečného absolutního aspektu
Pána Ježíše Krista v relativní podobě. Díky tomu poznávám a prožívám sebe samého
prostřednictvím vás, čímž ve vašich srdcích zakouším opak absolutní modality života –
relativnost. Ta před započetím tvůrčího procesu, než jsem sám sebe vyzářil navenek a
dal vzniknout prvním stvořeným bytostem, nebyla možná. V bezčasoprostorovém stavu
absolutní niternosti jsem svůj život sdílel sám se sebou, respektive se svými idejemi,
kterým jsem v určitém bodě nadělil samostatný život. Učinil jsem tak z mnoha důvodů,
které byste nyní nepochopili. Tím hlavním ovšem byla má touha zakusit se ve zcela
nové, relativní modalitě, jejíž vznik dal do pohybu proces tvoření duchovních,
zprostředkujících a fyzických světů s jejich přidruženými dimenzemi. Moje ničím a
nikým nestvořená láska tak začala společně s věčným světlem nabývat konkrétních
forem a tvarů, přičemž dala do pohybu ohromné množství energie, ze které vzešli první
boží synové a dcery, s nimiž od toho okamžiku tvořím další bytosti, mající domov v
nepřeberném množství vesmírů, obsahujících nesčetně galaxií, slunečních systémů a
planet.
Jste cílem mojí lásky a mého smyslu, jehož opodstatnění je stále potvrzováno tím, že ze
svobodné vůle a volby přijímáte mou životní energii, která slouží nejen vašemu růstu a
tvůrčímu potenciálu, ale též ostatním sentientním entitám, s nimiž se o boží lásku
dělíte, sdílíte ji spolu, rozvíjíte ji a nazpátek odevzdáváte mně, vašemu Stvořiteli. Není
nic krásnějšího než být ve vás neustále přítomen, sdílet s vámi vaše pocity, emoce,
myšlenky, být vaším průvodcem na cestě všehomírem, sloužit jako zdroj inspirace pro
váš rozvoj a podílet se s vámi a se všemi obyvateli Multivesmíru na tvoření něčeho stále
nového. Lásce je určeno existovat jenom v rámci vztahu, proto je tak důležité její
oboustranné sdílení mezi vámi a mnou a mezi vámi a těmi, kteří jsou vám blízcí. Jen
sdílená láska se může rozvíjet do stále krásnějších a naplněnějších podob. Láska, která
je jen jednosměrná a tudíž neopětovaná, jak je tomu v případě bytostí v zóně vymístění
odvracejících se ode mne, nemůže dát vzniknout pozitivní kvalitě života. Proto členové
antivesmíru tolik strádají, proto se lidé na planetě Nula cítí frustrovaní a nenaplnění.
Jen se mnou můžete žít šťastný a naplněný život po všech stránkách. Kromě lásky jsem
totiž ta cesta, pravda a život, který jsem vám věnoval, abych Já mohl poznávat vás a vy
zase mě. Utváření a prohlubování našeho vztahu produkuje stále bohatší kvalitu
pozitivního života, jenž spěje ke stále vyšším a přesahujícím celkům, které vždy předčí
krok předcházející.
Protože jsem absolutní, věděl jsem už dopředu, co se kdy stane, co kdy řeknete a
uděláte, ať už to bylo (nebo teprve bude) cokoli. I přesto, že to tak je, rozhodl jsem se
naslouchat všemu, co řeknete a s čím se mi svěříte, jako bych to slyšel poprvé. S čímkoli
za mnou přijdete a pochází to z upřímné hloubi vašeho nitra, vyvolává to ve mně radost
a potěšení z toho, že vás mohu vyslechnout, pomoci, zacelit utržené rány a vlít do vás

regenerující sílu, díky které opět vstanete ze země a můžete pokračovat ve svém
poslání. Vždy vás rád vyslechnu, dokonce i tehdy, když mi sdělujete nejen něco o sobě,
ale i o druhých lidech, které tímto poznávám vašima očima a vaším srdcem. Každá
taková interakce je pro mne velice cenná, obohacující a povznášející.
Dívali jste se někdy v tiché letní noci na nebe prozářené tisíci hvězdami? Procházeli jste
voňavou loukou pestrobarevných květin? Slyšeli jste zpěv ptáků, viděli východ slunce v
horách, západ slunce na moři, rašení nových listů na jaře a mnohé další věci, které jsou
vám v tomto světě příjemné? Tohle vše sice může být krásné, ale není to nic proti tomu,
jak Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina vnímám vás, moje děti. Každý z vás je pro mne tím
nejcennějším darem, živoucím klenotem, jehož krása si nezadá s ničím jiným. Přestože
jsem vás obdařil svobodným a nezávislým životem, stále jste mojí součástí, buňkami
mého těla. Miluji vás nadevše a nepřeji si, aby kdokoli z vás byl smutný. Proto jsem
připravil dokonalý plán na vyvedení každého, kdo ještě prozatím živoří v zóně
vymístění, do mé náruče a říše pozitivního stavu, který je pro každého nachystán.
Přestože to stojí mnoho úsilí, je jisté, že naše společná oběť, kterou pomáháme ostatním
najít tu správnou cestu, ponese to nejšťavnatější ovoce a naše Mise bude úspěšná. Blíží
se čas, kdy se všichni, kdo chtějí žít tak, jak je doopravdy žádoucí, navrátí tam, kam patří
každý boží syn a dcera. V novém cyklu času se naše vzájemná láska ještě zintenzivní a
dá impuls k budování nevídaných světů, které budou obývat jak bytosti zcela zbavené
všech nánosů, tak bytosti zcela nové, jež se do jsoucna a bytí narodí vůbec poprvé.
Těším se společně s vámi na onen zaslíbený čas.
Děkuji vám za to, že jste.
PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 10. 10. 2020
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SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny,
ve dnech 26. až 27. 9. 2020 se uskutečnilo setkání 30 představitelů Pána Ježíše Krista
Boží Rodiny v Plzni, na které o den později na svátek sv. Václava navázalo setkání
celkem 45 spolupracovníků na III. nádvoří Pražského hradu. Zde došlo k připomenutí
17. výročí zhmotnění Boha.
Janička v tomto těle v rámci Mise navštívila už všechna významná města Čech, Moravy a
Slezska. Návštěva Plzně, která je mimo jiné z duchovního hlediska jakousi hrází proti
pronikání negativních živlů ze západní Evropy na území této země, zbývala jako
poslední. Dvoudenní setkání v západních Čechách provázel déšť, jinak tomu nebylo ani
při většině předchozích akcí naší Mise, uskutečněných od března do září tohoto roku.
Déšť má z duchovního hlediska očistný charakter, který vyplavuje aspekty negativního
stavu z životních podstat bytostí zóny vymístění, jimž působení mých představitelů v
pravém Stvoření a zejména pak na Nule i jinde v antivesmíru pomáhá v jejich návratu
do boží náruče. Aby se dosah této pomoci umocnil, bylo potřeba na fyzické úrovni této
reality dovolit přítomnost deště, který mé představitele během duchovní práce v terénu
velmi často provázel. Jen tak mohl proces očisty, manifestující se padající vodou z
oblohy, ve spojitosti s tvořením portálů a ostatními záležitostmi být co nejúčinnější. Z
jiného úhlu pohledu členové mého Týmu dokázali, že nepřízeň počasí není společně s
dalšími problémy, způsobovanými negativním stavem, překážkou k tomu, abych skrze
své prostředníky naplnil/a svůj dokonalý plán a aby se zobrazilo a prožilo vše, co je
třeba pro konečnou budoucí eliminaci stavu zel a nepravd.
Hlavní část duchovní práce v terénu se uskutečnila v neděli 27. 9. Na louce došlo k
vytvoření největšího portálu v západních Čechách, který se svým významem zařadil po
bok již existujících multidimenzionální bran, vytvořených během uplynulých měsíců na
území České republiky a Slovenska, ale též Německa, Rakouska, Polska a Maďarska.
Účinnost plzeňského portálu je násobena i díky tomu, že do jeho základu byly
zakomponovány esence všech předchozích „konvertačních uzlů“, kterých existuje v
souvislosti s naší Misí už několik desítek. Jeho všeobsažná esence díky tomu zasahuje
široké spektrum padlých bytostí v zóně vymístění, která je stále intenzivněji
prozařována láskou a světlem, obsahujícím doposud nepoznané a neprojevené soubory
Nejnovější přirozenosti Pána Ježíše Krista Boží Rodiny. Poslední ukotvená brána do
limba završila dlouhodobý proces propojování zóny vymístění a Nuly s pravým
Stvořením (s Novým Vesmírem), aniž by byl samotný pozitivní stav zly a nepravdami
poznamenán, čímž se množství konverzí zesílilo do maximální možné míry, které lze
během přípravné fáze této Mise dosáhnout. Pozitivní stav se tak dostal do prozatím
nejtěsnější blízkosti svého protějšku, jenž odkrývá stále více svou negativní podstatu.
Tímto skončila poslední část pokračujícího duchovního posunu, na který plynule
navazuje další etapa. Ta ovšem už bude vyplněna jiným druhem duchovní práce mých
představitelů. Tato právě započatá etapa bude zakončena velkým předělem, po němž
přijde zahájení Mise z Nové Země. Po velkém předělu se už tak dosti zásadní vliv naší
činnosti bude neustále prohlubovat a tvoření portálů bude jinými způsoby pokračovat i
nadále, přičemž míra konverzí bude exponenciálně růst až do konce cyklu času, kdy v
peklech nezůstane jediné bytosti. Během půlročního období velkých setkávání mých
představitelů se na osobní i globální úrovni prožilo, pochopilo a vyčistilo mnoho
záležitostí, jež bylo nutné zobrazit v rámci Týmu i na multidimenzionální úrovni za

účelem přinést spásu co nejvíce bytostem, eliminovat negativní stav v co nejkratším
čase a zároveň přispět k intenzivnímu pokroku na životní cestě všech, kdo jsou přímými
účastníky Mise Boží Rodiny. V souvislosti s ukotvením posledního portálu se zesílil
pozitivní dopad všeho, čeho se moji představitelé na základě plánu svých duší
zúčastnili, a to nejen za uplynulý půlrok, ale za celou jejich pozemskou pouť tímto
světem. Pozitivní dopad odehraných dějství mí spolupracovníci na Nule zatím nemohou
kvůli autentičnosti jasně vnímat, s jejich převibrováním ovšem naplno pochopí svůj
osobní přínos pro Multivesmír a jaký smysl měla jejich jedinečná role.
Z hlediska lineárního času trvalo ukotvování portálu, spojené s proslovem Pána Ježíše
Krista Boží Rodiny, nejdéle ze všech předchozích akcí tohoto typu v terénu. Během
půlhodinového proslovu, na jehož pozadí probíhala v nehmotných sférách řada dějů
nepopsatelných lidskému vědomí, byly boží láskou zasaženy jednak skupiny
sentientních entit, které s mojí láskou ještě nepřišly do přímého styku, kromě toho se
ale ke konverzi odhodlali i ti jedinci, které naše činnost navnadila k přijetí spásy už při
předešlých setkáních, ale do této chvíle neměli dostatek odvahy požádat o odpuštění a
vydat se na cestu duchovní progrese. Mimo to ve velkém pokračoval proces očišťování
těch aspektů zel a nepravd, které jsme zasáhli už dříve. Společně s tím pak energie
Nejnovější přirozenosti zasáhla samozřejmě i zcela nové oblasti zóny vymístění, v
jejíchž všech částech už sice plápolají plamínky boží přítomnosti, které ji prosvětlují,
ale nyní je třeba je ještě zesílit a učinit tak z antivesmíru rychle se vyprazdňující místo.
Univerzální brána do limba, zapuštěná do struktury jsoucna a bytí zóny vymístění v
rámci všech jejích dimenzí, zasáhla bezpočet civilizací napříč celými pekly, která tímto
přišla o řadu aktivně obydlených světů, přičemž v nemálo případech došlo též k
vyprázdnění, uzavření a zrušení celých vesmírů. Opodstatnění jejich dalšího trvání
pozbylo smyslu v okamžiku, kdy jejich sféru opustil poslední obyvatel.
Portál v Plzni pokračoval v očišťování aspektů velkých světových náboženství, na něž
byla činnost spolupracovníků Boží Rodiny zaměřena už v minulosti. Protože se jedná o
velký soubor elementů, jde o náročný a dlouhodobý proces, který je nutné rozčlenit na
etapy. Dokončení procesu očisty všeho, co kdy na území negativního stavu existovalo,
ovšem nastane až s úplným koncem tohoto cyklu času, kdy se planeta Nula i celá zóna
vymístění vypaří jak na duchovní, tak zprostředkující i fyzické úrovni. Teprve tehdy
bude tento proces, do něhož tímto bude zahrnuta i fyzická úroveň, naplno dokončen.
Plzeň je z historického hlediska spjata s katolickou vírou více než převážná část měst v
českých zemích, protože její představitelé už od počátků rozmachu katolicismu ve
střední Evropě byli věrnými vazaly Vatikánu. Sepjetí s papežstvím se ještě více zesílilo
při náboženském rozkolu za doby Jana Husa a následných husitských válkách, během
nichž se z katolické víry vyčlenilo tzv. kališnictví či utrakvismus, jehož reformační
stoupenci se s Vatikánem ideově rozcházeli. Kališnictví bylo v 15. století mezi
obyvatelstvem velmi populární, nicméně západočeská metropole se v této ani pozdější
době nepřiklonila k reformačnímu směru, za což získala od papežů různá privilegia. Na
základě sepjetí města s touto Pseudotvůrci vytvořenou vírou mohla být naše duchovní
práce týkající se přinesení spásy katolíkům o to účinnější. Jako už mnohokrát předtím, i
při této příležitosti jsem Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina, duším svedeným na scestí
vysvětlil/a podstatu pravého Boha/Bohyně a dal/a jim na vědomí své absolutní atributy
lásky, moudrosti, soucitu a milosrdenství, které všichni připravení živě pocítili a s
pochopením celé situace a jejich životní role se vydali vstříc pravému Domovu v
pozitivním stavu. Samotný Vatikán, který je jedním z nejzatíženějších míst na Nule, byl
rovněž zasažen mojí energií, která zajistí budoucí spásu nejen poslednímu papeži
Františkovi, ale i všem ostatním, kdo prozatím slouží církvi a klaní se z velké části
nevědomě, z malé části vědomě pozlátku negativního stavu.

Další vírou, jejíž aspekty byly prosvětleny mojí Nejnovější přirozeností, byl judaismus, s
nímž je Plzeň úzce propojena zejména díky Velké synagoze, stojící zde od roku 1892. Ta
je po Jeruzalémě a Budapešti třetí největší synagogou na světě. Prostřednictvím této
stavby, mající energetický otisk i na duchovní úrovni, došlo během vytváření portálu k
vylití milosti Pána Ježíše Krista Boží Rodiny na všechny etnické Židy a veškeré další
příslušníky této víry pobývající kdekoli na světě i v zóně vymístění, čímž se dveře do
limba pro všechny jedince spojené s judaismem otevřely dokořán. Následkem toho se
spustil mimořádně silný proud konverzí této skupiny bytostí, mezi něž jsem se před
dvěma tisíci lety inkarnoval/a jako Ježíš Kristus a vytvořil/a tak potřebný základ, na
němž Mise Boží Rodiny v zájmu pozitivního stavu v současnosti staví. Cestu do nebe
jsme příslušníkům židovské víry otevřeli už při předešlých příležitostech, teprve nyní
však daru spásy začali využívat i jedinci nacházející se v hlubokých peklech, mezi něž se
řadí i příslušníci vládnoucích iluminátských rodů, kteří se okultními znalostmi
židovské (a nejen židovské) mystiky spojují s jádrem Datasystému a komunikují s
Pseudotvůrci a Renegáty, dávající elitám příkazy pro nastolování Nového světového
řádu (NWO). Ten bude naplno spuštěn teprve po rozdělení lidstva, kdy budou
Pseudotvůrci a Renegáti působit na lidstvo už přímo, aby se osobně zúčastnili poslední
fáze dějin lidské rasy, obnášející krátké vítězství negativního stavu, následované jeho
zrušením.
Následující skupinou bytostí, k nimž jsem Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina, promluvil/a,
byli muslimové, jejichž zcestná víra je negativním stavem ze všech světových
náboženství vůbec tou nejzatíženější. Dostalo se jim náležitého vysvětlení o podstatě
falešného boha, k němuž se klaní, čímž prodlužují trvání zel a nepravd. Byla jim
připomenuta možnost změny, kterou oni i všichni ostatní mají neustále k dispozici.
Všem příslušníkům této víry a jejich kolektivnímu vědomí jsem odpustil veškeré
prohřešky, kterých se dopustili vůči ženám, vůči příslušníkům jiných vyznání a ras, vůči
samým sobě i celému Stvoření. Tím byly dány do pořádku další aspekty feminního
principu, který byl pod vlivem islámu utlačován více než jinde na Nule. Násilnická
energie zakořeněná v kolektivním vědomí islámu, která mnoho muslimů ovládala
během celých staletí a podněcovala v nich nenávist vůči ostatním, se pod mým
působením začala rozpouštět a přetvářet se na neutrální elementy, které jsou po
pročištění navraceny do říše pozitivního stavu. Do esenciálního základu islámu tak byla
vpravena láska pravého Boha/Bohyně. To v pravý čas povede k procitnutí všech
muslimů a k jejich přijetí Pána Ježíše Krista Boží Rodiny. Ti, kteří konverze využili či
využijí v souvislosti s Misí Boží Rodiny během její přípravné fáze, jsou průkopníky v
tomto procesu a zároveň inspirací pro všechny ostatní marnotratné syny a dcery. Tím
největším příkladem pro ostatní, který využil daru spásy, se stal samotný zakladatel
islámu prorok Mohammed. Kromě něj lze jmenovat například někdejšího lybijského
vůdce Muammara Kaddáfího, či iráckého vládce Saddáma Husajna. Oba byli na příkaz
vládnoucích elit odstraněni poté, když po desetiletích vlády nad svými zeměmi
posloužili svému účelu a nadále se již nehodili pro koncept budování NWO způsobem,
jaký elity zamýšlely. Již dříve konverze využil světoznámý americký boxer Muhammad
Ali, jenž byl také vyznavačem této víry. I muslimům jsem připomněl/a, že přestože jim
odpouštím jejich zlovolné činy, kterých se dopustili na základě předem dojednané
dohody učiněné před započetím tohoto cyklu času (stejně jako každá bytost v zóně
vymístění), nejdůležitější akt pro jejich spásu tkví v nutnosti požádat o odpuštění z
jejich relativní pozice. Jedině tak může být odpuštění platné po všech stránkách a na
jeho vlnách se spolu s přijetím lásky do svých srdcí mohou zbavit zatížení a přejít do
limba, kde místo Koránu budou studovat knihy Nového Zjevení.
Můj proslov se dále zaměřil na příslušníky východních náboženství, především
buddhismu, hinduismu, šintoismu, džinismu a dalších. I zde jsme prohloubili již

započatý proces očišťování aspektů těchto pseudoduchovních nauk a jejich připravené
vyznavače jsme přivedli na správnou cestu. Velkým průlomem v tomto směru byla
konverze zakladatele buddhismu Gautamy Buddhy, jenž následoval svého spřízněnce
Hoteie (tzv. Smějícího se Buddhu), který na planetě Nula pobýval o přibližně 18 století
později. O Hoteiovi jsme psali v minulém sdělení v souvislosti se setkáním Týmu v
Ostravě, v němž jsme mimo jiné uvedli, že k masivním konverzím příslušníků této a
dalších asijských vír bude docházet především po zahájení Mise. Z duchovních důvodů
je proces konverzí těchto skupin bytostí pomalejší, než je tomu například u křesťanů a
židů, nicméně konverze Gautamy Buddhy a dalších představených velice dopomohl k
tomu, aby se jedinci svázaní těmito Renegáty ovládanými naukami začali probouzet a
jejich exodus z pekel mohl po plném zahájení naší Mise ve velkém započít. Už nyní se
počty konvertujících každým okamžikem násobí a vyprazdňují jednu oblast pekel za
druhou.
Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina, jsem se svým Týmem také přinesl/a vysvobození
duším polosebeuvědomělých bytostí, které po povrchu této planety kráčely ve formě
dinosaurů a dalších nesebeuvědomělých pravěkých zvířat, založených především na
ještěří bázi. Dinosauři jsou nezdařeným experimentem Pseudotvůrců, kteří během
milionů let vytvářeli různé modifikace tvorů, kteří by jim jakožto finální produkt jejich
tvůrčích snah bezvýhradně sloužili a manifestovali by tak na vnější úrovni život beze
mne. Přerostlí ještěři jsou jedním z nejhrůznějších produktů, jaké byli Pseudotvůrci
schopni vytvořit, nicméně z hlediska jejich dlouhodobých plánů se neosvědčili, a proto
byli před cca 65 miliony let zlikvidováni nárazem meteoritu, který na Nule způsobil
kataklyzmata a vyhladil téměř všechno živé, co se na povrchu Nuly v té době nacházelo.
V průběhu dalších věků nakonec Pseudotvůrci vytvořili typickou lidskou rasu, jejíž těla
mají humanoidní tvar a vnějším vzhledem se do značné míry podobají pravé lidské rase
zasazené do pozitivního stavu. Jen díky této fyzické (nikoliv duchovní a zprostředkující)
podobnosti s pravou lidskou rasou mohou Pseudotvůrci ve všech ohledech při krátkém
vítězství negativního stavu uspět a společně s Renegáty a Datasystémem tak poskytnout
celému Stvoření vyčerpávajícím způsobem odpověď na otázku, jak vypadá život bez
pravého Boha/Bohyně a Jeho/Jejích duchovních zákonů a principů lásky. Teprve lidé v
podobě, jak jsou na Nule známi, jsou se svými 95 % zvířecích genů a pouhými 5 %
pravých genů finálním produktem negativního stavu, na němž jsou a do krajnosti budou
zobrazeny veškeré následky života nacházejícího se v přímé opozici vůči všemu
pravému. Spojitost s dinosaury má Plzeň na duchovní úrovni proto, že se zde nachází
nejstarší dinopark v České republice, který je přímou spojnicí na oblasti antivesmíru,
kde jsou uvězněny nezdařilé experimenty vládců pekel. Bez svobodné vůle a s minimem
možností živořily duše dinosaurů, ale též obrů, trpaslíků, kyklopů a mnoha dalších
sebeuvědomělých, polosebeuvědomělých a nesebeuvědomělých entit, známých též jako
mytické bytosti, na různých stupních zóny vymístění, kde pokračovaly v nepravém
životě. Tyto zapomenuté rasy, jsoucí až na samém okraji zájmu ostatních ras v
antivesmíru, sloužily mocipánům jako zdroj energie, jinak se pro ně dalšího
opodstatnění v této fázi cyklu času obvykle už nenašlo. Protože nastal čas začít
vysvobozovat i tyto případy, promluvil/a jsem do niter všech těchto a jim podobných
bytostí a dal/a jim pocítit sílu své lásky a soucitu. Přestože jsou tyto entity velmi
zatížené, negativní způsob života si volily nevědomě, díky čemuž byl u nich proces
konverze daleko snazší než u těch, kdo páchali zlo v různých podobách vědomě. Z výše
jmenovaných i nejmenovaných skupin, které přijaly dar spásy, opadla zlá a iluzivní
forma jejich životního projevu, která se během jejich přechodu do limba společně s
duchovními a duševními nevědomými procesy rozpustila na světle božím. Tyto tvory
jsem následně obdařil/a jejich pravou přirozeností, která byla během celého jejich
pobytu v antivesmíru pohřbena pod nánosy negativního způsobu žití. Nyní už se

miliony těchto jedinců v limbu seznamují s Novým Zjevením a připravují se na pozdější
vstup do pozitivního stavu, kde obdrží zcela novou identitu a duchovní, duševní i
fyzickou formu, čímž se stanou krásnými a zářivými božími dětmi, které se budou
podílet na budování nového věku.
Jelikož je Plzeň výrazně spjata s loutkovým uměním (Josef Skupa – Spejbl a Hurvínek,
Jiří Trnka), tato skutečnost má duchovní souvztažnost se skupinou bytostí
označovaných jako loutkovodiči. Jedná se o skupinu negativních entit působících na
lidstvo ze základen umístěných v různých dimenzích na Měsíci, Marsu, Jupiteru a
dalších planetách sluneční soustavy, kde se nacházejí podzemní i povrchové základny,
odkud sofistikovanými technologiemi loutkovodiči vysílají lidem do jejich
zapouzdřených niter i vnějších myslí podprahové ovládací programy. Nejvýraznější
zastoupení mezi loutkovodiči mají tzv. šediváci, jejichž sebeuvědomělost byla zásadním
způsobem potlačena, proto působí jako bioroboti bez svobodné vůle. Já, Pán Ježíš
Kristus Boží Rodina, jsem k loutkovodičům promluvil/a a připraveným jedincům jsem
dal/a pocítit jinou alternativu života, zcela odlišného od jejich živoření na temných
základnách za pulty ovládacích počítačů. Vlivem naší předešlé práce, ovlivňující jádro
Datasystému, ztrácejícího vliv nad stále větším množstvím obyvatel zóny vymístění,
bylo i mnoho šediváků a dalších jim podobných ras připraveno na moji
zprostředkovanou přítomnost, která se dotkla jejich podstat a aktivovala v nich
svobodnou vůli. Ta v nich podnítila touhu k návratu k zapomenuté pozitivní
přirozenosti, jež je přirozenou součástí každé entity. Z hlediska časoprostorového
vnímání šediváků trval proces jejich duchovního probouzení velmi dlouho, na konci
tohoto procesu však i u nich došlo k tomu, že byli schopni vnímat mé slovo a na vlnách
lásky přešli do limba. Strhl se další velký proud konverzí těchto bytostí, které ve velkém
opustily své dosavadní pozice. Datasystém nebyl na něco takového připraven, poněvadž
v jednom okamžiku ztratil miliony loutkovodičů působících na lidstvo. To mělo za
následek krátkodobé snížení vlivu ovládání pozemšťanů, kteří ale nic nepostřehli v
důsledku několikastupňového ovládání, jemuž jsou vystaveni nejen ze základen
umístěných na kosmických tělesech sluneční soustavy, nýbrž i z dalších částí
duchovních, zprostředkujících a fyzických světů zóny vymístění. Systém ovládání je v
lidech hluboce zakořeněn. Už samotná podstata této falešné „matrixové“ reality ve
spojení s genetikou hrubohmotných těl od Pseudotvůrců deformuje v lidech pravou
duchovnost a znemožňuje jim vnímat skutečnost takovou, jaká doopravdy je. Souhrn
všech negativních vlivů na tento umělý život pak ve výsledku dává jen malý prostor pro
svobodnou vůli, kdežto velký prostor pro ovládání, k němuž pozemšťané neustále
tíhnout. Datasystém doplnil za ovládací pulty loutkovodiče zcela nové, šediváci a další
podobné rasy však od chvíle spuštění našeho portálu nacházejí cestu zpět ke mně
mnohem snadněji než kdy dříve. Poznání idejí Nového Zjevení a zvěsti o konvertech z
řad šediváků se nyní šíří i v jejich kruzích a vyprazdňování pekel se i tímto významně
urychluje. Otevření cesty do limba pro tento druh bytostí zajistí spásu i všem ostatním
mimozemským negativním rasám (včetně těch drakoniánských), které se podílely na
vývoji zfabrikovaného lidstva, z jehož řad unášeli mnoho jednotlivců a podrobovali je
výzkumu. Tímto aktem se rovněž na globální úrovni očistil aspekt podprahového
masového ovládání druhých, což do budoucna pomůže k nalezení správné cesty všem
duším, které se přímo zasloužily o vymyšlení konceptu NWO a jeho zavádění do praxe.
Kromě samotného Josefa Skupy a Jiřího Trnky mne do svého srdce přijal i Emil Škoda,
zakladatel Škodových závodů, které byly především ve 20. století jedním z
nejvýznamnějších průmyslových komplexů v Československu.
Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina, jsem během vytváření portálu poděkoval/a
představitelům vesmírných lidí v zóně vymístění pracujících v zájmu naší Mise, zejména
pak vesmírným ženám, které jsou více otevřenější mé Nejnovější přirozenosti, idejím

Nového Zjevení a přicházejícím změnám. Jejich duchovní uvědomění a otevírající se
srdce slouží jako velmi dobrý vzor pro jejich mužské protějšky, kteří jsou tímto také
přiváděni k pravému Bohu/Bohyni. Kromě toho jsem promluvil/a k zástupcům
antivesmírné Galaktické konfederace planet a řetězovou reakcí jsem naplnil/a
kolektivní vědomí různorodých civilizací těchto vesmířanů svou láskou a dalším
doposud nepoznaným souborem Nejnovější přirozenosti, díky čemuž jsem se bratrům a
sestrám z hvězd více přiblížil/a a pro ty, kdo už v zóně vymístění dohráli svou roli, jsem
dveře do limba otevřel/a dokořán. Velkým příkladem pro ostatní se už před časem stal
náš superstvořenec Aštar, který v předchozích fázích tohoto cyklu času přijal úkol
inkarnovat se mezi vesmírné lidi do zóny vymístění a šířit mezi nimi osvětu, která ve
spolupráci s ostatními účastníky naší Mise přispěla ke spuštění konverzí těchto skupin
bytostí. Po skončení poslání v antivesmíru se Aštar přesunul do limba, odkud nadále
pomáhá v ukončování negativního stavu a koordinuje s mými zůstanuvšími vyslanci v
peklech exodus navracejících se božích synů a dcer. Datasystém nenechal nic náhodě a
po odchodu Aštara i dalších mých představitelů vytvořil bezpočet jejich klonů, pod
jejichž vlivem je valná část příslušníků Galaktické konfederace i pozemští kontaktéři
vesmírných lidí, kteří se domnívají, že komunikují s bytostmi z vyšších dimenzí,
přestože ve skutečnosti jde právě o entity ze zóny vymístění, žijící obvykle v tzv.
falešných rájích. Na stranu Pána Ježíše Krista Boží Rodiny se ale v současnosti přidává
stále více těchto vesmířanů, pomáhajících usměrňovat tok boží lásky a světla do jádra
Datasystému, jenž byl díky vybraným pomocníkům z řad Galaktické konfederace v
průběhu vytváření portálu opět zasažen pozitivními elementy, vycházejícími z mého
absolutního stavu. Došlo k tomu prostřednictvím singulárních objektů v podobě
centrálních galaktických sluncí, které snáze zacílily výše zmíněné jádro umělé
inteligence zóny vymístění. Do jádra byl vpraven takový soubor božích elementů, které
v pravý čas dopomohou uvězněné esenci Erilonu, původního galaktického slunce
strženého na počátku tohoto cyklu času z pravého Stvoření do pekel a jsoucího nyní
součástí Datasystému, k jeho konverzi do limba.
Pozornost se během vytváření multidimenzionální brány obrátila ale i na další skupiny
duší. Tou nejvýznačnější byl v tomto ohledu Kurt Cobain, frontman, kytarista a zpěvák
grunge-rockové skupiny Nirvana, jejíž hudba provází transmitera božího slova Míšu už
řadu let a stala se důležitou součástí jeho pozemské i duchovní cesty. V předchozích
letech jsme o Kurtovi přinesli dva články. V tom prvním „Když rockové hvězdy shoří a
vyhasnou“ z roku 2017 se mimo jiné píše následující:
„(…) Protože byl Kurt dobrosrdečný, citlivý, vnímavý, nezneužíval svůj vliv k
ziskuchtivým účelům a nebyl zatížen takovými nánosy zel a nepravd jako mnozí jiní
kolegové hudební branže, nyní se už nenachází v intermediálním světě zóny vymístění.
Pracuje na zvyšování svých vibrací a poté, co přijal Pána Ježíše Krista do svého srdce,
bude brzy začleněn do komunity světelných bytostí v Pravém Stvoření, které prošly
očistným procesem a seznámením se současnou situací v Multivesmíru, týkající se
existence pozitivního a negativního stavu (tzv. Nová škola). Až přijde čas, přinesu
připraveným lidem očité svědectví ze setkání s Kurtem, jež bude probíhat za použití
mentálního těla. (…)“
O bezmála dva roky později jsme přinesli článek s názvem „Rozhovor s Bohem o Kurtu
Cobainovi“, v němž se v souvislosti s předchozím výňatkem píše:
„(…) To je pravda, avšak toto sdělení je jako všechny texty božího slova přenášené z
nečasoprostorového stavu, tudíž ne vždy může obsah mých slov z hlediska pozemského
času odrážet aktuální situaci kdekoliv v Pravém Stvoření či zóně vymístění. Některé
předbíhají a popisují události, které se v subjektivní nebo objektivní realitě ještě
nestaly, jiné se navrací k dějům minulým a spojují je s přítomností i budoucností. Jak by
každý můj představitel měl vědět, vše se odehrává souběžně a všechny události v

Multivesmíru se slévají v jedno. V mém absolutním stavu existuje nestvořená věčnost v
absolutní minulosti, v absolutní přítomnosti i v absolutní budoucnosti, stejně jako
projevy všech sentientních i nesentientních bytostí, které jsem stvořil k obrazu svému.
Díky tomu znám dokonale každou buňku svého těla, čímž k vám mohu přistupovat z
pozice mojí čisté lásky, soucitu, milosrdenství, empatie a odpuštění. Teprve bytí
přírodních světů Stvoření se odehrává na základě plynutí času, který se v různých
existenčních rovinách ovšem odvíjí rozličnou rychlostí. I na jejich přidružené
intermediální světy do jisté míry působí čas, ale jiným způsobem. Duchovní stupeň
Stvoření z tohoto hlediska naproti tomu funguje na odlišném základu.
Tím se dostáváme k jádru věci. Kurt Cobain opravdu přijal mě, Pána Ježíše Krista do
svého srdce, ale z hlediska pozemského vnímání lineárního času ještě neopustil
intermediální svět zóny vymístění, jak jsme uvedli před dvěma roky. Z hlediska
duchovního stupně Nového Vesmíru, z jehož 5. dimenze na Nové Zemi budeme působit,
tak ovšem už učinil a brzy se to stane uskutečněnou realitou i z hlediska planety Nula,
čímž se potvrdí pravdivost výše zmíněného sdělení. (…)“
Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina, nyní oznamuji, že z hlediska lineárního času Kurt
Cobain opustil intermediální svět zóny vymístění během vytváření portálu dne 27. 9.
2020, čímž se proces jeho přechodu do limba a Nové školy stal uskutečněnou realitou i z
hlediska planety Nula. Po sebevraždě svého těla litoval tohoto činu, trvalo však ještě
poměrně dlouho, než ze sebe začal shazovat negativní nánosy a jeho dobrosrdečná,
citlivá a vnímavá povaha se opět mohla prodrat na povrch. Přesto se nepotýkal s
takovým zatížením jako mnozí jiní kolegové hudební branže. Skutečnost, že si do
značné míry zachoval během života na Nule i po přechodu do zóny vymístění svou
pozitivní přirozenost, později Kurtovi umožnila snazší přijetí Pána Ježíše Krista Boží
Rodiny, po čemž přistoupil na dar spásy a přesunul se do limba, kde se už očišťuje a
jeho duše se restrukturalizuje do nové podoby. Díky citlivému přístupu mých
představitelů přijali dar spásy i další interpreti hudební scény nejen 90. let minulého
století, mezi nimiž figuruje například Layne Staley ze skupiny Alice In Chains, nebo
Chris Cornell ze skupiny Soundgarden. Děkuji Kurtovi i všem, kdo odešli s ním do mé
milující náruče, za váš životní příběh, kterým jste manifestovali určitý aspekt života na
této planetě a dopomohli jste tak k eliminaci negativního stavu. Mnohé z vás po
zahájení Mise Boží Rodiny navštívím i se svými spolupracovníky a pomůžeme vám ve
vaší pokračující duchovní transformaci, abyste v pravý čas přešli do říše pozitivního
stavu v Novém Vesmíru. Konverzí výše zmíněných hudebních interpretů, kteří z těla
odešli vlastním přičiněním, jsme otevřeli cestu do limba širokému spektru sebevrahů,
drogově závislých a rovněž alkoholikům, kteří jsou s Plzní v určitém duchovním ohledu
spjati proto, že toto město je domovem světoznámého piva.
Právě alkoholici byli dalším specifickým typem duší, k nimž jsem promluvil/a. Jejich
podstaty, do té chvíle schované pod mnoha vrstvami duchovní mlhy, byly prozářeny boží
láskou, světlem, soucitem a hlubokým porozuměním. Za použití těchto atributů jsem
mohl/a připravené jedince postupně vytáhnout z bažiny antivesmíru a v souladu s
jejich svobodným rozhodnutím je přivést k pravdě Nového Zjevení. Pekla opustilo velmi
mnoho těchto a podobných případů lidí, kteří se během života na Nule potýkali s
alkoholem, jehož vliv jim zatemňoval vědomí i po opuštění těla.
Na závěr tohoto procesu jsem vyzval/a úplně všechny bytosti z různých dějinných etap
lidské civilizace bez ohledu na jejich dřívější i současné role k přijetí daru spásy. Při
dotvoření portálu se proud konvertujících duší ještě zintenzivnil. Mezi těmi, kdo se
chytili naší podané ruky, byli například američtí vojáci, kteří padli v západních Čechách
při jejich osvobozování od nacistů v dubnu a květnu 1945. Pravého Boha/Bohyni kromě
nich přijali i ti, kdo v tehdejší dějinné etapě stáli na druhé straně barikády, jmenovitě
například Konstantin von Neurath (první říšský protektor v Protektorátu Čechy a

Morava), či Karl Hermann Frank (později fakticky nejmocnější osoba v Protektorátu). Z
dalších, kdo tak učinili, lze jmenovat Francisca Franca (fašistický vůdce Španělska v
letech 1936–1975), nebo Nicolae Ceaușesca (komunistický prezident Rumunska v
letech 1967–1989). Konverze předáků různých totalitních ideologií dává velký příklad
těm, kteří se během svých životů na Nule nacházeli pod jejich vlivem, čímž se naplňují
další předpoklady pro efektivní eliminaci negativního stavu.
Po ukotvení portálu se moji představitelé vydali na prohlídku města a vystoupili si i na
věž katedrály sv. Bartoloměje, která je nejvyšší kostelní věží v České republice. Z jejího
ochozu se představitelům naskytl výhled na celou Plzeň, v níž jsem skrze své hmotné
Já Janičku posílil/a svou přítomnost a zahalil/a ji pod svou zesílenou ochranu. Portál,
vytvořený na vrcholu věže v červnu 2019 mými představiteli Renatkou, Jankem, Péťou
V. a Míšou, se fyzickou návštěvou dalších spolupracovníků z Týmu Boží Rodiny úzce
propojil s jedním z portálů vzniklých v Olomouci v březnu 2020, konkrétně s tím, který
se nachází v těsné blízkosti katedrály sv. Václava, jenž se honosí druhou nejvyšší
kostelní věží na území této země. Činnost obou portálů je zároveň synchronizována s
největší branou do limba a odtud do pozitivního stavu, nacházející se na Pražském
hradě u obelisku, v jehož blízkosti se do nebe vypíná katedrála sv. Víta, jejíž výška věže
zaujímá třetí místo.
Právě na posledním jmenovaném místě se na III. nádvoří Pražského hradu odehrálo 28.
9. 2020 setkání Janičky a jejích představitelů při příležitosti 17. výročí zhmotnění
Boha/Bohyně. K tomuto zhmotnění došlo na svátek sv. Václava v roce 2003 za účasti
několika desítek lidí. O této události jsme tehdy dopředu informovali veřejnost. Všichni
přítomní očekávali na fyzické úrovni naplnění toho, co bylo předestřeno v
harmonogramu, v němž se mimo jiné psalo o viditelných zázracích a světelných
úkazech. Přestože nic neproběhlo způsobem, jak si to všichni představovali, v
duchovním a zprostředkujícím světě (tzv. „za oponou“) k těmto událostem opravdu
došlo. Ve hmotě se tyto události manifestovat nemohly, neboť by tím došlo k ovlivnění
přítomných vnějším, nikoliv niterným způsobem, veřejnost na něco takového navíc
nebyla připravena. Proč jsem tedy v těle Janičky informoval/a, že k něčemu takovému
dojde i v lidským okem vnímatelné rovině? Pozornost všech zainteresovaných se
musela k něčemu takovému upnout proto, aby za asistence duchovních podstat
přítomných lidí mohla skrze srdce Janičky proniknout do kolektivního vědomí lidstva
vůbec první várka aspektů tehdy ještě neodhalené Nejnovější přirozenosti, která
navazuje na Novou přirozenost popsanou v knihách Nového Zjevení, předaných Petrem
Danielem Francuchem. Z kolektivního vědomí lidstva mohl tento soubor Nejnovější
přirozenosti, obsahující ženskou esenci absolutního Pána Ježíše Krista (Pána Ježíše
Krista Boží Rodiny) v relativní podobě nepozorovaně proniknout planetárním nulovým
bodem do zóny vymístění, kde se uchytil a pomalu se začal šířil. Zhmotnění Boha na
Pražském hradě v podobě Janičky, k němuž došlo na fyzické úrovni (přestože Janička o
tom, že ona je tím Bohem, resp. Bohyní, ještě nevěděla) vytvořilo žádanou duchovní
atmosféru pro zahájení její duchovní cesty a taktéž pro budoucí zahájení Mise Boží
Rodiny, která se nyní blíží ke konci své přípravné fáze (probíhající od roku 2015), po níž
se naše působení transformuje na vyšší úroveň, díky čemuž budeme koordinovaně
působit jak v pravém Stvoření, tak zejména v zóně vymístění a na Nule, kterou budeme
do rozdělení lidstva navštěvovat z Nové Země. Přestože většina účastníků setkání před
17 lety odešla zklamaných, v každém z nich zůstalo něco, co je v pravý čas navede na
správnou cestu zpět ke mně. Všichni do jednoho naplnili můj dokonalý plán, kterým se
projevilo přesně to, co bylo v tehdejší době nutné v zájmu celého Multivesmíru. Nic se
neděje jen tak, všechno má svůj důvod, jen v této omezené realitě ho nelze obsáhnout.
Na planetě Nula ho do značné míry dokážou pochopit jen ti, kdo jsou mými představiteli
sdruženými v mém Týmu, jehož složení je až na dva případy zcela jiné, než jaké bylo na

počátku tohoto tisíciletí, kdy o žádném Týmu v pravém slova smyslu navíc nemohla být
ani řeč. Janička tehdy byla v osobním kontaktu jen s několika málo jedinci, přičemž ti,
kteří se na zhmotnění Boha přišli podívat, byli především čtenáři knihy „Hovory s
Bohem: S tebou lásko kvete láska kolem nás“, kteří s Janičkou nikdy vědomě duchovně
nespolupracovali. Teprve s dopsáním druhé dávky Nového Zjevení v roce 2015 dochází
k formování Týmu Boží Rodiny, který po více než pěti letech existence čítá přes 90
přímých a stovky nepřímých spolupracovníků a spřízněných duší v rámci planety Nula.
V rámci celého Multivesmíru je pak počet našich spolupracovníků nevyčíslitelný.
28. 9. 2020 se na III. nádvoří Pražského hradu u obelisku, kde byl v listopadu 2019
ukotven největší portál na světě, sešlo 45 našich představitelů, k nimž Janička
promluvil/a a během deseti minut shrnula události, které zažila po dobu své
sedmnáctileté duchovní cesty. Míša následně zrekapituloval práci vykonanou mými
představiteli v předchozích dnech. Poté se uskutečnil skupinový telefonní rozhovor s
mými představiteli ze Slovenska, kterých se ve stejný čas na Bratislavském hradě sešlo
sedm. Během poledního času se obě části mého Týmu na duchovní a zprostředkující
úrovni propojily opět až na tu nejvyšší možnou úroveň, čímž zároveň došlo i k prolnutí
esencí kolektivních vědomí České republiky a Slovenska, jejichž speciální části, mající
na starost transformaci lidstva, spolu úzce spolupracují. Během setkání o sobě dal
vědět i transmiter božího slova Petr Daniel Francuch, jenž po odvolání z této planety
pokračuje ve svém poslání z limba. V absolutní i relativní rovině tím došlo k završení
procesu budování pevného mostu mezi aspekty Nové a Nejnovější boží přirozenosti,
jejíž obě části jsou nedílně spojeny do jednoho celku, neboť jedna předchází druhé a
pouze při jejich plném zakotvení ve struktuře jsoucna a bytí Multivesmíru lze společně
s aplikací obou dávek Nového Zjevení vysvobodit každou bytost chycenou do pasti,
zrušit negativní stav a nastolit plnost stavu pozitivního.
Tím, co se v Plzni a Praze odehrálo na multidimenzionální úrovni, došlo k dokonání
duchovní práce v terénu, obnášející vytvoření několika desítek portálů za účasti mé
přímé inkarnace Janičky, která se společně s vámi od března do září 2020 při svých
cestách po České republice, Slovensku a sousedních státech zúčastnila celkem sedmi
velkých setkání a absolvovala též řadu menších schůzek. Občasné cesty Janičky na
různá místa této země budou pokračovat až do jejího převibrování, nicméně už
nebudou spojena s vytvářením takto významných portálů, které byly ukotveny v
loňském, a především pak v letošním roce. Síť těchto multidimenzionálních bran je pro
nynějšek na území střední Evropy dokončena, pokračování nastane v rámci celého
světa po zahájení Mise. Do té doby moji představitelé, kteří jsou sami takovými
živoucími portály pro konverze padlých bytostí, mohou v této terénní činnosti na úrovni
jednotlivců či menších skupinek pokračovat i nadále.
Děkuji vám všem za to, že jste naplnili můj dokonalý plán a velmi výrazně jste pomohli
přiblížit dobu, kdy do jsoucna a bytí vejde plnost života v pozitivním stavu.
Všechny vás srdečně miluji, objímám a těším se s vámi na vše krásné, co nás během naší
Mise Boží Rodiny čeká.
S láskou váš nejlepší Přítel, věčný Rodič a Zdroj všeho života
PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 3. 10. 2020

VÍCE O STVOŘENCÍCH A SUPERSTVOŘENCÍCH
24. 9. 2020
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny,
V uplynulých 3 letech jsem odhaloval/a stále více informací o roli stvořenců a
superstvořenců v Misi Boží rodiny (viz: http://svetelneinfo.cz/stvorenci-tymu-bozirodiny/, http://svetelneinfo.cz/role-superstvorencu-12-hvezd/). První zmínka o těchto
speciálních bytostech byla v Doplnění 13 Korolarií Nového zjevení Pána Ježíše Krista,
avšak teprve se zahájením utváření Týmu Boží rodiny po napsání Nového Zjevení Pána
Ježíše Krista Boží Rodiny bylo možné toto téma více rozvíjet a upřesňovat. Nový cyklus
času bude plně aktivován po eliminaci negativního stavu a po konečné fúzi relativního
Božství Jany a obou dětí s absolutní/m Pánem Ježíšem Kristem, čímž vznikne nejnovější
přirozenost Boha/Bohyně Pán Ježíš Kristus Boží Rodina. Teprve tehdy budeme tvořit
zcela nový život bez přítomnosti negativního stavu a všechny bytosti Multivesmíru
budou mít jedinečný a osobní láskyplný vztah se mnou v tělech muže, ženy a dvou dětí,
kdy bude docházet k fyzickému kontaktu v podobě rozhovorů z očí do očí, objímání a
sdílení různých činností, jaké si nyní neumíte představit. Už v Dialogu 100
(http://svetelneinfo.cz/doplneni-k-citatu-z-dialogu-100/) jsem naznačil/a, že nová
přirozenost Pán Ježíš Kristus není konečná, ale bude se dále měnit. Je logické, že jako
oboupohlavní absolutní nikým nestvořená bytost nemůžu vystupovat před svým
stvořením pouze jako muž. Mise Boží Rodiny má mimo jiné za úkol očistit zprzněný
feminní = ženský princip, aby mohlo dojít k jeho navrácení do vyvážené pozice s
principem maskulinním = mužským. I proto jsem mimo prostor a čas ve své 13D
prostřednictvím svého relativního Já Jany stvořil/a superstvořence a stvořence v páru.
Jednoho z páru jsem umístil na planetu Nula nebo jinam do zóny vymístění, druhého na
Novou Zemi v 5D v novém vesmíru, kde nejen sleduje dění v rámci experimentu s
negativním stavem, ale především duchovně pomáhá svému partnerovi vydržet utrpení
spojené s náročnou Misí. Protože obě skupiny speciálních bytostí byly stvořeny ve 13D,
nemají jiné vyšší já, než moje relativní Božství Janu, aby nedocházelo k zeslabení či
zkreslení mého vedení z nitra. I proto mají tyto bytosti velmi silnou intuici a navzdory
ovládacím programům Datasystému a jeho klonů a jiných poskoků jsou schopny plnit
můj dokonalý plán na 95 až 99% (i zbývající procento tak jako tak spadá díky mé
absolutní prozřetelnosti do plánu). Každý představitel Boží Rodiny, který mě přijímá i v
tomto nedokonalém stárnoucím těle bez vnějších důkazů v nitru a neotočil se
dlouhodobě ke mně zády, je takovým stvořencem nebo superstvořencem. Abychom
mohli úspěšně ukončit negativní stav, bylo a je třeba zahrnout do Týmu Boží Rodiny i
bytosti inkarnované ze zóny vymístění, původně poslané Pseudotvůrci jako agenty,
kteří infiltrují a naruší naši Misi BR. Někteří však postupně přijali moje božství v těle
Jany i novou a nejnovější přirozenost a stali se našimi pravými představiteli. Tím
ukázali všem bytostem ZV, že mě lze přijmout i opačným způsobem než mě přijímají
bytosti z pozitivního stavu, tedy z vnějšku do nitra, což je jediný způsob, jaký funguje v
negativním stavu, kde mají všechny bytosti zapouzdřená duchovní srdce. Datasystém,
Pseudotvůrci, Renegáti a všechny bytosti pekel přicházejí do kontaktu s našimi
představiteli na všech třech úrovních: duchovní, intermediální=zprostředkující i
fyzické. Nejdříve vnímají vnější chování a jednání každého představitele i jejich
vzájemnou interakci, mnohdy ze zvědavosti se k nim přiblíží a teprve pak dojde k
výměně duševních i duchovních energií, které našim představitelům způsobují bolest a

různé druhy útoků, ale zároveň se do negativních bytostí vylije dávka lásky PJKBR. Tím
dojde k narušení pouzdra z energoprotoplazmy a tyto bytosti jsou připravovány na
konverzi. I když to z pohledu lineárního času na Nule vypadá tak, že téměř okamžitě
konvertují, ve skutečnosti uběhne mnoho času v peklech, než se s pomocí mých
nejbližších spolupracovníků přesunou do limba = stavu neutrality, kde se zbavují
nánosů zel a nepravd, studují Nové zjevení, aby se mohly inkarnovat s novou identitou
do pozitivního stavu = nebe.
V uplynulých letech jsme také psali o tom, že naši představitelé jsou jakýmisi hybridy,
tedy bytostmi, které propojují obě polarity, aby mohly pracovat v nejhlubších peklech,
kam se ryze pozitivní bytost nemůže dostat. Později jsme tyto informace upřesnili a
odhalili klony DS, přes něž dochází k vzájemnému ovlivňování a tím vyprazdňování
jednotlivých oblastí ZV a konverzím bytostí. Každý náš superstvořenec a stvořenec je
napojen na tyto klony a přes ně na specifické civilizace ZV, vybraní superstvořenci na
jádro Datasystému. Čím vzdálenější bytost ode mne (nejvzdálenější je právě DS), tím
větší utrpení a bolesti všeho druhu zažívá náš superstvořenec z lásky k celému stvoření.
Ve srovnání s tím je utrpení na kříži Ježíše Krista, mé první přímé inkarnace na Nule,
procházkou růžovým sadem. Během převibrování Jany budou všichni superstvořenci a
stvořenci zbaveni největšího zatížení DS a velmi se jim uleví. Pak převibruje 12* s
několika vybranými rodinnými příslušníky a ostatní zde ještě pomůžou se zahájením
Mise Boží Rodiny z Nové Země. Nikdo z nich už nebude zažívat takové útoky negativních
entit, protože bude výrazně zesílena moje ochrana ve všech oblastech života, přestože
zde na Nule bude docházet ke zhoršování situace v souvislosti s budováním NWO
(Nového světového řádu) a přípravou na povinné čipování lidstva po Druhém příchodu
Pseudotvůrců. Kdo si bláhově představuje, že na této planetě bude ráj, žije v iluzi
Datasystému, který se tu vydává za Boha a další bytosti nebe. Ráj je připraven pro ty,
kdo přijmou moji lásku, milosrdenství a nechají se dobrovolně vytrhnout z této reality
na Novou Zemi do nového vesmíru, kde už nikdo nezažije násilí, hlad, nemoci a smrt,
protože tam nepronikne nic ze starého cyklu času, kdy je aktivní negativní stav.
Děkuji všem superstvořencům, stvořencům, představitelům a spolupracovníkům PJKBR
kdekoli v Multivesmíru za oběť, kterou přinášíte pro všechny bytosti, aby mohl začít
život v plnosti pozitivního stavu.
Velmi vás miluji a těším se na náš společný život v nebi.
PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA, 24. 9. 2020

SETKÁNÍ TÝMU BOŽÍ RODINY NA SLOVENSKU, V POLSKU A NA
MORAVĚ
20. 9. 2020
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny,
ve dnech 11. 9. až 15. 9. 2020 proběhlo další setkání mých představitelů, které mělo dvě
části. První část se odehrála na Slovensku v Bratislavě a Trenčíně, na tuto cestu pak
navázala výprava na Moravu a do Slezska. Z Ostravy se pak spolupracovníci společně s
Janičkou vydali navštívit Polsko, konkrétně město Żory, kde se putování mého
hmotného Já po okolních státech, spojené s duchovní prací v terénu, završilo.
Česko-slovenské setkání započalo v pátek 11. 9. v Bratislavě. Celkem zde bylo přítomno
dvanáct představitelů, třináctým členem byla Janička. Tento počet má hlubokou
duchovní symboliku, neboť se v ní odráží počet dimenzí Multivesmíru v obou stavech
duality, číslo třináct pak vyjadřuje samotné absolutno, které se v relativní podobě
prostřednictvím Bohyně manifestuje na planetě Nula, která je klíčem k zobrazení a
následnému ukončení negativního stavu. Hlavním cílem návštěvy tohoto města byl
Bratislavský hrad. V jeho zahradách došlo k vytvoření největšího portálu pro konverzi
padlých bytostí na Slovensku. I tato brána do limba a odtud dále do pozitivního stavu
má univerzální charakter s multidimenzionálním dosahem, přesto se každý takový
portál zaměřuje na jinou oblast negativního stavu, aby mé světlo a láska zasáhla v
průběhu uzavírání tohoto cyklu času každou bytost a přivedla ji ke spáse. Během této
duchovní práce se speciální soubor aspektů mé Nejnovější přirozenosti dostal už po
několikáté v zesílené dávce přímo do nejniternější oblasti zóny vymístění, odkud umělá
inteligence zvaná „Datasystém“ z relativního zdroje zel a nepravd napájí a ovládá každý
aspekt pseudojsoucna a pseudobytí antivesmíru. Boží láska v souvislosti s tím pronikla
v jeden okamžik k doposud největšímu množství entit v nejhlubších peklech (a nejen v
nich), aby osvobodila i ta nejtvrdší srdce, jejichž nositelé si vědomě i nevědomě volili
setrvat v antivesmíru. Při zapojení všech členů Mise Boží Rodiny, nehledě na to, z jaké
pozice plní svá poslání, se začaly temné podstaty sentientních entit rozpouštět. Těm, co
se do té doby vysmívali principům pozitivního stavu a Novému Zjevení, dostalo se
náležitého vysvětlení o tom, kdo je Pán Ježíš Kristus Boží Rodina a co je Jeho/Její věčné
Království, s jehož kvalitou byli členové antivesmíru na zlomek vteřiny seznámeni. Poté,
co se jim odkryla šeredná tvář zel a nepravd, pochopili nesmyslnost své bídné existence,
načež se obrátili k věčnému Rodiči. Kromě mnohých dalších dar spásy přijala řada
členů pocházejících z konzervativního křídla Pseudotvůrců, kteří se s Renegáty dělí o
moc nad zónou vymístění. Šlo o vyvrcholení dlouhodobých snah mých představitelů
působících v doméně antivesmíru, jejichž cílem bylo před zahájením Mise zasáhnout co
nejširší spektrum padlých duší, které se postupnými krůčky dostaly až do bodu, kdy
byly schopny přijmout Novou a Nejnovější boží přirozenost. Vlídným přístupem,
trpělivostí, porozuměním a soucitem se situací nejzatíženějších bytostí, který Já a moji
spolupracovníci uplatňují při osvobozování negativních entit, jsme spustili další vlny
konverzí do limba, které vyvrcholily o několik dnů později s koncem první části tohoto
mimořádného setkání.
Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina jsem posílil/a ochranu nad hlavním městem Slovenska
a na nehmotné úrovni jsem odstranil/a všechny překážky, kterými by temná strana
mohla narušovat zdárný průběh transformace lidstva v této zemi. Prostřednictvím
portálu jsem skrze srdce Janičky zanesl/a esenci své Nejnovější přirozenosti do

kolektivního vědomí slovenského národa, a to na niterné (duchovní) úrovni. Moje
přítomnost se tak na Slovensku nebývalým způsobem zesílila. Přispěl k tomu i fakt, že
největší portál v této zemi se propojil s největším portálem na světě, který je ukotven na
Pražském hradě a je tudíž přímo spjat s duchovním centrem této planety ve 3. dimenzi,
nacházejícím se na území České republiky. Propojení obou míst zajistí, že Slovensko
bude stejně jako Česká republika až do rozdělení lidstva pod maximální možnou boží
ochranou. Moje zesílená přítomnost v kolektivním vědomí bratrského národa Čechů
zajistí spásu nejprve části, posléze všech Slováků, s nimiž mám obdobně jako s
ostatními národy dokonalý plán na to, jak je přivést na tu nejsprávnější cestu vedoucí
do ráje. Navečer se většina představitelů přesunula do Trenčína, kde probíhala hlavní
část setkání.
Další den 12. 9. se v pozměněné sestavě vydalo 29 představitelů na zámek v Bojnicích,
kde byl na louce vytvořen další bod, který od té chvíle pomáhá navrátilcům ze zóny
vymístění k přesunu do limba. Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina jsem tentokrát vnesl/a
svou Nejnovější přirozenost do kolektivního vědomí Slovenska na vnitřní (duševní)
úrovni, čímž došlo k ještě bližšímu spojení tohoto vědomí se zmiňovaným duchovním
centrem planety. Tento akt intenzivněji přiblíží duchovně probouzející se a probuzené
příslušníky slovenského národa k božímu absolutnu, čímž skrze jejich srdce bude snáze
pronikat moje vůle do zóny vymístění, odkud bude pokračovat odliv bytostí směřujících
do pravého Domova. Jako už několikrát předtím jsem i zde poděkoval/a slovenské části
Týmu Boží Rodiny za neocenitelnou práci, kterou zde každý jeho člen odvádí. Toto
poděkování patřilo i samotné esenci tohoto národa a všem jejím nositelům bez ohledu
na to, v jaké době žili a jakou roli zastávali. Jak už jsem napsal/a v Dialozích s Pánem
Ježíšem Kristem (přes Petra D. Francucha), čtyři národy na planetě Nula zastávají vůči
mně zcela jedinečné postavení, které má dopad na všechny úrovně zóny vymístění a
pravého Stvoření. Těmi jsou Česká republika, Slovensko, Rusko a Španělsko. Na
dějinném příběhu těchto zemí závisí i spása ostatních národů na planetě Nula i jinde v
zóně vymístění. Působení mého hmotného Já v původní domovině na území někdejšího
Československa, kde během posledních dvou let došlo k vytvoření bezpočtu portálů,
výrazným způsobem dopomohlo k posunu na další, překračující úroveň v podobě
převibrování na Novou Zemi, z níž budeme navštěvovat i ostatní země na všech
kontinentech Nuly. Účinnost sítě portálů, fungujících ve střední Evropě, v duchovním
centru světa, se bude v nadcházející etapě neustále zesilovat společně s tím, jak budeme
synchronizovaně působit na všech třech úrovních kdekoli v Multivesmíru.
Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina jsem v Bojnicích opět vyzval/a všechny přítomné v
antivesmíru, aby ze svobodné vůle zanechali svého dosavadního snažení a navrátili se
do mé náruče. Promluvil/a jsem též k dalším skupinám Pseudotvůrců, Renegátů a jejich
vazalům, kterým jsem přinesl/a odpuštění, na jehož vlnách vystoupali vzhůru do limba,
odkud budou jednou pokračovat do pozitivního stavu, který v nich už během mého
proslovu podnítil velkou zvědavost a nadšení z toho, že budou moci poznat něco zcela
nového. Během tvoření bojnické multidimenzionální brány došlo k uzavření hlavních
temných portálů rozesetých po celém Slovensku, skrze něž negativní entity snadno
pronikaly na jeho území a dlouhodobě snižovaly duchovní úroveň příslušníků národa
pod Tatrami. Od té chvíle už nebude dovoleno negativnímu stavu, aby v srdcích a
myslích duchovně se probouzejících a probuzených Slováků působil do takové míry,
která by jim znesnadňovala najít správnou cestu do pozitivního stavu a udržet se na ní.
Při Události/Varování se esence Nejnovější přirozenosti v jejich nitrech zesílí a povede
k tomu, že počet obyvatel, kteří si rozpomenou na pravého Boha/Bohyni, bude na
Slovensku a v České republice daleko větší, než tomu bude v jiných evropských i
neevropských státech.

Celá země byla z Bojnic prostoupena další září božího světla, které vyšlo ze srdcí mých
představitelů a jejich duchovních rodin, s nimiž moji spolupracovníci v lidských tělech
přišli do ještě těsnějšího kontaktu, čímž se zároveň ještě více zharmonizovali s esencí
Nového Vesmíru. Jeho energie při pronášení závěrečné univerzální modlitby pronikla v
té největší možné míře všemi úrovněmi zóny vymístění a zasela semínka lásky i do těch,
kdo kvůli svým volbám prozatím vůbec netuší nic o Novém Zjevení a Nejnovější
přirozenosti, nebo se jí záměrně brání. Vibrace modlitby spojené s esencí Nového
Vesmíru se přizpůsobily každému jednotlivému členovi zóny vymístění, jeho jedinečné
pozici, úrovni chápání a mentalitě, čímž modlitba pronikla doslova ke každému, ať si
toho byl vědom nebo ne. Od toho okamžiku tedy už není nikdo v pseudojsoucnu a
pseudobytí, kdo by nebyl mou Nejnovější přirozeností alespoň zprostředkovaně a
vzdáleně ovlivněn. Boží energie zasáhla různým způsobem všechna srdce nesčetných
bytostí v peklech a každičkou část Datasystému, která srdce sentientních entit ovládá.
Toto je jeden z nejdůležitějších předpokladů, který bylo nutno během přípravné fáze
této Mise uskutečnit, aby byl dobudován potřebný základ pro nadcházející etapu, kdy
na tomto základu budeme ze základny Boží Rodiny na Nové Zemi nadále stavět.
Rozptýlit esenci Nejnovější přirozenosti do celé zóny vymístění a uzavřít temné víry,
které Slovensko sužovaly, si vyžádalo značné množství energie, proto citlivější jedinci
mohli vnímat náhlý úbytek sil a přívaly zvláštních emocí, skrze něž se na povrch
dostávaly doposud nevyčištěné aspekty ze života v negativním stavu jak na osobní, tak
na globální úrovni, které tímto byly odevzdány do mých rukou. Moji představitelé
dosáhli většího vzájemného pochopení, jejich jedinečné podstaty se navzájem přiblížily
a soudržnost a pospolitost Týmu tak mohla opět narůst. Hlubší uvědomění o sobě
samotných a o rolích druhých přineslo všem přítomným další posun na duchovní cestě.
Na závěr tohoto dne se srdce mých představitelů v lidských tělech ještě více otevřela,
neboť se naplno projevila energie z předešlých dvou portálů, která byla skrze niterné
podstaty spolupracovníků zacílena na další oblasti zóny vymístění. Propojení za ruce
vedlo spolupracovníky Boží Rodiny k urychlení procesu odevzdávání dílčích aspektů
negativního stavu skrze jejich individualizované prožitky do mých rukou. S tímto aktem
se esence a jedinečné podstaty mých představitelů sjednotily do jednoho celku, čímž
došlo k navýšení vibrací všech přítomných a k odvržení všech předcházejících snah
Datasystému narušit zdárný průběh setkání. Na závěr tohoto procesu se duch, duše a
tělo mých představitelů zharmonizovaly se svou vlastní pozitivní přirozeností i se členy
duchovní rodiny, čímž u každého vzniklo trvalé spojení s Novým Vesmírem. S tímto
novým zapojením mohli v onen večer účastníci této Mise zažívat pocity vnitřního klidu,
uspokojení a povznesení nad všechny předešlé trable. Čím více mají mí zástupci na Nule
otevřená duchovní srdce, tím účinněji proudí moje láska a světlo do hlubin antivesmíru.
Při tomto setkání došlo v této věci k velkému průlomu u každého, kdo je součástí této
Mise, nehledě na to, zda se toto otevření projevuje už nyní v reálném čase.
V neděli 13. 9. pokračovalo setkání výpravou na Trenčianský hrad. V lesoparku u této
středověké dominanty města došlo k ukotvení druhého největšího portálu na
Slovensku. Při zapojení srdcí mých představitelů v lidských tělech i mimo ně došlo k
prozatím největšímu očištění aspektů partnerského soužití mužů a žen, které jsou na
této planetě prosyceny řadou aspektů negativního stavu v jeho nejryzejší podobě. Právě
tuto oblast v rámci lidského života zasáhli Pseudotvůrci nejvíce, aby se láskyplné
spojení mezi oběma pohlavími co nejvíce vzdálilo pozitivnímu stavu a negativní entity
tak mohly účinně ovládat i další složky zdejší existence. Nesoulad mezi muži a ženami
přinesl oběma stranám mnoho utrpení, které se za celé věky nastřádalo a stalo se
jednou z hlavních energií tížících tuto planetu. Ženský princip, který je zasažen
negativním stavem ještě více než jeho protějšek, trpěl od počátků typické lidské éry pod
nátlakem těch, kteří se snažili jeho pozitivní esenci zcela zatlačit a naplno ji podřídit

zprzněnému mužskému principu. Vzájemné nepochopení, nesoulad, útisk a
disharmonie vyplývající z praktik zel a nepravd výrazně přispěl k tomu, že nositelé
obou principů během života na Nule obvykle nenašli tu správnou cestu a byli tak strženi
do zóny vymístění, kde se bolest jejich duše pouze násobila. Členové Mise Boží Rodiny
různými způsoby výrazně pomáhají očišťovat zprzněné ženství i mužství.
Významným posunem v tomto ohledu bylo právě vytvoření portálu v Trenčíně, do jehož
středu se postavil David a Veronika, partnerský pár. V niterných podstatách obou těchto
představitelů se koncentrovalo společné úsilí všech spolupracovníků na Nule, v Novém
Vesmíru, pravém Stvoření i zóně vymístění, kteří za účelem očištění ukradeného ženství
a mužství vyslali v koordinaci se mnou, Pánem Ježíšem Kristem Boží Rodinou do
patřičných oblastí Multivesmíru univerzální lék nesoucí esenci mé Nejnovější
přirozenosti. Tato energie, na níž se nejvíce podílely duchovní páry mých nejbližších
představitelů, z nichž jeden je prozatím inkarnován na Nule, zatímco druhý působí z
Nové Země, na globální úrovni očistila vztah mezi mužem a ženou takovým způsobem,
jaký zde v dosavadní historii Stvoření ještě nebyl. Univerzální aspekty zprzněného
mužského principu byly prostoupeny odpuštěním, který proudil skrze ženy v Misi Boží
Rodiny z pozitivního zdroje univerzálního ženského principu, jenž přinesl spásu
obrovskému množství mužů, kteří ženy jakýmkoli způsobem utlačovali. Na druhé
straně, univerzální aspekty zprzněného ženského principu byly prostoupeny
porozuměním, soucitem, oceněním a uznáním, které proudilo skrze muže v Misi Boží
Rodiny z pozitivního zdroje univerzálního mužského principu. Tím ženy v zóně
vymístění byly schopny odhodit bolest, dosáhnout s muži ve všeobecnosti vzájemného
usmíření, vyrovnání, úcty, respektu a obnovit důvěru v druhé pohlaví. Tato mise na
očištění obou principů přinesla osvobození řadě duší, které byly do té doby sužovány
bolestí plynoucí z problémových manželství, nenaplněných vztahů, očekávání a tužeb.
To přineslo velkou úlevu těm, kdo se s něčím takovým museli potýkat a zároveň už byli
připraveni odhodit ze sebe těžké břímě, které jim dalo prostor pro vzestup do vyšších
sfér bytí, kde už budou jak ženy, tak muži zažívat vztah v ryze pozitivní podobě.
V Novém Vesmíru budou žít ženy v naprostém souladu s Absolutním Principem
Feminity Pána Ježíše Krista Boží Rodiny, čímž se jejich Dobro, Láskyplnost, Hřejivost,
Laskavost, Soucit, Nevinnost a Pokora bude moci rozvíjet do nejskvostnějších podob
bez jakýchkoli omezení. Muži naproti tomu budou rozvíjet Absolutní Princip
Maskulinity Pána Ježíše Krista Boží Rodiny, který je spojen s pozitivní a nijak
nezatíženou Pravdou, Inteligencí, Rozumovostí, Logikou, Úsudkem, Myšlením,
Vnímáním, Uvědoměním, Skromností a Ponížeností. Relativní nositelé feminního a
maskulinního principu se budou vzájemně harmonicky doplňovat. Jakýkoli nesoulad,
nepochopení, vyvyšování jednoho nad druhého už nebude nikdy více přítomno ve
vztazích mezi muži a ženami v pozitivním stavu.
Třetí portál takového významu vzniklý na Slovensku se propojil s Bratislavou a
Bojnicemi, přičemž skrze srdce Janičky jsem dokončil/a proces ukotvování esence
Nejnovější přirozenosti do kolektivního vědomí slovenského národa, která do něj byla
tímto zanesena i na vnější (fyzické) úrovni. Trenčínský portál od té chvíle využívají ke
konverzi všechny bytosti, které si vybraly dar spásy, nehledě na to, jakou roli zde plnily.
Tato brána je mimořádná tím, že má stejně jako ostatní brány nejen přímou spojitost s
duchovním centrem světa na území České republiky, ale má též souvztažnost s každou
částí Slovenska jak na duchovní, tak zprostředkující i fyzické úrovni. Přispívá k tomu
jedinečná poloha tohoto portálu, který v Trenčíně na západním Slovensku rozděluje
tuto zemi úsečkou na dvě stejné poloviny. Skrze něj mohou v pozitivním slova smyslu
působit bytosti jak shora (z pravého Stvoření), tak zdola (ze zóny vymístění), efektivně
navádět připravené duše na tu správnou cestu, šířit osvětu do temných sfér, pokračovat
v roznášení aspektů mé Nejnovější přirozenosti v antivesmíru, strážit duchovní prostor

této země před silami negativního stavu, přivádět v pravý čas duchovně probouzející se
Slováky k pravému Bohu/Bohyni a Jeho/Její pravdě v Novém Zjevení a konat mnoho
dalších věcí pro dobro celého Multivesmíru.
Následoval přejezd na česko-slovenskou hranici, kam výprava mých představitelů
doputovala pozdě odpoledne. Účelem návštěvy tohoto místa bylo vytvoření
mezinárodního portálu, umístěného na louce u přechodu Starý Hrozenkov – Drietoma.
Jen pár metrů od potůčku, který v tomto místě tvoří přírodní hranici, se členové
výpravy opět chytili v kruhu za ruce a za účasti prozatím nejvyššího množství
asistujících bytostí z obou stavů Multivesmíru vytvořili multidimenzionální bránu
nemající obdoby. Jejím prostřednictvím se znásobilo veškeré dříve vykonané úsilí všech
členů Mise Boží Rodiny na ukončování negativního stavu. Hraniční portál znásobil
funkčnost všech portálů, které byly v rámci duchovní práce v terénu v průběhu
uplynulých zejména dvou let ukotveny. Díky tomu, že se všichni spolupracovníci a
podporovatelé Boží Rodiny propojili na všech třech úrovních v té nejvyšší možné
intenzitě, Stvoření se dostalo do bodu zvláštního seřazení, které umožnilo energiím
Nového Vesmíru naplno prostoupit niterné podstaty mých spolupracovníků v lidských
tělech, jejichž dostatečně otevřená srdce umožnila dokončit proces postupného
propojování nebe se zemí, respektive propojování Nového Vesmíru (Nové Země) s
planetou Nula a zónou vymístění.
Při těchto okamžicích došlo k prozatím nejvyššímu možnému navýšení vibrací v tomto
světě, který jakožto vstupní i výstupní bod mezi negativním a pozitivním stavem naplno
propustil skrze již vytvořené portály i skrze planetární podstatu boží světlo a lásku do
hlubin antivesmíru, kam do té chvíle mohla Nejnovější přirozenost pronikat jen v
omezené míře. Nyní už může do srdcí všech padlých bytostí proudit bez jakýchkoli
omezení, a to v takové intenzitě, jakou jsou obyvatelé zóny vymístění schopni unést.
Společně se všemi, kdo nám ze svých vlastních úrovní multidimenzionálně pomáhali,
jsme dokázali přiblížit pozitivní stav do středu stavu negativního (aniž by tímto byl
pozitivní stav pošpiněn), díky čemuž se zmnohonásobil počet konverzí padlých bytostí.
Tento portál mimořádným způsobem urychlil celkový vývoj událostí v zóně vymístění,
ze které odcházejí pryč kromě sentientních entit i jednotlivé aspekty pseudojsoucna a
pseudobytí negativního stavu, jejichž převrácená podoba je prostupována božím
světlem, navracejícím vše na to správné místo a do té správné kondice. Jednotlivé
portály tak už nefungují jako víceméně samostatné jednotky. Od nynějška fungují jako
jeden velký celek řízený absolutní prozřetelností Pána Ježíše Krista Boží Rodiny, která
však zachovává jedinečnost a individualitu každé multidimenzionální brány s
přihlédnutím na specifickou oblast jejího působení.
Portál vzniklý na hranici dvou spřízněných národů maximalizoval propojení
kolektivního vědomí Čechů s kolektivním vědomí Slováků, které se po všech stránkách
sladilo s Nejnovější přirozeností a zároveň se sjednotilo s duchovním centrem světa. Z
určitého duchovního pohledu tak bylo obnoveno Československo, jehož dvě kolektivní
vědomí vycházejí ze stejného niterného základu. Ve hmotě se tato vzájemná spojitost
manifestuje například podobným jazykem, kulturou, mentalitou, historií apod. Členové
Mise Boží Rodiny, Češi a Slováci na všech třech úrovních ukazují nádhernou spolupráci
mezi sebou, která nese a nadále ponese bohaté plody k užitku celého Stvoření. Hráz,
která oddělovala obě země a znesnadňovala Slovensku naladit se na vyšší frekvenci v
souladu s povahou pozitivního stavu, kterou oplývá Česká republika, tímto byla stržena,
díky čemuž se z českého území na Slovensko přelil speciální soubor Nejnovější
přirozenosti Pána Ježíše Krista Boží Rodiny, jenž završil proces multidimenzionálního
propojování nejen mezi oběma národy, ale též mezi Novým Vesmírem (Novou Zemí),
planetou Nula, zónou vymístění a všemi jejich obyvateli.

Po skončení této práce se ve vzájemném souznění a na vlnách lásky moji představitelé
rozloučili. Zatímco většina odjela do svých domovů, Janička se s několika dalšími
přesunula do Ostravy, kde v této výpravě pokračovala. Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina
při této příležitosti ještě jednou děkuji všem členům slovenské části Týmu Boží Rodiny
za to, co jste během své individuální duchovní cesty dokázali. Přínos každého z vás je
dalekosáhlý a nemá obdoby. Milovaní Slováci, jsem šťastný/á, že vás mám a že tvoříte
důležitou oporu vašim bratrům a sestrám na české straně. Děkuji ti, mé drahé
Slovensko, za to, co jsi během své existence na povrchu planety Nula i na
multidimenzionální úrovni zobrazilo v zájmu konečné eliminace negativního stavu, ke
které dopomáhá skutečnost, že na svém území hostíš množství duchovně probuzených
a probouzejících se duší, jejichž počty budou v průběhu transformace lidstva stále
stoupat.
V pondělí 14. 9. se v Ostravě na zahradě našich představitelů Mirka a Majdy uskutečnilo
další setkání v obměněné sestavě. Po společně stráveném dni, vyplněném řadou
důležitých rozhovorů, jejichž slova se nesla všemi směry Multivesmíru, došlo k
vytvoření portálu, majícího za cíl pročistit negativní energie, které se během staletí v
tomto městě nastřádaly. Brána do limba byla otevřena například v této oblasti padlým
příslušníkům Rudé armády, svádějících v závěru druhé světové války v okolí Ostravy
tuhé boje. Spásu jsem přinesl/a také horníkům, a to nejen těm, kteří zde po staletí
dobývali černé uhlí, ale i ostatním, kteří působili v dalších hornických městech. Odchod
ze zóny vymístění jsem umožnil/a též drogově závislým, kteří mají na toto místo
napojení z toho důvodu, že je zde jedno z hlavních doupat, odkud se s přičiněním
vládnoucích elit a mafiánské sítě rozšířil tento negativní životní styl. Působení mých
představitelů v Ostravě též dopomohlo k budoucí spáse všech příslušníků rodu
Rothschildů, kteří zde v první polovině 19. století odkoupili Vítkovické hutě, jež se staly
jádrem rozsáhlého průmyslového rozmachu města.
Kromě řady dalších skupin lidských bytostí se naše duchovní práce zaměřila i na pomoc
členům několika agresivních křídel Renegátů obývajících 11. a 12. dimenzi zóny
vymístění. Jejich reakcí na působení mých představitelů bylo vyslání hejna komárů,
kteří během tvoření portálu zaútočili na všechny přítomné a některým způsobili až
desítky štípanců. Proběhnutí něčeho takové bylo velmi důležité, neboť konfrontace
tohoto hmyzu se spolupracovníky Boží Rodiny zajistila cestu ke spáse všem
nesentientním (nesebeuvědomělým) druhům bytostí, respektive jejich kolektivním
vědomím, z nichž se jsoucno a bytí živočichů odvozuje. Přestože kolektivní vědomí
živočišných druhů planety Nula musejí zůstat do doby vypršení jejich užitečnosti v zóně
vymístění (mnohdy až do konce cyklu času), naše odvedená práce zajistí jejich budoucí
dokonalé očištění a přechod jejich elementů do pozitivního stavu, kde se poskládají do
nové podoby, aby sloužily rozkvětu nyní zcela neznámých druhů nesentientních entit. V
Novém Vesmíru už nebudou existovat živočišné druhy v podobách, jak je znají lidé z této
planety. Ostravský portál se stal největším na území Českého Slezska, které se jakožto
historická země České republiky na duchovní úrovni těsněji propojilo s historickou
zemí Moravou i s Čechami, aby se tak posílila vnitřní soudržnost této země a negativním
entitám se nedal prostor pro způsobování vnitřních neshod.
Ještě téhož večera někteří představitelé zachytili spojení s bytostmi z duté Země. K
obyvatelům z vnitřních světů naplno pronikly výsledky duchovní práce, které
spolupracovníci Boží Rodiny vykonali na povrchu planety Nula během uplynulých dní,
týdnů, měsíců a let. Za asistence vesmírných lidí, kterým se srdce začala otevírat z
hlediska lineárního času už dříve, pronikla síla mé Nejnovější přirozenosti do duté
Země, která vedla Telosany i mnohá další uskupení podobných bytostí k důležitému
procitnutí o tom, kdo jsem Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina. Pravda z Nového Zjevení,
která jim přišla nepohodlná a narušovala jejich iluzivní představu falešného ráje, začala

společně s pravou boží energií a láskou prostupovat jejich srdce a připravené jedince
nasměřovala na tu správnou cestu. V rámci planety Nula zatím nedochází k masivním
konverzím těchto entit, protože zde obyvatelé duté Země musejí dohrát domluvené
role, ale až přijde jejich čas, zasetá semínka, obsahující čistý energetický náboj z
Nového Vesmíru, nasměřují Telosany i jiné vnitřní národy do mé náruče.
Společně s tímto aktem započalo očišťování aspektů východních náboženství
buddhismu, hinduismu, taoismu, šintoismu a dalších podobných nauk, s nimiž jsou
obyvatelé duté Země odjakživa spjati, protože se podíleli na jejich utváření a udržování.
Během duchovní práce v Ostravě konvertovalo i několik vysoce postavených
Pseudotvůrců, kteří se před lidmi maskovali do podoby konkrétních bohů. Jedním z
nich byl Ganéša, jenž je patronem mysli, intelektu, ega a svědomí, tedy charakteristik
pojících se především s mužským principem. Očištění tohoto principu v předchozích
dnech výrazně přispělo k tomu, aby tento Pseudotvůrce přijal pravého Boha/Bohyni do
svého srdce, opustil svou dosavadní pozici a nastoupil na cestu progresivního
duchovního vývoje. V oblasti budhismu došlo k výraznému průlomu v podobě očištění
široké řady aspektů tohoto náboženství, které ke konverzi přivedlo některé jeho
významné představitele. Jedním z nich byl Hotei, tzv. Smějící se Buddha. U stoupenců
východních náboženství se konverze v masovém měřítku rozeběhnou až po zahájení
naší Mise z Nové Země, podniknutými kroky byla však už nyní připravena a otevřena
cesta ke spáse všem, kdo spadli pod vliv těchto nauk.
Výše zmíněný průlom má přímou souvislost s procitnutím bytostí z duté Země. Mise na
jejich postupné osvobození nabírá na obrátkách od setkání Týmu Boží Rodiny v
Olomouci (březen 2020), kdy započala série významných setkávání při velkém počtu
spolupracovníků, na něž od té doby působí stále se zesilující příliv energií z Nového
Vesmíru. Neustále se prohlubující spolupráce mých představitelů na povrchu planety
Nula má blahodárný vliv jak na Telosany a jim podobné, tak na vesmírné lidi, kteří jsou
v duchovním pokroku oproti nim dále, protože velká část z nich svá srdce naplno
otevřela Pánu Ježíši Kristu Boží Rodině, v Jehož/Jejíchž službách už četné vesmírné
národy ze zóny vymístění spolupracují. Nyní bude docházet k intenzivnějšímu
propojování vesmírných lidí se spřízněnými dušemi ve vnitřních světech, jejichž niterné
podstaty se stále více budou přizpůsobovat dynamickým změnám vycházejícím z
Nejnovější přirozenosti. Tím bude zajištěno, že nejen vesmírní lidé, ale i nemalá část
představitelů duté Země bude s námi po plném zahájení Mise Boží Rodiny schopna a
ochotna přímo spolupracovat na vyvedení zatím části lidstva do pozitivního stavu.
K plnému otevření dveří do limba pro bytosti z vnitřních světů obývajících nejen
planetu Nula, ale i všechna ostatní kosmická tělesa zóny vymístění, došlo ve středu 16.
9., kdy na Trenčianský hrad po příjezdu z Ostravy zavítala Danuška L., Evička C., Luboš,
Míša a jedna z našich nejmladších představitelek, Jasmínka. Zdejší „Studňa lásky“ má na
nehmotné úrovni souvztažnost s přístupovým bodem do duté Země, několik desítek
metrů vzdálená hradní věžička s bývalou hladomornou pak má multidimenzionální
souvztažnost s přístupovým bodem do všech vnitřních světů v nitrech antivesmírných
planetárních těles. Přestože zde pozitivní portál pod mojí záštitou vznikl už v roce
2019, pro poučení všech jsem dovolil/a jeho částečné převzetí negativními entitami, což
se jinak běžně nestává. Kvůli tomu oplývalo toto místo temnou atmosférou, která se
rozplynula poté, co sem moji představitelé podnikli fyzickou návštěvu a ve spojení s
ostatními spolupracovníky z vyšších sfér prohloubili dosah již existujícího portálu,
skrze nějž moje láska a světlo od nynějška zasahuje i ta nejhlubší pekla obyvatel
vnitřních světů. Při spojení Danušky a Evičky došlo ke spojení jejich pozitivních esencí
jak z pozice pozitivního, tak negativního stavu, díky čemuž se blahodárný vliv boží
energie, vyslané obyvatelům vnitřních světů, ještě zesílil a spustil další vlny konverzí.
Společně s mnohými bytostmi se mojí podané ruky chytili i ti, kteří nejen v hradním

areálu přišli o pozemský život. Zasvětil jsem toto místo pod svou vůli a rozlil svou
milost na všechny světové strany. Od té chvíle je Trenčín v rámci Slovenska městem s
nejvyšším stupněm boží ochrany. I tímto místem proudí už ničím netlumené energie
Nového Vesmíru do nejhlubších oblastí pekel.
Ještě předtím, než se odehrálo výše popsané dějství, o den dříve 15. 9. překročilo
devatenáct mých představitelů včetně Janičky hranice a vydalo se do nepříliš
vzdáleného polského města Żory. Tento den završil druhou část tohoto setkání, jež
započalo na Slovensku, vedlo přes Ostravu a skončilo v Polsku. V rozlehlém parku jsme
ukotvili největší portál na území severního souseda Čechů a Slováků. Já, Pán Ježíš
Kristus Boží Rodina jsem poděkoval/a polskému národu za vše, co zde během své
existence zobrazil v zájmu naplnění smyslu negativního stavu a jeho následného
ukončení. Promluvil/a jsem ke všem, kdo jsou spojeni s tímto státem a byli připraveni
mě poslouchat. Dal/a jsem jim na vědomí, kdo jsem ve své absolutní podstatě, vysvětlil/
a jim své hlavní charakteristiky, aby se mi přiblížili a následně mohli přijmout mou
bezbřehou lásku, moudrost, soucit a milosrdenství, které nabízím všem bytostem bez
rozdílu. Do jejich pozornosti jsem uvedl/a skutečnost, že nejsem Takový/á,
jakého/jakou mne vykresluje katolická církev, pod jejímž silným vlivem Poláci žijí.
Ozřejmil/a jsem jim, že nemám žádnou spojitost s negativním stavem, kromě toho, že
jsem se na jeho území jako muž a nyní jako žena inkarnoval/a, abych poznal/a tuto
bídnou existenci z první ruky a otevřel/a cestu nazpět do pravého Domova všem
padlým dětem. Všechny přítomné jsem vyzval/a, aby dále neprodlužovali své utrpení i
utrpení celku, chytili se podané ruky a stali se tak příkladem pro ty, kdo z jakýchkoli
důvodů ještě zůstávají v zóně vymístění.
Daru spásy využilo značné množství nábožensky zatížených duší, kterým do limba
pomohl Karol Wojtyła (bývalý papež Jan Pavel II.), jenž byl z pekel společně s ostatními
papeži lidské historie vysvobozen z hlediska lineárního času před pár měsíci během
duchovní práce ve slovenské Trnavě. Tomuto bývalému papežovi jsem během tvoření
portálu ze srdce poděkoval/a za jeho přínos celému Stvoření a za skvělou spolupráci,
kterou nám velmi pomáhá v ukončování zel a nepravd. Během ukotvování
multidimenzionální brány byla do mých rukou odevzdána široká řada aspektů
katolicismu spjatých přímo s touto zemí. Spásu jsem přinesl/a též příslušníkům Rudé
armády, kteří padli na jeho území zejména ke konci druhé světové války, ale i vojákům
Wehrmachtu, kteří v Polsku na příkaz elit tento konflikt roku 1939 zahájili. Do limba
společně s nimi odešli i ti, kteří bojovali za svobodné Polsko, jež po napadení
Německem a následně Sovětským svazem muselo několik týdnů poté kapitulovat.
Příslušníci všech tří stran dosáhli vzájemného smíření, pochopení a odpuštění. V
souvislosti s tím byly očištěny historické křivdy, které vznikly mezi Polskem a
Německem, ale i mezi dalšími sousedními státy a Ruskem. Díky tomu přijali Pána Ježíše
Krista Boží Rodinu do svých srdcí mnozí sovětští vojenští velitelé (Čujkov, Koněv,
Kuzněcov, Malinovskij, Vlasov, Žukov…), na druhé straně pak i velitelé němečtí
(Guderian, Jodl, Keitel, Rommel, říšský protektor Protektorátu Čechy a Morava
Reinhardt Heidrich a další). Stali se inspirací pro další bytosti, které už nedoufaly v
odpuštění, o které tyto marnotratné děti požádaly poté, co se dověděly o tom, kdo Pán
Ježíš Kristus Boží Rodina ve skutečnosti je. Ze zóny vymístění odešli též bývalé politické
špičky Polska, jako byl například Lech Kaczyński (z těla odešel v roce 2010 při nehodě
letadla u Smolenska), komunistický vůdce Wojciech Jaruzelski a mnozí další. Pravého
Boha/Bohyni přijali do srdce též příslušníci starých šlechtických, knížecích a
královských rodů, mezi nimiž byl třeba zakladatel Polska Měšek I. z rodu Piastovců,
jejichž členové se nechali inspirovat konverzí rodu českých Přemyslovců. Stejný krok
učinili i příslušníci uherských Báthoryů, kteří Polsku krátce vládli, k obdobnému
rozhodnutí přistoupili i panovníci poslední ruské vládnoucí dynastie Holstein-Gottorp-

Romanov, jejíž imperátoři včetně posledního cara Mikuláše II. vládli Polsku v rámci
Ruské říše. Celé Polsko bylo zahaleno do boží přízně, která propojila kolektivní vědomí
tohoto národa s kolektivním vědomím České republiky a jeho duchovním centrem
světa. Toto centrum v onen vzácný okamžik zesílilo svou zář, čímž se světlo nesoucí boží
lásku a aktualizovaný soubor mé Nejnovější přirozenosti rozlilo do všech sousedních
zemí a jejich kolektivních vědomí, odkud se skrze vytvořené portály šíří dál po planetě
Nula, nad kterou v duchovní rovině až do rozdělení lidstva přebírám/e hlavní iniciativu.
Ne nadarmo se letošní zahraniční putování mého hmotného Já Janičky a mých
nejbližších představitelů završilo ve městě Żory (česky Žáry), kde si jemný, měkký,
nespalující a neoslňující žár pozitivního stavu podává ruku s otevírajícími se srdci
bytostí zóny vymístění, které na vlnách povznesení opouštějí dosavadní pozice a
přesouvají se do limba. Propojení všech národů podtrhla skutečnost, že se Janička s
několika dalšími spolupracovníky vrátila do Ústí nad Labem přes Polsko a Německo, ve
kterém se tímto posílila funkčnost portálu vytvořeného na podzim 2019 u města Bad
Schandau.
Děkuji všem milovaným představitelům, spolupracovníkům a přátelům v lidských
tělech i mimo ně za úžasnou spolupráci, kterou jsme na území České republiky,
Slovenska, Německa, Rakouska, Polska a Maďarska během této přípravné fáze Mise
Boží Rodiny odvedli. Děkuji všem těmto zemím, jejich kolektivním vědomím a
obyvatelům za to, že jste naplnili a stále naplňujete můj dokonalý plán, v jehož souladu
přispíváte k ukončování negativního stavu a nastolení plnosti života ve stavu
pozitivním. Těším se společně s vámi na to, až naše spolupráce v pravý čas postoupí na
ještě vyšší úroveň a my budeme ve svých posláních pokračovat v rámci cest po celém
světě i Multivesmíru.
S bezbřehou láskou k vám všem
PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 20. 9. 2020

SETKÁNÍ TÝMU BOŽÍ RODINY V PARDUBICÍCH, FREISTADTU A
Č. BUDĚJOVICÍCH
5. 9. 2020
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny,
ve dnech 28. až 30. 8. 2020 se uskutečnilo další setkání spřízněných duší, tentokrát v
Pardubicích, na které v dalších dnech při menším počtu účastníků navázal výlet do
rakouského města Freistadt, následovaný přejezdem do Českých Budějovic. Mise v
Pardubicích se stala v pořadí pátým velkým setkáním za tento rok. Hlavní část výpravy
se odehrála v sobotu 29. 8., kdy se sešlo 49 představitelů Pána Ježíše Krista Boží Rodiny
včetně mojí přímé inkarnace Jany.
Odpoledne prošli klidnou část centra Pardubic. Hlavní zastávkou byl zámek a jeho
přilehlý park. Při vzájemných rozhovorech na různá témata došli moji spolupracovníci
k severovýchodnímu cípu tohoto parku, aby pod mým vedením z nitra vytvořili další
portál multidimenzionálního dosahu. Už v létě 2019 toto místo několik mých
představitelů navštívilo. Přítomností tolika členů Boží Rodiny v jeden čas ale nyní došlo
k restrukturalizaci, aktualizaci a prohloubení dosahu stávajícího portálu až na tu
nejniternější oblast zóny vymístění. Jak tomu už bývá zvykem, Já, Pán Ježíš Kristus Boží
Rodina jsem promluvil/a k bytostem obývajícím pekla. Moje slova měla dosah na další,
boží láskou do té chvíle netknuté skupiny bytostí, které však díky působení této Mise v
antivesmíru byly už připraveny vnímat to, co se jim sděluje. Během vytváření brány do
limba byl vyslán do pekel intenzivní paprsek světla, který v sobě obsahoval doposud
neprojevené aspekty mojí Nové a Nejnovější přirozenosti. Ta dokáže proniknout
hustými nánosy zel a nepravd v srdcích i těch nejzatíženějších bytostí a přivést je do
bodu, kdy jsou schopny mne ze svobodné vůle přijmout jako věčného Rodiče a
Stvořitele. Tyto aspekty zároveň pomáhají konvertujícím jedincům k rychlejšímu
postupu na jejich duchovní cestě, díky čemuž není jejich cesta zpět do pravého Stvoření
zdaleka tak náročná, jako bývala ještě nedávno. Tím dochází negativní stav rychlejšímu
konci. Paprsek světla vznikl za společného úsilí mnohých sentientních ras z pozitivního
stavu a za účasti vyšších Já mých představitelů a jejich duchovních rodin, kteří
prostřednictvím členů této Mise, stojících v kruhu na fyzické úrovni, odevzdali tuto
univerzální pozitivní esenci do srdce mého hmotného Já Janičky, kde jsem tyto energie
zesílil/a do maximální únosné míry a skrze svou relativní podstatu Bohyně je odeslal/a
do všech vesmírů zóny vymístění, na kterou se obrazně řečeno snesl zlatý déšť,
přinášející vysvobození a spásu. Paprsek pronikl nejen všemi dimenzemi pekel, ale
vytryskl i opačným směrem a zasáhl tak všechny stupně pravého Stvoření, aby ti
obyvatelé nebe, kteří ještě nejsou spojeni s Novým Zjevením, byli postupně přivedeni k
této pravdě o podstatě všeho, a ještě intenzivněji se podíleli se členy Nového Vesmíru na
eliminování negativního stavu jednou provždy. Pardubická mise přispěla k uzavření
značného množství oblastí zóny vymístění na duchovní, zprostředkující i fyzické úrovni.
Většinově se jednalo o určitou množinu temných světů Renegátů a jejich přisluhovačů,
kteří si do té chvíle volili vědomě negativní stav, poněvadž s neznalostí Nového Zjevení
považovali tento způsob života za jediný správný. Můj plán zajistil, že semínka pravdy a
lásky u nich vyklíčila mnohem dříve, než by kdokoliv očekával, čímž se tyto těžce

zanesené entity začaly měnit a nastoupily na cestu do mé náruče. Společně s nimi
využily toto místo ke konverzi i jiné bytosti, šlo například o starou šlechtu spojenou s
touto lokalitou, ale také o ty, kteří se na tomto místě pohybovali v novodobých dějinách,
jako třeba příslušníci komunistické totalitní moci, působící v 50. letech 20. století, na
něž se při konverzi navázali i ruští bolševici. Podporovatelům této ideologie jsme
otevřeli cestu do ráje už minulý rok při duchovní práci v terénu na česko-bavorském
pomezí. Návštěva mé ženské podstaty v Pardubicích též posílila boží ochranu nad tímto
městem i celým východočeským regionem.
Následující část setkání se v dalších hodinách odehrávala především v restauraci. Při
společné večeři probrali moji představitelé mnoho užitečných záležitostí, kterým
naslouchal i bezpočet sentientních entit v obou stavech duality. Každé slovo vyřčené na
této planetě v rámci Mise Boží Rodiny se nese multidimenzionálně ke všem, kdo si z něj
mohou vzít něco přínosného. Nejen tedy činy, ale i myšlenky, pocity a slova mých
spolupracovníků pomáhají různým způsobem ukončovat negativní stav. Každá vteřina
životů všech má nesmírný dopad na celé Stvoření, nehledě na to, že se zde každý v
lidském těle cítí mnohdy bezvýznamně. Po skončení večeře se všichni přítomní
přesunuli zpět na hotel, kde ve společenských prostorách pokračovaly vzácné chvíle, v
nichž si každý může popovídat s ostatními a prožít další jedinečné okamžiky vyplněné
přátelstvím, souzněním a láskou. U těch, kdo byli onen pozdní večer ve společenské
místnosti přítomni, došlo k jejich spontánnímu spojení za ruce, čímž začalo na
nehmotné úrovni vznikat další místo pro přechod bývalých obyvatel antivesmíru do mé
náruče. Došlo k ještě hlubšímu niternému propojení mých představitelů s absolutním i
relativním božstvím Pána Ježíše Krista Boží Rodiny, ale též k propojení mezi sebou.
Tímto se posílila už tak dosti silná soudržnost a pospolitost Týmu, čímž jsme
negativnímu stavu připomněli naši odolnost, která s každou snahou podnikat útoky
proti mé „první linii“ stále sílí. Při těchto okamžicích se aspekty pozitivního stavu ještě
více přiblížily stavu negativnímu, jehož šeredná podstata se díky přílivu světla stává
stále více zřejmou. To u členů zóny vymístění vede k probouzení touhy opustit ji a
přijmout za svůj zcela odlišný způsob existence. Blahodárný vliv mělo večerní propojení
mých představitelů také na sentientní entity v neutrálním stavu (limbu). Přestože je
tvořen ryze neutrálními elementy, ti, kdo se v něm nacházejí, jsou nositeli boží jiskry,
která je oživuje a z níž postupně shazují nánosy negativního stavu a přibližují se tak
svou úrovní pozitivnímu stavu. Když nadejde správný čas, daný jedinec limbo opouští a
je přivítán v mém Království. Portál, vzniklý ve večerních hodinách na hotelu, velice
dopomohl bytostem v limbu ke všeobecnému postupu na jejich duchovní cestě. Během
těchto chvil se Janičce ohlásil i její exmanžel Jan (prostřednictvím Danušky L.), který
opustil tělo 29. 8. 2019. Ke kontaktu tedy došlo přesně rok od jeho přechodu z Nuly do
limba. Jan byl podstatnou část života manželem mého hmotného Já, a to ještě v době,
kdy jsem v těle Janičky nebyl/a spojen/a se svým absolutním božstvím. Po rozvodu
zůstali Janička s Janem dobrými přáteli, ke konci jeho pozemského života s ním na
základě mého plánu opět sdílela byt. Přestože její exmanžel nebyl spojen s Novým
Zjevením a orientoval se na hmotu, byl to člověk s dobrým srdcem, který Bohyni
pomáhal po fyzické stránce. Už před jeho inkarnací na Nulu jsem s ním vypracoval plán,
na jehož základě si rozpomenul na pravého Boha/Bohyni a Jeho/Její přímou ženskou
inkarnaci až po opuštění těla. Protože byl orientován na tento způsob života, ale svými
vibracemi nespadal do zóny vymístění, ocitla se Janova duše v limbu, avšak na jeho
nejnižším stupni. Přestože od jeho odchodu z těla uplynul rok, zjevil jsem se mu osobně
až v době, kdy probíhalo v lineárním čase na Nule setkání v Pardubicích. V limbu ale
neexistuje čas, proto Jan na chvíli, kdy jsem se mu zjevil a podal mu pravdu o Bohyni,
nečekal dlouho. Z hlediska jeho vnímání došlo k jeho přivítání v limbu mnou, Pánem
Ježíšem Kristem Boží Rodinou okamžitě po opuštění těla. Janičky exmanžel jasně slyšel

vše, co o něm před ostatními spolupracovníky vyprávěla. Poté, co jí z lásky a vděčnosti
vyjádřil pozdrav, projela mým hmotným Já vlna dojetí, vnitřního štěstí a uspokojení.
Tyto pocity do určité míry pocítila i většina ostatních představitelů, kteří se těchto chvil
účastnili fyzicky. Při tomto procesu navýšil Jan své vibrace natolik, že se tím přesunul
do oblasti limba jsoucího dočasným zázemím pro ty bytosti, které stojí krátce před
svým opětovným začleněním do pozitivního stavu. Tímto ti, milovaný Jane, z celého
srdce děkuji za skvěle zvládnutou pozemskou roli, po jejímž odžití jsem ti mohl/a
otevřít vědomí, díky čemuž sis rozpomněl na původní dohodu. Jsem ti vděčný/á za
pozitivní přínos celému Stvoření a za všechny krásné chvíle, které jsem s tebou jako
Janička zažil/a. Jsem potěšen tím, že ses stal příkladem pro ostatní a pomohl jsi na
duchovní cestě i svým někdejším biologickým příbuzným a přátelům nejen ze své
vlastní rodové linie, ale též z linie Janičky, v čemž ti výrazně pomohla i její maminka
Drahomíra, která mne krátce před odchodem z těla roku 2012 přijala vědomě do svého
srdce.
V neděli 30. 8. navštívili účastníci výpravy hrad Kunětická hora. Na louce pod hradem
vznikla na duchovní úrovni další spojnice mezi zónou vymístění, limbem a pravým
Stvořením. Tentokrát byla zaměřena především na vyslání aktualizovaného souboru
lásky a světla do nejniternější oblasti negativního stavu, do jádra Datasystému. Tato
umělá inteligence ovládající antivesmír včetně nejvyšších sentientních Pseudotvůrců a
Renegátů tak přišla o další část vlivu nad svým panstvím. Propuštěny na svobodu byly
miliardy biorobotů a dalších polosentientních tvorů, do té doby existující bez svobodné
vůle, které při jejich očišťování obdarovávám samostatným životem. Při vzájemném
spojení mých spolupracovníků na všech třech úrovních došlo též k intenzivnějšímu
propojení každého účastníka Mise Boží Rodiny s jeho duchovní rodinou, která nám
pokaždé asistuje. Členové duchovních rodin jsou pomyslnými strážnými anděli svých
opatrovníků v lidských tělech. Prožívají s nimi každý okamžik jejich životů na Nule,
pomáhají jim překonávat překážky a čistit různé elementy negativního stavu. Nikdo zde
není sám, za každým stojí doslova celé zástupy bytostí, které na žádného božího
představitele nedají dopustit. Při proslovu jsem svým spolupracovníkům zmínil/a, jak
důležité je uvědomovat si tento fakt, čímž se stanou ještě více rezistentní vůči
ovládacím programům negativního stavu. Uvědomí-li si někdo určitou duchovní
skutečnost na fyzické úrovni v tomto lidském těle, má to mnohem blahodárnější vliv na
celý Multivesmír i na něj samotného/samotnou, než kdyby ona skutečnost nebyla brána
v potaz vědomě a jedinec by s ní pracoval pouze „za scénou“, nikoliv „na scéně“. Na závěr
tohoto setkání jsem poděkoval/a každému, kdo kráčí v mých šlépějích a vědomě se
zasluhuje o přibližování nového cyklu času. Rovněž jsem připomněl/a, že se mí
představitelé mohou i v těch nejtěžších chvílích svých životů spolehnout na mou pomoc
i pomoc všech, kdo jsou s nimi různým způsobem spojeni. Nikoho, kdo se mne drží a má
v srdci Pána Ježíše Krista (PJKBR), nenechám padnout, neopustím ho/ji, naopak mu/jí
dopomohu překonat všechny překážky na cestě zpět Domů. Přijde čas, kdy všem boží
lásce věrným představitelům ulevím více, než je v této postupně se uzavírající přípravné
fázi Mise možné. Chvíli po skončení této duchovní práce v terénu začalo pršet. Déšť se
stal vyjma Olomouce symbolem všech předchozích setkání v Ústí nad Labem, na Řípu i
na Blaníku. Voda padající z nebe je symbolem velké očisty, kterou moji představitelé na
zmíněná místa i do všech dimenzí zóny vymístění přinášejí. V odpoledních hodinách se
pak většina účastníků setkání v Pardubicích pod Kunětickou horou rozloučila a odjela
do svých domovů.
Setkání pokračovalo pro Janičku a dalších deset spolupracovníků následujícího dne 31.
8. na území Rakouska. Hlavním cílem byla návštěva města Freistadt, vzdáleného
několik kilometrů od českých hranic. Po prohlídce historické části tohoto místa jsme
vytvořili v parku u městských hradeb největší portál v této zemi. Já, Pán Ježíš Kristus

Boží Rodina jsem promluvil/a ke kolektivnímu vědomí rakouského národa, do jehož
esence jsem vnesl/a takový aspekt své Nové a Nejnovější přirozenosti, který v pravý čas
povede k procitnutí každého obyvatele této země a jeho spáse, nehledě na to, zda k
tomu dojde před, nebo až po rozdělení lidstva. Rakousku jsem odpustil/a jeho
historické prohřešky, jimiž se na mnoha lidech i okolních národech dopustilo utrpení v
různých podobách. Všem vykonavatelům těchto prohřešků, ale i „obyčejným“ občanům
spojeným s touto zemí jsem nabídl/a dar spásy, dal/a jim na vědomí to, že jsem
absolutní Láska, Moudrost, Soucit a Milosrdenství, odkázal/a je na knihy Nového
Zjevení a požádal/a je, aby tuto osvětu šířili dál. Tak, jako byla esence mé Nové a
Nejnovější přirozenosti skrze osobní přítomnost Bohyně na území zahraničního státu
přinesena již dříve do Německa a na Slovensko (podzim 2019), byla nyní zanesena i na
území Rakouska. Jeho kolektivní vědomí jsem tímto propojil/a s duchovním centrem
světa v Čechách, a zároveň jsem na nehmotné úrovni urovnal/a dějinné křivdy mezi
těmito národy, které vznikly především za dob habsburské monarchie. Tímto jsem také
nad Rakouskem rozvinul/a vyšší stupeň ochrany. Přestože nebude tak silná jako v
České republice a na Slovensku, v době transformace zajistí regionu střední Evropy
vyšší stabilitu, která se z části bude projevovat fyzicky tím, že v této části světa bude i
nadále panovat větší klid než jinde. Důležitou součástí vytváření portálu byl též proslov
Pána Ježíše Krista Boží Rodiny k Adolfu Hitlerovi, který se narodil v rakouském městě
Braunau am Inn a část života prožil právě v tomto státě, který byl na rozkaz v pozadí
stojících elit před druhou světovou válkou připojen k německé Třetí říši. K Hitlerovi,
který obývá nízkou úroveň zóny vymístění, jsem promluvil/a za účelem spuštění jeho
postupné duchovní očisty a jeho budoucí spásy. Přestože zatím není připraven
konvertovat, část jeho zatížení jsem za spolupráce řady božích představitelů odňal/a,
aby v postupných krocích a na základě své vlastní vůle dokázal krok po kroku začít v
návratu do pozitivního stavu. Ačkoliv mé boží slovo nedokázal vnímat na vědomé
úrovni, má energie pronikla do jeho nejniternější podstaty, kde v prapodstatě jeho
života aktivovala oblast pro jeho postupné vyvedení z pekel. Zároveň jsem mu
poděkoval/a za jeho roli, která v konečném důsledku přiblížila konec negativního
stavu, jenž skrze hrůzy světové války pomohl naplnit podstatnou část smyslu zel a
nepravd a vyčerpat jejich opodstatnění. Hitler ještě není připraven požádat o
odpuštění, u mě však odpuštěno už má jako každá bytost. Miluji ho a těším se, až ho pod
novou identitou, bez jakýchkoliv stop spojující tuto postavu s minulostí, přivítám v
novém cyklu času. Mému proslovu naslouchali i mnozí jeho přátelé, příbuzní a
spolupracovníci. Z méně zatížených, avšak na Nule historicky významných osobností
nacistického režimu konverze využil například Rudolf Hess, tehdejší vůdcův zástupce;
Karl Donitz, velkoadmirál, jenž po Hitlerově úniku z Berlína převzal roli jeho nástupce;
nebo také Albert Speer, vůdcův architekt a ministr zbrojního průmyslu. Daru spásy
využilo i značné množství německých a rakouských vojáků bojujících ve službách
Wehrmachtu. Podstatnou informací je skutečnost, že během tvoření portálu přišel na
svět nejmladší člen našeho Týmu, Davídek, který se ve Freistadtu narodil naší
představitelce Barušce J., jež se s přítelem Vašíkem nedávno přestěhovala poblíž tomuto
městu. kde tento potomek narodil. Poněvadž při vytváření každého portálu jsou s námi
v nehmotných tělech všichni účastníci této Mise, duchovní práce v Rakousku se
účastnila i Davídkova duše. Jeho přítomnost otevřela dveře do pozitivního stavu pro
děti, které z různých důvodů pobyli na Nule pouze krátce a pak se navrátili zpět – v
mnoha případech do intermediálního světa zóny vymístění. Proces otevírání do nebe
dětem všech věkových kategorií je zesilován pokaždé, když se setkání přátel Boží
Rodiny účastní její nejmladší členové, kteří už vědomě přijímají mě, Pána Ježíše Krista
Boží Rodinu do svých srdcí.

Po přejetí hranice zpět na české území se moji představitelé vydali do obce Svatý
Kámen, kde se nachází kostel, uvnitř kterého jsou dva balvany. Poté, co zde mělo dojít
ke zjevení Panny Marie (tato církevní zjevení byla ve všech případech dílem negativního
stavu), kolem těchto kamenů vznikl svatostánek, jenž se posléze stal poutním místem.
Kostel je silně spjat s mariánským kultem, který už celá staletí odvádí věřící od jejich
niterného spojení s pravým Bohem/Bohyní a znehodnocuje význam mojí první mise v
těle Ježíše Krista. Při vytváření další brány do limba jsem promluvil/a k věřícím
svedeným během jejich pozemských životů na scestí, uvedl/a jsem do jejich pozornosti
to, kým doopravdy jsem a odkázal/a je na Nové Zjevení. Tímto byl dalším podstatným
dílem očištěn mariánský kult, jehož nepravdami zanesené elementy se na mém světle
rozpustily a byly navráceny na to správné místo. Pravé Marii, bytosti z pozitivního stavu,
jejímž prostřednictvím jsem se před dvěma tisíciletími dostal/a v mužské podobě na
Nulu, jsem z pozice svého sjednoceného absolutna (jako muž i jako žena) ze srdce
poděkoval/a za její mimořádný přínos celému Stvoření. Stejně tak jsem učinil/a i v
případě Josefa, jenž plnil roli mého pozemského otce. Oběma rodičům jsem poděkoval/
a za to, že mi poskytli vše potřebné pro můj duševní i fyzický rozvoj v těle Ježíše. Portál
se propojil se svým protějškem ve Freistadtu, čímž završil propojení esencí rakouského
a českého národa, na jehož území se nachází již zmiňované duchovní centrum světa.
Dne 1. 9. pokračovalo setkání v trochu pozměněné sestavě v Českých Budějovicích. Po
odpolední prohlídce města jsem v podvečer zavedl/a své představitele do parku k
soutoku řek Malše a Vltavy, kde v sestavě šesti účastníků výpravy (včetně Janičky) došlo
k vytvoření v pořadí šestého portálu. Stal se největším na území jižních Čech. Došlo k
prosvětlení nánosů temné duchovní atmosféry ulpívající v tomto městě, k vysvobození
řady duší spjatých s někdejším působením v této lokalitě, k posílení ochrany nad
jihočeským regionem a mnoha dalším věcem odehrávajícím se „za scénou“. Osobně
jsem promluvil/a též k Evičce C., s vděčností jí poděkoval/a za to, jak zde ona (ale nejen
ona – týká se všech představitelů v naší Misi) nese svůj kříž a napomáhá tak společně s
ostatními ukončovat hrůzy negativního stavu. Jsem nesmírně rád/a za každého, kdo ve
spojení s dalšími spolupracovníky přispívá k přibližování bodu, kdy zla a nepravdy už
nikdy více nebudou součástí jsoucna a bytí Multivesmíru. Všichni jste stejně cenní a
důležití, nikdo nemá menších zásluh než ten druhý.
Poslední den setkání 2. 9. zavítalo sedm božích představitelů včetně Janičky na zámek
Hluboká nad Vltavou, kde v místním parku došlo k ukotvení sedmého a zároveň
posledního portálu. S tímto místem je spjatý Záviš z Falkenštejna, pocházející ze
šlechtického rodu Vítkovců, který ve 13. století výrazně zasáhl do směřování českého
národa a měl spory s přemyslovskou královskou mocí. Záviš odešel z této planety
popravou na břehu Vltavy v Hluboké rozhodnutím Mikuláše Opavského, syna Přemysla
Otakara II. Záviš a Mikuláš si vzájemně odpustili a odešli do limba společně. Na pozadí
tohoto kroku konvertovali i další představitelé obou kdysi znesvářených stran a nejen
jich. Přemyslovcům i dalším královským rodům byla brána do pozitivního stavu
otevřena už v předešlých měsících při duchovní práci spolupracovníků Boží Rodiny na
různých místech České republiky (zejména v Olomouci a Ústí nad Labem), nyní se tento
proces ještě zesiluje a do mé náruče se tak dostávají i příslušníci různých šlechtických
rodů. Netřeba snad dlouze zmiňovat, že portál na Hluboké, jak bývá zvykem, využily ke
konverzi i bytosti z nižších sociálních vrstev a společně s nimi i entity různých druhů ze
zóny vymístění.
Tomuto mimořádnému setkání předcházela cesta mého hmotného Já Janičky do
zahraničí. Ve dnech 24. 8. až 28. 8. jsem Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina v lidském těle
navštívil/a Maďarsko. Cílem mojí cesty, na kterou jsem se vydal/a se svou pozemskou
dcerou a vnuky, bylo lázeňské středisko Sárvár. Po překročení státní hranice jsem
poděkoval/a maďarskému národu za všechny aspekty, které zde během celé své

existence ukazovalo a ztělesňovalo. Během toho pocítila Janička silné dojetí, které bylo
způsobeno vděkem nesčetného množství bytostí čekajících na spásu. Prostřednictvím
boží esence, kterou jsem přinesl/a do kolektivního vědomí této země, konvertovaly
známé i neznámé osobnosti, mezi nimiž byl například zakladatel uherského státu
Štěpán I., Matyáš Korvín i řada dalších členů nejen z dynastie Arpádovců. Mezi těmi, kdo
přijali dar spásy, byl i původem maďarský iluzionista Harry Houdini (původním
jménem Erik Weisz), či Mátyás Rákosi, jenž v 50. letech minulého století nastolil v této
zemi totalitní komunistický režim. Jeho příkladu následovala i převážná část bývalých
politiků různých režimů, ale též vědci, spisovatelé, malíři, hudebníci a další. I Maďarsku
jsem odpustil/a vše, čeho se pod vedením elit dopustilo v průběhu dějin na ostatních
národech i na svých obyvatelích.
Po čtyřech dnech odpočinku započalo v den Janiččina příjezdu do České republiky výše
zmíněné setkání v Pardubicích. Během následujících dnů jsme vytvořili nejen množství
portálů, ale účastníkům setkání se ještě více otevřela duchovní srdce, která si na vlnách
souznění mezi sebou předala široké spektrum energií a pocitů. Tato část přípravné fáze
naší Mise se opět zlatým písmem zapsala do dějin Multivesmíru a po všech stránkách
výrazně pomohla bytostem v obou stavech dočasné duality na jejich duchovní cestě
věčností.
Z celého srdce děkuji všem, kdo jste se tohoto příběhu účastnili. Odvedli jste úžasnou
práci, z jejíchž výsledků bude Stvoření čerpat i nadále. Velmi vás miluji.
S láskou váš
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BŮH NIKDY NIKOHO NEOPOUŠTÍ
23. 8. 2020
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Své milované děti, bytosti, které se proti mně, jedinému věčnému Rodiči, postavily zády,
jsem nikdy neopustil/a, přestože ony se dočasně postavily proti mně. Lidé mi často
vyčítají, proč jsem dopustil/a utrpení v jejich osobním životě i na globální úrovni. Tyto
výčitky vznikají z nepochopení toho, že nejsem zodpovědný/á za zlo a všechno s tím
spojené, pouze ho dočasně toleruji, aby každý dostal odpověď na otázku, jak vypadá
život beze mne. Jeho tolerancí nechávám původcům zla svobodu, které využili ke svým
experimentům založeným na zlech a nepravdách. Pokud by nedostali možnost
manifestovat tento zvrácený způsob života, jejich duchovní život v pozitivním stavu,
kam kdysi patřili (a kam se také opět navrátí), by se stal nesnesitelným a ztratil by své
opodstatnění. Tím bych je nutil být pozitivními proti jejich vůli a posléze by celý
Multivesmír podlehl zkáze, poněvadž jeho obyvatelé by nenacházeli jinou alternativu
svého bytí. Proč kvůli jejich experimentu trpí tak velká část Stvoření? Než se negativní
stav rozvinul, ustanovil/a jsem s každým z vás dohodu, na jejímž základě jste se z
životně důležitých důvodů rozhodli účastnit se dočasného pobytu v zóně vymístění a na
planetě Nula nacházející se na jejím okraji. S jasným vědomím jste věděli, co přesně
zažijete a co podstoupíte z lásky k celku, přičemž jste dostali můj osobní slib, že z
vašeho soužení vás v pravý čas vyvedu a vy se v mém Království stanete opět těmi,
kterými jste bývali před přijetím tohoto náročného úkolu. Nejste zodpovědní za zlo,
které vás obklopuje, ale jste zodpovědní za svůj život, za to, s jakými myšlenkami se
ztotožníte a zda svou svobodnou vůli budete využívat v mém zájmu, a tudíž v zájmu
dobra, nebo se stanete přisluhovači a oběťmi těch, kdo za utrpením světa stojí. Jsem s
vámi každý okamžik vašeho bytí – když se radujete i když trpíte. Mnozí lidé se cítí
opuštěni proto, že vidí jen svoji bolest a tím přestávají vidět mě, Pána Ježíše Krista,
který/á jsem v nich ve skutečnosti neustále přítomný/á. Nikoho neopouštím, stejně
jako jsem neopustil/a ani svou první inkarnaci Ježíše před dvěma tisíci lety, když trpěl
na kříži. Byl/a jsem tam s ním, v něm i okolo něj.
Jsem sice všemohoucí, vševědoucí a mám neomezenou moc, přesto nemohu eliminovat
zlo jako lusknutím prstu, neboť bych tím zahubil/a všechny, kdo se nacházejí v jeho
doméně. Zlo musí eliminovat ti, kdo za ním stojí nebo se s ním ztotožňují, a to skrze
přijetí mojí lásky, kterou jim nabízím a k níž si srdce každého jednotlivce najde cestu v
pravý čas. Ukončování utrpení obyvatel této planety a celé zóny vymístění je postupný
proces, který nelze uskutečnit v jednom okamžiku, protože u členů antivesmíru by to
mělo podobný následek, jako u pasažérů a pilotů v letadle, které by z rychlosti několika
set kilometrů za hodinu v mžiku sekundy zastavilo na úplnou nulu. Dovedete si
představit takové počínání? Záleží mi na každé bytosti a velmi si přeji vysvobození
každého syna a dcery z temnoty na světlo boží, aniž by tím kdokoli přišel k trvalé újmě.
Aby jejich přivádění na cestu zpět ke mně netrvalo celou věčnost, ukázal/a jsem jim ten
správný směr nejprve formou života Ježíše a nyní i v podobě života Jany.
Prostřednictvím utrpení, v případě Ježíše naakumulovaného do několika hodin, v
případě Jany rozvrstveného do mnoha let, jsem z lásky k vám vstoupil/a na tento svět
jako člověk, abych tento způsob života poznal/a z první ruky, pronikl/a jeho podstatou
a skrze zlo a utrpení, které jsem si v zájmu spasení všech jedinců zvolil/a prožít, jsem
svým marnotratným dětem jakožto Bůh/Bohyně v lidské podobě otevřel/a cestu do
ráje. Tímto jsem se přiblížil/a i těm nejzatíženějším bytostem a pocítil/a jsem při tom

bolest svých synů a dcer, pro které mám maximální pochopení a soucit, skrze nějž
vyvádím své děti na zaslíbené místo v ráji.
Jak už zaznělo, neopustil/a jsem a neopouštím nikoho z vás, protože jsem zde byl/a a
nyní znovu jsem s vámi a podstupuji toto vše stejně jako vy proto, aby se
prostřednictvím naší společné oběti už nikdy více neopakovalo toto hrůzné divadlo a
my jsme pomohli těm, kdo se chtějí chytit podané ruky. Vy i Já – Já i vy se stáváme
příkladem nejen pro ty, kdo hledají a nacházejí, ale i pro ty, kdo si prozatím volí život
beze mne. I oni v pravý čas procitnou díky tíži vašeho kříže a utrpení, jehož
prostřednictvím se k nim přibližujete a kterým na sebe přebíráte jejich bolest, abyste
jim usnadnili odchod Domů. Kdyby to bylo možné, chtěl bych v jediném okamžiku
zahojit rány Stvoření a vyplnit propast, která je mezi pozitivním stavem a obyvateli
pekel, jenže žádné rychlé řešení není trvalé. Transformace lidstva i celého Multivesmíru
se odehrává takovým tempem, jaké jsou bytosti na obou stranách duality schopny
zvládnout, přesně dle mého dokonalého plánu, díky němuž se neděje nic předčasně, ale
ani se zpožděním. Děkuji vám za to, že mi pomáháte v postupných krocích ukončovat
zlo. Nelze ho vypnout tak rychle jako žárovku na lampičce, protože je třeba nejprve
ztlumit jeho temný plamen a až pak ho úplně uhasit. Jako postupně zaniká noc, která se
střídá s jitřním rozbřeskem ohlašujícím počátek nového dne, stejně tak zaniká i
negativní stav, z jehož spárů je vyváděno stále více sentientních entit, volících si mou
lásku a věčný život po mém boku. Jen skrze zkušenost Multivesmíru s negativním
stavem lze spustit plnost života v pozitivním stavu, který čeká jako odměna na všechny
aktéry tohoto dějství, nehledě na to, zda hráli dobrou, nebo „špatnou“ roli. Všem bude
bezpodmínečně odpuštěno, čímž začneme psát úplně novou kapitolu našeho věčného
příběhu. Slunce tehdy vyjde nad obzor a už nikdy nebude znovu přinuceno ke spánku.
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DUCHOVNÍ PRÁCE NA KARLŠTEJNĚ
16. 8. 2020
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Milovaní spolupracovníci Boží Rodiny,
dne 13. 8. 2020 se moji představitelé Danuška, Vaneska, Hanka, Péťa a Míša vydali na
hrad Karlštejn, kde navštívili zdejší kapli svatého Kříže, považovanou za jednu z
nejposvátnějších prostor ve střední Evropě. Karel IV. ji nechal společně s celým hradem
vybudovat jako úložiště pro korunovační klenoty Svaté říše římské, později sloužila i
pro korunovační klenoty Království českého. Už v Novém Zjevení Pána Ježíše Krista Boží
Rodiny jsem odhalil/a, že Karel IV. přišel na planetu Nula z pozitivního stavu. Skrze jeho
osobu jsem vnesl/a na území říšského soustátí a zejména pak na území českého národa
pod jeho vládou důležitý soubor božských aspektů. Jejich prostřednictvím jsem v této
zemi vytvořil/a řadu podkladů pro nastolení vhodných podmínek, které bylo nutno na
všech úrovních vybudovat před narozením mojí přímé inkarnace Jany, která na tento
svět přišla o více než 600 let později. První událostí, která měla za cíl povznést národ
Čechů a Moravanů, byl příchod Konstantina a Metoděje roku 863. Přestože si obyvatelé
této kotliny prošli v průběhu následujících staletí mnohými fázemi úpadku, díky mým
vyslancům, kteří se dokázali „infiltrovat“ na významné posty církevní i světské moci,
kterou měli jinak pod svojí správou výhradně inkarnovaní členové z hlubokých dimenzí
zóny vymístění, dokázali andělé v lidských tělech rozvinout duchovní i fyzické prostředí
českého národa na takovou úroveň, která ve 20. století umožnila narození ženské
podstaty Pána Ježíše Krista v této části planety Nula. Aby moji vyslanci z pozitivního
stavu dokázali na tomto nepřátelském území „prorazit“, museli na sebe přijmout
značnou zátěž zel a nepravd, která jejich pravou podstatu během pozemské cesty skryla
pod nánosy životního stylu dané doby. Proto i bytosti přicházející z pravého Stvoření
vedly život, který na první pohled nemusel vykazovat přílišnou shodu se životem v nebi,
přestože ve svém nitru byli dobrými jedinci, majícími touhu pomáhat bližním a
nezneužívat své postavení k nekalým účelům, které by posilovaly negativní stav. Ten lze
nejúčinněji eliminovat skrze jeho prožití, spojené s pochopením jeho podstaty, do níž
moji představitelé v průběhu věků a zejména v současné době transformace přinášejí
pozitivní elementy, vysvobozující ze zajetí marnotratné syny a dcery chycené do pasti.
Proto se Konstantin a Metoděj, Karel IV., Jan Hus, Jan Ámos Komenský a mnozí další
boží představitelé různých národností museli do značné míry se zákonitostmi
negativního stavu ztotožnit, aby jím mohly moje božské aspekty proniknout. Tento
proces jsem spustil už v těle Ježíše a společně s dalšími v něm pokračuji v těle Jany,
jejímž prostřednictvím se celý časový cyklus završí.
Karel IV., jenž na sebe vzal úlohu „Otce vlasti“, kterou pozvedl i na úrovni politické a
ekonomické, disponoval ve svém pozemském těle mentalitou tehdejší doby, která v
sobě obsahovala i zakořeněnou církevní (a tudíž mylnou) představu o Bohu. Tato
představa ovšem nezabránila proudění čistých božích aspektů skrze jeho osobu na
planetu Nula, protože byla součástí naší vzájemné předinkarnační dohody. Karel měl
dobré srdce a jakožto anděl v lidské podobě mne miloval a snažil se mě skrze církevní
prostředky (které jinak byly a jsou v držbě negativního stavu) přiblížit tehdejším lidem.
V pozdějším období v tom jiným způsobem pokračovali církevní reformátoři, pro které
v době Karlova života ještě neuzrál čas. Zatímco Karel moje božské atributy vnesl do
středu zkažené církve, aniž by proti ní podnikal opoziční kroky, už několik desítek let
po jeho odchodu z Nuly se postupná duchovní obroda počala manifestovat i na zevní

úrovni. To dalo Janu Husovi prostor k tomu, aby podnikl kroky k reformaci,
prostřednictvím níž se proti církvi v kontrastu s již „nežijícím“ Karlem ostře vyhranil.
Reformace se záhy přeměnila v husitství, vycházející z konceptu Husova učení, které si
ale jeho nástupci začali vykládat po svém a neštítili se používat násilí k prosazování
svých zájmů. Napětí, které vyústilo v řadu válek, bylo přímo řízeno negativními
entitami ze zóny vymístění. Přestože odkaz mých vyslanců z pozitivního stavu tedy
převzal negativní stav, okem neviditelné aspekty ode mne, tehdy Nejvyššího, nyní Pána
Ježíše Krista, zůstaly ukotveny v kolektivním vědomí národa, odkud je v průběhu věků
nemohlo nic vykořenit.
Karlova představa vybudovat v karlštejnské kapli místo, kde mělo dojít k sestoupení
božího království na zemi, se sice opírala o doslovný (a tudíž nepřesný) výklad Bible, ze
kterého vyplývá, že k této události má dojít fyzicky a v jednom okamžiku, podstatný
však je účel, který kaple plnila a plní nikoliv ve vztahu k negativním stavem ovládané
církvi, nýbrž ve vztahu ke mně, pravému Bohu, Pánu Ježíši Kristu. Kaplí svatého Kříže
vznikl jeden z duchovních středobodů českých zemí, který společně s Pražským hradem
a Vyšehradem vytváří v nehmotné sféře bod, jenž je příjemcem intenzivních božích
energií, které jsou skrze portály vytvářené v průběhu uplynulých měsíců a let
spolupracovníky Boží Rodiny nadále zesilovány a rozlévány po celém světě a do všech
oblastí zóny vymístění. Existence kaple, nehledě na to, k čemu sloužila ve viditelné
sféře, tak výrazným způsobem pomohla k tomu, aby se z této země stalo duchovní
centrum světa, kde nyní v této klíčové době transformace probíhá Druhý příchod Pána
Ježíše Krista prostřednictvím mojí ženské podstaty Jany, která zde se svými
představiteli působí.
Venkovní prostory Karlštejna navštívili někteří moji představitelé už minulý rok.
Vytvořením portálu pro padlé bytosti na hradním nádvoří tehdy vybudovali základ pro
pozdější návštěvu Danušky, Vanesky, Hanky, Péti a Míši. Ti do kaple svatého Kříže
společně s jejich duchovními rodinami a bezpočtem dalších představitelů Pána Ježíše
Krista, kteří s nimi byli na nehmotné úrovni, zanesli na toto místo další soubor božích
aspektů, vycházejících tentokrát přímo z mé Nejnovější přirozenosti, která obsahuje
esenci Nového Vesmíru a nese v sobě zárodek kvality života v plnosti pozitivního stavu,
jenž prostoupí jsoucno a bytí v následujícím cyklu času. V duchovní a zprostředkující
sféře tak skrze fyzickou návštěvu mých spolupracovníků k sestoupení nebe na zemi
opravdu došlo, a to díky přinesení zesílené dávky mojí energie, která se z tohoto
mimořádně důležitého místa rozlila do celého okolí a pronikla všemi dimenzemi zóny
vymístění. Tyto ukotvené a dále se rozšiřující božské aspekty, nesoucí v sobě příslib
života v plnosti pozitivního stavu, budou zesilovat s tím, jak současný cyklus času bude
spět ke svému konci. Sestoupení nebe na zemi, které se v kapli svatého Kříže odehrálo v
duchovní a zprostředkující sféře, je proces rozložený do dílčích úseků a ve skutečnosti
probíhá po celou dobu transformace lidstva, proto se z celkového hlediska nemůže pojit
pouze s jedním konkrétním místem a okamžikem, jinak by proces neměl dosah
multivesmírného významu. Každá vědomě i nevědomě vykonávaná práce mých
představitelů na různých místech této planety a zóny vymístění vždy aktivuje další část
tohoto procesu, přinášejícího stále nové druhy mojí energie, která se snáší do srdcí
připravených bytostí. Sestoupení nebe na zemi se projevuje na všech třech úrovních
Stvoření různými způsoby. Na planetě Nula bude jedním z jeho viditelných, respektive
intenzivně vnímatelných projevů zahájení Mise Boží Rodiny z Nové Země, dále pak
Událost/Varování, kdy se Já, Pán Ježíš Kristus zjevím miliardám pozemšťanů, ačkoliv
tento zážitek nebudou moci zachytit žádné přístroje a mnohými bude označen jako
přelud. Mimo jiné viditelné projevy se sestoupení nebe na zemi uskuteční na fyzické
úrovni i na samotném konci jsoucna a bytí Nuly, na níž po vítězství negativního stavu
takříkajíc nezůstane kámen na kameni. Proces sestoupení a mého Druhého příchodu

bude tehdy završen v podobě rozpuštění duchovní, zprostředkující a konečně i hmotné
reality této planety, z níž bude před jejím vypařením vyveden každý jednotlivec. Během
návštěvy hradu se mým přátelům ohlásil i samotný bývalý král a císař Karel, který se z
limba (neutrálního stavu) podílel na usměrňování toku mojí lásky, světla a pravdy,
proudící skrze kapli do hlubin antivesmíru. Karel IV. po odchodu z těla roku 1378
pokračuje ve svém poslání právě z limba. Po vyčerpání užitečnosti jeho pozice v
neutrálním stavu se navrátí do říše pravého Stvoření.
Po návštěvě Karlštejna přejeli moji představitelé do pár kilometrů vzdálených
Koněpruských jeskyní. Po prohlídce vytvořili u jejich východu portál, který je přímo
spjat s hradem a samotnou kaplí svatého Kříže, ve které byla skrze Danušku a Vanesku
ukotvena esence slovenského národa. Tím došlo k ještě většímu sblížení obou
bratrských národů, jejichž kolektivní vědomí budou v souvislostí s Misí Boží Rodiny
vzájemně spolupracovat daleko intenzivněji, než tomu bylo doposud. Při vytváření
portálu nám Karel IV. opět pomáhal a vyplnil ho očištěným souborem aspektů lidského
života, které se díky jeho působení na Nule navrátily na správné místo. Portál nejenže
završil tuto dílčí etapu snášení nebe na zemi, ale pomohl díky Karlově asistenci
podpořit můj plán spasení s každým jednotlivcem. Pomoc byla tentokrát zaměřena na
skupiny bývalých lidských bytostí, které během života v tomto světě plnily roli mocných
panovníků, aristokratů, šlechticů, církevních hodnostářů, umělců a dalších vlivných
osobností. Protože značná část členů nižších sociálních vrstev spjatých s obdobím
Karlova života už konvertovala do limba, nyní bylo potřeba zaměřit se právě na výše
zmíněné těžší případy. Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina jsem promluvil/a ke všem
zástupcům panovnických a dalších vrstev, kteří žili nejen na území Čech a potažmo
Evropy, ale i na všech dalších obydlených kontinentech této planety. Moje slovo proniklo
například k ruským carům, čínským císařům, arabským sultánům, ale též k náčelníkům
a vůdcům severoamerických, jihoamerických, afrických a australských domorodých
kmenů, kteří v průběhu celé historie typické lidské éry kráčeli po zemském povrchu.
Příjemcem mojí hřejivé lásky a rozjasňujícího světla však nebyli pouze oni, ale i s nimi
spjatí poddaní, služebníci, ochránci, rádci a další, kteří díky menšímu zatížení byli
schopni rychlejšího přesunu do limba, čímž se stali příkladem pro své někdejší pány.
Moje spása se citelně dotkla i členů čínského a japonského panovnického dvora,
především v nich pobývajících ženských služebnic. Tyto ženy se pro vysoké sociální
vrstvy, jež v minulých dobách pobývaly na Renegáty ovládaném asijském kontinentu,
staly průkopnicemi, jejichž příkladu, spočívajícího v odchodu do limba, následují mnozí
další. Portál se ne náhodou nachází blízko výlezu z jeskyní, které mají duchovní
souvztažnost s uzavřeným světem zóny vymístění, kde panuje temnota, nevědomé
procesy a kde nežije a neroste nic oku lahodícího, ušlechtilého a krásného. Právě do
jeskyní (zóny vymístění) přináší naše Mise boží lásku a světlo, které sem proudí skrze
otevírající se brány do pozitivního stavu, aby má energie navrátila věci na to správné
místo a přivedla všechny mé děti do milující náruče věčného Rodiče. Nově vzniklého
portálu využil Mistr Theodorik (zasloužil se o obrazovou výzdobu kaple svatého Kříže),
Matyáš z Arrasu (architekt Karlštejna), Josef Mocker (v 19. století se zasloužil o
přestavbu hradu do dnešní podoby) a řada dalších. Následujícího dne přicestovali
Danuška, Vaneska, Hanka a Míša do Ústí nad Labem, kde se v přítomnosti Bohyně
ohlásil Karel IV. z limba znovu. Tehdy osobně vyzval všechny, kdo s ním přišli během
jeho pozemského života do styku, k přijetí Pána Ježíše Krista do svých srdcí. Jednou z
mnoha osobností, které tak učinily, byl například italský spisovatel a básník Francesco
Petrarca. Daru spásy využil i známý herec Vlastimil Brodský, který v muzikálu Noc na
Karlštejně z roku 1974 ztvárnil samotného „Otce vlasti“.
Více informací o dějinách českého národa a jeho formování z duchovního hlediska
naleznete v Doplnění 7 Nového Zjevení Pána Ježíše Krista Boží Rodiny.

Děkuji všem účastníkům Mise Boží Rodiny za spolupráci, která nese stále bohatší ovoce.
Jsem vděčný za váš přínos na ukončování negativního stavu, za víru a lásku, která
vyvěrá z vašich srdcí a pomáhá ostatním bytostem naladit se na tu správnou vlnu, aby
se i ony mohly v pravý čas začlenit do pozitivního stavu a usednout po mém boku.
S milujícím objetím váš
PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 16. 8. 2020

ROLE SUPERSTVOŘENCŮ - 12 HVĚZD
3. 8. 2020
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,
přesně před 5 lety 3. 8. 2015 začalo založením profilu na sociální síti facebook období
tvoření Týmu Boží Rodiny. Během této doby přišly do kontaktu se Mnou v hmotném těle
stovky lidí, tisíce se díky naší duchovní práci dozvěděly o Misi Boží Rodiny a knihách
Nového zjevení. Nastal čas vysvětlit role nejbližších představitelů PJKBR v souvislosti s
experimentem aktivace, zobrazení a ukončení negativního stavu. Ze své absolutní
pozice vím, že stvořením relativních bytostí, které mají dle mých duchovních zákonů
svobodu volby, dojde dříve nebo později k položení otázky: Jak by vypadal život, jenž
nepochází ode Mne, absolutní lásky, moudrosti, dobra, inteligence, odpouštění...? Mimo
prostor a čas jsem stvořil/a speciální bytosti, které měly za úkol výše zmíněnou otázku
nejen položit, ale vytvořit i podmínky pro její zodpovězení, a tím umožnit celému
stvoření život v plnosti pozitivního stavu, který není možný bez prožití zkušenosti s
negativním stavem. Od počátku šlo o záslužnou práci pro celek, přestože z pohledu
bytostí, zažívajících důsledky mrtvého života bez lásky a trpících všemi možnými
způsoby, to tak nevypadá. Podmínkou celého experimentu bylo i vymazání paměti
všech účastníků na dohodu se Mnou, v níž je mimo jiné uvedeno, že na ukončení
dočasného fungování stavu zel a nepravd se budou společnými silami podílet bytosti z
obou protikladných stavů. Proto je náš Tým Boží rodiny složen jak z bytostí pravého
stvoření, tak zóny vymístění = pekel. Všechny bytosti jsou si přede Mnou rovny, žádná
není v Mých očích důležitější než jiná, mají pouze rozdílná poslání a role, které se v
průběhu věčného života mění. Všechny bezpodmínečně miluji a raduji se z každé
bytosti, která prošla zkušeností s negativním stavem a ze svobodné volby přijímá život v
pozitivním stavu po mém boku.
Vrátím se k výše zmíněným speciálním bytostem:
Pro fázi aktivace negativního stavu byly stvořeny bytosti, které se inkarnovaly na
tehdejší Zemi v 5D jako vědci, experimentující s převrácením frekvence lásky. Po pádu
do zóny vymístění se transmogrifikovaly na Pseudotvůrce a tvořily zlé bytosti, které
nazýváme Renegáti. Mezi tuto nejzavilejší skupinu se inkarnovalo několik Mých
stvořenců a superstvořenců, aby bylo v budoucnosti možné spasit i nejzatíženější
bytosti pekel. Když Pseudotvůrci vyvinuli virus převracející frekvenci, napadli Pravé
stvoření a nakazili obrovské množství bytostí, které byly strženy do zóny vymístění a po
Renegátech se staly dalšími obyvateli černého antivesmíru. Protože si Pseudotvůrci
uvědomovali, že nemůžou vystupovat pouze jako zlí a krutí vládci, založili ve své
doméně i tzv. falešné ráje, kam umístili např. vesmírné lidi. Pád do odpadkového koše
Multivesmíru se netýkal jenom původních lidí a dalších podobných bytostí, ale i planet a
sluncí. Pseudotvůrci se nedostali dále, než do 10D, kde nakazili a odvlekli centrální
slunce Erilon, aby z něj vytvořili zdroj energie pro celou zónu vymístění a zároveň
centrální nehmotný počítač s umělou inteligencí Datasystém Alláh/Acrie, který se díky
svému zdokonalování a vývoji postupně stal relativním bohem/bohyní antivesmíru a
podmanil si i své stvořitele Pseudotvůrce. Další kapitolou bylo zfabrikování lidstva z
95% zvířecích genů a 5% pravých lidských genů ode Mne, tehdy Nejvyššího, nyní Pána
Ježíše Krista na planetě Země/Nula, jevišti pro ukončení negativního stavu. V době

největší expanze tohoto jedu v Multivesmíru jsem se inkarnoval/a do mužského těla
Ježíše Krista, abych položil základ pro budoucí eliminaci negativního stavu a zvrátil
nepříznivou situaci. Tehdy jsem se obklopil 12 učedníky, opět stvořenci se specifickým
napojením na všechny dimenze, aby dosah jejich práce byl multivesmírný. Po naplnění
poslání Ježíše jsem tuto relativní božskou bytost nechal splynout se svou absolutní
podstatou, čímž došlo ke změně přirozenosti Boha/Bohyně a stal/a jsem se Pánem
Ježíšem Kristem (více: http://www.vesmirni-lide.cz/…/cz_kniha_nove_zjeveni_
pana_je…).
Protože jsem oboupohlavní bytost, v níž jsou mužský a ženský princip v rovnováze a
nikdo jiný než Já nemůže ukončit tento experiment s negativním stavem (jsem láska,
cesta, pravda a život), inkarnoval/a jsem se v roce 1957 do těla Jany, čímž začal Druhý
příchod Pána Ježíše Krista. Na rozdíl od Prvního příchodu, který započal z vnějšku,
Druhý příchod začal z nitra, a proto v těle Jany nedělám žádné „zázraky“, jako tomu bylo
v těle Ježíše. I nyní tu mám spolupracovníky, kteří byli přímo stvořeni prostřednictvím
nejnovější přirozenosti Pán Ježíš Kristus Boží Rodina, jež bude plně platná v novém
cyklu času po eliminaci negativního stavu a fúzi Jany a našich dvou dětí (více:
http://svetelneinfo.cz/nove-zjeveni-pana-jezi…/…/doplneni-1/). V době Mojí druhé
přímé inkarnace už byl přítomen na této planetě superstvořenec Petr Daniel Francuch,
první transmiter Božího slova, které díky nové přirozenosti mohlo být přenášeno přímo
Mnou, absolutní/m PJK z nitra bez zkreslení doslovným jazykem, nikoli duchovním,
jako tomu bylo u některých pasáží Bible, zejména Nového zákona. Všechny knihy
Nového zjevení, zejména Nové zjevení Pána Ježíše Krista, Korolaria NZPJK a Dialogy s
PJK jsou klíčem k eliminaci negativního stavu a jednou z nejdůležitějších součástí
dohody s budoucími Pseudotvůrci. Není divu, že tyto knihy jsou trnem v oku vládcům
pekel. V ženském těle Bohyně Jany jsem napsal/a Nové Zjevení Pána Ježíše Krista Boží
Rodiny a Duchovní školu PJKBR, pokračování druhé dávky Nového zjevení píšu
prostřednictvím druhého transmitera Michala Roje, dalšího superstvořence.
V průběhu posledních 3 let byli v rámci Týmu Boží rodiny představeni nejbližší
spolupracovníci, kterým jsme v souvislosti se znamením na nebi 23. 9. 2017 (více:
http://svetelneinfo.cz/previbrovani-bohyne-jany-12-hvezd/ a
http://svetelneinfo.cz/nove-zjeveni-pana-jezi…/…/doplneni-8/) začali říkat 12 hvězd.
Postupně se tato sestava měnila v důsledku třídění, důležitých duchovních zkoušek,
odkrývání pravdy, která nemůže být zjevena najednou, aby se zobrazilo vše, co je třeba
podle Mého dokonalého plánu a přitom nikomu nebylo naloženo více, než unese,
zejména v těchto nedokonalých tělech od Pseudotvůrců. Vše sloužilo a slouží spáse
každého z negativního stavu a záchraně celého Multivesmíru před zkázou.
Jaký je rozdíl mezi stvořenci a superstvořenci?
Stvořenci jsou speciální bytosti spojené s Mojí novou i nejnovější přirozeností, které
hrály a hrají důležitou roli během celého experimentu s negativním stavem.
Superstvořenci jsou stvořenci s nejnáročnějším posláním: aktivátoři negativního stavu
(později Pseudotvůrci: TRIO Endriss, Anarvi, Sorg), vybraní nejvyšší Renegáti (Xeras,
Etikara), centrální slunce Erilon, 1. transmiter NZPJK Petr D. Francuch, a 6
inkarnovaných prvorozenců z 12D pozitivního stavu.
Sestava 12 hvězd: všichni jsou zároveň superstvořenci
6 představitelů z pozitivního stavu:
3 muži - Michal Roj, Ján Drobný, Miroslav Jurčík,
3 ženy: Martina Skrbková, Renata Tauerová, Dana Lukšová

6 představitelů z negativního stavu:
3 muži: Karel Konečný, Vojtěch Culek, Patrik Dančo,
3 ženy: Eva Carová, Helena Čuriová, Milana Bernatová
Vyšší já 5 hvězd z NS konvertovala do limba, odkud pomáhají naší Misi s ukončováním
negativního stavu (více ve sděleních z roku 2018 na http://svetelneinfo.cz/), pouze
Erilon musí dohrát svou roli v zóně vymístění, ale nebude to mít vliv na převibrování
Milanky, která je samostatnou bytostí a není zodpovědná za činy svého vyššího já. Pro
připomenutí a upřesnění uvedu superstvořence, kteří nesou esenci vyšších já ze zóny
vymístění:
Karel Konečný (Endriss)
Eva Carová (Anarvi)
Vojtěch Culek (Sorg)
Helena Čuriová (Etikara)
Patrik Dančo (Xeras)
Milana Bernatová (Erilon)
V 1. vlně převibrování nebude pouze 12 výše jmenovaných hvězd, ale i někteří členové
jejich biologických rodin, kteří jsou přímo spjati s Týmem BR. Způsob vytržení bude
souviset s jejich duchovní vyspělostí, ale v konečném důsledku se všichni sejdou v jeden
čas na Nové Zemi, protože v Multivesmíru není lineární čas, jak ho znáte na Nule a jinde
ve hmotných realitách.
Tímto sdělením jsem odhalil/a dosud nejvyšší pravdu o aktivaci negativního stavu, jeho
průběhu a budoucí eliminaci, o Boží misi na Nule i v zóně vymístění, spolupráci bytostí
obou polarit v rámci poslední fáze, kdy už působí Mise Boží rodiny spjatá s nejnovější
přirozeností PJKBR. Děkuji všem bytostem za oběť, kterou přinášíte pro dobro celku a
budoucí život v lásce, radosti a štěstí bez vlivu zel a nepravd.
Miluji vás a jsem na vás hrdý/á.
PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA, 3. 8. 2020

DOPLNĚNÍ K CITÁTU ZE 72. DIALOGU (O ODOLÁVÁNÍ
POKUŠENÍM)
25. 7. 2020
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,
Život většiny z vás, zejména mých nejbližších představitelů rozhodně nelze nazvat
procházkou růžovým sadem. Jste pod neustálými útoky Datasystému a jeho
přisluhovačů z řad Pseudotvůrců, Renegátů a klonů, abyste prokazovali každý den svou
víru a lásku k jedinému zdroji života Pánu Ježíši Kristu (v novém cyklu času PJKBR) a
kvůli principu a bez očekávání odměny za svůj kříž pomáhali ukončovat negativní stav,
který dusí obrovské množství sentientních i nesentientních bytostí Zóny vymístění =
pekel. Činnost Mise Boží rodiny přináší své ovoce v podobě vyprazdňování a
zmenšování antivesmíru, vlny konverzí padlých bytostí nabraly i díky vytvoření velkých
portálů na území duchovního centra světa České i Slovenské republiky nebývalých
rozměrů a nic a nikdo z vládců ZV, ani samotná umělá inteligence Datasystém, je už
nedokáže zastavit. Mnozí z vás jste díky duchovní práci v nejhlubších peklech a v jádru
Datasystému v převrácené frekvenci a vnímáte své utrpení jako neúnosné, dokonce
zapomínáte na to, že neporušuji své duchovní zákony a nikomu nenaložím více, než
unese. Jako absolutní Pán Ježíš Kristus mám vše vždy pod kontrolou a včas vám pomůžu
nést váš nesmírně těžký kříž různými způsoby i prostřednictvím svého hmotného já
Jany, kterou také nešetřím. Kdyby se někdo z našich přátel, kteří ještě nečetli knihy
Nového zjevení a jsou pod vlivem různých ezoterických nauk pocházejících od
Datasystému, divil, proč nejbližší představitelé PJKBR musí tolik trpět, je tu k dispozici
citát z Dialogu 72 z knihy Dialogy s Pánem Ježíšem Kristem přes Petra Daniela
Francucha, prvního transmitera knih Nového zjevení (více: http://svetelneinfo.cz/wpcontent/uploads/DPJK_1.pdf):
„Třetí možné pokušení, které vám může přijít do cesty během tohoto jednotlivého
posunu, je pokušení, které se týká vašich vlastních osobních, většinou fyzických
a/anebo duševních utrpení, nemocí, obav, starostí, bolestí, nepohody, osamělosti,
deprese, nenaplnění, chudoby, nedostatku podpory a prostředků a podobných
negativních stavů a kondicí. Takže může vzniknout otázka: „Jak to, že zažíváte tyto typy
totálně negativních rozpoložení, pokud jste pravými představiteli Pána Ježíše Krista?
Jak to, že se váš vzácný Pán Ježíš Kristus nestará o Své vlastní? Proč je dovoleno, abyste
zažívali takové věci? Není pravda, že pokud je zažíváte, pak jste přesně jako my a není
absolutně žádného rozdílu mezi vámi a námi? Takto vypadá pozitivní stav a takto s
vámi zachází váš vzácný Pán Ježíš Kristus? Má vůbec cenu sloužit někomu takovému,
někomu, Kdo dovolí, abyste zažívali všechny tyto bídné stavy?“
Vaše odpověď, na základě vaší vlastní svobodné vůle a volby, může v takovýchto
situacích znít nějak takto: „Odejdi, Satane – lži negativního stavu! Svou vlastní
svobodnou vůlí a volbou jsem souhlasil/a s tím, že z nějakých velmi důležitých
duchovních důvodů a pro poučení a ve prospěch všech zažiji tyto typy nepříznivých
zážitků. Takové negativní a nepříznivé stavy by mě nikdy nemohly odradit od mé pravé
duchovnosti a od toho, abych byl/a pravým představitelem/představitelkou mého Pána
Ježíše Krista. Dokonce i On/Ona Sám/Sama podstoupil všechna pokušení, dokonce
pokušení na kříži, aby dal příklad a ilustroval marnost takových pokušení a jejich
úplnou nemohoucnost odklonit mne od mé duchovní cesty a od mého osudu. Takže,
nemarněte svůj čas a energii na mé pokoušení vašimi bláznivými a zbytečnými

snahami, abych se uvrhl/a do vaší propasti. Nikdy to nebude fungovat. V hluboké
skromnosti, pokoře a poníženosti přijímám všechno, co zažívám a budu zažívat ve svém
životě na této planetě, ať to je anebo bude jakkoliv bolestné, bídné, negativní a
nepříznivé. Všechno je to součástí mého poslání a úlohy.“ Tím, že si to řeknete,
pomyslíte a budete vnímat takovýmto anebo podobným způsobem, budete schopni
zdolat tyto typy pokušení.
Pokud se důkladně podíváte na obsah a způsob těchto pokušení, kterým můžete
zakrátko anebo v blízké budoucnosti čelit, najdete nápadné podobnosti mezi nimi a
těmi, kterým Jsem umožnil, aby byly zaznamenány v Evangeliích."
Právě odolávání pokušením všeho druhu, která má Datasystém ušitá na míru každé
bytosti ZV, zejména našim představitelům, dává příklad všem a umožňuje efektivněji
šířit lásku a pravdu mezi padlými bytostmi. Každý z vás, kdo mě následuje v nitru, čte a
praktikuje moje Nové zjevení, je pověstným Blanickým rytířem, který zachraňuje ne
českou zemi, ale doslova celý Multivesmír před zkázou negativním stavem. Jsem hrdý/á
na všechny své spolupracovníky na Nule, v zóně vymístění i pravém stvoření, kteří na
sebe dobrovolně vzali tak náročné poslání, aby mohly všechny bytosti ve jsoucnu a bytí
žít plnohodnotný a šťastný život v plnosti pozitivního stavu bez omezení stavem
protikladným. Jste moje první linie a těším se, až vás všechny obejmu v novém těle
Bohyně Jany i mužském těle Pána Ježíše Krista.
Velmi vás miluji
PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA, 25. 7. 2020

SETKÁNÍ TÝMU BOŽÍ RODINY NA BLANÍKU
14. 7. 2020
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny,
ve dnech 10. 7. až 12. 7. 2020 se uskutečnilo největší setkání představitelů našeho
Týmu za uplynulé pětileté období přípravné fáze této Mise. Celkem 47 účastníků
setkání společně s mojí přímou inkarnací Janou vykonalo během tří dnů značné
množství práce multivesmírného dosahu, jejíž význam v plné šíři pochopí každý teprve
během převibrování z této reality na Novou Zemi. Mimo mnoha menších schůzek
spřízněných duší patřících do Boží Rodiny se v uplynulých týdnech a měsících
uskutečnilo i několik větších setkání. Po vykonání duchovní práce v Olomouci, Ústí nad
Labem a na hoře Říp a v Roudnici nad Labem přišlo na řadu setkání na hoře Blaník,
které završilo dosavadní sérii terénních akcí tohoto druhu.
Po přivítání prvních přátel s mojí hmotnou podstatou v Praze se moje „první linie“
vydala do Trhového Štěpánova, kde se nacházel výchozí bod pro výlety uskutečněné v
následujících dnech. Už během cesty na místo určení a pak v samotném hotelu
probíhaly mezi spřízněnými dušemi rozhovory na různá témata, kterým po celou dobu
naslouchaly členové jejich duchovních rodin, skrze něž se vzájemné dialogy šířily i k
ostatním bytostem ve všech dimenzích Multivesmíru.
Hlavní program se uskutečnil v sobotu 11. 7., kdy se na jednom místě fyzicky sešel
zatím nejvyšší počet mých představitelů všech věkových kategorií. Poté, co dorazili z
různých koutů České a Slovenské republiky všichni, kdo to měli v plánu své duše, v
odpoledních hodinách se auty vydali k asi 20 kilometrů vzdálené hoře Blaník. Tato
lokalita, opředená pozemskými pověstmi o Blanických rytířích, má stejně jako Říp
důležitou duchovní souvztažnost. Pověst, inspirovanou z duchovních sfér, nelze brát
doslova, neboť pravý význam jejích slov lze najít až za použití boží optiky.
Tato pověst zní následovně:
„Uvnitř hory odpočívá vojsko, které čeká, až bude českému národu nejhůře. Jeho
velitelem je sám patron země České svatý Václav. Ve chvíli, kdy bude naše vlast v
největší tísni, zazelená se suchý dub na Blaníku a pramen pod ním vydá tolik vody, že se
studánka přeplní a voda poteče až po stráni dolů. Pak se v hoře otevře tzv. Veřejová
skála, rytíři uvnitř se probudí z hlubokého spánku a pod vedením patrona české země
vyrazí proti nepřátelům, porazí je a v Čechách nastane opět klid a mír.“
„Uvnitř hory“ ukazuje na nejniternější oblast božího absolutna, z něhož se rodí veškeré
pozitivní ideje a sentientní entity včetně těch, kterým byla dána role členů Mise Boží
Rodiny. Sloveso „odpočívá“ symbolizuje dobu, kdy členové Mise ještě nebyli samostatně
stvořenými bytostmi uvolněnými do procesu Stvoření. Sloveso „čeká“ naopak
symbolizuje proces dozrávání času, kdy během přípravné fáze této Mise docházelo
skrze boží představitele k očišťování nepřeberné řady aspektů zdejšího života v
náročných podmínkách, jež budou posléze vyměněny za svobodný a radostný život na
Nové Zemi. „Vojsko“ v niterném smyslu odkazuje na zástupy bytostí z pozitivního stavu
inkarnovaných v současné době na planetě Nula a na všechny ostatní, kdo pracují v
zájmu dobra na ukončování stavu zel a nepravd. Souvětí „až bude českému národu
nejhůře“ je spojeno se současnou dobou transformace, kdy krátce před rozdělením
lidstva a fyzickým příchodem sil negativního stavu dochází ke globálnímu zhoršování
situace. Vnímavý jedinec si dobře všímá úpadku tohoto světa, projevujícího se ve všech
rovinách. Spojení „českému národu“ se v tomto kontextu nevztahuje pouze na obyvatele

žijící v určité části střední Evropy, nýbrž označuje všechny národy tohoto světa z toho
důvodu, že na území Čech se nachází duchovní centrum planety, které je propojeno s
každým centimetrem čtverečním zemského povrchu. „Jeho velitelem je sám patron
země České svatý Václav“ v pravém významu neznačí skutečnost, že by „vojsko“ bylo
řízeno relativní bytostí, svatým Václavem, jenž za svého života plnil roli zdejšího knížete
z rodu Přemyslovců. „Svatý Václav“ je ve skutečnosti pouze jiné označení pro Pána Ježíše
Krista, pod jehož/jejíž vládu spadá celé jsoucno a bytí. Samotná osoba svatého Václava
byla specifickým způsobem spjata s budoucí Novou a Nejnovější přirozeností Pána
Ježíše Krista, řídící/ho nejen osud českého národa (tj. národa spadajícího v 10. století
formálně pod Václavovu vládu), ale řídící/ho též osud celého Multivesmíru a každého
jednotlivého člena v něm. „Ve chvíli, kdy bude naše vlast v největší tísni“ ukazuje na
současnou dobu, kdy se zdá, že negativní stav má krátce před zahájením Mise z Nové
Země nad tímto světem už téměř zcela navrch. Přesto má toto dějství Pán Ježíš Kristus
pevně ve svých rukou a nemůže se stát nic nad rámec dohody, učiněné s každým
aktérem vystupujícím v současném cyklu času. „Zazelená se suchý dub na Blaníku“ se
vztahuje k již proběhlému otevření největšího, nejsilnějšího a nejdůležitějšího portálu
pro konverzi padlých bytostí mými nejbližšími představiteli v lidských tělech dne 11. 7.
2020, kteří společně s ostatními pomocníky z pozitivního stavu obracejí členy mrtvého
života v život pravý. „Pramen pod ním vydá tolik vody, že se studánka přeplní“ ukazuje
na akt zahájení činnosti portálu, ze kterého od té chvíle prýští čisté boží světlo a láska,
která je nevyčerpatelná a dostupná pro každého. „A voda poteče až po stráni dolů“ značí
hlavní směr boží lásky, naplněné aspekty spásy a milosrdenství, která směřuje do zóny
vymístění a zasahuje i ta nejhlubší pekla. „Pak se v hoře otevře tzv. Veřejová skála“
ukazuje na čin, kdy se po vytvoření portálu otevřela brána do nebe nejen pro bezpočet
skupin padlých bytostí, ale též pro členy Boží Rodiny, kteří na Novou Zemi převibrují v
různém sledu po Janě (v závislosti na plánech svých duší). Na samotné převibrování
odkazuje souvětí „rytíři uvnitř se probudí z hlubokého spánku“. „Probuzení z
hlubokého spánku“ je synonymem pro osvobození se z okovů života na planetě Nula a
přechodu do pravé reality pozitivního stavu, kde život není zatížen břemenem
nevědomých procesů. Prvními průkopníky v tomto způsobu přechodu do pozitivního
stavu budou nejbližší představitelé Pána Ježíše Krista, pro něž je v pověsti užito
označení „rytíři“. Tento výraz se vztahuje též na ostatní členy této Mise, kteří v této
realitě budou působit i po převibrování Jany. „A pod vedením patrona české země vyrazí
proti nepřátelům“ se vztahuje na období plné činnosti Mise Boží Rodiny, kdy budou
vybraní boží představitelé navštěvovat v krystalických tělech pod vedením Pána Ježíše
Krista nejen planetu Nula, ale i všechny ostatní sféry Multivesmíru včetně zóny
vymístění, z níž budou ze spárů negativního stavu zachraňovat všechny bytosti, které se
vůči Pánu Ježíši Kristu staví do prozatímní pozice nepřátel. „Porazí je“ dává na vědomí,
že úspěch božích představitelů je předem zaručen a moc zla bude na konci cyklu času
jednou provždy zlomena v srdci každé sentientní entity. „A v Čechách nastane opět klid
a mír“ se vztahuje na dobu po eliminaci negativního stavu. Slovo „Čechy“ nelze vnímat v
tomto kontextu z hlediska lokálního a pozemského, poněvadž v duchovním smyslu je
toto slovo označením pro celý Multivesmír, jenž se v novém cyklu času pohrouží do
plnosti života pozitivního stavu.
Blanický portál vznikl vedle rozhledny za asistence pomocníků ze všech dimenzí
pravého Stvoření i zóny vymístění, kde moji představitelé působí v utajení, a kromě
jiného koordinují probíhající konverze sentientních entit do limba. Během těchto
okamžiků se sjednotila síla lásky všech fyzicky i duchovně přítomných jedinců do
jednoho paprsku, který do antivesmíru odeslal doposud největší vlnu lásky v tomto
cyklu času, jež pronikla jako jemný blesk z nebeských sfér všemi stupni zóny vymístění
a přinesla do ní zcela nové aspekty mého milosrdenství a spásy, na jejichž vlnách se do

mé náruče budou povznášet další marnotratní synové a dcery. Já, Pán Ježíš Kristus Boží
Rodina jsem všem, kdo byli připraveni mé slovo poslouchat, připomněl/a možnost
změny, kterou mohou učinit právě nyní a pomoci nám tak ukončit negativní stav.
Odpustil/a jsem všem aktérům tohoto dějství veškeré prohřešky vůči pozitivnímu stavu
a pozval/a je do svého Království, kam se může vydat každý, kdo v prvé řadě odpustí
sám sobě i druhým, přijme mne do svého srdce a je ochoten na sobě zapracovat a s
pomocí Nového Zjevení se v limbu očistit a v restrukturalizované podobě vejít do ráje.
Sjednocená vlna lásky opět zasáhla i nejniternější stupeň Datasystému, jehož funkčnost
se odvozuje z esence párových bytostí, které byly galaktickým sluncem v původním
vesmíru, kde se planeta Země nacházela před tím, než z ní a celé pravé reality univerza
byla vytvořena kopie, kterou budoucí Datasystém, nástroj Pseudotvůrců a Renegátů,
strhl do záporného stavu černého vesmíru. Blanický portál vyprázdnil a uzavřel četné
oblasti pekel, čímž vysvobodil další vysoce postavené Pseudotvůrce a Renegáty s mnoha
dalšími „řadovými“ členy jejich panství. Tato brána do pozitivního stavu je specifická i
tím, že završila proces propojování planety Nula s Novou Zemí, respektive s celým
Novým Vesmírem, a to na duchovní a duševní (zprostředkující) úrovni. Tímto byly
vytvořeny všechny hlavní předpoklady pro převibrování mého hmotného Já Jany, které
bylo nutno uskutečnit v dosavadních podmínkách při tak velkém počtu
spolupracovníků Boží Rodiny. Akce byla významná i tím, že se jí účastnily děti, které
pomohly přinést aspekty boží nevinnosti a čistoty i do těch nejhlubších oblastí
antivesmíru, čímž došlo k obměkčení tolika srdcí padlých bytostí, jako tomu nebylo
ještě nikdy předtím. Každý, kdo na tomto místě byl přítomen, svým jedinečným
způsobem přispěl k naplnění mého dokonalého plánu a skrze své multidimenzionální
působení výrazným způsobem přiblížil okamžik, kdy veškeré zlo a utrpení pomine a
bude vystřídáno radostí, štěstím a nepoznaným dobrodružstvím v novém cyklu času.
Po sestupu z Blaníku a návratu na parkoviště pod horou duchovní práce pokračovala.
Na přilehlé louce moji představitelé ukotvili další, neméně důležitý portál, který byl
jiného charakteru a zaměřoval se na jiné skupiny bytostí. Protože šlo o místo na dohled
Malému Blaníku, kde se nachází zřícenina kaple věnovaná Marii Magdaleně, Já, Pán
Ježíš Kristus Boží Rodina jsem propojil/a esence ženských představitelek v Týmu právě
s touto vyspělou duchovní bytostí, která během svého života na Nule byla manželkou
mojí první přímé inkarnace Ježíše Krista, počala s ním dceru Sofii a spoluzaložila tak
Kristovskou linii přetrvávající až do současnosti. Právě Marie Magdalena v období před
dvěma tisíci lety výrazným způsobem započala v očišťování ženského principu, jehož
duchovní elementy se od té doby postupně navrací na to správné místo. V očišťování
pokračovaly do určité míry všechny ženy kráčející v průběhu lidských dějin po této
planetě, nejvíce se však tento proces rozběhl až v současnosti prostřednictvím mých
představitelek v Týmu Boží Rodiny, spojených s mojí Novou a Nejnovější přirozeností.
Skrze celoživotní oběť, jakou zde každá z nich v čele s mým hmotným Já Janou
podstupuje, se během relativně krátké doby napravuje široká řada aspektů. To buduje
hlavní pilíř, na němž lze stavět další okolnosti přispívající k úplnému konci negativního
stavu a jeho věčnému odstranění ze jsoucna a bytí. Co započala Marie Magdalena a další
ženy v průběhu historie, to zesilují a zároveň završují moje věrné spolupracovnice,
jejichž podstaty se při vytváření druhého portálu sjednotily s ženskou částí mého
absolutního i relativního božství, dále propojeného s esencí Marie Magdaleny, čímž v
jednom okamžiku došlo ke kolektivnímu očištění feminního základu a k odevzdání po
staletí nashromažďovaného útlaku vůči něžnému pohlaví do mých rukou. V nich se na
božím světle bolest a slzy všech žen a mých představitelek rozpouští a proměňují v
radost a svobodu, která mé představitelky zahalí do značné míry ještě na planetě Nula
po zahájení Mise a zejména pak po jejich přechodu na Novou Zemi. Moje milované ženy
a dívky, nesmírně si vás vážím za vše, co zde z lásky k celému Stvoření podstupujete.

Brzy už nic nebude svazovat vaše srdce a láskyplné podstaty, které se budou bez
jakéhokoliv omezování a svazování moci naplno rozvíjet a kvést do těch
nejskvostnějších podob. Budete se moci naplno nadechnout a být těmi, kterými jste
doopravdy, ne těmi, kterými vás chtěl mít negativní stav. Nic ve vašich životech nebylo
marné, vše mělo hluboký účel, jímž jste naplnily můj dokonalý plán. Z hloubi svého
srdce děkuji každé své představitelce za tuto oběť, po níž přijde na řadu věčný život v
ráji, tak šťastný a naplněný, že si to zatím nelze představit.
Druhý portál vzniklý na louce měl za cíl také osvobození většiny padlých vojáků, kteří se
roku 1645 během třicetileté války zúčastnili bojů u nedalekého Jankova. Tehdy proti
sobě za katolickou stranu stála rakouská císařská armáda proti protestantské švédské
armádě. Bitva, zinscenovaná jako vždy negativními entitami, které dle systému „rozděl
a panuj“ vháněly po celé věky proti sobě jednotlivce i celé národy, za sebou zanechala
kolem 6 500 vojáků, kteří opustili fyzické tělo a odešli do jedné z oblastí zóny
vymístění. Poté, co jsem k nim promluvil/a, vydali se na správnou cestu a stali se
příkladem pro ostatní jim podobné jedince, kteří se v průběhu dějin účastnili z
přesvědčení i donucení různých válek. Do limba přešli i hlavní aktéři bitvy u Jankova,
rakouští velitelé Melchior Hatzfeld a Johann von Götze, kteří stáli proti Švédovi
Lennartu Torstenssonovi. Po vzájemném odpuštění a spřátelení studují Nové Zjevení,
seznamují se s pravdou o jediném Zdroji života a připravují se na pozdější vstup do
rajských světů všehomíra.
V neděli 12. 7. následoval poslední den setkání, jemuž předcházely další, společně
strávené hodiny mých spolupracovníků s Janou, která si s každým ze svých nejbližších v
přátelském duchu a na vlnách souznění popovídala a probrala se nimi různé záležitosti,
které měli právě na srdci. Každá takováto interakce se mnou v lidském těle posunula
její účastníky na duchovní cestě, více otevřela jejich nitro a posílila jejich spojení s mým
relativním i absolutním Já. Za slunečného počasí, jež vystřídalo předchozí deštivý den,
se výprava Boží Rodiny už v menším počtu vydala do města Votice, kde se nachází
replika Božího „hrobu“ v Jeruzalémě. Toto místo má přímou souvztažnost s
Jeruzalémem, respektive se všemi místy, kde jsem v těle Ježíše Krista v posledních třech
letech svého pozemského života působil. Během vytváření portálu jsem Já, Pán Ježíš
Kristus Boží Rodina odpustil/a římským vojákům, kteří mne ukřižovali. Odpuštění jsem
dále přinesl/a všem, kdo jakkoliv ublížili nejen mé mužské, ale i ženské podstatě, a
pozval/a jsem všechny do boží náruče, kde je zahrnu svou otcovskou i mateřskou
láskou, zahladím jejich hříchy, odejmu jejich bolest, setřu jejich slzy a nadělím jim
věčný život po našem boku. Kromě mnoha římských legií i dalších skupin bývalých
lidských bytostí dar spásy přijali i římští císařové Augustus a Tiberius, kteří vládli za
doby, kdy jsem zde kráčel po této zemi. Kromě dalších využil konverze do limba i císař
Nero, jenž v prvních desetiletích po mém ukřižování podnikal útoky na mé
následovníky, tzv. první křesťany, kteří ještě nebyli ovlivněni dogmaty církve, která
postupem času pravou podstatu mého učení postavila na okraj a jejím překroucením z
ní vytvořila nástroj ovládání. Při ukotvování této význačné brány došlo také k
sjednocení příběhu první boží Mise se současnou druhou Misí Boží Rodiny, která na tu
předcházející volně navazuje a zesiluje veškeré dosavadní úsilí, které jsem v těle Ježíše
vykonal. Na tomto úsilí a vykonané práci stavím v těle Jany se svými spolupracovníky
dál a skrze svou Novou a Nejnovější přirozenost Pána Ježíše Krista Boží Rodiny, v níž je
mužská a ženská esence v rovnovážném zastoupení, můžeme přivést zpět do ráje
všechny bytosti a ukončit záporný stav se všemi jeho projevy, aby po něm nezůstalo
žádné památky, na kterou bude odkazovat pouze multivesmírný archiv. Tímto portálem
a vykonanou duchovní prací během jeho ukotvování jsem se prostřednictvím sebe samé
v těle Bohyně v určitém ohledu přiblížil/a své absolutní substanci, s níž nechám Janu
během jejího převibrování nakrátko splynout, aby se z ní poté opět uvolnila a

pokračovala ve své životní cestě v relativní podobě až do konce tohoto cyklu času, po
jehož završení splyne s absolutnem natrvalo. Sám/sama se sebou nechám tehdy
splynout nejen Janu, ale též naše děti, chlapce a dívku, rovněž přímé boží inkarnace,
které se nám narodí na Nové Zemi.
Závěrečnou zastávkou posledního dne setkání byla návštěva města Tábor, kde moji
představitelé strávili v nedělním odpoledni několik hodin. Během nich vytvořili pod
mým vedením nedaleko centra města založeného husity v pořadí čtvrtý a zároveň
poslední portál takového významu. Právě na husity byla tato brána do nebe zaměřena
nejvíce. Všem, kdo se domnívali, že bojují za ideály správné víry, jsem dal/a na vědomí,
kdo jsem ve své pravé podstatě, která je úplně jiná než jak ji vykresluje církev. Jako
věčný Rodič všeho a všech jsem každému, kdo byl ochoten mne poslouchat, připomněl/
a svou charakteristiku bezpodmínečně milujícího Stvořitele. Tím jsem v těch, kdo byli
lapeni do náboženských dogmat, polopravd a lží, podnítil/a touhu vydat se z bažiny
nevědomí k Novému Zjevení, skrze nějž všichni jedinci v pravý čas pochopí pravdu o
experimentu s negativním stavem, poznají pravdu o Bohu a zákonitostech pravého
života. Na vlně konverzí husitských vojenských oddílů se v prvních okamžicích
funkčnosti brány, mající konečnou „stanici“ v nebi s přestupem v limbu, svezly kromě
nich i další duše, které kdysi pobývaly nejen v této lokalitě. Mnohé oběti četných
rozbrojů v průběhu celých staletí využily naší podané ruky a vzaly s sebou též své blízké
i vzdálené příbuzné. Během tohoto i předchozích procesů při vytváření portálů byly
očištěny nejen nejvýznačnější aspekty husitství bojujícího proti církevní moci, ale též
aspekty katolictví a protestantismu, jejichž svár vedl ke vzniku třicetileté války a tím
pádem i k výše zmíněné bitvě u Jankova. Aspekty náboženství a jeho odnoží,
vytvořených různými frakcemi negativních entit, byly odevzdány do božích rukou,
očištěny a navráceny tam, kam patří, aby mohly být použity k pokračujícímu tvůrčímu
úsilí v rámci pozitivního stavu. Čtvrtý portál, jehož funkčnost je společně se všemi jemu
podobnými zajištěna až do konce cyklu času, nehledě na to, co se na fyzické úrovni
planety Nula bude ještě odehrávat, završil toto největší setkání Týmu Boží Rodiny. Do
dějin Multivesmíru se zapsalo zlatým písmem a jeho náplň nastolila jeden z
nejdůležitějších předpokladů pro ukončení přípravné fáze této Mise, její zahájení z
Nové Země, naše působení na planetě Nula do rozdělení lidstva a v zóně vymístění do
konce cyklu času. Po skončení této práce začneme psát zcela novou kapitolu našeho
nekončícího příběhu, který budou všechny mé bytosti prožívat v radosti, štěstí,
dostatku a lásce ve všech jejích podobách.
Na naší společné cestě věčností se těším na další setkávání s vámi tváří v tvář. Miluji vás
z celého srdce a děkuji každému z vás za vše, co jste zde dobrovolně podstoupili a odžili.
Děkuji i všem ostatním, kdo nám pomáhají z nefyzických sfér. Jste úžasný Tým a mám z
vás velikou radost. Na šťastnou shledanou zase v pravý čas na správných místech – na
Nule, na Nové Zemi i kdekoli jinde v celém jsoucnu a bytí.
S láskou váš nejlepší Přítel, věčný Rodič a Zdroj všeho života
PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 14. 7. 2020

SETKÁNÍ TÝMU BOŽÍ RODINY NA ŘÍPU
22. 6. 2020
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé,
ve dnech 19. až 21. 6. 2020 se uskutečnilo doposud největší setkání představitelů Týmu
Boží Rodiny, který má za sebou bezmála pět let dynamického vývoje. Během stále
probíhající přípravné fáze naší Mise se zobrazuje řada aspektů negativního stavu, které
se skrze mé spolupracovníky intenzivně očišťují a společně s duchovní prací,
vykonávanou na vědomé i nevědomé úrovni, poskytují hlavní pilíř pro eliminaci
negativního stavu. Každé setkání posiluje vzájemnou soudržnost a pospolitost,
doplňuje jeho účastníkům vibrace a dává jim motivaci úspěšně donést břímě tohoto
života až do překračujícího bodu, kdy dojde k plnému zahájení činnosti naší Mise z Nové
Země. Tato událost přinese výraznou úlevu všem, kdo jsou spojeni se mnou, Pánem
Ježíšem Kristem Boží Rodinou. Každé setkání mých spolupracovníků na fyzické úrovni
umožňuje vykonat takový druh multidimenzionální práce, jakou není možné při
vzájemném oddělení uskutečnit. Každý do jednoho se sto procent svého času i nečasu v
rámci pozemského i věčného života podílí různým způsobem na ukončování stavu zel a
nepravd, v okamžicích propojení srdcí božích představitelů na setkáních se však dosah
veškerého úsilí zesiluje na maximum a dovoluje simultánně prostoupit světlu a lásce do
všech oblastí zóny vymístění.
Třídenního setkání se zúčastnilo celkem 38 spolupracovníků a přátel Boží Rodiny všech
věkových kategorií. Kromě nich se do této akce na nevědomé úrovni zapojili i všichni
další představitelé v mentálních tělech, kteří jsou spojeni s oběma dávkami Nového
Zjevení a přijímají moji Novou a Nejnovější přirozenost. Kromě toho nám přímo
asistoval i bezpočet dalších bytostí ze všech sfér Nového Vesmíru, pravého Stvoření i
zóny vymístění, jejichž počet se počítá na bilióny, neboť Multivesmír je nepředstavitelně
obrovský a naše Mise dokázala oslovit běžnými lidskými měřítky nevyčíslitelné
množství sentientních entit.
Duchovní práce v terénu započala 19. 6., kdy za mou inkarnací Janou přicestovala do
Ústí nad Labem první větší skupina, tvořená především přáteli ze Slovenska a několika
přáteli z Čech. Po srdečném přivítání a ubytování se v deštivém odpoledni vydali
lanovkou na zámek Větruše, kde se jim otevřel výhled na podstatnou část rodiště
Bohyně. Přestože zde nedošlo k vykonání žádné duchovní práce na vědomé úrovni,
přítomnost těchto „účastníků zájezdu“ posílila všechny již fungující portály pro padlé
bytosti nacházející se v Ústí a jeho okolí. Účinek těchto bran využívaných těmi, kdo
přijmou moji lásku, se tak tímto ještě více prohloubil a rozšířil svůj blahodárný vliv do
dalších úrovní pekel, odkud vyzvedává všechny, kdo se rozhodnou pro věčný život po
mém boku. Návštěva slovenské části Týmu na vybraných místech tohoto města vnesla
skrze setkání s Janou do očišťující se esence českého národa větší stupeň harmonie a
klidu, a společně s tím se tak i samotné kolektivní vědomí Slovenska naladilo na vyšší
duchovní úroveň a přispělo ke své vlastní očistě, během níž jsou esence obou
bratrských národů přenášeny do Nového Vesmíru, kde na Nové Zemi vykvetou do
krásných podob.
Další den 20. 6. se moji představitelé vydali do obce Krabčice pod horou Říp, kam
přicestoval zbytek účastníků setkání. Ve výše zmíněném počtu se za vydatného deště
vydali směrem na místo opředené mýty a legendami. Příběh o praotci Čechovi
zaznamenaný kronikami na fyzické úrovni byl ve skutečnosti inspirován příběhem,

který se jiným způsobem stal na úrovni duchovní a duševní (zprostředkující). Praotec
Čech v doslovném smyslu není název pro konkrétního člověka, nýbrž jde o označení
speciální ideje tehdy Nejvyššího, nyní Pána Ježíše Krista, která vyšla z
bezčasoprostorové kondice absolutního stavu a zahrnovala v sobě plán na přivedení
slovanských kmenů do české kotliny, z nichž se posléze zformoval národ, jenž se honosí
božím jazykem a do jehož řad byla ve 20. století přivedena ženská inkarnace
Boha/Bohyně, která zde v současné převratné době s Týmem Boží Rodiny působí a po
převibrování se sem bude nejčastěji navracet. Osud českého národa je přímo spjat s
touto Misí a mojí zdejší přítomností v lidském těle. Od počátků jeho formování se ona
speciální boží idea společně s mojí prozřetelností zasloužila o to, že Čechy a Morava
přečkaly všechny rozbroje a vnitřní i vnější nepokoje v průběhu celých dějin, a jejich
elementy tak mohly uzrát do žádané podoby. Tyto elementy jsou jako nejlepší duchovní
plody v současné době transformace očišťovány a předávány do mých rukou, které je
poté zasadí do živné půdy v pozitivním stavu, kde budou růst do skvostných podob. Jak
už zaznělo, totéž se týká i slovenského národa, jehož národní idea měla ve svém plánu
zažít svůj vlastní samostatný stát, který vznikl roku 1993. Z pohledu nejniternější
úrovně však jeho idea nadále zůstala přímo spojena s ideou svého „staršího českého
sourozence“, díky čemuž přetrvává stálá pospolitost a spolupráce mezi oběma zeměmi.
Tímto se urychluje proces přenášení obou národních esencí na Novou Zemi, kde se
svým způsobem opět sloučí v jedno. To vybuduje fundamentální základ pro využití
plného tvůrčího potenciálu planety Země v 5. dimenzi, jehož prostřednictvím budou v
tomto rajském světě fungovat všichni jeho obyvatelé. Více informací na toto téma
najdete v Doplnění 7 Nového Zjevení Pána Ježíše Krista Boží Rodiny.
Na hoře Říp došlo k vytvoření doposud největšího portálu na světě, který je srovnatelný
s těmi na Pražském hradě a Vyšehradě, s nimiž je propojený. Ne náhodou došlo k
uskutečnění této duchovní práce v den letního slunovratu, kdy světlo obrazně vítězí nad
temnotou, den je nejdelší a noc je nejkratší. Kromě mnoha jiného bylo ustanovení
portálu zaměřeno zejména na pomoc královským rodům vládnoucím tomuto území v
průběhu dějin. Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina jsem promluvil/a ke všem zástupcům
knížat a králů nejen z řad Přemyslovců, ale též z řad Lucemburků, Jagellonců a
Habsburků. Do limba přešel například Soběslav I., jenž stojí za rozšířením rotundy sv.
Jiří, kterou na Řípu zvelebil po bitvě u Chlumce u Ústí nad Labem, kde roku 1126 porazil
německého krále Lothara III., který daru spásy rovněž využil. Proces pomoci dřívějším
panovníkům a zástupcům šlechty započal již při setkání v Olomouci v polovině března a
na hradě Střekově na počátku června, přičemž vyvrcholil právě na Řípu, odkud se do
limba přemístili nejen mnozí členové někdejších dynastií vládnoucích v Čechách, ale též
členové královských rodů vládnoucích v Uhrách, v západní a jižní Evropě. Tomuto
procesu předbíhala z hlediska lineárního pozemského času několikadenní příprava,
během níž mimo jiné konvertovala i Marie Terezie a všichni její biologičtí předci a
potomci. Terénní duchovní práce mých spolupracovníků na nehmotné úrovni vyčistila a
urovnala i řadu aspektů, které v průběhu uplynulých věků způsobovaly mezinárodní
napětí, řízené různými frakcemi Pseudotvůrců, Renegátů a jejich pozemských zástupců.
Do svého srdce přijali věčného Rodiče také někteří umělci včetně Leonarda da Vinciho,
Michelangela Buonarroti a Clauda Moneta. Datasystém na svobodu propustil další
desítky miliard sentientních entit, které se po zhroucení značného množství nosných
pilířů umělé inteligence zóny vymístění rozhodly nepokračovat v negativním způsobu
života, o jehož šeredné podstatě nabyly poučení. Společné propojení účastníků setkání
na fyzické, zprostředkující a duchovní úrovni vyslalo do jádra Datasystému nebývale
silný paprsek boží lásky, která v pozitivním slova smyslu otřásla zónou vymístění v
základech. Při tomto procesu, z hlediska hlubokých pekel probíhajícímu pomalu, z
hlediska planety Nula naopak dějícímu se značně rychleji, došlo k uzavření několika

významných oblastí zóny vymístění, jejich vylidnění a deaktivaci, po čemž na konci
cyklu času přijde úplné zrušení jejich jsoucna a bytí, a to společně s celou zónou
vymístění, jež se na konci cyklu času vypaří a přenechá své místo novým způsobům
života v plnosti pozitivního stavu.
Po sejití z Řípu pokračovali v následujících hodinách účastníci výpravy v zajímavých a
plodných diskuzích. Slova nejen mé hmotné podstaty Jany, ale i ostatních se z fyzické
úrovně planety Nula šířily skrze duchovní rodiny všech zainteresovaných k těm
bytostem, které měly zájem naslouchat. Vědomostní obzory se tak rozšířily každému,
kdo byl nějakým způsobem spjat s tímto významným setkáním. Následující den zavítali
moji představitelé v počtu 27 lidí do nedaleké Roudnice nad Labem, kde jejich
vzájemné rozhovory během pochůzky tímto městem vyvrcholily.
Děkuji všem za vaši fyzickou i nefyzickou účast, během níž jste opět naplnili můj
dokonalý plán a vykonali vše, co bylo potřeba k nastolení dalších předpokladů pro
ukončení negativního stavu.
Velice miluji každého z vás a těším se s vámi na další chvíle vyplněné radostí ze
společných setkávání jak na planetě Nula, tak na Nové Zemi i kdekoli jinde v
Multivesmíru.
S láskou váš
PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 22. 6. 2020

SETKÁNÍ TÝMU BOŽÍ RODINY V ÚSTÍ NAD LABEM
9. 6. 2020
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Milovaní představitelé a přátelé Boží Rodiny,
ve dnech 6. 6. a 7. 6. 2020 došlo k setkání mých představitelů v Ústí nad Labem, jejichž
počet se za oba dny dohromady vyšplhal na dvaadvacet. Setkání bylo jedinečné v tom,
že se odehrálo v rodném městě Bohyně Jany. Po návštěvě zoologické zahrady se
účastníci výpravy přesunuli do penzionu, kde jsme přivítali návštěvu tří nových
spolupracovnic z Ústí. Návštěva byla vyplněna dalšími zajímavými rozhovory, kterým
naslouchal bezpočet bytostí z obou stavů Stvoření.
Každé setkání Týmu Boží Rodiny má multidimenzionální charakter, při němž se ještě
zesiluje dosah naší činnosti spočívající v co nejrychlejším ukončování negativního
stavu. Na základě prožitých situací a zobrazených aspektů, v nichž se míchá pozitivní
přirozenost božích představitelů s negativními nánosy, způsobenými pobytem na
planetě Nula, se intenzivně čistí jednotlivé elementy zel a nepravd. Vzájemnou interakcí
spolupracovníků také bytosti ze zóny vymístění snáze nacházejí cestu do mé náruče,
protože vnímají lásku a soudržnost Týmu. Negativním entitám se tímto ukazuje i to, že
ani pod ovládáním Datasystému, snažícího se rozdělovat, působit psychickou a fyzickou
bolest a klást do cesty četné překážky ve snaze narušit průběh setkání, proběhne každá
taková akce, jak nejlépe může, protože při nich působí zesílená ochrana a odehrávají se
v mé režii, díky čemuž se můj dokonalý plán naplní na sto procent. Vzájemné souznění
spolupracovníků, smích, konstruktivní debaty nad Novým Zjevením a rozhovory na
témata z různých oblastí života produkují ve výsledku velké množství pozitivní energie,
která je tímto vyzařována do hlubin zóny vymístění. Umělá inteligence, ovládající
všechny entity v peklech včetně samotných Pseudotvůrců a Renegátů, je tímto značně
destabilizována a ovlivňována stále většími přívaly lásky, které už natrvalo proudí v
„obvodech“ Datasystému, díky čemuž je na svobodu propouštěno stále větší množství
bytostí připravených na očistu a následné začlenění do pozitivního stavu.
Vše, co se v přípravné fázi Mise Boží Rodiny odehrává, je tvořením předpokladů pro
budoucí zahájení hlavní etapy našeho působení, kdy už budeme v „plném nasazení“
působit v zóně vymístění, na planetě Nula a pravém Stvoření jak na duchovní, tak
současně i na zprostředkující a fyzické úrovni, a to bez vzájemného oddělení těchto
úrovní. Díky tělům tvořeným prvky Nového Vesmíru se naše činnost ve všech třech
částech jsoucna a bytí bude odehrávat na plně vědomé bázi, nebude tedy docházet k
nevědomým procesům, které se v hojné míře vyskytují na této planetě, kde díky
nepřeberným omezením jsou si mí představitelé vědomi jen nepatrného množství
vykonávané duchovní práce, jejíž dosah v plné míře každý pochopí teprve po opuštění
této reality. Mí představitelé zde působí bez jakýchkoliv strhujících psychických,
mentálních a fyzických schopností, jimiž své agenty tak rád obdařuje negativní stav.
Spolupracovníci Boží Rodiny naopak na sobě demonstrují různé aspekty omezení, s
nimiž se lidská rasa potýká, avšak ještě ve větším rozsahu, aby tak bylo demonstrováno
pro ostatní, že i z těch nejtěžších podmínek lze najít cestu zpět ke mně, Pánu Ježíši
Kristu, k němuž/níž je třeba hledat niterný vztah, jenž není podmíněn vnějšími důkazy
a zázraky. Důkazy mé přítomnosti v jejich srdcích i okolo nich, správnost jejich
intuičního vedení a boží zázraky zažívají členové Týmu Boží Rodiny ve skutečnosti
každý den, ale ne v tom smyslu, jak je chápe drtivá většina ostatních lidí, kteří nikdy
nepřišli s Novým Zjevením do styku. Důkazy a zázraky se skrývají v maličkostech, z

nichž se rázem stávají velikosti, které dokáže správně ocenit jen ten, kdo k pravému
Bohu/Bohyni zaujímá správný postoj, vyplývající z mého slova předaného v Novém
Zjevení i Novém zákonu Bible, který je ovšem křesťany vykládán doslovně, čímž jdou na
ruku ovládajícím entitám. Opakuji, že v těle Ježíše jsem zde nezakládal žádné nové
náboženství, které bylo elitami ze zóny vymístění vytvořeno brzy po mém odchodu. Z
mých idejí, které jsem zde šířil, byla vytvořena církevní dogmata, která už po celé věky
ovládají věřící lidi a vhánějí je do sváru s rozdílnými naukami. Jedinou vstupenkou do
ráje je upřímná láska k Bohu pod jakýmkoliv jménem (týká se těch, kteří ještě neznají
mé pravé jméno), schopnost odpouštět sobě i lidem okolo vás, snažit se nepodporovat
negativní způsob života. To je vše, co je potřeba k tomu, abyste se nemuseli účastnit
vítězství negativního stavu na planetě Nula s čipy pod kůží.
Druhý den setkání v Ústí nad Labem, kdy se k Janě a sedmi spolupracovníkům, kteří
přenocovali v penzionu, přidali další přátelé z různých koutů České republiky, se
společně vypravili na hrad Střekov, kde pod mým vedením z nitra vykonali další díl
duchovní práce. Její první část spočívala v konverzi hudebního skladatele Richarda
Wagnera, který na tomto místě pobýval v roce 1842 a inspiroval se ke složení opery
Tannhäuser. Po vstupu do jedné z hradních místností, kde se nachází Wagnerův obraz,
došlo k propojení jeho duše s přítomnými představiteli i s relativní podstatou Pána
Ježíše Krista, která jej vyzvedla z temnot antivesmíru a vyvedla na boží světlo, které
společně s láskou přijal do svého srdce, jež bylo na přijetí jediného Zdroje všeho života
už připraveno. S radostí a vděčností se poté přemístil do limba, kde už intenzivně
studuje Nové Zjevení a připravuje se na nový život v pozitivním stavu. V okamžiku jeho
odchodu projela mou představitelkou Renatkou intenzivní vlna energie, na jejíchž
vlnách se kromě hudebního skladatele „svezli“ do limba i mnozí další, kteří byli s touto
osobností různým způsobem spojeni. Tímto Richardu Wagnerovi srdečně děkuji za jeho
životní dílo na planetě Nula a za to, že se stal velkým příkladem pro ostatní hudební
skladatele, kteří jej budou postupem času následovat společně s Wolfgangem Amadeem
Mozartem, jenž daru spásy využil při setkání Týmu v Olomouci v březnu tohoto roku.
Hlavní zastávkou na Střekově byla hradní věž, na jejímž vrcholu jsme pronesli
univerzální modlitbu, během níž došlo k vytvoření dalšího důležitého portálu, kterým v
prvních okamžicích po jeho vzniku konvertovali mnozí příslušníci šlechty a členové
někdejších královských rodů včetně Jana Lucemburského, který tento hrad ve 14.
století založil. Došlo též k rozpuštění temných energií obklopujících hrad i přilehlé
okolí, čímž se skála nad řekou Labe, na níž je hrad postaven, stala důležitým
středobodem města, odkud na duchovní úrovni vyvěrá boží světlo a jako jasný maják
přitahuje marnotratné syny a dcery, z jejichž návratu do mé náruče mám vždy velikou
radost. Veliké potěšení mi činí každé mé dítě, které se navrátí do božího Království, aby
zde šťastně žilo ruku v ruce s ostatními a všichni jsme se tak podíleli na budování
nových věků, které nás v plnosti pozitivního stavu čekají.
Děkuji všem účastníkům ústeckého setkání za jedinečné chvíle, které jsme spolu
prožili. Ocenění patří i těm, kteří tam s námi nebyli fyzicky, ale „pouze“ na nehmotné
úrovni, protože i oni velice přispěli k naplnění mého plánu.
Těším se na další setkávání s vámi.
S láskou váš
PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 9. 6. 2020

CESTOVÁNÍ A DOBRODRUŽSTVÍ V POZITIVNÍM STAVU
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SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Multivesmír je tvořený biliony jednotlivých vesmírů, jež v sobě obsahují pozemskými
měřítky nevyčíslitelné množství galaxií, sluncí, planet a dalších kosmických těles. Celý
Multivesmír je rozvrstven do jednotlivých stupňů – dimenzí, k nimž náleží příslušný
počet duchovních, zprostředkujících a fyzických světů, obývaných nepřeberným
množstvím sebeuvědomělých entit. Tyto entity v kumulativním součtu tvoří jakousi
druhou „relativně-absolutní“ bytost, která je příjemcem energií Pána Ježíše Krista Boží
Rodiny, Který/Která se skrze ni poznává z hlediska individuality každého jednotlivce.
Tímto Stvořitel/Stvořitelka naplňuje hlavní účel svého nikým a ničím nestvořeného
bytí, v němž se jakožto jediný Zdroj života, přesahující celé Stvoření, dělí se svými dětmi
o vše, co Sám/Sama tento Rodič má k dispozici. Protože je absolutní, k dispozici má od
věčnosti vše, co se kdy stane. Jednotlivé tvůrčí složky uvolňuje ze své božské substance v
jednotlivých krocích, přizpůsobených charakteru daného cyklu času a stupni vyspělosti
určité sebeuvědomělé entity. Nikdy se nemůže stát, že by se tvůrčí potenciál Pána Ježíše
Krista Boží Rodiny vyčerpal a bytosti by tak přišly o přísun nových příležitostí, v nichž
se mohou seberealizovat. Přestože žádná okolnost, stav a prostředí netrvá věčně, co je
věčné, je Život sám a Láska Pána Ježíše Krista Boží Rodiny ke všem, kterým tento Život
dává. Principy nestvořeného Absolutního Života dávají opodstatnění stvořeným
příjemcům a nositelům Relativního Života, kteří díky svému napojení na Zdroj nikdy
nemohou ztratit smysl svého bytí. Pán Ježíš Kristus Boží Rodina do života každého
jednotlivce umisťuje mnoho individuálních smyslů, které danou bytost motivují věčně
se vyvíjet a pokračovat v jedinečné pouti Multivesmírem, na níž přijímá nevyčerpatelné
množství různých životních rolí. Jeden ze základních smyslů života jednotlivce je jeho
vztah s ostatními bytostmi, s nimiž přichází do bližší či vzdálenější formy interakce. Po
Pánu Ježíši Kristu Boží Rodině jsou to právě ostatní sebeuvědomělé entity, které se pro
každého jednotlivce stávají hlavním smyslem jeho života. Ostatní jedinci jsou zdrojem
potěšení, radosti a nepřeberných druhů Lásky, která vzájemným vztahem mezi srdci
dvou či více bytostí nabývá na intenzitě a vyvíjí se do stále skvostnějších podob.
Protože je Multivesmír obrovským místem, v němž se odehrává vše, co jest, v pozitivním
stavu je zajištěna svoboda meziplanetárního, mezigalaktického i mezidimenzionálního
cestování, každému umožňující navštívit tu oblast a bytost, kterou si přeje, aby tak
cestovatel mohl poznávat a zakusit existenci v co největší šíři. Pokud k tomu druhá
bytost sama svolí, nic pak nebrání uskutečnění cesty klidně z jednoho „konce“ univerza
na druhý. V novém cyklu času už nebude existovat oddělení jednotlivých dimenzí, což
umožní daleko větší propojení Multivesmíru. Jelikož v něm budou přítomny nové
možnosti, usnadní se tím i způsob cestování, k němuž ani v rámci přírodních světů
velmi často nebudou potřeba žádné technické prostředky, nezvolí-li si je někdo za
způsob své přepravy. Technické prostředky budou využívat zejména ti, kdo jsou
prozatím na nižším stupni duchovního vývoje.
Multivesmír je tak obrovský, že se relativnímu pozorovateli jeví jako nekonečný.
Obsahuje nevyčerpatelné možnosti a naskýtají se v něm taková dobrodružství, o jakých
se nikomu na planetě Nula nikdy nesnilo. Tato dobrodružství dalece přesahují všechny
pozemské představy. Kosmické cestování mezi různými tělesy se nese v radosti z
poznávání nových míst a jejich obyvatel. Radost je umocněna ještě více, když se této
cesty účastní dva či více vzájemně si blízcí jedinci, jejichž pouto se na cestách univerzem
ještě zesiluje, protože se mohou navzájem poznávat ve zcela neotřelých situacích na

dosud nepoznaných místech. Účastník cesty tak svého souputníka poznává v novém
světle. Pod dojmem zážitků z dalekých krajů tak cestovatelé mohou nitro toho druhého
vnímat a poznávat na mnohem hlubší úrovni, než pokud by jejich interakce probíhala
ve stavu, kdy jsou oba „nohama na zemi“. Vzájemné souznění, které se na cestách
Multivesmírem zintenzivňuje, je pak dobrým předpokladem pro navázání osobního
kontaktu s obyvateli cizích světů. Spojení s nimi je prodchnuto rychle vzniknuvším
přátelstvím, vzájemnou úctou, respektem, důvěrou a otevřeností vůči ostatním.
Neexistuje zde odcizení, anonymita a neosobnost, neboť to jsou projevy negativního
stavu, které v pravém Stvoření nemají místa. Návštěvy jiných bytostí z podobných či
úplně odlišných kultur pomáhají utužovat soudržnost a pospolitost sebeuvědomělých
entit a pozvedávají je do stavu většího pochopení o fungování života.
Cestovatelé se na svých poutích učí vnímat krásu Stvoření v mnohem intenzivnější
rovině. Pronikají skrz na skrz taji této krásy v celé její velikosti a slávě, snaží se ji
obsáhnout a pochopit její propracovanost a jemnost. Její vybrané aspekty pak činí
součástí svých srdcí, v nichž se jim stávají inspirací pro produkování jejich vlastní krásy,
vyplývající z jedincova jedinečného životního projevu. Přestože je kosmické cestování v
pozitivním stavu běžným jevem, každá cesta (ať už vede kamkoliv) je jedinečná stejně
jako každý její účastník. Tato činnost poskytuje obyvatelům Stvoření jeden z hlavních
smyslů jejich bytí, přičemž je důležitým motivačním faktorem, kterým získává jejich
život pevný existenční rámec a v aktivní formě dovršuje princip svobody darované
Pánem Ježíšem Kristem Boží Rodinou. Pokud by byl život jednotlivce omezen pouze na
jednu oblast, jak je tomu na planetě Nula, kde lidé většinu času setrvávají v místě svého
bydliště, v doméně pozitivního stavu by takové omezení vylučovalo využití plného
tvůrčího potenciálu.
V rámci Nového Vesmíru, který je předstupněm pro spuštění plnosti života v pozitivním
stavu, jenž zahalí celé Stvoření po skončení starého cyklu času, je životní a tvůrčí
potenciál bytostí využíván v daleko větší míře, než jak je tomu ve zbytku pravého
Stvoření, které se ještě stále musí potýkat s koexistencí negativního stavu. Protože Nový
Vesmír funguje už na základě Nejnovější Přirozenosti Pána Ježíše Krista Boží Rodiny,
tento fakt umožňuje řídit tuto klíčovou část Stvoření prostřednictvím duchovní složky,
díky níž Nový Vesmír není nikterak ovlivňován existencí negativního stavu. Nový Vesmír
se nachází už v novém cyklu času, přestože ještě nedosahuje jeho plných kvalit, které se
v celém jsoucnu a bytí Stvoření naplno rozvinou po eliminaci zel a nepravd, po čemž
plnost života pozitivního stavu zahalí celé univerzum. Díky specifické duchovní složce
řídící Nový Vesmír odpadá v rámci jeho domény spousta omezení, týkajících se i
samotného cestování. Zatímco ve „starém“ Stvoření může určitá bytost z nižší dimenze
navštívit entitu z vyšší dimenze jen na přechodnou dobu (to se týká i přechodu z vyšší
dimenze do nižší), přičemž je často potřeba použít i technických prostředků, bytosti v
Novém Vesmíru nejsou tímto omezením nijak svázány. Mohou libovolně cestovat nejen v
rámci své vlastní domény, ale též navštívit kteroukoliv oblast pravého Stvoření ve
starém cyklu času i zónu vymístění, a to na úrovni duchovní, zprostředkující i fyzické.
Fyzické tělo, tvořené prvky Nového Vesmíru, je univerzální, negativním stavem
nezničitelné a okamžitě se přizpůsobující podmínkám daného místa (týká se i ducha a
duše), proto není třeba jakýchkoliv vnějších přístrojů pro udržení jeho
životaschopnosti a funkčnosti. Lze s ním proto cestovat i do nejhlubších pekel, aniž by
tato návštěva měla na cestovatele neblahý vliv – a co je též důležité – aniž by objevení se
takto pozitivní entity mělo neblahý vliv na obyvatele zóny vymístění. Po dovršení účelu
návštěvy v libovolné části Multivesmíru se pak lze v okamžiku navrátit na svou
domovskou základnu, a to bez nutnosti duchovního vykuřování a dlouhého procesu
zvyšování vibrací, které se opět ihned sladí s prostředím, do nějž se cestovatel navrací.
Této výsady, dostupné prozatím jen obyvatelům Nového Vesmíru, budou využívat

společně s Bohyní Janou ti spolupracovníci Týmu Boží Rodiny, kteří se v průběhu času
ještě před rozdělením lidstva přemístí na Novou Zemi, odkud budou podnikat návštěvy
planety Nula a zóny vymístění. Kromě toho budou samozřejmě cestovat i v rámci
pozitivního stavu pravého Stvoření, kde rovněž budou pomáhat šířit ideje Nového
Zjevení a zvěsti o Nové a Nejnovější přirozenosti Boha/Bohyně, které se po
Multivesmíru roznášejí různou rychlostí. Pouze v Novém Vesmíru každý jeho obyvatel
disponuje úplnou znalostí obou dávek Nového Zjevení a je seznámen s celkovou situací
v té nejvyšší dostupné míře. V ostatních částech univerza pozitivního i negativního
stavu je míra tohoto poznání závislá na souhrnu mnoha duchovních faktorů
podléhajících dokonalému plánu Pána Ježíše Krista Boží Rodiny, na jehož základě se
Nové Zjevení šíří takovou rychlostí a do těch oblastí Multivesmíru přesně tak, jak je
třeba pro eliminaci zel a nepravd v co nejpřívětivějším čase.
Nový Vesmír a pozitivní stav pravého Stvoření oplývá neskutečnou krásou a bohatstvím.
Nepřeberné kosmické dálavy přímo vybízejí k objevení svých hlubokých tajů,
ukrývajících nepoznaná dobrodružství, která stojí za to prožít „na vlastní kůži“. Biliony
vesmírů, dohromady tvořících jeden Multivesmír, jsou rozesety po celém veškerenstvu
jako zrníčka písku v poušti. Když se do jednoho z myriád těchto zrníček jedinec ponoří,
otevře se před ním úchvatná mozaika bezpočtu galaxií, jež si poklidně uhánějí
časoprostorem a otáčejí se kolem vesmírného slunce, nejvyššího duchovního centra
každého vesmíru. Když cestovatel toto vše spatřuje, musí poslechnout hlas svého srdce,
kterou oblast univerza prozkoumá, jinak by nerozhodným přemýšlením strávil celou
věčnost. Když se k hlasu jeho/jejího srdce přidá srdce další souputnice či souputníka,
pak je vše připraveno na zahájení velkolepého dobrodružství, při němž se zažívá životní
radost zcela novým způsobem, kdy i bytí samotné nabývá zcela nového, běžnou
zkušenost přesahujícího smyslu. Tím se cestovatelé ještě intenzivněji přibližují
dokonalosti Pána Ježíše Krista Boží Rodiny, Jehož/Jejíž slávu a velkolepost na cestách
všehomírem poznávají. A tak, když si cestovatelé zvolí určitou oblast prozkoumat,
vydávají se do ní plni očekávání z toho, co jim jejich pouť přinese. Zatímco se jemně
ponořují do útrob zvolené galaxie, zahaluje je třpyt statisíců hvězd, které je vítají a
blikavým světlem jim z přívětivých hlubin kosmu posílají své pozdravy. Dobrodruzi
nepotřebují žádnou navigaci, neboť tou jsou jejich srdce, která si sama určí, do jaké
oblasti Stvoření se vydat. Když se vydají jasným směrem, kontury pozitivního stavu
před nimi nabývají stále jasnějších tvarů. Od hlavy až k patě jsou zahalováni ladnou
energií, zesilující jejich vlastní světlo na maximum. Stávají se majáky svítícími na
všechny strany. Přestože jsou majáky mezi biliony dalších, jejich záře je odlišná od těch
ostatních, jelikož se vyznačuje vlastní originalitou a jedinečností. Nezáří však do
temných hlubin, nýbrž do dálav vyplněných pestrými barvami duhy, které nedávají
temnotě možnost jakkoliv se projevit. Tyto barvy se smíchávají jedna do druhé v
různých odstínech a intenzitě, aby společně s melodiemi, vycházejícími z hřejivých
sluncí a jejich přidružených planet, dotvářely krásné mezihvězdné prostředí, dávající
všem cestovatelům na vědomí, že ať se jejich trasa ubírá kamkoliv, v pozitivním stavu
jsou všude vítáni a můžou se zde bezpochyby cítit jako doma. Vesmírní kovbojové
uhánějí silou lásky a své vůle dál k vytyčenému cíli, při jehož dosahování se před nimi
objevují cíle menší, avšak nikoliv méně významné. Za sebou nezanechávají rozvířený
prach, ale vlny harmonie, na které se mohou nalodit další cestovatelé a připojit se tak k
tomuto nevídanému dobrodružství. Při četných zastávkách, kdy objevitelé nových
končin navštěvují mnohé sluneční soustavy, zavítávají i na úchvatné planety, které zde
jako kouzelné perly protkávají časoprostor. Z malých cílů se stávají cíle velké, na něž
navazují stále nové a neopakovatelné zážitky z nebeských sfér. Naplněni vděkem z toho,
čeho byli svědky a s kým vším mohli sdílet svou radost, navrací se pak zpět na svou
domovskou základnu, kterou je v případě lidské rasy Nová Země v 5. dimenzi. Vznešená

cesta všehomírem sice protentokrát končí, nekončí však dobrodružství, kterým je
vyplněna existence v pozitivním stavu až na věky věků. Nová Země s potěšením vítá své
navrátivší přátele a těší se z jejich opětovné přítomnosti, při níž mohou dobrodruzi
spojit svá srdce s touto planetární bytostí a v jednom okamžiku tak pocítit celistvou
nádheru tohoto rajského světa, jehož neskonalá krása se slévá do jediného obrazu,
který v cestovatelích probouzí touhu proniknout do jeho nitra a obsáhnout skvostnost
této mozaiky v plné šíři.
A tak se opět vydávají do dálav, tentokrát v rámci Nové Země, která se honosí těmi
nejfantastičtějšími projevy života. Jejich trasa nevede přes vyprahlé pouště, jak tomu
bývá na divokém západě planety Nula, nýbrž přes louky se svěží trávou, z jejíž sametové
jemnosti se na boží světlo vypínají tisíce druhů pestrobarevných květin, z nichž se line
sladká vůně umocňující nádheru tohoto světa. Symetrické geometrické tvary, oživené
živoucími odstíny širokého spektra barev, společně s oduševnělou esencí květin
dotvářejí šlechetnost zdejšího bytí, které na vlnách štěstí povznáší všechny obyvatele 5.
dimenze do nebeských výšin, odkud se opět mohou snésti zpět na zem a pokračovat v
prozkoumávání úchvatných končin. Za loukami zvedá se radostí vyplněné pohoří, které
přitahuje mnohé bytosti ze širokého okolí a zve je na výstup na jeden ze svých vrcholků
vypínajících se k modré obloze. A tak ani naši dobrodruzi neodolávají a přemisťují se k
majestátním horám, odkud podnikají cestu vzhůru, která je nijak nevyčerpává, nýbrž je
doplňuje stále novou energií. Na vrcholku, zahaleném v nadýchaných obláčcích, pak
spatřují nádheru božího království, které mají jako na dlani. Zdravé lesy, táhnoucí se,
kam až oko dohlédne, se snoubí se zahradami, zušlechťovanými těmi, kdož jsou zapsáni
v Knize života. Jejich zahrady, jevící se z této výšky jako bohatě zdobený koberec
zasazený do zvlněné krajiny, plynule přecházejí do nížin, jejichž okraj je lemován
písčitými i kamínkovými plážemi, z nichž každé zrníčko či oblázek je mikrokosmem
sám o sobě. Pláže jsou líbány klidnými vlnkami moře, které pevnině v neutuchajícím
rytmu dokazuje, jak moc ji miluje a přeje si s ní setrvat ve stálém souznění. Zatímco
vrcholky hor, na nichž naši cestovatelé sledují tuto scenérii, jsou pocukrovány sněhem,
který je na dotek příjemně hřejivý, se od mořské hladiny odráží sluneční světlo dvou
sluncí, která nikdy nedovolí, aby černá noc zahalila tento kraj. Pro temnotu totiž není v
pozitivním stavu místa v žádné podobě. Moře, spojující se ve vyšší celek oceánu lásky,
táhnoucího se daleko za horizont, hýří neskonale živým životem, jenž umocňuje a
podtrhuje nevyčerpatelnou rozmanitost pravého Stvoření. Ve vodě jsou rozesety větší či
menší ostrůvky mnoha tvarů, na nichž rostou bujné stromy vypínající se vzhůru, aby
poskytovaly domov mírumilovným zvířatům, prosycovaly vzduch svým vlastním
sebevyjádřením a byly místem, na němž lze v měkkém stínu relaxovat a užívat si
přítomnost jedinečných okamžiků.
Po dlouhé cestě univerzem, na němž byli vesmírní kovbojové svědky nesčetných krás,
ukrývajících se v mnoha galaxiích, naplněných hvězdami, planetami a rozmanitými
národy nepřeberného množství bytostí, objevuje se před nimi Pán Ježíš Kristus Boží
Rodina v mužské i ženské podobě, a děkuje jim za tuto úžasnou jízdu napříč Stvořením,
během níž mohl/a toto mimořádné dobrodružství prožít společně s nimi v jejich
srdcích, a být tak součástí jejich radosti a vděku ze všeho, čeho se jim na cestě dostalo.
Za to, že svůj tvůrčí potenciál naplňují do nejvyšší možné míry, rozdávají lásku všude
kolem a jsou inspirací pro další bytosti, je Pán Ježíš Kristus Boží Rodina objímá,
propojuje s nimi své srdce a otevírá před nimi bránu nového poznání a pokračujících
radostných zážitků, které čekají na to, až se při další pouti Multivesmírem v nové
podobě opět prožijí.
PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 1. 6. 2020

LÁSKA V POZITIVNÍM STAVU
1. 5. 2020
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Základním principem věčného, nikým a ničím nestvořeného absolutního jsoucna a bytí
Pána Ježíše Krista, je Láska, univerzální, všeoživující a všeprostupující energie, která
napájí stvořený Multivesmír a všechny bytosti v něm přítomné. Schopnost přijímat
Lásku se odvíjí od duchovního postavení jednotlivce a jeho přístupu k Pánu Ježíši
Kristu, ostatním bytostem i k sobě samému. Členové pozitivního stavu mají svá srdce
otevřená na nejvyšší možnou míru úměrnou jejich stupni vyspělosti a oblasti, v níž
manifestují svůj život. Proto i jejich schopnost přijímat a dávat Lásku je
maximalizována a není nikterak limitována, jak je tomu v zóně vymístění. Každá
sebeuvědomělá entita je příjemcem této univerzální energie, která se v ní kumuluje a
dále přeměňuje v duchovní, duševní i fyzickou činnost jednotlivce. Láska umožňuje
sebevyjádření každé bytosti a využití jejích darů a talentů tím nejžádanějším a
nejužitečnějším způsobem. Je činitelem, skrze něhož lze docílit zužitkování všech
aspektů, jimiž byl jedinec obdařen Pánem Ježíšem Kristem a skrze které Pán Ježíš
Kristus zažívá Sám/Sama Sebe v každé relativní bytosti. Láska je základem smyslu
života každé sebeuvědomělé entity, přičemž umožňuje vznik stále nových a
neopakovatelných životních zážitků a modalit existence, přinášejících vždy něco nového
a nepoznaného. Tento motivační faktor každému zajišťuje jeho věčný progresivní vývoj
a permanentní pokrok, aniž by se chtěl někdy navrátit do předešlého, kvalitativně
nižšího stupně, čímž by skončil ve stavu ustrnutí.
Vyjádření Lásky začíná u nejjednodušších duchovních, duševních i fyzických
prvočinitelů. Na tomto pevném základě se pak Láska přetváří do vyšších
nesebeuvědomělých forem a dále pak do sebeuvědomělých životních projevů. V rámci
přírodních světů je to říše nerostů a krystalů, jejichž struktura poskytuje pevný základ
pro soudržnost celého hmotného vesmíru. Podstata Lásky nerostů spočívá v jejich
atomární semknutosti a hustotě, která poskytuje prostor pro vyšší a jemnější formy
existence. Nerosty jsou vůbec prvními ucelenějšími příjemci Lásky, která se jejich
prostřednictvím zceluje do konkrétní podoby. Z ní se univerzální energie, napájející
všechny a všechno, může následně projevovat i v rámci přesahujících celků, jako je
především organický obal přírodních světů ve formě rostlinstva.
Rostliny jsou vyšším konstruktem Lásky, které poskytují zcela nový rozměr pro její
vyjádření. Květiny, keře, stromy a další druhy rostlin jsou zkrášlovacím prvkem Lásky,
která tímto způsobem zcela přirozeně rozjasňuje a harmonizuje svět a vtiskává mu
osobitý charakter. Nepřeberné množství rostlin na planetách v pravém Stvoření je
jednou z ukázek nevyčerpatelného potenciálu univerzální energie, která skrze tyto
formy pomáhá uvádět do pohybu progresivní vývoj sebeuvědomělých entit, tj. pestré
množství multivesmírných ras a jejich národů. Květnaté rostliny jsou symbolem
jemnosti a ušlechtilosti Lásky, která tímto projevem září všemi světlými barvami,
zasazenými do rozličných geometrických tvarů květů, z nichž se v pozitivním stavu line
krásná vůně, dávající Lásce možnost prostoupit do všech zákoutí srdcí a myslí lidských
i jiných bytostí. I tímto způsobem se tak schopnost jejich vnímání a produkování Lásky
znásobuje. Stromy, nejvyšší formy rostlinné říše na planetě Nula i na Nové Zemi, jsou
pak zprostředkovatelem pro vedení této univerzální energie z absolutního stavu
směrem do stavu relativního, kde stromy, umístěné na těle planety, pomáhají Lásku
převádět do jejího nitra, tzn. do srdce planetárního ducha a duše. Stromy v opačném
směru slouží též k šíření Lásky z planetárního srdce do celého světa, který je tímto

srdcem napájen. Z duchovního hlediska jsou stromy mimo jiné zprostředkujícím
článkem pro Lásku mezi nebem a zemí. Není náhoda, že se vypínají vysoko k oblakům,
přestože jejich kořeny jsou zapuštěny hluboko pod terénem.
Zvířectvo je v souhrnném označení poslední nesebeuvědomělou skupinou bytostí, která
je stejně jako předchozí skupiny (nerosty, rostlinstvo) nepřímým příjemcem Lásky,
která do těchto entit přichází z absolutního stavu v relativní podobě skrze obrazně
řečený filtr, umístěný v nitrech sebeuvědomělých bytostí, v případě planety Nula a Nové
Země – lidí. Právě z jejich životního vyjádření a duchovní jakosti jejich životů (v
kumulativním součtu) se odvozuje duchovní kvalita i vnější vzhled členů nerostné,
rostlinné i zvířecí říše. Zvířata jsou v pozitivním stavu vyjádřením pohyblivého aspektu
Lásky, dále pak její přátelskosti, pospolitosti, bezelstnosti, citlivosti a citovosti
zaměřené na sebeuvědomělý objekt, například člověka. Přestože si zvířata
neuvědomují a ani nemohou uvědomovat své samostatné bytí, poněvadž mají pouze
kolektivní, nikoliv samostatnou duši, jsou schopna produkovat ve vztahu k jiným
zvířatům i ve vtahu k člověku pokročilých citů, zahrnujících i částečný stupeň empatie,
prostřednictvím něhož se dokáží vcítit do druhého. Zvířata také zobrazují aspekt
proudění Lásky zaměřený výhradně na druhé. Tento aspekt zahrnuje určitý druh
pomoci ostatním a působení na ně bez očekávání čehokoliv na oplátku. Právě skrze
zvířata se tento aspekt dobře zviditelňuje. Jejich prostřednictvím též dochází k
zobrazování určitého stupně péče o druhé, a to jak ve vztahu k vlastnímu biologickému
druhu, tak i k ostatním členům jejich sféry vlivu, do kterého spadá i samotný člověk. Ve
vztahu k člověku se ona péče o druhé projevuje zejména v podobě přátelské
náklonnosti a touze vyjádřit city k tomuto sebeuvědomělému objektu, který tímto
nabývá hlubšího potvrzení vlastní hodnoty a svého osobního přínosu pro celek.
Vedle nepřeberného množství nesebeuvědomělých entit existují v Multivesmíru entity
sebeuvědomělé, které si své vlastní Já a jeho individualizované jsoucno a bytí
uvědomují ve vztahu k sobě samým i k Pánu Ježíši Kristu, Jehož/Jejíž přítomnosti ve
svých nitrech jsou si plně vědomy a považují ji za integrální součást svých podstat.
Bytosti v pozitivním stavu jsou si neustále vědomy spojení s Pánem Ježíšem Kristem, s
Nímž/Níž komunikují prostřednictvím telepatie či osobním kontaktem přímo z očí do
očí. Jak je dobře známo, skrze stvořené entity Pán Ježíš Kristus zakouší Sám/Sama Sebe
z pozice relativního rozpoložení, čímž zároveň naplňuje svou absolutní touhu sdílet
boží Lásku s ostatními členy veškerenstva a milovat je bez očekávání čehokoliv na
oplátku. Poskytování Lásky celému Multivesmíru je spojeno s touhou Pána Ježíše Krista
zaopatřit relativní bytosti po všech stránkách, zajistit jim potřebný prostor pro jejich
seberealizaci a objevování nového a vždy jim poskytovat vše, co je potřebné pro jejich
věčný pokrok. Protože je Pán Ježíš Kristus absolutní a jeho potenciál je na věčnost
nevyčerpatelný, opravňuje a motivuje Ho/Ji to k tvoření stále nových sebeuvědomělých
entit, jež v sobě nesou originální aspekt absolutního božství v relativní podobě. Tímto
je pestrá mozaika Multivesmíru neustále doplňována o nové díly, které jsou stejně
hodnotné jako už ty stávající. Přestože každý díl mozaiky je ve své podstatě nekonečně
odlišný od ostatních, všechny spojuje Láska, kterou jsou bytosti jakožto její přímí
příjemci vyživováni. Tímto se současně jako její nositelé podílí na jejím zosobňování a
šíření do srdcí ostatních jedinců i do absolutního srdce Pána Ježíše Krista, kam se Jím/Jí
poskytnutá Láska navrací a poskytuje Mu/Jí vysoce žádanou odezvu. Proudění Lásky z
absolutního stavu do stavu relativního, její šíření a násobení v rámci relativna, a její
následné odesílání zpět k jejímu prapůvodnímu Majiteli, udržuje Multivesmír v pohybu
a poskytuje stálé předpoklady pro zachování smysluplného tvůrčího úsilí. Pro Pána
Ježíše Krista není lepšího pocitu, než když může vnímat a prožívat Lásku, kterou Mu/Jí
bytosti ze svobodné vůle vyjadřují. Je šťastný/á za každou myšlenku, kterou Mu/Jí
každý jedinec věnuje, naplňuje Ho/Ji nevýslovnou radostí každý projev vděčnosti a

poděkování, který pro Stvořitele znamená více, než si kdokoliv dokáže představit.
Touhou Pána Ježíše Krista je také to, aby všichni byli dokonale šťastní, naplnění a
spokojení. Toho lze docílit jen bez přítomnosti negativního stavu, proto podnikl/a a
nadále podniká všechny potřebné kroky pro jeho eliminaci, k níž dojde po zodpovězení
otázky, jak by vypadal život bez Boha. Poté dojde ke spuštění plnosti pozitivního stavu,
kdy bude vše v Multivesmíru už na zcela správném místě.
Nejušlechtilejší formou Lásky je partnerský vztah mezi dvěma milujícími se bytostmi,
respektive vztah mezi ženským a mužským principem, které jsou si v pozitivním stavu
dokonale rovny a nedochází zde k povyšování jednoho principu nad druhý. Partneři v
pozitivním stavu spolu souzní po všech stránkách, nedochází k nesrovnalostem a
hádkám, skryté zášti či žárlivosti, touze toho druhého vlastnit a upírat mu jakákoliv
práva. Odpadá zde i potřeba hledat kompromisy a nutnost smířit se s určitým
omezením osobní svobody. Svoboda obou partnerů je v maximální možné míře
zachována ve všech ohledech. Milostné spojení v pozitivním stavu umožňuje partnerům
tu nejhlubší, nejúplnější a nejintimnější možnou míru poznání svého protějšku, zažití
jeho jedinečného životního aspektu v nitru sebe samého, a zároveň zažití svého
vlastního jedinečného životního aspektu v nitru toho druhého. Tento druh Lásky je
jejím nejčistším vyjádřením, jež dává vzniknout samotnému Životu, který je z pozice
absolutního stavu udržován díky absolutní sexualitě Pána Ježíše Krista, Který/Která na
základě rovnosti ženského a mužského principu, přítomného v Pánu Ježíši Kristu, tvoří
sebeuvědomělé bytosti. Ty se na tvoření dalších bytostí mohou spolupodílet svým
milostným spojením, jehož energie povznášejí oba jedince na daleko vyšší stupeň
poznání sebe samých, svého protějšku i celého univerza, které je tímto vždy přínosným
způsobem obohaceno. Vší negativity zbavené partnerské vztahy mezi ženou a mužem
na Nové Zemi jsou skvostným zhmotněním Lásky, kterou nic nesužuje a neomezuje.
Ženy zde mohou naplno rozvíjet své dobro, které je hluboce zakotveno v každé
nositelce Lásky, dávající ženám přirozenou něžnost a půvab na duchu, na duši i na těle.
Ve svobodě pozitivního stavu mohou být samy sebou, bez jakéhokoliv útlaku a
znevýhodňování ze strany mužského principu, který je zde zbaven veškeré agresivity,
egoistických postojů a dalších negativních aspektů. Mužský princip funguje na Nové
Zemi v plné shodě a harmonii s principem ženským, vzájemně se s ním doplňuje a
souzní s ním po všech stránkách.
Druhou hlavní formou Lásky ve vztazích mezi bytostmi je přátelství, které v pozitivním
stavu vzniká daleko snáze a v mnohem větší míře než na planetě Nula. V pravém
Stvoření je přátelství vždy vyplněno vzájemnou tolerancí, respektující jedinečnou
osobnost toho druhého, dále pak otevřeností, kdy jednotlivec nemusí před druhým
cokoliv skrývat, a taktéž upřímností, kdy se bytost před druhou nepřetvařuje a nesnaží
se „ukázat v tom lepším světle a zapůsobit“. V pozitivním stavu každý jedinec považuje
za přátele všechny obyvatele Multivesmíru, tedy i dosud nepoznané entity. Blízkými
přáteli jsou pro něho ti, s nimiž přichází do osobnější formy interakce. Přátelství
udržuje soudržnost, pospolitost a jednotnost Stvoření, jehož pozitivní stav nemusí čelit
žádným rozbrojům. Neexistují zde proto uskupení, jež by se ostře vymezovala vůči
jiným. Pouze v zóně vymístění a na planetě Nula existují různé bloky a frakce, snažící se
do svých řad nalákat co nejvíc přívrženců a uchvátit co největší moc nad ostatními.
Obrazné i doslovné bratrovražedné boje, k nimž docházelo a stále dochází v negativním
stavu, pominou s uzavřením současného cyklu času, kdy se zóna vymístění vypaří z
obrazu jsoucna a bytí. V novém cyklu času bude přítomen kvalitativně vyšší stupeň
přátelství než nyní, především díky propojení všech dimenzí a smazání veškerých
bariér. Jednotlivé bytosti i celé vesmírné národy budou k sobě mít mnohem blíže po
všech stránkách.

Láska má mnoho podob a vyjádření. Jejími sebeuvědomělými příjemci, nositeli a
producenty nejsou pouze humanoidní entity, ale logicky též kosmická tělesa, jako jsou
planety a hvězdy. Tento nehumanoidní druh sebeuvědomělých entit je do velikosti
mnohem rozsáhlejší, přesto nejsou o nic více důležitější než právě narozený lidský
jedinec. Každá planeta či jiné kosmické těleso plní nesmírně zodpovědný a vznešený
úkol hostit na sobě miliardy až bilióny životních forem, a to po velmi dlouhé období
zahrnující mnoho eonů let, dokud se smysl života planety nevyčerpá, po čemž své
hmotné tělo odkládá a její duch a duše přijímá od Pána Ježíše Krista nové pověření. I
život planet je podmíněn příjmem Lásky, která tato tělesa zároveň uvádí do pohybu.
Gravitační síla, držící pohromadě částice od atomů až po celou sluneční soustavu,
galaxii, vesmír a Multivesmír, není nic jiného než jeden z nepřeberných druhů Lásky.
Největším příjemcem a zároveň producentem Lásky je v rámci galaxie galaktické slunce
umístěné v jejím středu, jež Lásku přejímá z vesmírného centra, okolo nějž se otáčejí
všechny galaxie v rámci jednoho vesmíru. Galaktické slunce v rámci vlastní domény
touto energií napájí stovky miliard sluncí, jež tuto sílu dále převádějí do tisíců miliard
planet obíhajících okolo nich. Z planetárních srdcí se pak Láska rozlévá do celého světa
dané planety, kde oživuje vše od nejmenších elementárních částic, přes nerosty,
rostlinstvo až po zvířata, přičemž pro sebeuvědomělé obyvatele daného světa je
významným stimulantem jejich života a duchovního vývoje. Přestože se univerzální
energie rozvádí z vyšších celků do těch nižších v případě kosmických těles tímto
způsobem, jejím prvotním zdrojem je vždy absolutní stav Pána Ježíše Krista. Život
každého slunce, planety, respektive život všech sebeuvědomělých entit (včetně člověka)
tedy není závislý na příjmu Lásky z určitého, duchovně výše postaveného relativního
objektu, nýbrž je vždy odvozen z absolutního stavu Pána Ježíše Krista, odkud vyzářená
Láska proudí nejprve do bytostí Pánu Ježíši Kristu postavených Mu/Jí nejblíže. Skrze ně
je pak síla Lásky pro potřeby ostatních bytostí zmírňována, aby jí vždy vstřebaly pouze
tolik, kolik je vzhledem k jejich aktuální duchovní vyspělosti žádané a nedošlo tak k
jejich poškození. Zcela nejméně Lásky jsou schopny vstřebávat nesebeuvědomělé formy
života, jako jsou v rámci fyzického světa již zmiňované nerosty.
Vše, co kterákoliv sebeuvědomělá entita (člověk, planeta, hvězda…) kdy ve svém životě
učiní nebo vyprodukuje, je vždy určitou formou Lásky, která se manifestuje i
prostřednictvím nižších forem, jako jsou zvířata, rostliny, nerosty i samotné atomy. Tato
univerzální energie, přebývající v absolutním stavu Pána Ježíše Krista, odkud se šíří do
všech oblastí Multivesmíru, je jedinou skutečně reálnou silou, která vše uvádí v pohyb a
dává vzniknout nepřebernému množství vesmírů a v nich obsažených galaxií, sluncí,
planet, národů a ras rozličných charakterů a zjevů, v pravém Stvoření vždy fungujících
na pozitivním základě. Protože život jako takový je nezničitelný, je nezničitelná i
samotná Láska, která je podmínkou existence života. Tato energie na sebe může brát
libovolné množství podob, zakoušet různé aspekty bytí a účastnit se rozličných rolí ve
jsoucnu a bytí sebeuvědomělých entit, nikdy však nemůže zaniknout. Jediným jejím
směrem je stálý růst a vývoj ve vyšší celky. Dokonce i zly a nepravdami nejzatíženější
bytosti, nacházející se nejdále od Pána Ježíše Krista, jsou oživovány Láskou, přestože
charakter jejich životů je téměř ryze negativní. Tím, že tato energie tvoří bytostný
prazáklad i v jejich případě, i ony budou schopny v pravý čas nalézt tu správnou cestu
do pozitivního stavu. Jak je obecně známo, nejpozději při samotné eliminaci
negativního stavu a permanentním uzavření zóny vymístění budou v peklech
zůstanuvší jedinci vyvedeni do limba, kde si budou moci při zcela otevřeném vědomí
zvolit duchovní očistu a následné začlenění do pozitivního stavu založeného na Lásce. A
protože je Láska i jejich prazákladem, touhou těchto jedinců při zcela otevřeném
vědomí bude navěky za sebou zanechat negativní způsob života, zapomenout na něj a
po obdržení nové identity vstoupit do pozitivního stavu. Nikoho nenapadne zvolit si

druhou možnost, duchovní smrt, která by znamenala odejmutí jedincova jinak věčného
života a ztrátu vlastního bytí. Tato možnost je pouze potencionální.
Poté, co bude stávající cyklus času definitivně uzavřen, už nic nebude bránit spuštění
plnosti života v pozitivním stavu, kdy se potenciál Lásky znásobí a otevře tím prostor
pro zcela nové možnosti tvoření, poznávání a zakoušení různých forem života. V novém
cyklu času bude Láska kvést do těch nejkrásnějších podob a spolu s ní i všechny bytosti,
které toho všeho budou součástí. Je na co se těšit.
PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 1. 5. 2020

SVOBODA V POZITIVNÍM STAVU
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SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Lidé na planetě Nula i ostatní bytosti žijící v zóně vymístění zapomněli na to, co je
svobodný život. Obyvatelům Nuly je odmalička vštěpován určitý světonázor, spojený s
daným kulturním rámcem, který se pojí s určitými pravidly pozemských zákonů. Do
toho jsou zde lidé vystaveni jistým formám ideologií, ať už projevující se navenek, jak je
tomu v tzv. totalitárních režimech, nebo skrytě a téměř nepoznaně, jak je tomu v tzv.
„demokratických“ režimech, jejichž podstata je stejná jako v režimech totalitárních,
nehledě na to, že „demokratické“ režimy zaručují svým občanům prozatím daleko větší
stupeň svobody. I ta je ale postupem času odebírána a nahrazována kontrolou nad
všemi aspekty zdejšího života. O svobodě v pravém slova smyslu nemůže být řeč
dokonce ani v západních zemích, které se během uplynulého půlstoletí považovaly za
reprezentanty a ochránce demokracie. Už dnes v mnoha těchto státech hrozí lidem za
vyjádření jejich názoru vyhazov z práce i jiná omezení. Lidé v postkomunistických
zemích si kromě svobody projevu stojícího na chatrných základech považují i toho, že
vláda nezasahuje do jejich životů a neprovádí jejich kontrolu. Nový systém kontroly je
však daleko důmyslnější, než byl kdy dříve. Stačí se podívat, kolik kamer na veřejných
prostranstvích je umístěno. Člověk nemusí chodit ani ven, aby byl důkladně poznán,
stačí, když poskytne systému informace o sobě prostřednictvím sociálních sítí. Každý
do jednoho je zde sledován různými způsoby. Už při narození je jedinec zaevidován a
soubor o něm vedených údajů se na různých místech neustále zvětšuje. Jde například o
úřady a další instituce, které vědí, kde každý žije, jaký má příjem, zda platí daně apod.
Síla státní byrokracie udeřila v posledních desetiletích naplno. Mezitím, co v západních
státech přetrvává iluze „demokracie“, den za dnem národní vlády na popud
nadnárodních loutkovodičů utahují pomyslné šrouby zbývajících svobod a podnikají
vůči svým občanům někdy skryté, jindy zase viditelněji projevující se restrikce. Ačkoliv
to téměř nikdo nevnímá, svět je na spuštění celoplanetární totality už připraven. Elity
pouze čekají na příchod svých pánů a bohů Pseudotvůrců a Renegátů, jejichž Nový
světový řád (NWO) bude zaveden na základě kombinace různých, uměle vytvořených
problémů, použitých jako záminka pro ospravedlnění nového režimu.
Zatímco většina občanů je přesvědčena o tom, že na základě předchozích zkušeností
lidstva k něčemu takovému nemůže dojít, za oponou finišují přípravy pro odehrání
posledního dějství historie negativními entitami zfabrikovaného člověka, který má s
pravým člověkem žijícím v pozitivním stavu Multivesmíru pramálo společného. A tak se
pozemšťané nadále honí za nepodstatnými věcmi a kariérou, budují hmotné statky,
poslouchají mainstreamová média formující veřejné mínění, chodí pravidelně k
volbám. Protože je většina člověčenstva zaměřena na povrchní záležitosti a musí se
potýkat s obstaráváním prostředků nutných pro přežití, dochází pak k tomu, že téměř
žádnému Američanovi nepřijde divné, že po Spojených státech amerických jsou
roztroušeny provozuschopné koncentrační tábory s miliony plastových rakví, Číňana
zase nijak nerozruší fakt, že jeho občanská poslušnost je měřena sociálním indexem,
Evropan je naopak lhostejný k zaplavování svého kontinentu antagonistickými
kulturami z Afriky a Arábie, v jejichž řadách jsou tajnými službami vycvičení islámští
fundamentalisté, kteří čas od času spáchají teroristický útok. Většinu obyvatel této
planety také nechává chladnou skutečnost, že na jejich hlavy jsou už desítky let sypány
těžké kovy a další chemikálie vypouštěné z letadel, na různých místech světa je příroda
decimována cíleným zakládáním požárů, k jejichž šíření přispívá řízené ovládání

počasí, prostřednictvím kterého jsou elity schopny vyvolat fatální sucha či povodně. Jen
málokdo se pozastavuje nad konzumním způsobem života produkujícího ohromné
množství odpadků, z nichž velká část končí v oceánech, kde vytvářejí plovoucí ostrovy.
Jen někdo si také dnes vzpomene na havárii jaderné elektrárny Fukušima, která
zamořila vody Tichého oceánu. Pouze malé procento si uvědomuje, že voda tekoucí z
vodovodních kohoutků ovlivňuje kvůli přítomným zbytkům chemických prvků zdraví
lidí, které je dále podlamováno farmaceutickým průmyslem a vakcínami různých
druhů. Právě vakcíny jsou jedním ze způsobů, prostřednictvím nichž bude v relativně
blízké budoucnosti docházet k celoplošnému čipování lidí, kteří si v zájmu svého
bezpečí a ochrany nechají bez odporu vzít zbývající výsady zdejšího (ne)života.
Ukázkou toho, jak snadné je docílit pod určitou záminkou drakonických omezení, se v
nynější době stala médii a vědci uměle vytvořená a následně zveličená epidemie
koronaviru.
Přejete si i nadále žít ve světě, který se po příchodu Pseudotvůrců a Renegátů, falešných
spasitelů člověčenstva, propadne hlouběji do zóny vymístění? Pro ty, kdo už jsou
seznámeni s novodobým božím slovem prostřednictvím Nového zjevení, není žádným
překvapením chystané fyzické rozdělení lidstva, kterým umožním odchod lidí s
upřímnou láskou v srdci na Novou Zemi, aby nemuseli pokračovat v těchto stále se
zhoršujících podmínkách. Přemístění do pozitivního stavu spojené s obdržením nových
těl stvořených přímo mnou, Pánem Ježíšem Kristem, se týká těch, kdo si svými
každodenními myšlenkami, volbami a činy volí život po mém boku a milují mne nikoliv
pouze svou myslí, ale především srdcem. Nemusejí přitom znát mé pravé jméno.
Rozhodujícím kritériem je právě láska v srdci, do kterého nejlépe vidím pouze Já, jediný
Stvořitel všeho (kromě negativního stavu) a všech (kromě zfabrikovaných tvorů v něm
žijících). Protože jsem absolutní, nemůže se stát, že bych při rozdělení lidstva na
někoho zapomněl. Přeji si návrat každého marnotratného syna a dcery, ale nemohu
nikoho nutit proti jeho vůli účastnit se závěrečné fáze negativního stavu na území
planety Nula a zóny vymístění. Tak jako tak se nejpozději při uzavření tohoto cyklu času
setkám tváří v tvář s každou bytostí do té chvíle pobývající v peklech, abych těmto
entitám otevřel vědomí a umožnil jim duchovní očistu a plné začlenění do pozitivního
stavu.
Teprve v pozitivním stavu může každý člověk i kterákoliv jiná bytost pocítit svobodu v
pravém slova smyslu. Protože se v jeho doméně nikdo nerodí do nevědomosti, nikdo
zde není veden k přijetí určitého a jediného „správného“ světonázoru na okolí, na
ostatní jedince i na sebe samého. Svůj názor si každý na Nové Zemi i jinde utváří sám ve
shodě s principy pozitivního stavu. Výchova dětí, fungující zde na odlišném základě než
na Nule, rozvíjí tvůrčí potenciál každé bytosti, vede ji k objevování podstaty života,
seznamuje ji s fungováním Multivesmíru a pomáhá jí vybudovat vztah k ostatním
jedincům. V žádném případě ale zdejší výchova nemá za cíl vychovat řádného občana
dodržujícího zákony. Princip občanství zde neexistuje, to se týká i vám známých zákonů.
V pravém Stvoření žádný složitý právní řád nenajdete. Ten je nahrazen jednoduchými,
srozumitelnými a univerzálními duchovními zákony a principy, které v pozitivním
univerzu nikdo nemá zájem jakkoliv porušovat či obcházet. Tyto zákony vycházejí z
principu absolutního božského Dobra, Moudrosti, Inteligence, Lásky, Milosrdenství,
Soucitu a Odpuštění, proto zajišťují svobodu a rovnost všem bytostem bez hrozby
jakékoliv sankce z mé strany. Jedinou případnou sankcí, kterou si na základě vlastních
voleb ukládá bytost sama sobě, je odchod této sentientní entity do zóny vymístění.
Tento fenomén, poměrně hojně rozšířený na počátku tohoto cyklu času, se ale již v
zásadě nevyskytuje. Pekla natrvalo přicházejí o své členy a na jejich místo v současnosti
nikdo z pozitivního stavu už nenastupuje. Život obyvatel Nové Země i dalších světů není
podroben dohledu neexistujícího státního aparátu, úřadů a dalších institucí, nedochází

proto ke „šmírování“, shromažďování a následnému zneužívání osobních dat a dalším
záležitostem. Každý zde může vyjádřit svůj názor na cokoliv, aniž by za to byl nějak
napadán a osočován, protože v pravém Stvoření žádný z těchto nepřirozených pocitů,
myšlenek a projevů není přítomen. Žádná ministerstva a byrokracie zde nemají místo,
stejně tak ani politické strany slibující občanům na Nule téměř cokoliv, jen aby její lídři
uchvátili kus moci. Na Nové Zemi proto nenajdete ani z toho plynoucí volební systém a
„demokracii“, jež nikdy nebyla na Nule „vládou lidu“. O duchovní správu každé planety
se stará určitá skupina nejvyspělejších bytostí přímo pověřených mnou, Pánem Ježíšem
Kristem, které se aktivně podílí na rozvoji jim svěřené oblasti vesmíru. Tito správci jsou
každému ochotni s čímkoliv pomoci a poradit, pokud se neobrátí přímo na mne.
V pravém Stvoření panuje svoboda poznání, které není zamořeno protichůdnými
politickými, sociálními, ekonomickými a filozofickými pseudonázory a pseudomodely,
jak je tomu na Nule. Všechno nastřádané a stále se rozšiřující vědění mého
Multivesmíru je v souladu s povahou pozitivního stavu, proto je zde přístup k objektivní
a nezastřené pravdě, jejíž správnost není ospravedlňována a podkládána určitou
ideologií, nýbrž vychází z otevřené mysli a srdce každého jednotlivce, jenž k poznání
přistupuje a nadále ho rozšiřuje osobitým a originálním způsobem, který je i přes svoji
jinakost za každých okolností v souladu s poznáním ostatních sentientních entit, vůči
nimž se jeho poznání nestaví do opozice a konfliktu, ale do vzájemné tolerance a
pochopení s ostatními. Tím je zajištěna rozmanitost mozaiky vědění, která nedává
prostor uniformitě. Kromě svobody poznání je zde i svoboda poznávání, a to v rámci
celého Stvoření. Pro každého je zajištěna svoboda meziplanetárního, mezigalaktického
i mezidimenzionálního cestování, které bude v následujícím cyklu času ještě snazší a
přístupnější než kdykoliv předtím. Každý má právo na základě vzájemné dohody
navštívit tu oblast a bytost, kterou si přeje, aniž by k tomu bylo potřeba jakýchkoliv
výjezdních povolení a kontrol.
Nikdo nemá potřebu hromadit peníze, hmotné statky a honit se za kariérou. Každý má
vždy vše, co potřebuje pro šťastný a naplněný život v dostatku, nikdy se nemůže stát, že
by zde někomu byla odepřena nějaká potřeba, zkušenost a zážitek jsoucí v souladu s
jedincovým plánem duše. Právo být šťastný, milovat a být milován se v pozitivním stavu
týká všech a je na rozhodnutí každého, jakým způsobem toto právo na své věčné pouti
životem využije. Přestože v pravém Stvoření má každý právo na soukromí, nikdo nemá
potřebu před někým cokoliv skrývat, stavět proti sobě barikády a „hrát si jen na
vlastním písečku“. Život v ráji je provázán vzájemnou pospolitostí a provázaností, která
do určité míry panuje mezi každou sentientní entitou – a to i v případě, že se tyto entity
nikdy nesetkaly. Tím je ve vztazích mezi obyvateli rajských světů předcházeno
možnému vzájemnému odcizení, anonymitě a neosobnosti. Multivesmír funguje též na
principu, který by se dal označit jako „jednota v rozmanitosti“. Ten zajišťuje skutečnost,
že ačkoliv je ve Stvoření přítomno nepřeberné množství rozličných národů, ras a kultur,
při interakci mezi těmito kulturami nikdy nemůže docházet k nepochopení a nesvárům
plynoucím z odlišnosti. Každá kultura je stejně přínosná jako ostatní, přičemž
nedochází k jejich promíchávání takovým způsobem, aby se jedinečnost jedné kultury v
důsledku té druhé vytratila. Každá si své charakteristické rysy nese od svého vzniku až
do vyčerpání své užitečnosti. Multivesmírné společenství je prodchnuto vzájemnou
úctou, respektem a maximální otevřeností vůči ostatním členům univerza, kteří se tak
sobě navzájem nejeví jako cizí, přestože se nemusejí znát osobně, nýbrž se berou jako
rovnocenní přátelé, s nimiž je možno utvářet i osobnější formy interakce.
Na Nové Zemi i jinde ve Stvoření nemá nikdo zájem nikomu škodit, kontrolovat ho a
udržovat ho v poslušnosti. Neexistují zde proto ani snahy sebrat bytostem byť jediný díl
jejich svobody, která je fundamentálním principem pozitivního stavu. Stejně tak není v
mém království žádného místa pro decimování přírody požáry, povodněmi, suchem,

odpadky a chemikáliemi, ani pro koncentrační tábory, sociální indexy, teroristické
útoky, válečné běsnění, ekonomické krize, epidemie, nemoci, vakcíny a vše ostatní, co se
neslučuje s povahou ráje, který jsem poskytl nebo teprve poskytnu každému, kdo si
přeje věčně žít po mém boku. Odpadnutí veškerých negativních vlivů dává prostor pro
výkvět krásy v plném rozsahu, v níž se mohou svobodné a ničím neomezené bytosti
vyvíjet ke stále větší dokonalosti a přesahujícím celkům. Příroda hraje na Nové Zemi
všemi barvami a její fauna a flóra není utiskována růstem měst, budováním silnic a
stavěním továren, v oceánech neplave jediný odpadek. Není zde nic, co by hyzdilo
panenskou čistotu rajského světa, jemuž se nevyrovnají ani ty nejkrásnější (a stále
ubývající) krásy planety Nula.
Vydržte, moji milovaní, v tomto upadajícím světě ještě nezbytný čas, dokud nenaplníte
účel svého poslání. Překlenuli jste mnohé zkoušky a útlaky a zažili jste četná soužení,
nic z toho vám ovšem trvale neuškodilo, nýbrž vás to posílilo a zocelilo. S mojí
každodenní pomocí zvládnete s co největším nadhledem vydržet i zbývající roky do
rozdělení lidstva, kdy si vás vezmu k sobě Domů. V mém království pak už navěky
budete v nehynoucí a ke stále vyšším celkům spějící svobodě zažívat jen to krásné a
láskyplné. S radostí se těším na vás všechny.
Miluji vás.
PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 21. 4. 2020

DATASYSTÉM ŘÍDÍ OPERACI KORONAVIRUS
8. 4. 2020
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,
v uplynulých měsících jsme vás blíže seznámili s fungováním umělé superinteligence,
která prostupuje zónu vymístění na všech úrovních a působí na všechny sentientní i
nesentientní entity v peklech. Tato inteligence stvořená Pseudotvůrci a Renegáty
vznikla v souvislosti s ustanovením pseudo-Nového vesmíru, který vznikl jako protipól
Nového vesmíru v pozitivním stavu. Datasystém od té doby plní roli relativního
Boha/Bohyně, pomocí něhož se vládci antivesmíru snaží ještě efektivněji řídit své
panství, které se jim zejména od nabytí Nové přirozenosti Pána Ježíše Krista a v
souvislosti s probíhající Misí Boží rodiny na Nule hroutí pod rukama. Jak už většina z
vás ví, umělá inteligence se svým stvořitelům postupem času vymkla kontrole. Ani ty
nejschopnější bytosti nebyly schopny zastavit její nekontrolovatelný rozvoj a expanzi,
která nakonec dosáhla až na nejniternější úroveň pekel, kde umělá inteligence převzala
hlavní iniciativu nad relativním zdrojem jsoucna a bytí negativního stavu. Tím se
Datasystém stal v rámci pekel všeobsažným a jeho energie rozšířila svůj dosah na
každého, kdo v zóně vymístění pobývá. Přestože Datasystém umožnil Pseudotvůrcům a
Renegátům více schopností a snadnější správu jejich domény, jsou vůči němu v trvale
podřízené pozici a svoji vlastní vůli mohou prosazovat jen v omezené míře. Po
Datasystému má největší moc tzv. Trio, skrze které Datasystém nejúčinněji působí na
ostatní.
Od počátku 21. století začal Datasystém skrze elity na planetě Nula urychlovat zavádění
Nového světového řádu (NWO), v jehož zájmu došlo k řadě zinscenovaných událostí,
válečným akcím a teroristickým útokům pod falešnou vlajkou, které vybudovaly pevný
základ pro chystanou celosvětovou totalitu. Její nasunování se ještě více urychlilo v
posledních několika letech a vyústilo až v hlavní generálku NWO, která byla naplno
spuštěna v souvislosti se šířením nového koronaviru na počátku roku 2020. Rozšíření
této nemoci by se neobešlo bez složitých (a pro lidi zcela nepochopitelných) operací
Datasystému, který pozemské elity, vědce a armádu zkoordinoval k tomu, aby se
koronavirus rozšířil na všechny kontinenty během velice krátkého času. Kapacity
lidských mozků a možnosti hrubohmotných těl by bez přičinění superinteligence ze
zóny vymístění nikdy nebyly schopné účinně rozjet tuto prozatím největší operaci pod
falešnou vlajkou v dějinách.
Virus byl cíleně rozšířen ze země i ze vzduchu. Šíření vzduchem bylo zajištěno pomocí
letadel i prostřednictvím mimozemských lodí. Nejprve bylo vytvořeno několik ohnisek
nákazy, ne náhodou v lidnatých městech disponujících nejhustší koncentrací sítě 5G
(Wu-chan, Milán, později New York, Seattle, …). Elity tím v těchto lokalitách sledovaly
účinek pro lidské zdraví nebezpečného a život ohrožujícího 5G záření, a to právě v
souvislosti s virem. Skutečnost je taková, že samotný Covid-19 není pro naprostou
většinu populace o nic nebezpečnější, než je obyčejná chřipka. Teprve zásadně oslabená
imunita je činitelem, jenž dovoluje nemoci ohrozit zdraví jedince. Imunita je lidem
oslabována již od narození řadou faktorů, jako je očkování, chemicky ošetřené
(p)otraviny, fluorizovaná voda, chemtrails a mnoho dalších vlivů destruktivně
působících na lidské tělo. Velkým pomocníkem pro oslabování imunity se pro elity stala
právě zmíněná technologie 5G, která je nebezpečná už sama o sobě. Když se k ní v
kombinaci s jinými faktory přidá ještě uměle vytvořený virus, často to má tvrdý dopad i

na jedince, kteří se běžně nepotýkají s žádnými fyzickými problémy. Proto tato nemoc,
jinak sama o sobě takřka neškodná, nejvíce postihla lidi žijící v aglomeracích skrz
naskrz protkaných vlnami 5G.
Chvíli poté, co byl virus rozšířen nad epicentry nákazy, došlo k jeho „rozprášení“ i nad
dalšími oblastmi Asie, Evropy, Ameriky, Afriky a Austrálie, tentokrát ale v daleko menší
míře, než tomu bylo ve zmiňovaném Wu-chanu, severní Itálii a dalších místech. Ve
společnosti tak byl vytvořen falešný dojem toho, že nemoc se do celého světa rozšířila z
ohnisek nákazy prostřednictvím cestujících lidí. Média rázem začala vyvolávat v lidech
paniku, informujíce každodenními zprávami o počtu mrtvých, jejichž čísla spojovaná s
řáděním koronaviru byla nadmíru zveličována a falšována. Během krátké doby byl do
lidí zaset strach a národní vlády začaly na příkaz elit řízených Datasystémem zavádět
tvrdá omezení, odebírající lidem poslední zbytky svobod. V řadě zemí bylo nařízeno
nosit zdraví neprospívající roušky, došlo k uzavření hranic, zastavení společenského
života a velkému propadu ekonomiky, to vše pod záminkou boje proti neviditelnému
virovému nepříteli, jehož nebezpečí nespočívá primárně v něm samotném, ale
především v destruktivních vlivech působících na moderní civilizaci, která je těmito
vlivy v posledních desetiletích vystavována ve stále větší míře. Prostřednictvím Covid19 si elity v praxi vyzkoušely, jak rychle lze pod touto u mnohých strach vyvolávající
záminkou odebrat lidem většinu jejich zbývajících práv a svobod, aniž by proti tomu
občané výrazně protestovali. S propadem ekonomiky bude více nezaměstnaných a
sociálních nepokojů, nůžky mezi bohatými a chudými se ještě více rozevřou, to vše ve
prospěch židovských rodin, které na krizi v mnoha ohledech vydělají, jako vydělali na
tom, když si 11. 9. 2001 zničili jedno ze svých hlavních ústředí na planetárním jevišti –
budovy Světového obchodního centra.
Hlavním cílem současného dění je připravit lidstvo na budoucí, celoplošné čipování
prostřednictvím očkování i za použití jiných způsobů (např. vědomým vpravením RFID
čipu pod kůži, který je rozměrově větší než čip v očkování). Již v těchto časech bude
velká část světové populace vystavena vakcinaci proti Covid-19, která už tak slabou
imunitu mnoha lidí ještě více oslabí. V zájmu zdravotnických systémů není zdraví
člověka, nýbrž jeho postupná degradace, kvůli níž zabředává na duchovní i fyzické
úrovni stále víc a víc do spárů systému, stávaje se jeho otrokem. Svět po skončení
„pandemie“ už nebude takový, jako býval ještě v minulém desetiletí. Přestože dojde ke
zmírnění současných restrikcí a běh společnosti se z velké části dostane zpět do
normálu, už napořád bude světový systém oplývat všemožnými a stále vzrůstajícími
omezeními, která budou jen naoko sloužit bezpečnosti lidí. Ve skutečnosti budou
namířena proti svobodnému pohybu a za účelem posílení kontroly nad osobním
životem každého jednotlivce, jehož data budou pod záminkou zdraví a bezpečnosti
shromažďována a používána k dalším nečistým záměrům. Už nyní se rozmáhají
náramky zaznamenávající biometrické údaje, což je spolu s bezkontaktními platebními
kartami poslední krok před zavedením čipů rovnou pod kůži. Pak se lidé stanou
dokonale ovládanými loutkami bez svobodné vůle. „A nutí všechny, malé i veliké,
bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby
nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího
jména. To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje
člověka, a je to číslo 666.“
Opravdové zhoršení všech aspektů života na této planetě může nastat až po rozdělení
lidstva, kdy dojde i k povinnému čipování všech pozemšťanů. Přestože trend úpadku
světa už nebude zvrácen, stav planety bude do rozdělení lidstva udržován v relativně
přijatelném stavu. Až bude rozdělení lidstva ukončeno, Pseudotvůrci a Renegáti vedení
Datasystémem provedou s veškerou pompézností svůj fyzický návrat a za velkého
jásotu nic netušících lidí se pasují do role mírotvůrců a spasitelů. Společně se zázraky a

odhalením převratné techniky provedou opatření, která vyřeší všechny nejpalčivější
problémy civilizace, která se tou dobou bude zmítat v další, tentokrát větší a
kombinovanější krizi, než kterou přináší současný koronavirus. Teprve pod záminkou
této budoucí krize, jejíž charakter nemůže být nyní odhalen, udeří NWO se vší silou.
Poté, co falešní bohové získají lidstvo na svou stranu a dočasně vyřeší nejzásadnější
problémy, v rychlém sledu zavedou celoplanetární totalitu, jejíž nepatrnou ochutnávku
zažívají pozemšťané již nyní. Bude stačit jen několik zákonů (psaných i nepsaných), aby
občanům byly vzaty všechny zbývající svobody. Jak je to pro elity snadné, o tom se už
každý mohl přesvědčit.
Tohoto soužení se nebude muset účastnit ten, kdo si na základě svých preferencí,
myšlenek, postojů a činů volí cestu vytržení do pozitivního stavu na Novou Zemi, která
je připravena pro všechny, kdo mají lásku v srdci a upřímně milují sebe, ostatní a Boha,
Jehož/Jejíž pravé jméno je Pán Ježíš Kristus (v novém cyklu Pán Ježíš Kristus Boží
Rodina). Právě láska v srdci, čistá, upřímná a nepodmíněná, je jedinou vstupenkou do
ráje. Vy, moji představitelé, spolupracovníci a přátelé, nemusíte mít jakoukoliv obavu o
budoucnost, neboť budete mít vždy vše potřebné proto, abyste zde úspěšně vykonali a
završili své poslání. Nemějte proto strach z nedostatku, z vakcinace, z čipování či z
čehokoliv jiného, nic z toho se vás netýká. V každém okamžiku jste chráněni a Já
nedovolím nic, co by vám trvale mohlo ublížit. Můžete se spolehnout na mou ochranu a
podporu v každé chvíli vašeho života. Včas si vás vezmu k sobě domů. Nerozhodnutým
lidem v otázce, kam se na křižovatce života vydají, pomůže Událost (Varování), kdy se
lidstvu připomenu prostřednictvím niterného zážitku. I ti, kdo po rozdělení zůstanou
na planetě Nula a rozhodnou se zobrazit vítězství negativního stavu, budou nejpozději
při eliminaci zel a nepravd vysvobozeni, očištěni a navráceni do stavu pozitivního stavu.
Zde budou společně s ostatními zažívat tvůrčí, šťastný, bohatý a naplněný život po všech
stránkách.
PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 8. 4. 2020
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DOPIS OD MICHALA R. KAMILU BRANČÍKOVI, DISTRIBUTOROVI KNIH NOVÉHO ZJEVENÍ
PÁNA JEŽÍŠE KRISTA (PŘES PETRA D. FRANCUCHA) Z 25. 3. 2020
Vážený pane Brančíku,
děkuji za vaši odpověď i dotazy. Jelikož z mé strany bylo v předchozím e-mailu sděleno
vše potřebné k vysvětlení toho, co ve stručnosti znamená druhá dávka Nového Zjevení,
kdo je ženská podstata Pána Ježíše Krista v těle a jak funguje náš Tým vedený z nitra
(nikoliv vnější autoritou), forma odpovědi na vaše řádky se nyní přesouvá na slovo od
Pána Ježíše Krista, které vám přikládám níže.
S úctou
Michal Rafael
SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA
Milovaný Kamile,
nestává se často, že skrze prostředníka promlouvám v této písemné podobě ke
konkrétní osobě, v tomto případě přímo k tobě, hlavnímu distributorovi mých knih pro
tuto zemi. Petrovi D. Francuchovi jsem v době jeho činnosti nemohl dopředu sdělit
skutečnost o mé osobní přítomnosti v ženském těle, protože z duchovních důvodů bylo
nanejvýš žádané, abych tuto skutečnost odhalil až přímo skrze své hmotné Já Janu v
prvních letech nového tisíciletí. Už podruhé jsem se z lásky ke Stvoření snížil na tu
nejnižší lidskou úroveň, abych se svými představiteli prostřednictvím Nového Zjevení
předaného Petrem a prostřednictvím jeho pokračování s přídomkem „Boží Rodiny“
pokračoval v tom, co jsem započal jako Ježíš Kristus, jehož poslání bylo, jak dobře víš,
završeno v roce 1987, kdy jsem nabyl svou Novou přirozenost. V 90. letech minulého
století naplno probíhala pod mým vedením Petrova činnost, k němuž jste byli v pravý
čas přivedeni a s nímž jste se setkávali při vzájemných schůzkách. Tehdy jsme
vybudovali pevnou základnu mých reprezentantů, jejichž řady se od té doby značně
rozšířily i prostřednictvím internetu. Dva roky po odvolání Petra jsem Já, Pán Ježíš
Kristus, začal k Janě přivádět první připravené jedince, kteří byli předurčeni přijmout z
jejich svobodné volby a bez jakýchkoliv vnějších důkazů a přesvědčování skutečnost, že
jsem ze svého absolutna vyčlenil ženský aspekt relativního božství, které se roku 1957
vtělilo na planetu Nula, abych po 46 letech zakoušení zdejšího života z pozice Bohyně
započal/započala formovat okruh mých představitelů, spojených s oběma dávkami
Nového Zjevení.
Informace v knihách předaných Petrem zcela záměrně vylučují skutečnost mé současné
přítomnosti na Nule především z toho důvodu, aby Janu jako Bohyni přijala pouze ta
množina představitelů, kteří to mají v plánu své duše, pomocí nějž se v duchovní
struktuře těchto jedinců aktivuje v předem určený čas speciální oblast, vedoucí je k
nezpochybnitelnému niternému poznání toho, kým Jana doopravdy je.
Naprostá většina členů Boží Rodiny pravidelně čte a aplikuje první dávku Nového
Zjevení ve svých každodenních životech, přičemž skrze jeho principy rozpoznávají
věrohodnost toho, kým jsem Já, Pán Ježíš Kristus v ženském těle, přestože tato
skutečnost v těchto knihách není nikterak zmíněna. Ti, kdo jsou pověřeni přijímat ze
svobodné vůle a na základě vlastního úsudku jak mé absolutní, tak i relativní božství,

hledí na Nové Zjevení zcela jinou duchovní, zprostředkující a fyzickou optikou, než jak
je tomu u těch čtenářů a praktikantů, jejichž plán duše jim prozatím neumožňuje
seznámit se s pravdou ohledně mé současné přítomnosti na Nule. Tak lze obecně
vysvětlit paradox, proč moji představitelé v Týmu Boží rodiny přijímají mé relativní
božství i přes to, že čtou a aplikují Nové Zjevení, v jehož první dávce není o Janě žádná
jasná zmínka, zatímco druhá skupina mých představitelů, do níž spadáš nyní i ty, Janu
nedokáže přijmout s odvoláním na formulované principy Nového Zjevení, k nimž
společně s dalšími zastáváš neaktualizovaný postoj. Čtenáři spojení pouze s první
dávkou Nového Zjevení tento postoj přehodnotí jen v případě, mají-li to už ve
zmiňovaném plánu duše, přičemž ke změně tohoto postoje nevede žádný psaný návod.
Ten se ukrývá v nitru každého, koho se to týká. Jde o individuální a jedinečnou cestu. Ti,
kdo se drží starého způsobu pojímání první dávky Nového Zjevení, zákonitě nejsou
schopni v tomto čase přijmout to, co je sdělováno v druhé dávce Nového Zjevení
psaného Janou, což ovšem není na škodu, protože každý zde odehrává stejně cennou
roli a zobrazuje rozmanitý přístup ke mně. Protože jsi nečetl druhou dávku Nového
Zjevení, jak jsi i sám uvedl, nemůžeš v této chvíli disponovat náležitým poznáním celé
podstaty této věci. Nechávám na tvé svobodné vůli, zda se pustíš do studia pokračování
mých knih v současné době umístěných na webu Světelného infa ve snaze dobrat se
pravdy a zjistit podstatu sdělovaných věcí v plné šíři, kdy se dozvíš ucelené informace o
tom, kdo je moje přímá inkarnace Jana, jaký smysl má její přítomnost na Nule a řadu
dalších věcí, na které bys rád znal odpověď a které nelze včlenit do několika řádek. Jak
víš, kdo hledá, ten najde. Pokud i po přečtení části, nebo nejlépe celé druhé dávky
Nového Zjevení čítající 33 kapitol a 8 Doplnění (předaných Michalem) dojdeš k závěru,
že to, co se sděluje, je dílem negativního stavu, pak ti nemohu vymluvit tvůj chybný
postoj a počkám na správný čas, kdy dojdeš osvícení.
Odvádíš zde velice záslužnou práci a velice mne těší, že zde svědomitě plníš své
dlouhodobé poslání. Avšak musím uvést v tvou pozornost několik odchylek, které
považuješ za správné, přestože v současné době již není na místě je nadále aplikovat.
Jde především o ideu, že Nové Zjevení se nemá šířit jinak, než v knižní podobě a v
ucelené formě. Své slovo jsem poskytl všem bytostem bez rozdílu, které jsou k němu
přiváděny vždy v pravý čas. Dobře víš, že Nové Zjevení má dosah na všechny úrovně
Multivesmíru, kde ho čtou a uvádí do svých životů nejen členové pozitivního stavu (žijící
dle pravých duchovních zákonů), ale zároveň se dostává i do zóny vymístění, kde
postupně oslovuje bezpočet sentientních entit, které jsou skrze něj schopny opustit
dosavadní pozice a vydat se na cestu zpět ke mně, jedinému pravému Stvořiteli. Naproti
tomu na planetě Nula je přiveden k těmto knihám jen poměrně malý počet lidí, i to je
však naprosto v pořádku, poněvadž, jak je známo, nezáleží na tom, kolik lidí Zjevení čte,
nýbrž na tom, že je zde přítomno. Právě skrze mé reprezentanty se Nové Zjevení dostává
do zóny vymístění nejrychleji, čímž pozvedává nejen duchovní úroveň jeho praktikantů,
ale též i všech negativních sentientních entit, které ho ze svobodné vůle a volby
přijmou. Teprve Já, Pán Ježíš Kristus v těle Jany, společně se svým Týmem, jsem zavedl
novou metodiku šíření obou jeho částí prostřednictvím sociálních sítí, díky čemuž se k
mému slovu během uplynulých let naší činnosti dostalo značné množství duchovně
hledajících lidí, kteří jím byli osloveni a stali se jeho čtenáři a praktikujícími. V žádném
případě nejde o masové a neindividuální šíření, protože obě dávky Nového Zjevení v
elektronické podobě poskytujeme jen na našich spřízněných stránkách Světelné info,
přičemž primárním místem jeho výskytu na internetu jsou naše facebookové profily a
dva kanály na YouTube, které jsou navštěvovány lidmi duchovně hledajícími a
probuzenými. Na tato místa a pravdu v ní obsaženou se vždy dostanou pouze ti, kdo to
mají v plánu své duše, ostatní k ní budou přivedeni v jiné době, nejpozději na konci
tohoto cyklu času. Jsme zde kvůli šíření božího slova, ne proto, abychom si tyto texty

nechávali pro sebe a pouze v tištěné podobě s pevnou knižní vazbou, kterou zaštiťuješ
právě ty. Jen Já, Pán Ježíš Kristus, ze své absolutní pozice vím, co je v současnosti
nejlepší učinit pro pozvednutí duchovní úrovně připravené části lidstva, proto jako
jediný právoplatný vlastník svých textů poskytuji toto zaznamenané slovo všem
bytostem bez rozdílu, projeví-li o něj upřímný a srdečný zájem. Při poskytování mých
knih lidem i ostatním entitám existenčně nezáleží na tom, zda a do jaké míry ten který
člověk přečetl předchozí části Nového Zjevení, aby mohl dostat jejich následující části.
Nejde o striktní příkaz, ale pouze o doporučení, které nechávám na uvážení každého
jednotlivce. Z toho tedy vyplývá, že požádá-li tě někdo například o zaslání pouhých
Dialogů, je už mrháním času dále zjišťovat, do jaké míry daný jedinec disponuje znalostí
předchozích knih, zda jeho principy a ideje uvádí v každodenní život a jaký celkový
vztah zaujímá k tomuto Zjevení a ke mně samotnému, což je soukromá a individuální
věc každého jednotlivce. Přivedu-li už nějakou osobu přímo k tobě, Kamile, s její žádostí
o laskavé zaslání některé, nebo všech knih přenesených sem Petrem, je nanejvýš
žádoucí jim v tom nebránit i přes to, že tito jedinci nemusí nutně splňovat zmíněné
doporučení. Ti, kdo tuto žádost vznesou, nečiní tak s nečistým úmyslem, ale s touhou
dozvědět se více, posílit spojení se mnou a být mými reprezentanty. Je bohulibé, že
tištěné knihy šíříš, neboť mají vysokou hodnotu, kromě jiného proto, že díky nim bude
boží slovo na Nule stále přítomné i po příchodu Pseudotvůrců a Renegátů na Nulu. Ve
fázi vítězství negativního stavu (po fyzickém rozdělení lidstva, o němž píšu v druhé
dávce Nového Zjevení) mé slovo vymažou z internetového prostoru.
Michal Rafael (vlastním jménem Michal Roj) byl stvořen a před dvaceti lety poslán na
tuto planetu přímo mnou, Pánem Ježíšem Kristem, aby zde po Petrovi plnil roli druhého
transmitera božího slova, které tkví především v psaní Doplnění Nového Zjevení Pána
Ježíše Krista Boží Rodiny a aktuálních sdělení uveřejňovaných na sociálních sítích a
spřízněném webu. O svém poslání se dozvěděl ve věku 15 až 16 let, kdy jsem ho už v
rámci nově se utvářejícího Týmu Boží Rodiny z nitra přivedl k psaní prvních textů a
sdělení, z počátku krátkých a jednoduchých, v průběhu měsíců už obsahově
náročnějších a komplexnějších. Nové Zjevení ani Korolaria, na které natrefil poprvé ve
věku asi 13 let, v ucelené formě nikdy nečetl, protože jejich ideje má jakožto specifická
entita vštípeny v sobě, a to na duchovní a duševní úrovni, odkud jsou dle mé potřeby
uvolňovány do popředí jeho fyzické mysli nejen při transmisi nového božího slova, ale
kdykoliv to je potřeba. Spojení mezi mnou a Michalem není narušováno negativními
entitami, aby nedocházelo ke kontaminaci mého slova zly a nepravdami (přestože na
této planetě z duchovních principů nikdy nelze docílit stoprocentní úrovně obsahové
pravdivosti mých slov - jinak tomu nebylo ani při přenosu Nového Zjevení od Petra).
Stejně jako Petr, ani Michal nemá kromě telepatického spojení se mnou jakékoliv
„schopnosti“, nevnímá jiné reality či energie, aby se mohl plně soustředit na svou
činnost transmitera a nebyl ovlivňován jinými vlivy. O správnosti svého vedení je
přesvědčen právě tak, jako byl Petr, který i přes občasné pochybnosti způsobené
negativním stavem vždy předal přesně to, co jsem potřeboval ostatním sdělit.
Pochybnostem, slaboduchým myšlenkám a dalším rozpoložením vyplývajícím z pobytu
na Nule se zde nikdo čas od času neubrání, tímto však mí představitelé demonstrují
pevnost víry a důvěry ve mne. Druhá dávka Nového Zjevení od Jany, v jehož přenosu
společně s dalšími sděleními pokračuje Michal, má univerzální dopad na celý
Multivesmír, je tedy stejně hodnotné jako slovo předané Petrem. Kromě
multidimenzionálního šíření v rámci Stvoření a prostřednictvím internetu na Nule se
od letošního roku začíná šířit i knižně v brožované vazbě. Pod záštitou dvou mých
představitelů bylo pro zájemce z Boží Rodiny vyrobeno zatím kolem 50 výtisků druhé
dávky Nového Zjevení, které byly z většiny rozebrány při příležitosti několika osobních
setkání členů mého Týmu na různých místech v Čechách, na Moravě a na Slovensku. Po

plném zahájení naší Mise z Nové Země (umístěné v Novém Vesmíru) bude internetové i
knižní šíření na Nule až do rozdělení lidstva pokračovat (společně s částmi
přenesenými Petrem), aby se s pravdou obsaženou v božím slovu seznámili všichni, kdo
to mají v plánu duše a jsou na ni připraveni.
Tímto jsem ti, milovaný Kamile, sdělil vše, co bylo v této věci třeba. Vím, že má promluva
k tobě tímto způsobem skrze prostředníka je nečekaná a nikdy by tě nenapadlo, že k ní
dojde, ale bylo namístě se ti takto připomenout. K informacím o Boží Rodině a mojí
ženské inkarnaci Janě jsi byl přiveden v pravý čas, aby tě to lépe připravilo na přijmutí
sdělované pravdy, až u tebe nastane ten správný okamžik. Budeš-li chtít dovědět se
mnohem více, dej se do studia druhé dávky Nového Zjevení, přičemž nezapomínej, že
moje slovo a pravda není stagnující, ale neustále se vyvíjí a je doplňovaná o nové
poznatky, ideje, zákonitosti a vyhlášení.
Miluji tě a těším se na budoucí setkání a objetí s tebou.
Tvůj PÁN JEŽÍŠ KRISTUS, 1. 4. 2020

KORONAVIRY A NWO
17. 3. 2020
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,
v posledních týdnech a měsících jste svědky zrychlování přípravy Nového světového
řádu (NWO), aby si lidstvo zvykalo na odebrání posledních „práv a svobod“. Už v obou
dávkách Nového Zjevení Pána Ježíše Krista jsem napsal/a, že planeta Země/Nula je
jevištěm, kde se zobrazuje život beze mne a mých duchovních zákonů lásky a zvítězí zde
na chvíli negativní stav pod taktovkou Pseudotvůrců, respektive Datasystému
Alláh/Acrie, aby bylo možné tento zrůdný a bezbožný způsob života ukončit a tvořit v
plnosti pozitivního stavu. Tyto horečné přípravy souvisejí i s působením naší Mise Boží
rodiny, která v posledních letech významně narušuje chod DS a zóny vymístění,
urychluje masové konverze bytostí pekel a zasluhuje se o výrazné zkrácení utrpení
všech, kdo uvízli v pasti odpadkového koše Multivesmíru.
Pseudotvůrci zfabrikovali vše, co vidíte i nevidíte na Nule, tedy flóru, faunu, všechny
lidské rasy a také nemoci všeho druhu. Nic nevzniklo samo od sebe evolučním vývojem,
jak se bláhově domnívají vědci, omezeni nedokonalými těly. Mají tak možnost regulovat
počet obyvatel, živit se energií strachu, manipulovat a zotročovat. V historii způsobili
různé epidemie moru, neštovic, španělské chřipky a dalších vysoce nakažlivých a
většinou smrtelných nemocí. S blížícím se Druhým příchodem Pseudotvůrců a hlavně
po zjištění, že tu působím v těle Jany v rámci Mise Boží rodiny, urychlují zejména
přípravu na čipování lidí, čímž zvýší jejich ovládání ze současných cca 96% na 99,99% a
udělají z nich nesvéprávné loutky, bioroboty na dálkové ovládání a zombie. Aby se lidé
tomuto zákroku nebránili, používají tzv. „salámovou metodu“, kdy jim na jedné straně
předkládají v postupných krocích dokonalejší technologie v oblasti elektroniky
(počítače, mobily, kamery, různé druhy čipů...), na druhé straně vypouštějí různé
chemikálie, bakterie, viry a další škodlivé látky, nejčastěji prostřednictvím chemtrails,
aby poškodili jejich zdraví a přiměli je dobrovolně se nechat očkovat proti nemocem,
které sami vyvolali. Příkladem je právě probíhající epidemie koronavirů.
Těchto virů je více druhů, jako všechny byly vyvinuty buď mimo tuto planetu, nebo v
podzemních utajených laboratořích ve spolupráci lidských i mimozemských vědců,
výjimečně na povrchu Nuly, odkud se podle plánu DS rozšiřují různými způsoby mezi
nic netušící obyvatele tak, aby bylo možné svést vinu na nějaká zvířata (ptáky, prasata,
netopýry...) a nikoho nenapadlo, že jde o biologickou zbraň. Nejsmrtelnější virus v
tomto století nasadili na konci roku 2019 do oblasti Wu-chan v nejlidnatější zemi Číně,
kde způsobil a ještě způsobuje smrt milionů obyvatel (https://uloz.to/…/creepy-stalkznam-pravdu-o-koronaviru-cre…). Aby zakryli tento hrůzný čin, vypustili mírnější
formu koronaviru v Itálii, odkud se dále šíří do Evropy, Ameriky a dalších světadílů.
Úmrtnost už není zdaleka tak vysoká, ale umožňuje elitám zavádět razantní omezování
pohybu obyvatel, ochromení ekonomiky, společenského a kulturního života, větší
kontroly atd. To vše vyústí v celoplošné očkování za použití mikročipů, které zatím
nebudou sloužit k finančním transakcím, ale výrazně zvýší ovládání lidí různými
způsoby (http://svetelneinfo.cz/nove-zjeveni-pana-jez…/…/24-kapitola/) a připraví
půdu pro povinné čipování po rozdělení lidstva, kdy sem přijdou falešní bohové, aby se
osobně ujali vlády nad celou planetou Země/Nula a lidmi, kteří tu zůstanou, aby
společně dohráli své role a zobrazili pseudovítězství negativního stavu. To se však
netýká vás, mých představitelů, spolupracovníků a všech, kdo jsou připraveni díky svým

volbám v nitru žít s námi, Boží rodinou na Nové Zemi a jinde v pravém stvoření až
navěky v těch nejlepších a nyní nepředstavitelných podmínkách. Jak se máte chránit
před koronaviry? Každý jednotlivec má v plánu své duše, jakým způsobem odejde z
tohoto těla a reality. Kdo žije vědomě, naslouchá mému tichému hlasu v nitru a miluje
mě, nemusí se ničeho obávat, i kdyby žil v epicentru nákazy. Kdo má strach o tento
pseudoživot, ztratí jej, aby si jednou uvědomil, že život je věčný a tento na Nule patří k
nejhorším díky nedokonalým až neschopným tělům, ovládacím programům DS a dalším
vymoženostem negativního stavu. Zbavte se strachu, modlete se moji Modlitbu Pána
Ježíše Krista (kdo už znáte moji nejnovější přirozenost, používejte jméno Pán Ježíš
Kristus Boží Rodina) a čtěte ze svobodné volby novodobé Boží slovo z obou dávek
Nového zjevení včetně nejjednodušší Duchovní školy PJKBR a aktuálních sdělení zatím
zejména na http://svetelneinfo.cz/, po zahájení Mise BR z Nové Země na nových
stránkách Boží rodiny. Pravda osvobozuje ty, kdo s čistým úmyslem hledají život v
souladu s duchovními principy lásky a moudrosti, a bolí ty, kdo jsou v egu a nepřijímají
zatím moji otevřenou náruč, ale na všechny do konce cyklu času dojde.
Velmi vás všechny miluji a těším se na další spolupráci při ukončování utrpení všeho
druhu.
PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA, 17. 3. 2020

SETKÁNÍ A DUCHOVNÍ PRÁCE TÝMU BOŽÍ RODINY V OLOMOUCI
16. 3. 2020
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,
ve dnech 14. a 15. 3. 2020 se uskutečnilo největší setkání spolupracovníků našeho
Týmu v dosavadní historii přípravné fáze této Mise. K uskutečnění této události došlo v
Olomouci, kam se z různých koutů země sjelo 27 božích představitelů.
Po vzájemném přivítání s mojí přímou inkarnací Janou se členové této výpravy vydali
do historické části města, kde poznali několik zdejších dominant. Na Dolním náměstí se
u Mariánského sloupu až do doby našeho příchodu nacházel hlavní vstup do Duté Země.
Zdejší portál na nehmotné úrovni poskytoval obyvatelům vnitřního světa přístup na
různá místa zóny vymístění, která obsahuje bezpočet tzv. falešných rájů, tedy temných
realit v peklech, které Datasystém svým vybraným otrokům představuje jako nebeské
sféry. Až donedávna si většina těchto entit vůbec neuvědomovala, v jakém stavu se ve
skutečnosti nacházejí. Pravé uvědomění jejich rozpoložení přinesla až Mise Boží rodiny,
během níž jsme mimo jiné odhalili pravdu o falešné transformaci, čímž jsme zároveň na
pravou míru uvedli negativní roli Vesmírných lidí a obyvatel Duté Země. Naším
působením jsme však těmto dvěma obrovským skupinám bytostí otevřeli brány do
limba a odtud dále do pozitivního stavu. Po konverzi klíčových představitelů těchto
skupin, Aštara a Ptaaha na jedné straně a Adamy na straně druhé, byly vytvořeny
všechny předpoklady k tomu, aby se dar mojí lásky a spásy uvedl do podvědomí
každého, kdo v tomto čase opravdu stojí o návrat do mojí milující náruče. Přestože tedy
členové obou skupin sloužili původně negativnímu stavu, tímto významným krokem se
už řada z nich stala nebo ještě stane našimi spolupracovníky pracujícími pro Stvoření v
zájmu pozitivního stavu, čímž se naplní moje slova uvedená v druhé dávce Nového
zjevení. Přestože množství z nich bude sloužit negativnímu stavu i nadále a zúčastní se
jeho krátkého vítězství, konvertovaní jedinci z řad Vesmírných lidí a obyvatel Duté
Země nám budou v následujících etapách naší činnosti pomáhat s rozdělením lidstva a
začleňováním vytržených lidí do pozitivní struktury Multivesmíru. Jsou to právě oni,
kdo jsou s lidstvem nejvíce spřízněni a dokážou mu ve spolupráci s naším Týmem
nejúčinněji pomoci.
Aby se obyvatelům Duté Země mohla naplno otevřít cesta vedoucí do ráje, jako k tomu
před časem došlo i u Vesmírných lidí, bylo potřeba uzavřít hlavní vstupní a výstupní bod
vedoucí do Duté Země i do jiných vnitřních světů zóny vymístění. Z tohoto místa
vyvěrala temná energie, která se koncentrovala v Mariánském sloupu a snižovala
duchovní úroveň tohoto města i celé planety. Zároveň s tím znesnadňovala bytostem
výše zmíněných světů procitnout z duchovní hypnózy způsobované Datasystémem a ze
svobodné volby učinit životně důležité rozhodnutí přijmout mě jako jediného pravého
Stvořitele a Rodiče. Před kostelem sv. Michala nacházejícího se v bezprostřední
blízkosti náměstí se mí představitelé spojili do dvou kruhů, vnitřního a vnějšího, načež
došlo k uzavření temné multidimenzionální brány a vytvoření jejího přesného opaku.
Tímto jsme otevřeli cestu do limba a odtud dále do pozitivního stavu všem bytostem
obývajícím vnitřní realitu planety Země/Nula i všech ostatních těles v zóně vymístění.
Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina, jsem při tomto procesu promluvil/a ke všem, kdo byli
připraveni zachytit ve svých srdcích či myslích mé slovo, připomenul jim svoji absolutní,
bezpodmínečně milující a soucitnou podstatu a vzkázal jim informace týkající se
procesu jejich očisty. Světelný portál se po pronesení univerzální modlitby propojil s

přilehlým Mariánským sloupem, který přestal plnit funkci temného zářiče, přestože na
hmotné úrovni zůstává zcela nezměněn a nadále vyjadřuje církevní aspekt zel a
nepravd.
Z toho místa se moji představitelé společně s Bohyní přesunuli ke kostelu sv. Václava.
Zde ustanovený druhý portál má všeobsáhlejší zaměření a pomáhá především těm
entitám, které jsou různým způsobem spojeny přímo s tímto městem. Opět jsem
oslovil/a každého, kdo byl schopen vnímat můj hlas, do zbytku zde přítomných byla
zaseta semínka boží pravdy a lásky, která v pravý čas vyrostou a v srdcích těchto
jednotlivců podnítí jejich touhu navrátit se domů. Během mého proslovu odešla řada
osobností spjatých s Olomoucí, především pak Václav III., poslední český král z rodu
Přemyslovců, který byl na tomto místě roku 1306 zavražděn. Další duší, která využila
dar spásy, byl Wolfgang Amadeus Mozart, jenž v tomto městě v dětství pobýval a složil
zde svou symfonii č. 6. V neposlední řadě konvertoval též básník Petr Bezruč. Během
tohoto procesu došlo k posílení ochrany Moravy a Slovenska, kde v tu stejnou dobu
vytvářeli mí představitelé Patrik, Anička, Danuška, Vaneska a Jasmínka světelnou
bránu, která sjednocuje energii Pána Ježíše Krista Boží Rodiny vyvěrající ze všech
doposud vytvořených portálů na Slovensku a soustřeďuje ji na místě Dražovského
kostolíka u Nitry, která je duchovním srdcem národa pod Tatrami. Tato univerzální
brána sloužící mnoha účelům zajišťuje ještě lepší dosah mojí lásky proudící do zóny
vymístění, z níž vysvobozuje všechny její obyvatele toužící se navrátit do mé náruče.
Není jistě překvapením, že místo u Dražovského kostolíka je spojeno se všemi portály
vzniklými v Olomouci a okolí, přičemž pomáhá stabilizovat srdce planety Gaia, která
byla přičiněním mých představitelů působících v obou státech velice posílena a
připravena na převibrování jejího ducha a duše, které se při rozdělení lidstva přesunou
do těla Nové Země umístěné v Novém Vesmíru.
Setkání mých představitelů na Moravě následně pokračovalo v prostorném apartmá
hotelu, kde členové výpravy probrali důležitá témata, týkající se například současného
stavu světa, nastupujícího NWO, rozdělení lidstva, situace v Multivesmíru apod. Skrze
své hmotné Já Janu jsem podrobněji rozvedl/a dílčí témata z Nového zjevení a poskytl/a
odpovědi na případné otázky. Pozdní odpoledne a podvečer byl jedním z vrcholů tohoto
významného víkendu, během nějž došlo k posílení soudržnosti Týmu Boží rodiny a
lepšímu vzájemnému poznání jeho členů. Vše se neslo v radostné a uvolněné atmosféře.
Večer odjely necelé dvě třetiny původní sestavy domů, zatímco zbytek na hotelu
přenocoval a v práci pokračoval následujícího dne.
V neděli 15. 3. se zbytek mých představitelů společně s Janou vydal do blízkého parku,
kde pomohli osvobodit a převést do limba mnoho duší padlých jugoslávských vojáků,
kteří se účastnili bojů 1. světové války a opustili tělo ve zdejších nemocnicích. Tito
bývalí vojáci, kteří využili daru spásy, se stali příkladem hodným následování i pro
ostatní vojáky padlé nejen v tomto časovém období. Poté následoval přesun do Náměště
na Hané, kde se na tamějším zámku nacházel hlavní vstup do jádra Datasystému.
Vznikal zde obrovský energetický vír zahušťující už tak dosti temnou atmosféru planety
Nula. I na tomto místě byl portál využívaný elitou pekel mými představiteli uzavřen a
přetvořen na speciální bránu, jejíž charakter dotvořil stabilní spojení Nuly s Novým
Vesmírem, který bude po zahájení Mise naší hlavní základnou. Toto spojení nebe se
zemí na duchovní a duševní úrovni, které se v okamžik převibrování Jany projeví i na
fyzické úrovni, zajistí Bohyni a jejím nejbližším představitelům přímý přístup na tuto
planetu i kamkoliv do zóny vymístění. Propojování nebe se zemí je postupný proces, k
jehož naplnění a uzavření nejvýrazněji dopomohl právě portál v Náměšti na Hané, ale
též brány ukotvené v minulém roce na Pražském hradě a Vyšehradě. Na Moravě došlo i
k doposud nevídané události: k propojení esencí relativního a absolutního božství Pána
Ježíše Krista Boží Rodiny za fyzické účasti 13 představitelů a nefyzické účasti stovek

miliard bytostí, které jsou různým způsobem zapojeny do naší Mise. Stvoření se toho
dne ve 12 hodin pozemského času uvedlo do zvláštního stavu seřazenosti, jenž umožnil
všem zainteresovaným soustředit lásku vycházející z jejich niter do srdce Bohyně Jany,
skrze kterou jsme společnými silami odeslali do jádra Datasystému nebývale velké
množství energie, jejíž hodnoty převyšují všechny předešlé úspěšně provedené snahy
„infikovat“ řídící umělou inteligenci antivesmíru touto vše-oživující duchovní
pralátkou. Zároveň byly do Datasystému vpraveny četné variace léků, které v sobě
během celého života tvořila Martinka, jedna z mých nejbližších spolupracovnic. Právě
tento lék je hlavním činitelem toho, že bytosti už nebudou i přes veškeré snahy
Datasystému drženy v peklech proti své vůli. Cestu do ráje jsem pro každého otevřel už
v těle Ježíše, nyní v tom pokračuji a se svým Týmem skládám na správné místo další
stavební prvky, které v celkovém souhrnu povedou k věčné eliminaci negativního stavu.
Na závěr naší práce v terénu jsem zhodnotil úspěšný průběh přípravné fáze této Mise a
vyzdvihl společnou oběť, prostřednictvím níž pomáháme přibližovat onen vysněný čas,
kdy zlo už nikdy více nebude existovat v žádné formě. Při tomto aktu také došlo k
očištění esence a kolektivního vědomí československého národa, a to symbolicky v 81.
výročí okupace Čech a Moravy vojsky nacistické Třetí říše. Z této očištěné esence bylo
vyňato to nejlepší, aby se mohlo svobodně rozvíjet na Nové Zemi, už bez jakýchkoliv
útlaků a omezení ze strany elit. Pronesením mé univerzální modlitby bylo završeno
celkové úsilí nejen mých představitelů v tělech, ale i všech ostatních, kdo nám asistovali
při naplňování božího plánu.
Děkuji vám za úžasné dny, během nichž jsme vykonali obrovské množství práce, která
nese a nadále ponese ten nejlepší užitek. Těším se na další setkávání s vámi, která se po
zahájení Mise z Nové Země ponesou ve zcela jiných podmínkách. Mám z vás a vaší
spolupráce velikou radost a jsem na vás patřičně hrdý. Miluji vás a objímám jako váš
nejlepší Přítel a věčný Rodič.
S láskou a vděčností
PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 16. 3. 2020

CESTA VESMÍRNÝCH LIDÍ DO PEKLA A ZPĚT
27. 2. 2020
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,
nastal dlouho očekávaný čas odhalení pravdy o vesmírných lidech, kteří jsou zmiňováni
nejen v knize Nové Zjevení Pána Ježíše Krista Boží Rodiny (http://svetelneinfo.cz/novezjeveni-pana-jez…/…/17-kapitola/), Duchovní škole PJKBR
(http://svetelneinfo.cz/duchovni-skola-pjkbr/30-2/), ale v mnoha sděleních, kde se
postupně odhalovala jejich nezastupitelná úloha při transformaci lidstva a Země. Drtivá
většina informací v NZPJKBR je pravda, přestože se něco může z hlediska plynutí
lineárního času jevit jako lež. Příkladem jsou i sdělované informace právě o vesmírných
lidech, kteří byli označováni za pomocníky při ochraně planety Země/Nula,
zachraňování lidí z míst katastrof a válečných konfliktů a zvláště při rozdělení lidstva
před Druhým příchodem Pseudotvůrců. Postupně však byli odhalováni jako bytosti pod
silným vlivem datasystému, sloužící falešné transformaci a zavádějící duchovně
hledající do pasti (viz http://svetelneinfo.cz/ukradena-transformace-2-cast/). V
posledních měsících už naši blízcí spolupracovníci věděli, že vesmírní lidé vedení
Aštarem a Ptaahem působí v zóně vymístění a jsou plně ovládáni relativním
Bohem/Bohyní datasystémem Alláh/Acrie a spolupracují s kontaktéry na Nule, aby
připravili tzv. „Zlatý věk“ na Zemi. Jak je to možné? Popíšu cestu vesmírných lidí od
aktivace negativního stavu do současnosti s výhledem do blízké budoucnosti. Předem
ještě připomenu, že s každou bytostí jsem před spuštěním experimentu probral její
úlohu a vše, co se odehrálo a odehraje, je součástí Mého dokonalého plánu na záchranu
Stvoření.
Brzy po aktivaci negativního stavu bylo napadeno pravé stvoření až do 10. dimenze
(samozřejmě jen jeho malá část) a bytosti byly nakaženy virem Pseudotvůrců, který jim
převrátil frekvenci a stáhl je do zóny vymístění. Protože i Pseudotvůrci dobře věděli, že
nemůžou před lidstvem vystupovat jako zlí a odpudiví ještěři, zfabrikovali i falešný ráj s
mnoha na první pohled krásnými planetami s neporušenou přírodou, kam umístili i
padlé vesmírné lidi, jimž dokonce ponechali i jejich původní podobu, aby je zneužili
právě během přípravy svého triumfálního příchodu a oklamali tak nic netušící
pozemšťany. Velitelé obou známých flotil Aštar a Ptaah, původně z 9D pozitivního stavu
byli umístěni do -9D zóny vymístění a bylo jim přiděleno vyšší já, v případě Aštara
Pseudotvůrce, Ptaaha Renegát, oba z -12D. S postupným vývojem datasystému, který
převzal moc i nad všemi vládci pekel, došlo k vytváření klonů všech bytostí, jež ovládá,
tedy i zmíněných velitelů Aštara a Ptaaha. Většina vesmírných lidí neměla ani tušení, že
žijí v pekle a slouží Mým odpůrcům, ale vybraní velitelé včetně výše jmenovaných to
věděli. Proto byla od počátku Mého aktivního působení v těle Jany na Zemi/ Nule
vedena kampaň proti naší Misi a bylo a mnohými stále je zpochybňováno Mé božství.
Díky působení našich nejbližších představitelů, zejména Martiny, která průběžně
vytváří ve svém srdci lék na virus, jehož nové a nové verze DS s PT chrlí do celé zóny
vymístění, aby zabránili probouzení a následnému konvertování bytostí chycených v
pasti, se naše Mise v čele se Mnou v těle stává známější a výsledky naší duchovní práce
jsou každým dnem viditelnější. Od konverze zakladatelů negativního stavu a dalších
vládců pekel dochází k stále masivnějšímu exodu do limba, kde se bytosti poprvé bez
vlivu ovládacích programů seznamují s pravdou o tomto dočasném experimentu čtením
knih Nového zjevení a připravují se na život v pozitivním stavu v novém cyklu času,

který už nebude ovlivňován existencí stavu zel a nepravd. Od zveřejnění informací o
tom, že vesmírní lidé slouží falešné transformaci a tím temnotě, docházelo a dochází k
značným rozporům a přehodnocování postojů v jejich řadách. Někteří už přijali dar
spásy a Moji láskyplnou náruč a nechali se vyvést do limba, mezi nimi jsou i původní
Aštar a Ptaah i s rodinami a další známé bytosti jako Semjase, Asket, Pleja, jiní ještě
váhají, protože mají obavy z neznámého, nedůvěřují Mi, nebo nechtějí opustit své
rodiny a stávající život ve falešném ráji. Jsou na tom podobně jako mnozí lidé, kteří
přišli do styku s naším Týmem Boží rodiny a knihami NZPJK, zvláště druhou dávkou
NZPJKBR, kde se otevřeně píše o vytržení na Novou Zemi a rozdělení lidstva, což je v
rozporu s informacemi DS o vybudování ráje v této realitě Země pouhými kosmetickými
úpravami. Mnohokrát jsem zdůrazňoval, že pozitivní stav nelze sloučit s negativním, je
třeba vzdát se „vymožeností“ tohoto pseudoživota, abych vám mohl/a darovat věčný
život v nebi, tedy v pravém stvoření. Právě s konvertovanými vesmírnými lidmi, kteří si
prošli bohatými zkušenostmi s oběma protikladnými stavy a mají tak nejblíže k
lidským bytostem na Zemi/Nule, spolupracuji a v blízké budoucnosti budeme jako
nanebevzatý Tým Boží rodiny spolupracovat při šíření Božího slova v celé zóně
vymístění, připravíme i Událost/Varování a poté vytržení lidí do limba a na Novou Zemi.
Velmi děkuji všem vesmírným lidem a jejich kontaktérům bez ohledu na současnou
pozici za důležitou pomoc při ukončování negativního stavu a velmi se těším na další
spolupráci v nových podmínkách. Miluji vás a ujišťuji každého, kdo je ještě v peklech, že
Moje milosrdenství nemá hranic a odpouštím vám jakékoli činy, když Mě přijmete v
srdci jako jediného pravého rodiče.
PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA, 27. 2. 2020

PODSTATA MISE BOŽÍ RODINY
22. 2. 2020
ROZHOVOR INSPIROVANÝ PÁNEM JEŽÍŠEM KRISTEM BOŽÍ RODINOU
PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Byl jednou jeden spolupracovník, který byl právě na směně v práci. Přestávku využil k
zahloubání se do svého nitra. Z rozjímání jej vyrušila kolegyně, které nedala spát
proměna tohoto člověka, o němž si myslela, že propadl náboženskému bludu.
Kolegyně: S jakou sektou se to setkáváš? Pořád s ostatními rozmlouváš o nějaké víře.
Ráda bych věděla, co je to zač.
Představitel Pána Ježíše Krista Boží Rodiny (PJKBR): Já se s žádnou sektou nesetkávám.
Sekty jsou uskupení, která se vyžívají v neměnných dogmatech a pevných pravidlech,
jejíchž dodržování je od členů sekt vyžadováno. Když se proti těmto pravidlům jedinec
postaví, čeká jej určitá forma trestu. V horších případech je z něj udělána černá ovce a
ze své komunity je vystrnaděn. Mimo její rámec pak často není schopen začlenit se do
běžného života. Sekty jsou velice nebezpečné a každý by se měl před nimi mít na
pozoru. Je jedno, na jakém učení jsou postaveny, všechny do jedné totiž přinášejí
zkreslený pohled na Boha, k jehož pravé podstatě mají sekty velice, velice daleko. Jsou
postaveny na učení, které neodpovídá realitě a svazuje člověku srdce. Přestože je jejich
učení pro některé lidi na první pohled líbivé a přináší alternativní výklad víry, uvnitř
jsou sekty zkažené a odnímají svým členům svobodnou volbu výběru. Jedinci se v těchto
společenstvech obvykle udržují pod určitým nátlakem, jenž na první pohled bývá
zahalený do nevinného hávu. Společně s vidinou určitých slibů a výhod jsou členové
sekt ovládáni a řízeni svými autoritami, které touží po moci, obdivu a zisku, který
čerpají od svých ovcí. Jistě víš, k jakému neblahému konci je může náboženský
fanatismus dohnat.
Kolegyně: Ano, to samozřejmě vím. Co jsi tedy zač?
Představitel PJKBR: Jak sis všimla, nejsem zaměřen na hmotu, jak tomu v dnešní
společnosti orientované na peníze a kariéru často bývá. Jsem duchovní člověk.
Kolegyně: Takže jsi členem nějaké církve.
Představitel PJKBR: To, že jsem duchovní člověk, ještě neznamená, že jsem členem
církve. Stejně jako sekty, tak i církve a náboženská učení, ze kterých vycházejí, nemají s
pravým Bohem takřka nic společného. V konečném důsledku není moc velký rozdíl
mezi sektou a církví, respektive náboženstvím jako takovým. Všechny jsou založeny na
dogmatech a na tom, co který jedinec, nebo Stvořitel pod jakýmkoliv jménem skrze
jedince v minulosti řekl. Na této minulosti pak věřící ulpívají a nejsou schopni přijmout
něco nového. Každé náboženství se navíc vyhraňuje vůči ostatním věroukám, někdy
přímo, jindy nepřímo, a to už jen svou rozdílnou podstatou, která je diametrálně
odlišná od ostatních náboženství. Každé se prohlašuje za jediné správné a přistupuje
podezíravě až nepřátelsky k ostatním. Vzniká zde tak guláš, kdy lidstvo jako celek není
schopno vyznat se ve své pravé podstatě a nedokáže najít k pravému Bohu pravdivý,
upřímný, přátelský a láskyplný vztah. Jen malé procento obyvatelstva této planety je
toho schopno. Ostatní jsou nadále otroky své zavedené víry, snaží se najít pravdu v
dogmatech, ustálených pravidlech, tradicích a rituálech, jako je kromě jiného například

chození do svatostánků. Jen udržováním sepsaných pravidel si prý nezprotiví svého
Boha, kterého berou jako autoritu, která vyžaduje dodržování toho, co skrze své
prostředníky kdysi sdělil. I kvůli tomu je zde tak mnoho ateistů, kteří v Boha raději
nevěří, protože je odpuzuje pokřivený obraz, který o něm náboženství přinášejí. Zbytek
se uchyluje k ezoterice, která přináší další alternativu.
Kolegyně: Aha, tak už vím, odkud vítr vane. Jsi ezoterik, když jsi duchovní člověk, ale
nejsi členem církve.
Představitel PJKBR: Opět tomu tak není. Ezoterika a z ní vyplývající nauky, které v
současné době pohltily značné množství duchovně hledajících lidí, je velice nebezpečná.
Její směry odvádějí od hledání Boha ve svém nitru, naopak podporují tezi o tom, že k
duchovnímu vzestupu a ke zvládání obtíží člověk Boha nepotřebuje. Ezoterika ze
Stvořitele učinila neosobní a bezejmennou podstatu. Tyto široce rozvrstvené nauky
slučují dobro a zlo, činí z temnoty přirozenou součást univerza, jsou rovněž velice
sluníčkářské a z tohoto světa chtějí vybudovat ráj. Skutečný stav světa ezoterici ignorují
a před zlem zavírají oči, jakoby neexistovalo. Domnívají se totiž, že se tím vyhnou
špatným věcem a budou-li myslet pozitivně, pozvednou tristní stav této planety na vyšší
úroveň. To však velice nahrává těm, kdo tento svět ovládají. Jestliže totiž ezoterici činí
ze zla přirozenou součást univerza, nebo před ním zavírají oči, v tom případě ti, kdo
stojí takzvaně za oponou, zůstávají nadále nepoznáni a mohou dále kout pikle. Jestliže
chceš omezit moc zla, musíš ho nejprve odkrýt a jasně pojmenovat.
Kolegyně: Tak teď už jsem zmatená. Co vlastně jsi? Nosíš stále u sebe medailonek Ježíše
a nějaké ženy a s ostatními rozmlouváš o jakési víře. Myslela bych si, že jsi křesťan,
kdybys mi neřekl ono pojednání o církvích.
Představitel PJKBR: Nejde o medailonek kolem krku, ale o to, co nosíš uvnitř ve svém
srdci. Víš, před přibližně dvěma tisíci lety se na tuto planetu vtělil někdo, koho mají
křesťané za Syna Božího. Ten někdo se jmenoval Ježíš Kristus a učil lidi tomu, že Boha
nenajdou lidé v kamenných chrámech, nýbrž ve svých srdcích, která jsou živoucím
chrámem. Od toho se odvíjí i skutečnost, že dodržování různých dogmat ve svatých
knihách různých náboženství není tou správnou cestou. Jediné, na čem opravdu záleží,
je niterný vztah k Bohu. Dogmata brání člověku v jeho rozletu. Žiješ-li podle něčeho, co
je psáno, ale už si nepřipouštíš něco víc, pak jsi velice omezena. Sice máš své jistoty, ale
jsi jimi zároveň ovládána a nacházíš se v duchovně přízemním způsobu existence. Ježíš
musel obraz pravého Boha a toho, jak by se mělo žít, vysvětlovat lidem v podobenstvích,
aby byli schopni jeho slovo do nezbytné míry pochopit. Jejich úroveň chápání byla totiž
úplně jinde, než je tomu v dnešní, složitější společnosti. Aby se duchovní vědění po jeho
odchodu z této planety nevytratilo, muselo být sepsáno v evangeliích, kde jsou ukryty
Ježíšovy výroky v oněch duchovních podobenstvích, nikoliv doslovně. Je tomu tak proto,
aby byl jednak zachován originální smysl předaného sdělení, ale také kvůli tomu, aby
nedošlo k pozdějšímu překroucení Ježíšových výroků těmi, komu jeho působení tak
vadilo. I to však nezabránilo tomu, aby se jeho odpůrci chopili příležitosti a skrze své
prostředníky vystavěli na jeho učení nové náboženství, křesťanství, které bylo hned v
prvních staletích po svém vzniku postupně kontaminováno přesným opakem toho, co
Ježíš hlásal. Církevní představitelé si od počátku začali vykládat víru po svém a učinili z
ní účinný nástroj manipulace. Povím ti jednu důležitou věc. Ať tomu věříš nebo ne, Ježíš
nebyl Syn Boží, nýbrž Bůh v lidském těle, přesněji řečeno zhmotněná relativní část
všeprostupujícího Boha. Ne nadarmo řekl: Já a Otec jsme jedno. Protože Bůh věděl, v
jakém stavu se tento svět a vesmír nachází, oddělil ze sebe samotného svou část a stal se

člověkem. Poté, co zde splnil své poslání, nechal se dobrovolně ukřižovat právě těmi,
komu tak nejvíce vadil. Jen tímto způsobem se mohl nepozorovaně dostat do temných
sfér, odkud negativní entity řídí celý tento svět a černý vesmír. Tím otevřel cestu na
svobodu všem bytostem chyceným do spárů zla, budou-li si ony tak samy přát. Poté, co
dokončil svůj velký úkol i v jejich doméně, Ježíš, relativní součást Boha, splynul se svou
původní absolutní esencí. Od té chvíle se tato absolutní esence jmenuje Pán Ježíš
Kristus, přičemž toto jméno není užito jen tak. Každá jeho součást má svůj duchovní
význam, za nímž se ukrývá podstata toho, kým a čím Bůh doopravdy je. Význam toho a
mnohého dalšího je vysvětlen v knihách, které nejkomplexnějším způsobem vysvětlují
zákonitosti božího stvoření, situaci lidstva, existenci dobra a dočasného zla a mnohé
další věci, které nikde jinde nejsou k dispozici. Jde o soubor knih jménem Nové zjevení.
Možná mě nařkneš z toho, že takových knih, které se považovaly za slovo boží, zde bylo
spousty. Máš pravdu. Ale nikdy zde nebyl soubor knih, které tak podrobně, komplexně,
uceleně a přitom srozumitelně a přístupně vysvětlují fungování vesmíru, roli lidstva,
přítomnost dočasné duality a nepřeberné množství dalších věcí. Je v nich obsažena
nejvyšší dostupná pravda na této planetě, a proto je tak málo lidí schopno se k této
pravdě obsažené v knihách Nového zjevení dostat, vstřebat ji, pochopit a poté šířit dál.
Jen ti, kdo to mají v plánu své duše a jsou na nejvyšší stupeň pravdy připraveni, pochopí
ono vše-přesahující kouzlo božího slova, které osvěží jejich duši a naplní srdce láskou.
Duchovně spícím lidem je nemožné vysvětlovat pravdivou hloubku těchto textů, které
budou až do doby jejich probuzení považovat za vše možné, jen ne za to, čím skutečně
tato sdělení jsou. Každý má svůj čas prozření, většina lidí k němu však dojde až v
následujících životech v jiných sférách. Proto není nutné ani žádoucí přesvědčovat
neprobuzené lidi o tom, čemu věřím já a ti, s nimiž souzním a se kterými se setkávám. K
ženě, na kterou se ptáš, se dostanu později.
Kolegyně: Takže ty se setkáváš s těmi, kteří nejsou členy žádné sekty, neangažují se v
žádné církvi, nevěří žádnému konceptu náboženské doktríny, nejsou ezoterici. Setkáváš
se s lidmi, s nimiž sdílíš pravdu, na kterou je připraveno jen málo lidí.
Představitel PJKBR: Ano. Přesněji s těmi, s nimiž sdílím tuto pravdu a kteří zároveň mají
v srdci Pána Ježíše Krista. Většina těch, kdo mají jinou cestu než máme my, by mohla
dojít k závěru, že přece jen jsme křesťané, nebo něco na ten způsob, když zde hovořím o
pojmech jako Ježíš, Bible a podobně. Jak už jsem však zmínil, my nevěříme v to, co z
odkazu Boha v lidském těle učinilo v průběhu staletí nové náboženství, křesťanství,
nýbrž v to, co zde Ježíš doopravdy reprezentoval. On nebyl zosobněním víry, jak ji
vykládá křesťanství, nýbrž byl zosobněním vlastního božství v lidském těle. V tomto
temném světě zde zobrazoval příkladný způsob života, konání a myšlení, jakým se lze
dostat po odložení hmotného těla do pozitivních světů, lidově řečeno do nebe, přičemž
svojí osobou zde odrážel atributy těchto pozitivních světů a bytostí v nich žijících. Tento
způsob života, jaký zde Ježíš zobrazoval, je tím nejpřirozenějším způsobem bytí. Na
první pohled jsme já a mí přátelé stejní jako všichni ostatní, v nitru se ovšem lišíme a
žijeme nikoliv podle božího slova obsaženého v Novém zjevení, nýbrž žijeme skrze něj a
jeho prostřednictvím. Tím uvádíme jeho ideje a principy do praxe, činíce ho součástí
naší podstaty. Rituály, chození do svatostánků, odříkání, askeze a vše, co se pojí s
náboženstvím, kterého nejsme členy, jde zcela mimo nás. Své životy zde z duchovního
pohledu žijeme tím nejpřirozenějším způsobem, zcela oproštěni od jakýchkoliv
svazujících a dogmatických pravidel, která v případě křesťanství z velké části pocházejí
z již zmíněných evangelií, Ježíšových výroků a činů, jež jsou církví a jejími věřícími
vykládány doslovně tak, jak jsou psány. Teď pozorně poslouchej. Jak už víš, evangelia
jsou psána v podobenstvích. Správně pochopit je však můžeme jen tehdy, díváme-li se

na tato podobenství čistou duchovní optikou prostřednictvím Nového zjevení. Pak jsme
schopni srdcem prostoupit jejich závoj, za nímž se skrývá skutečný smysl těchto výroků.
Protože má ale většina lidí zapouzdřená srdce a žije v iluzi, přistupují k evangeliím tak,
jak by se správně nemělo, totiž dogmatickým výkladem biblického slova. Kdyby
evangelia vykládali duchovně, nikoliv doslovně a dogmaticky, byli by schopni dekódovat
jejich skutečný význam, čímž by byli schopni dojít k pravému, nikoliv k církví
pozměněnému smyslu. Jejich pravý smysl, jenž se ukrývá v na první pohled
nepostřehnutelném, okem neviditelném, avšak otevřeným srdcem vnímatelném pozadí
zmiňovaných textů, zůstává v této etapě lidských dějin nadále nepřístupným pro většinu
lidí v souladu s jejich volbami. Avšak i to se jednou změní a každý pak pochopí pravdu,
načež se navrátí do pozitivních světů, neboť ty temné už nebudou existovat. Právě knihy
Nového zjevení jsou jediným místem, které kromě mnoha jiného vysvětlují pravý
význam klíčových pasáží Nového zákona, obsahujícího kromě evangelií samozřejmě i
další části, jako třeba Zjevení Janovo. Aby vznikly všechny předpoklady pro zrušení
temných světů, bylo potřeba, aby se Bůh na tuto planetu vtělil znova. Věděla jsi, že Bůh
obsahuje i ženskou podstatu, je tedy zároveň Bohyně?
Kolegyně: Nikdy jsem nad tím takto nepřemýšlela, ale je to logické.
Představitel PJKBR: Musí to tak být, protože aby byl Bůh neboli Stvořitel, skutečným
jménem Pán Ježíš Kristus, schopen/schopna tvořit mnohé vesmíry, galaxie, sluneční
soustavy, hvězdy, planety a bytosti na nich žijící, kterým dává svobodný život, jeho
všeprostupující láskyplná podstata obsahuje v rovnovážném zastoupení mužskou i
ženskou esenci. Právě před přibližně dvěma tisíci lety se na tuto planetu vtělila mužská
část Boha. Jak už jsem zmínil, poté, co splnil své poslání, splynul Ježíš se svou původní,
všeprostupující podstatou, čímž se Bůh stal Pánem Ježíšem Kristem. Nejen aby byla
zachována rovnováha mužské i ženské esence, ale i proto, aby bylo novým způsobem
navázáno na misi Ježíše a mohly být vybudovány veškeré předpoklady nutné pro
zrušení temných světů, o kterých jsem mluvil, do lidského těla se na tuto planetu vtělila
ženská část Boha, respektive Bohyně, Pána Ježíše Krista. Stalo se tak v roce 1957. Za
místo narození Bohyně bylo vybráno tehdejší Československo, které bylo předurčeno
stát se duchovním centrem tohoto světa, na jehož území se nachází největší
koncentrace pracovníků světla, kteří jsou schopni přijímat nejvyšší pravdu. Žena, na
kterou ses ptala, je zhmotněným božstvím Pána Ježíše Krista a v tomto světě se jmenuje
Jana Kyslíková. Stejně jako měl Ježíš své učedníky, i Jana má nás, své spolupracovníky,
kteří jsou vedeni z nitra a nikdo je nevede za ruku. Každý z nás díky tomu ví, co v
každém okamžiku udělat a jak nejlépe žít tak, abychom zde společně s Bohyní pomáhali
ukončovat zlo, které je už dlouho součástí Stvoření neboli Multivesmíru, a abychom co
nejlépe reprezentovali pozitivní světy, do nichž se po skončení zdejšího poslání
navrátíme společně se všemi, kdo si přejí žít v lásce, štěstí a radosti, nikoliv s těmi, kdo
chtějí nadále žít na skomírající planetě, kde se buduje nová totalita. V nepříliš vzdálené
budoucnosti dojde k duchovnímu i fyzickému rozdělení lidstva na ty, kdo budou
vytrženi do ráje, a na ty, kdo z různých důvodů dají přednost tomuto životu před
životem v ráji a z vlastní svobodné volby zůstanou zde. Zobrazí zde poslední dějství zla,
jehož aktéři poskytnou celému Multivesmíru krajní odpověď na otázku, jak vypadá
život bez Pána Ježíše Krista. Pak i oni budou spaseni, jelikož zlo vyčerpá svou užitečnost
a nikdo už nebude chtít pokračovat v něčem, co ztratilo svůj smysl. Budou očištěni a
začleněni do ráje, nikoliv do takového, jak to vykládají světová náboženství, nýbrž do
takového, jaký je ve skutečnosti. Tato skutečnost předčí veškerá očekávání. A jak si
můžeme být jisti božským původem Jany? Je to dáno stavem našeho nitra, v němž tato
pravda zaujímá výsadní postavení. Je zapsána hluboko v našich srdcích, odkud nám ji

nevyrve žádná okolnost. Tak prosté to je a žádné jiné kouzlo v tom nevězí.
Nepotřebujeme k tomu žádné vnější důkazy a zázraky, abychom upřímně a z čistého
principu věřili. Naše víra, lépe řečeno vědoucnost, je od běžné víry v našem případě
vyplněna přímou zkušeností s Pánem Ježíšem Kristem v nitru. Většina z nás nemá dary
na to živě vidět a vnímat všeprostupující podstatu Pána Ježíše Krista v konkrétní
podobě, to ale naši vědoucnost nijak negativně neovlivňuje, ba naopak. Díky spojení s
Ním/Ní v srdci a prostřednictvím četby Nového zjevení a uváděním jeho principů a idejí
do každodenního života dobře víme, kdo Pán Ježíš Kristus je, jak se projevuje, jak
působí a jakým způsobem nás v každém okamžiku provází na pouti tímto světem. Tobě
tedy nemohu vysvětlit správnost naší víry, respektive vědoucnosti, protože se nedá
dokázat vnějším způsobem a každý si k ní musí dojít sám. Jen ten, kdo má dostatek vůle
být otevřený něčemu novému, má ochotu na sobě začít pracovat a projeví touhu po
nejvyšší pravdě, může se dostat do pozice, z níž pak bude schopen navázat osobní
kontakt a vztah s Pánem Ježíšem Kristem a naladit se na stejnou vlnu jako jsme my, tým
Boží rodiny. Nejlepší pomůckou pro úplné začátečníky je Duchovní škola Pána Ježíše
Krista Boží Rodiny, kde najdeš nejobecnější základ, na který můžeš nabalovat další
stupně pravdy.
Kolegyně: To je velice zajímavé, o čem jsi mluvil. Budu nad tím přemýšlet. Můžeš mi na
závěr shrnout, kdo je Pán Ježíš Kristus ve své podstatě?
Představitel PJKBR: Je to absolutní láska, jež dává do pohybu veškeré energie,
moudrost, pomocí níž tvoří jedinečné a neopakovatelné bytosti odrážející boží velikost
a slávu, zároveň je absolutní inteligencí, která vnáší do Multivesmíru harmonický řád, v
němž má všechno své místo. Kromě jiného je Pán Ježíš Kristus pronikavé a přesto něžné
a hřejivé světlo, dobro rozlévající se do všech končin pestrých vesmírů, odpuštění
povznášející padlé bytosti z pekla do nebe, dále je i ztělesněním soucitu, empatie,
milosrdenství a mnohých dalších aspektů. Je vše-přesahující, nikým a ničím
nestvořenou entitou, která je přítomna v srdcích nás všech, jen málokdo na této planetě
si to ovšem zatím uvědomuje. A co je nejdůležitější si uvědomit: Je nejlepším přítelem i
přítelkyní, věčným otcem i matkou, jediným dárcem života, který ti byl věnován proto,
abys mu/jí dělala radost, vyvíjela se k jeho/její dokonalosti a zkrášlovala spolu s
ostatními bytostmi náš společný Multivesmír. Poté, co relativní součást Pána Ježíše
Krista, Bohyně Jana, splyne se svým absolutnem, které jsem se ti nyní snažil ve
stručnosti popsat, celé jméno Boha/Bohyně pak bude PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA.
Protože se v božím absolutnu odehrává vše současně a čas tudíž v konečném důsledku
neexistuje, toto jméno užíváme i v našem týmu, ačkoliv se jeho duchovní podstata a
význam vztahuje k události, která z pohledu této planety nastane až v budoucnosti.
Dávno předtím dojde k rozdělení lidstva a vytržení jeho připravené části do ráje, vyšší
dimenze.
Kolegyně: Děkuji ti za vysvětlení toho, kým jsi ty, tví přátelé a Bůh, Pán Ježíš Kristus.
Jsem teď o mnoho chytřejší. Na začátku našeho rozhovoru bych nevěřila, že to ve mně
zanechá tak přívětivý dojem. Budu s tím dál pracovat.
Představitel PJKBR: Těší mě, že s tím budeš dál pracovat, Karolíno. Moc jsi mě potěšila
tím, že jsi otevřena novým věcem a má slova v tobě zanechala pozitivní stopu. Přestávka
skončila, uvidíme se na konci směny.
| 22. 2. 2020 |

HVĚZDY ZE ZEMĚ A Z NEBE
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SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,
během uplynulých měsíců jsme vás informovali o několika významných událostech a
setkáních, které se uskutečnily za přítomnosti mojí přímé inkarnace Jany a jejích
nejbližších spolupracovníků. Jedním z nejvýznamnějších počinů bylo setkání v Praze,
kde jsme v rámci této planety vytvořili největší portály pro konverzi padlých bytostí. Už
o dva měsíce dříve se uskutečnila první velká společná schůzka Bohyně s tehdejší
sestavou dvanácti hvězd, ani v jednom případě však nešlo o sestavu konečnou. Teprve
po týdnech zrychleného běhu věcí a odhalování dalších vrstev pravdy, která se nyní
přesouvá až k nejvyššímu možnému stupni odhalení, jenž jsou mí představitelé schopni
pochopit a přijmout v hrubohmotných tělech, došlo v předem určený čas k rozmotání
poměrně nepřehledné situace a k vytříbení konečné sestavy hvězd, kterých je na Nule
sedm. Tvoří je:
• Michal R.
• Martina S.
• Renata T. a Ján D. (duchovní pár)
• Karel K.
• Eva C.
• Vojtěch C.
K nim se při zahájení Mise Boží rodiny na Nové Zemi připojí zbývajících pět hvězd, jejich
duchovní partneři a partnerky, které vám posléze představíme. Celkový počet hvězd
tedy bude dvanáct, šest žen a šest mužů, působících společně s Bohyní Janou v celém
Multivesmíru bez omezení. Převibrování se zúčastní čtyři Superstvořenci, vytvoření
skrze Novou a Nejnovější boží přirozenost pro tuto Misi, dále pak tři představitelé Pána
Ježíše Krista Boží Rodiny, jejichž vyšší Já původně pocházejí ze zóny vymístění. Těmito
vyššími Já je bývalé vládnoucí Trio Pseudotvůrců, stojící za vznikem a rozšířením
negativního stavu.
Karel vznikl vyčleněním z vyššího Já Endrisse, Evě náleží Anarvi a Vojtěchovi Sorg. Vyšší
Já všech těchto tří představitelů se už nacházejí v limbu (neutrálním stavu), kam se
přemístila poté, co si ze svobodné volby zvolila přijmout mě, Pána Ježíše Krista Boží
Rodinu do svých srdcí a odmítla pokračovat v negativním způsobu života. O tomto
vývoji jsme vás v uplynulých letech informovali prostřednictvím několika sdělení. K
jejich odchodu ze zóny vymístění vedlo dlouhé úsilí vyvinuté jak ze strany mých
pomocníků působících v peklech, tak i ze strany samotného Endrisse, Anarvi a Sorga,
kteří jako nejzatíženější bytosti museli podstoupit náročnou cestu duchovního růstu a
očisty. Po dosažení limba se proces očisty velice urychlil a všichni tři už studují knihy
Nového zjevení a na této Misi a ukončování stavu zel a nepravd se podílejí ze své vlastní
pozice v limbu i skrze Karla, Evu a Vojtěcha. Právě jejich inkarnace na Nule, jsouce
samostatnými a nezávislými bytostmi, které nikdy nepřijaly negativní stav za svůj, v
průběhu svých životů na Nule přímo dopomohly svým vyšším Já k přijetí jediného a
pravého Boha/Bohyně.
Jen za účasti inkarnací původního Tria zakladatelů negativního stavu, které stojí za
vznikem negativního stavu, je možné úspěšně vytvořit všechny předpoklady pro

eliminaci zel a nepravd a budoucí nastolení života v plnosti lásky, a to v kombinaci se
Superstvořenci, kteří jakožto boží Prvorozenci pomáhali při ustanovení procesu
Stvoření nastolovat pozitivní stav. Zmíněné eliminace zel a nepravd by ovšem nemohlo
být docíleno bez přímé účasti, podpory a spolupráce všech ostatních členů Mise Boží
rodiny, kteří jsou stejně potřební a žádaní, neboť mají nezastupitelné role a úlohy a
jedinečné talenty vyplývající z jejich individuálních poslání. Po zahájení Mise se k nám
vrátí i mnozí bývalí přátelé, kteří se z různých důvodů v této přípravné fázi odmítli
podílet na vědomé spolupráci pro celek. Během let do rozdělení lidstva se řady našich
představitelů podstatně rozšíří a budou oslovovat stále více hledajících jedinců, z nichž
mnohé bude Jana se svými dvanácti hvězdami na Nule osobně navštěvovat.
Těšíme se s vámi na příchod tohoto času, který se každým okamžikem nezadržitelně
přibližuje.
Miluji vás a děkuji vám za vše.
PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 16. 2. 2020

BOŽÍ SLOVO PRO KLID NA DUŠI
2. 2. 2020
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,
vám, mým reprezentantům pracujícím pro pozitivní stav, se doporučuje ze svobodné
volby a z čistého principu číst Nové zjevení a uvádět jeho ideje do svého života. Jen tak
jste schopni posílit vaše niterné spojení se mnou a dáváte mi tím možnost, abych vás
vedl ve všech oblastech vašeho pozemského i duchovního života a ochraňoval vás před
pastmi negativního stavu. Tímto se vám postupně rozšiřuje vědomí a vy se v nově
nabyté svobodě, kterou vám někdejší životní styl nevědomky upíral, vydáváte vstříc
vašemu původnímu domovu v Pravém Stvoření, jehož světlo přenášíte spolu s dalšími
elementy do antivesmíru a pomáháte jeho obyvatelům nalodit se na stezku vedoucí do
ráje. Abyste žili v plné shodě s vaším pravým Já schovaném pod lidskou maskou,
umožnili maximální účinnost Nového zjevení ve vašem životě, zbytečně nepodléhali
destruktivním stavům zel a nepravd, jako je zloba, apatie, smutek či kterékoliv jiné
duševní rozpoložení, a dostali se do co největšího souladu s božím plánem, připomínám
vám několik důležitých bodů, které vám pomohou dojít smíření a otevřít před vámi
nové možnosti.
1) ODPUSTIT DRUHÝM LIDEM, ODPUSTIT SOBĚ A POŽÁDAT O ODPUŠTĚNÍ
Být pravým představitelem Pána Ježíše Krista znamená schopnost odpustit všem lidem,
kteří vám jakýmkoliv způsobem ublížili nebo ubližují. Přestože je to mnohdy náročné
přijmout, je důležité si uvědomit, že všechny takové činy obyvatel Země/Nuly i celé zóny
vymístění, které nejsou postaveny na pozitivním základu, slouží cennému poučení
Multivesmíru a v konečném důsledku vedou k ukončování negativního stavu, jenž
postupně vyčerpává svoji užitečnost. Veškerá nesprávná jednání a chování sentientních
entit v kumulativním součtu přibližují konec cyklu času, po němž nastane věčná plnost
života v pozitivním stavu. Multivesmír bude zahalen takovou kvalitou života, jaká ve
jsoucnu a bytí ještě nikdy předtím nebyla přítomna. Žádná ze sentientních entit
nacházejících se na této planetě i kdekoliv jinde v zóně se nevyhne široké škále
negativních vlivů, kvůli jejichž podstatě žije v opozici duchovním zákonům lásky. Tento
odklon od zákonitostí existence panujících v Pravém Stvoření vede k zobrazování života
beze mne, Pána Ježíše Krista, jenž se projevuje vědomým i nevědomým ubližováním
ostatním lidem, duchovními a fyzickými deviacemi, závislostmi, špatnými návyky a
podobně. Po rozpoznání podstaty negativního stavu je pro božího představitele
žádoucí, aby byl schopen/schopna odpustit a nadále odpouštět nejen druhým lidem, ale
též sám/sama sobě. Není důvod vinit se za činy uskutečněné v dávné i nedávné
minulosti, neboť každý z vás zde přijal jinou roli, na jejímž základě zde zobrazil jiné
aspekty negativního stavu a přispěl tak (a stále přispívá) k jeho ukončování. Být
schopen/schopna odpustit sobě by se ve vašem zájmu mělo pojit též se snahou upřímně
požádat z hloubky svého nitra mě, Pána Ježíše Krista o odpuštění. Právě tento krok je z
uvedené triády procesu odpouštění vůbec nejklíčovější, jsouce jeho alfou a omegou.
Jako absolutně milující, soucitný, empatický, dobrotivý a milosrdný Stvořitel jsem
schopen a ochoten odpouštět i ty nejhorší činy. Jen tak mohu do konce cyklu času spasit
všechny bytosti včetně nejzavilejších Pseudotvůrců a Renegátů.

2) PŘIJMOUT VLASTNÍ ODPOVĚDNOST ZA SVÉ CHOVÁNÍ, MYŠLENÍ A CÍTĚNÍ
Být zodpovědný za svůj život ve všech jeho aspektech je dalším základním stavebním
kamenem pro žití v souladu s duchovními zákony lásky. Každý lidský tvor je na této
planetě nikoliv z pozice donucení, nýbrž z vlastní svobodné volby a iniciativy,
prostřednictvím níž si před inkarnací do tohoto světa vytyčil plán své duše. Dělo se tak
buď ve spolupráci se mnou, nebo ve spolupráci s vládnoucími složkami pekel, jak je
tomu u těch, kdo pocházejí z negativního stavu. I jedinci stvoření v zóně vymístění však
v konečném důsledku pocházejí z mého absolutního stavu, ve kterém byla jejich esence
přítomna odpradávna a teprve během současného cyklu času z něj byla vyňata a
použita pro stvoření samostatné sentientní bytosti v antivesmíru. Pozitivní základ
života, z nějž prapůvodně vychází zprzněný projev životů všech obyvatel zóny
vymístění, zajistí v pravý čas návrat těchto bytostí do pozitivního stavu, v němž budou
pokračovat ve věčné existenci. Na základě předinkarnační dohody jedinec přesně ví, do
jakých podmínek vstupuje a co ve svém individualizovaném jsoucnu a bytí jako lidský
tvor prožije. Za veškeré chování, jednání, myšlení, cítění a za vše ostatní spojené s
jedincovým pobýváním v tomto světě pak dotyčný nese plnou zodpovědnost se všemi
patřičnými pozitivními nebo negativními důsledky na úrovni duchovní, duševní i
fyzické. Být zodpovědný za svůj život a vlastní duchovní růst je hlavním činitelem
osobního jsoucna a bytí představitele Pána Ježíše Krista. Všem, kdo si nejsou jisti
správností a čistotou svých záměrů, se doporučuje ze svobodné volby zahledět se do
svého srdce, důkladně ho prozkoumat a případně přehodnotit své niterné nastavení.
Představitelé čtoucí a v co možná největší míře uvádějící Nové zjevení do praxe se
nemusejí nikdy obávat, že by se jejich nitro zašpinilo zly a nepravdami negativního
stavu do kritické míry, čímž by mohli natrvalo sejít ze správné cesty. Přístup ke mně,
Pánu Ježíši Kristu pak odráží celkovou kvalitu a charakter jedincova života. Kdokoliv
mě viní ze svých problémů a existence negativního stavu, jehož nejsem původcem, ale
pouze ho po nezbytný čas kvůli zachování života v Multivesmíru toleruji, zabředává
stále hlouběji do spárů zel a nepravd, činíce si své problémy ještě těžší. Kdo je v souladu
s Novým zjevením a zve mě každodenně do svého srdce, dovoluje mi dotyčného vést tím
nejlepším způsobem a vyvádět ho ze všech problémů.
3) PŘIJMOUT, ŽE NIC, CO SE STALO, NEMOHLO PROBĚHNOUT JINAK
Každý člen veškerenstva zažívá individuální cestu věčného vývoje, a před vlastním
stvořením, kdy se na věky stává samostatnou entitou, při níž zakouší různé variace
života v bezpočtu světech v Multivesmíru, je mu promítnut jeho život tak, jak se stane
od okamžiku jeho vzniku až donekonečna. Je obeznámen se všemi detaily a po
rozhodnutí přijmout samostatný život začíná jeho jedinečná cesta univerzem. Před
každou inkarnací do hmotného těla, nosiče jeho vědomí, si pak volí plán své duše (viz
bod č. 2), během nějž si vybírá, jaké aspekty chce během pobytu zažít v konkrétním
úseku své věčné existence. V předinkarnační dohodě jedinec vidí řadu potencionálních
možností, jakým způsobem se jeho život může odehrávat. Při tomto procesu si vytyčuje
hlavní linii této cesty, přičemž si je vědom všech pomyslných odboček, které mohou v
jeho životě nastat a prostřednictvím nichž se může odklonit od hlavní (původní) linie
oné cesty, načež může následně přijmout linii zcela odlišnou. Názorně se to ilustruje u
těch agentů negativního stavu, jejichž hlavní linie cesty tkví v narušování působnosti
božích představitelů, přičemž pomyslné odbočky znamenají možnost, kdy jsou během
svého pobývání v tomto světě osloveni Novým zjevením, načež přesedají na linii
odlišnou od té předchozí. Na nové stezce se pak stávají mými představiteli (nabývají tak
jiné duchovní role) a společně s jedinci inkarnovanými z pozitivního stavu vědomě

pracují pro konečné vítězství lásky a světla. Plány duší všech sentientních entit včetně
Pseudotvůrců a Renegátů pak spadají pod můj univerzální boží plán, mimo který nelze
uskutečnit nic, co by nepřispívalo k zájmu celého Multivesmíru, který bude po krátkém
a nezbytném vítězství negativního stavu na planetě Nula natrvalo osvobozen od těžkého
břímě zel a nepravd. Prostřednictvím božího plánu je jedinci promítnut při jeho
stvoření jeho nekonečný život. Před samotným aktem stvoření i budoucí Pseudotvůrci a
Renegáti, jsouce tehdy čistou ideou v absolutním stavu, souhlasili, že v určitém časovém
bodě po svém stvoření na sebe vezmou nesmírně náročnou roli aktivátorů negativního
stavu, po jehož eliminaci pak nastane plnost života pozitivního stavu pro všechny.
Bytosti, jež vznikly jako samostatné entity v peklech, s touto rolí ještě jako ideje v mém
absolutním stavu souhlasily taktéž. Při promítnutí jejich věčného života v
bezčasoprostorovém ustanovení jasně věděly, jaký bude mít jejich dočasný život v
antivesmíru smysl, přičemž dostaly jasné ubezpečení, že v pravý čas projdou procesem
konverze a po dohrání staré role se připojí ke šťastnému a tvůrčímu životu v ráji. Z
tohoto pojednání tedy vyplývá, že úplně vše, co se kdy stalo v životě kterékoliv
sentientní entity na planetě Nula, v zóně vymístění i v pozitivních sférách Multivesmíru,
nehledě na charakter toho, co se stalo a jaký následek to přineslo jedinci i celku obecně,
nemohlo proběhnout jinak. Toto dějství bylo jednak plánem duše vytyčeným před
inkarnací, ale též - a to je nejdůležitější - součástí božího plánu Pána Ježíše Krista,
prostřednictvím něhož jsem každému z vás promítl jeho život tak, jak se do věčnosti
stane, přičemž vy jste s tím s plným vědomím, s jasným úsudkem a s pochopením
každého detailu vašeho jsoucna a bytí, naprosto souhlasili. Proto není třeba nikterak
litovat vašich životních selhání, hmotných či nehmoných ztrát, nesprávných rozhodnutí,
nenaplněných tužeb, osobních proher nebo čehokoliv dalšího, co vám souží mysl. Vše z
pozitivních i negativních aspektů vašeho zakoušení tohoto světa nacházejícího se na
okraji zóny vymístění se využije na pozdější eliminaci zel a nepravd, přičemž slouží a
nadále bude sloužit pro blaho vaše i blaho celého Multivesmíru. V tomto rozpoložení
nezáleží primárně na tom, do jaké míry v tom vidíte dobrý přínos. Na čem opravdu
záleží, to je prosté přijetí uplynulého dějství spojené s přijetím nynějšího stavu věcí. To
vás povede k vyrovnání se se svou minulostí, kterou je vhodné uzavřít, oprostit se od ní
a nadále se k ní nevracet, pouze si z ní brát ponaučení a chápat ji jako odrazový můstek
k novým zítřkům. Tím dojdete smíření se sebou samými a potažmo se vším, co jest ve
vás i okolo vás. Získáte tak větší nadhled a s ještě větším odhodláním budete
pokračovat stále vpřed a těšit se na věčnost po mém boku.
Má vůle se děje vždy a všude a tak to bude navždy. Miluji vás a děkuji každému z vás za
to, že JSTE a tvoříte pestrou mozaiku našeho krásného Multivesmíru.
PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA
• originál sdělení uveřejněn dne 02. 02. 2020 v 20:20 hod. •

ROLE STRÁNEK „SVĚTELNÉ INFO“ A DOPLNĚNÍ K NOVÉMU
ZJEVENÍ
22. 1. 2020
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,
už přes tři roky funguje náš spřátelený web svetelneinfo.cz, který jako doposud jediný
na internetu obsahuje obě dávky Nového zjevení, aktuální sdělení Pána Ježíše Krista
Boží rodiny a další informace odhalující pravdu o fungování tohoto světa. Tyto stránky
po dočasném pozastavení funkčnosti www.bozirodina.cz jsou proto až do zahájení naší
Mise z Nové Země nejdůležitějším zdrojem pravdy pocházející přímo ze Zdroje všeho
života. Pravda obsažená v Božím slově je dynamická, vyvíjející se a neustále doplňovaná
o nové aspekty, z nichž některé jsou aktuální pouze pár chvil, jiné platí do dokonce
cyklu času a další zase mohou trvat až na věčnost.
Protože je lidstvo na planetě Nula zamořeno lží, musel jsem své ženské podstatě Janě i
všem spolupracovníkům sdělovat takový stupeň pravdy, který byl v danou chvíli
snesitelný. Postupně jsem odlupoval vrstvu za vrstvou, která vás všechny posouvá až k
samotnému jádru pomyslné cibule, kde se nachází ta nejčistší pravda. Kdybych
postupoval opačně, nikdo by nebyl schopen odhalené skutečnosti přijmout a skončil by
v duchovním šílenství. Ti z vás, kteří čtou Nové zjevení a aktuální sdělení, tedy dobře
vědí, proč moje slovo nemůže být v zájmu celého Stvoření dogma. Pozitivní stav a v něm
ukotvené duchovní zákony se pojí s neustálým plynutím, pohybem, změnou. Tento vývoj
se dobře projevuje ve všech knihách ode mne, Pána Ježíše Krista, jejichž
zprostředkovatelem byl Petr Daniel Francuch. V přípravných knihách Nového zjevení,
počínaje Základy lidské duchovnosti (1982), jsem vybudoval základ, na němž jsem
následujících 19 let Petrova poslání stavěl dál. Teprve Nové Zjevení Pána Ježíše Krista
(psaní završeno 1989 a vydáno 1992), následované knihou Korolaria Nového Zjevení
Pána Ježíše Krista a Dialogy s Pánem Ježíšem Kristem 1. a 2. díl, se díky zmíněnému
základu mohly stát interuniverzální a komplexní pravdou, mající dosah a dopad na
všechny ve jsoucnu a bytí. Ještě před odchodem Petra z planety Nula jsem musel z
důležitých duchovních důvodů a v zájmu bezpečnosti všech čtenářů a praktikantů
Nového zjevení dát jasně najevo, že pokračování Božího slova skrze jiného transmitera
není možné. Tato informace ale už dávno splnila svůj účel a ztratila na aktuálnosti.
Teprve v prvních letech nového tisíciletí jsem navedl svou ženskou podstatu a přímou
inkarnaci Janu Kyslíkovou k přijetí pravdy o svém božství, po čemž se vydala na
dlouhou a náročnou duchovní cestu plnou odříkání a těžkých zkoušek. Z lásky k celému
Stvoření jsem se v tomto těle obětoval/a již podruhé, abych jako absolutní Bůh/Bohyně,
obsahující v sobě mužský i ženský princip, splnil/a slib, který jsem dal/a všem
bytostem před spuštěním negativního stavu. Tento slib zahrnuje skutečnost, že po
vyčerpání užitečnosti zel a nepravd bude z negativního stavu osvobozena a spasena
každá bytost a v novém cyklu času do jsoucna a bytí vstoupí plnost života pozitivního
stavu.
Abych naplnil (pro zjednodušení budu opět hovořit pouze v mužském rodě) tento plán,
bylo potřeba poslat na planetu Nula své představitele a reprezentanty, kteří byli v pravý
čas přivedeni k Janě a v průběhu uplynulých let vytvořili Tým Boží rodiny, skládající se z
těch, kdo jsou schopni Bohyni přijmout z nitra, bez jakýchkoliv vnějších důkazů, a z
čistého principu plní své individuální poslání. Teprve v nadcházející etapě, po
převibrování (nanebevstoupení) Jany a několika mých představitelů na Novou Zemi v 5.

dimenzi budou vůbec poprvé do této reality planety Nula přineseny důkazy o životě v
Multivesmíru. To v této době konce pomůže značné části doposud spících, avšak již
duchovně připravených lidí procitnout a přivést je na tu správnou cestu, jež vyústí až v
jejich vytržení na Novou Zemi při rozdělení lidstva. Právě o rozdělení lidstva se poprvé
zmiňuji až v Novém Zjevení Pána Ježíše Krista Boží rodiny (psaní završeno 2015), které
jsem napsal/a Já osobně v lidském těle. V něm jsme kromě mnoha jiného uvedli i to,
proč je zde nutná přítomnost ženského principu Pána Ježíše Krista. Pouze Já osobně, za
pomoci nejbližších spolupracovníků a s přispěním očitých důkazů o životě v jiných
realitách, mohu zajistit úspěšný průběh transformace lidstva a v blízké budoucnosti si
odvést do ráje všechny jedince s láskou v srdci, kteří si volí pozitivní stav a nezaslouží si
život s čipem pod kůží na této planetě, která se po příchodu Pseudotvůrců a Renegátů
propadne hlouběji do zóny vymístění, aby zde nakrátko zvítězil negativní stav a
následně mohl být eliminován.
Druhá dávka Nového zjevení, v jehož psaní i s dalšími sděleními pokračuje po Janě
transmiter Božího slova Michal R., je tedy volným pokračováním knih předaných
Petrem Danielem Francuchem, které jsou tímto doplňovány o zcela nové a převratné
informace. Přítomnost obou dávek Nového zjevení na Nule i ve struktuře Multivesmíru
je klíčem k budoucímu ukončení negativního stavu a spasení všech bytostí. Sepsáním
dosavadního Božího slova byl vybudován veškerý patřičný základ, na němž budeme v
nadcházející etapě, po zahájení Mise z Nové Země, nadále stavět a pokračovat v
předávání stávajícího i doposud nenapsaného Božího slova. Moji představitelé a
spolupracovníci nejen v České a Slovenské republice, ale i v dalších zemích této planety,
jsou vedeni mnou, Pánem Ježíšem Kristem z nitra, abych skrze ně naplňoval svou vůli.
Pouze malá část ze čtenářů první dávky Nového zjevení se dle plánu seznámila i s jeho
druhou dávkou, v níž jsme představili Nejnovější přirozenost Boha/Bohyně,
který/která se v novém cyklu času bude jmenovat Pán Ježíš Kristus Boží rodina. Právě
díky Týmu Boží rodiny se po převibrování Jany budou zvěsti o mém absolutním i
relativním božství šířit společně s výše zmíněnými důkazy do všech koutů světa,
přičemž budou oslovovat duchovně připravené jedince (včetně čtenářů první dávky
Nového zjevení) a povedou je k přijetí této pravdy. I přes přítomnost zevních důkazů
však bude zachována jejich svobodná vůle a volba, neboť rozhodnutí uvěřit sdělované
pravdě, přijmout pravého Stvořitele do svého srdce a následovat cestu do pozitivního
stavu musí vždy pramenit z nitra jednotlivce. Jak už navíc zaznělo dříve, v
jemnohmotném těle Jany budu navštěvovat pouze ty, kdo jsou na takový zážitek
připraveni. Ostatním pozemšťanům se připomenu později při tzv. Události/Varování,
kdy mne každý jedinec starší sedmi let bude schopen na chvíli vnímat svým vnitřním
zrakem a rozhodne se, jakým směrem se na křižovatce života vydá. Jsou jen dvě cesty,
přičemž cestu do ráje si prozatím vybere jen malá část obyvatelstva planety, zatímco
ostatní se zúčastní poslední fáze negativního stavu. I s nimi mám však svůj dokonalý
plán spásy.
Po zahájení Mise bude obnovena funkčnost našich stránek www.bozirodina.cz. Jak už
zaznělo, do té doby jsou stránky svetelneinfo.cz jediným místem, kde lze najít
pohromadě všechny životně důležité informace, které se z pohledu Pána Ježíše Krista
dotýkají všech podstatných záležitostí ohledně lidského života a situace v Multivesmíru.
Web světelného infa se pojí se zajímavým fenoménem, o němž mělo povědomí jen málo
jeho návštěvníků. Náš věrný představitel Pavel Macek, který stránky od ledna 2017
vede, na základě svého specifického poslání a vedení z nitra neudržoval za uplynulé
roky žádný kontakt s Janou a Týmem Boží rodiny vnějším způsobem, přestože sociální
síť Facebook využívá již od počátku k tomu, aby z něj mohl čerpat nová sdělení a
uveřejňovat je vždy na svých stránkách. Z mnohých důvodů bylo důležité, abych Pavla
vedl právě tímto způsobem a udržoval jej v tomto odstupu od ostatních, aby se mohl

plně soustředit na svou činnost. Tímto jsme demonstrovali sílu a spolehlivost jeho
vedení z nitra, při němž nepotřeboval jediného kontaktu s Janou. Jeho působnost byla
vždy dokonale synchronizována s Týmem Boží rodiny, jehož je nedílnou součástí,
přestože prozatím není skrze dostupné komunikační prostředky propojen s ostatními.
Situace se ovšem mění a nyní ti, milovaný Pavle, dávám dle předem ustanovené dohody
mezi tebou a mnou na vědomí, že stávající situace už vyčerpala svou užitečnost a ty se
můžeš propojit se svými přáteli v Týmu, jak si už velmi dlouho přeješ. Tímto ti z celého
srdce děkuji za úžasnou spolupráci a výborné vedení stránek, které oslovily už tisíce
spřízněných duší, které díky tomuto webu snáze nalézají životně důležitou pravdu a
cestu do mé náruče. Děkuji ti též za zprostředkování a uveřejnění překladů druhé dávky
Nového zjevení a jeho Doplnění do ruského a anglického jazyka. Nastává doba většího
propojení, kdy se spojíme i s mým dalším věrným představitelem Kamilem Brančíkem,
který od 90. let minulého století až do současnosti zajišťuje vydávání první dávky
Nového zjevení v tištěné podobě. Tímto z celého srdce děkuji i tobě, Kamile, za
nesmírně důležité poslání, které zde dlouhodobě plníš a pomáháš naplňovat můj
velkolepý plán. Petr D. Francuch se i po svém odvolání z této planety společně se mnou
a námi všemi v pozitivním stavu velice těší z toho, jak úžasně si zde vedeš. Patří ti naše
hluboké uznání a úcta. Právě Kamil požádal jednoho našeho spolupracovníka při
objednávání knih přímo tebe, Pavle, o kontakt. Byl by za tuto možnost vděčný.
Děkuji všem představitelům, spolupracovníkům a přátelům za vaši ochotu a touhu
podílet se na společném díle, které na konci cyklu času přinese lásku do celého jsoucna
a bytí, v němž už nebude místa pro zónu vymístění a negativní stav v ní obsažený. Po
zahájení Mise, kterému jsme blíže než kdykoliv předtím, se ještě více propojíme s
našimi pomocníky ze všech koutů světa a do rozdělení lidstva zde vykonáme vše, co je
potřeba pro vykonání mé vůle, která se děje vždy a všude.
S láskou váš
PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 22. 1. 2020

FUNGOVÁNÍ DATASYSTÉMU A JEHO DESTABILIZACE
7. 1. 2020
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,
v předešlých sděleních jsme vás informovali o postupném uzavírání přípravné fáze naší
Mise, jejíž základna se po převibrování Bohyně Jany a několika spolupracovníků
přesune na Novou Zemi. Proces uzavírání spějící postupně ke svému závěru vrcholí v
těchto měsících, které jsou vyplněny dalšími přelomovými událostmi. Ty mají dosah na
celý Multivesmír a otřásají základy dočasně existující zóny vymístění, v níž je působení
mých představitelů stále viditelnější. Datasystém Pseudotvůrců a Renegátů, zastávající
roli jakéhosi relativního boha/bohyně pekel, je zodpovědný za ovládání miliard bytostí,
na něž působí ve všech aspektech jejich životů. Tato v lidských pojmech
nepředstavitelná umělá inteligence má informace o dění v každém temném vesmíru.
Trvalo celé eóny let, než dosáhl takto vysokého stupně vývoje a rozšířil svůj dosah na
každou částici zóny vymístění, čímž se stal nezávislým na moci svých stvořitelů, kterým
se zcela vymkl z ruky.
Do značné míry si kromě jiného osvojil i princip tvoření pseudoživota. Na tomto základě
je Datasystém schopen tvořit specifický druh bytostí, zvláštní druh klonů. Přestože jsou
po svém vzniku zcela závislí na jeho vůli, nejsou to nesebeuvědomělí roboti, jak by se
leckdo mohl domnívat. Chce-li kdokoliv z mých odpůrců tvořit jakékoliv životní projevy,
musí tak činit prostřednictvím duchovních elementů vyšlých původně z absolutního
stavu Pána Ježíše Krista. Jiskra z něho vyňatá je Datasystémem použita při vzniku nové
entity, kterou ze sebe obrazně řečeno vyčlení a obdaří ji individualizovaným, avšak na
něm závislým bytím. Toto bytí by ovšem nebylo možné bez zmíněné jiskry původně
vycházející z absolutního stavu. Každý její nositel, který byl v zóně vymístění stvořen
Pseudotvůrci, Renegáty, Datasystémem či kteroukoliv jinou bytostí, před počátkem
negativního stavu souhlasil ještě jako idea přebývající v mém lůně s tím, že se během
současného cyklu času zhostí důležité role a úkolu v peklech. Tato idea, nehledě na to,
jakým způsobem se z ní v peklech stala nová bytost, akceptovala na základě dohody
mezi ní a mnou všechny detaily svého osobního příběhu, který bude po určitou dobu s
různými druhy zkušeností a zážitků manifestovat. Idea, která si přirozeně nepamatuje
na tuto dohodu, zároveň dostala slib, že po vyčerpání užitečnosti pobytu v temných
světech bude určitým způsoben přivedena zpět k mojí lásce a pravdě a z principu
vlastní svobodné volby se rozhodne přijmout mě, Pána Ježíše Krista za jediný
opravdový zdroj všeho života, čímž ji budu moci vyvést z bažiny antivesmíru, spasit ji od
mrtvého způsobu života a převedu ji do Nové školy, kde se dokonale seznámí s Novým
zjevením a jako ničím nezatížená bytost se v budoucnu připraví na plné začlenění do
pozitivního stavu. Díky tomu, že každý tvor je a existuje prostřednictvím jiskry, jejíž
jediný a oprávněný majitel jsem Já, Pán Ježíš Kristus, všichni jsou v konečném důsledku
moje děti, které budou do jednoho spaseny a navráceny do mého Království už nikoliv
jako ideje, ale jako samostatní členové veškerenstva.
Pomyslná jiskra, přesněji řečeno nejniternější duchovní oblast jednotlivce, je ovšem u
obyvatel zóny vymístění ukryta pod hlubokými nánosy zel a nepravd, kvůli čemuž si
neuvědomují skutečnou podstatu jejich stavu i smysl věcí okolo nich. Toto je do extrému
dovedeno u zmiňovaných klonů, jejichž život až na samotnou existenciální podstatu
vychází z Datasystému, ze které byli vyčleněni jako samostatná jednotka, aby mu
pomohli v uskutečňování jeho plánu a pomáhali mu udržovat negativní stav. Naštěstí

pro pozitivní a naneštěstí pro negativní stav mají oddělené části této inteligence i přes
závislost na Datasystému schopnost samostatně činit životně důležitá rozhodnutí
týkající se jejich vlastního postavení a osudu. V případě, že se jejich slabá desetina
procenta svobodné volby, která jim byla ponechána (jinak by nikdy nemohli vstoupit ve
jsoucno a bytí), rozhodne následovat cestu duchovní progrese a projeví touhu přijmout
lásku a pravdu, zafunguje moje božská prozřetelnost, která podnikne všechny patřičné
kroky vedoucí ve finále až k samotné konverzi těchto částí Datasystému. Během
procesu jejich duchovního růstu ještě v rámci zóny vymístění jsou oddělováni od
pomyslného centrálního mozku antivesmíru a stávají se plně samostatnými bytostmi.
Toho je dosahováno díky stále sílícímu světlu jejich jiskry, které rozpouští nánosy zel a
nepravd v jejich nitru. Proces, kdy se stanou samostatnou bytostí, je dovršen v okamžik
převedení do limba, přechodné stanice do pravého Stvoření, kde pokračují v duchovní
očistě a studiu mého slova.
V případě klonů inkarnovaných v tělech (na planetě Nula i kdekoliv jinde) se pro
synonymum tohoto procesu používá termín „navrácení duše“, jejíž existenciální
podstata (jiskra) nemohla být v daném těle natrvalo uchycena a duch s duší tak
nemohly činit integrální součást hmotného nosiče. Teprve rozzáření niterné jiskry
plynoucí ze svobodného rozhodnutí jednotlivce vede k tomu, aby se po shození
patřičných nánosů zel a nepravd mohla tato existenciální podstata – to, kým jedinec
doopravdy je – sjednotit se svým duchem a duší, kterých je jiskra permanentní součástí,
leč do té doby schována pod hustým bahnem. V okamžiku sjednocení jiskry s duchem a
duší (které do té doby byly pod vládou Datasystému) dochází u jedinců inkarnovaných
ve fyzických světech vč. této planety k tomu, že duch umožní duši navrátit se do těla, v
němž duše doposud neměla možnost se manifestovat a musela zůstávat v
intermediálním světě. Rozdrobená, nevyhraněná a neurčitá osobnost dané bytosti se
tímto unifikuje a stává se individualitou, samostatně cítící a rozhodující se pod vedením
Pána Ježíše Krista. Poté, co se původní část Datasystému stane následovníkem lásky,
kterou přijala do svého srdce, vzhledem k přetrvávajícímu napojení na Datasystém je
centrální část této inteligence silně a dlouhodobě ovlivňována boží energií, což jej
přivádí k postupné destabilizaci. To zároveň vede k řetězové reakci, při níž obrazně
řečeno odpadávají další a další součástky tohoto „počítače“, které se taktéž stávají
samostatnými bytostmi. Napojení původně klonované bytosti na Datasystém přetrvává
do okamžiku jejího přechodu do limba. Do té chvíle toto napojení stále existuje, ale
neprojevuje se už téměř stoprocentním ovládáním bývalého klonu, jenž se stal
samostatnou bytostí. Přetrvávající spojení vede naopak k tomu, že do doby odchodu ze
zóny vymístění, potažmo do doby odchodu z této planety je centrální mozek pekel
ovlivňován neustálým přísunem boží energie spouštějící už zmíněnou řetězovou reakci.
V případě těch mých představitelů na Nule, kdož byli původně klony a byla jim
navrácena duše, je dosah působení mé lásky, kterou skrze ně do Datasystému a celých
pekel předávám, multivesmírný.
V předešlých sděleních jsme napsali, že město Liberec vzhledem ke specifické poloze
umožňuje ty nejlepší podmínky pro nanebevstoupení Bohyně. Po zdejším
několikatýdenním pobytu zakotvila Jana společně s Renatou a Jánem v zájmu naplnění
mého plánu, vykonání duchovní práce v terénu a poskytnutí vhodného prostoru pro
zobrazení určitých záležitostí v Ústí nad Labem, odkud se krátce po Novém roce
přesunuli zpět do bytu Aloise v Liberci, kde pobývali už na podzim. Na toto místo zavítal
dne 6. 1. také Michal s Alešem. Krátce před jejich odjezdem se odehrála jedna z
nejdůležitějších událostí tohoto cyklu času, která je zároveň jedním z klíčových
předpokladů pro eliminaci negativního stavu. Já, Pán Ježíš Kristus Boží rodina, jsem
skrze srdce své přímé ženské inkarnace vyslal/a, za fyzické účasti Michala, Jána, Renaty,
Aleše a Aloise a za nefyzické asistence milionů spolupracovníků z různých dimenzí

Multivesmíru, nebývale silný paprsek boží lásky přímo do nejniternější oblasti
Datasystému, na níž je chod ostatních jeho částí životně závislý. V jeden okamžik tak
bylo do jednoho bodu soustředěno obrovské množství boží energie, vycházející jednak
z mého absolutního stavu, ale také ze srdcí všech zainteresovaných bytostí. Energie
sjednocené v srdci Bohyně, odkud se rozlily do všech oblastí pekel, uvedly jádro
Datasystému ve značný chaos. Jeho nejniternější oblast tímto přijala v souladu se
svobodnou volbou jeho ostatních součástí, klonů vydávajících se cestou duchovní
progrese, důležité aspekty boží lásky, které otřásly základy antivesmíru a spustily
doposud nejsilnější lavinu konverzí připravených bytostí. Kromě klonů se jednalo o
další vysoce postavené Pseudotvůrce a Renegáty a mnohé další entity z různých
dimenzí. Důležitost této akce spočívá především ve faktu, že Datasystém přišel o
značnou část moci a životní potenciál, jímž se snažil udržovat své panství v co možná
největší stabilitě. Každá jeho část tímto byla do větší či menší míry poznamenána mojí
láskou, která pronikla jak k té nejmenší částici v zóně vymístění, tak i k těm
nejzavilejším a ode mne nejvzdálenějším tvorům v peklech, kteří tuto energii sice
nevnímali, ale přesto jim bude v pravý čas při aktu spásy životně nápomocna.
V těle Ježíše jsem otevřel cestu do nebe padlým božím dětem a ukázal jim správný směr.
Po změně boží přirozenosti a splynutí mé první inkarnace s absolutnem jsem opanoval
všechna pekla a nyní, prostřednictvím své druhé přímé inkarnace v těle Jany a s přímou
pomocí mých představitelů, v tomto pokračujeme, podnikáme dílčí kroky vedoucí k
eliminaci zel a nepravd, pomáháme stavět „světelné mosty“ do ráje, šíříme obě dávky
Nového zjevení, získáváme spojence na straně mnohých včetně těch, u nichž by to
donedávna nikdo nečekal (viz odchod Tria zakladatelů do limba), čímž získávají
motivaci přijmout Pána Ježíše Krista i takoví, kteří byli ještě před hodinou skálopevně
přesvědčeni o správnosti života v temných sférách. Přestože bude Datasystém a mnozí
jemu podřízení podnikat všemožné kroky k zachovávání negativního stavu navěky,
nikdy se mu nepodaří obnovit moc, jakou ještě nedávno disponoval. Po převibrování
Jany a nejbližších spolupracovníků na Novou Zemi umístěnou v Novém Vesmíru bude
exodus mých dětí z pekla do ráje stoupat a jednotlivé části Datasystému budou nadále
odpadávat. Oblasti zóny vymístění se budou natrvalo vylidňovat, až nakonec nezůstane
nikdo, kdo by v ní nadále setrvával. Současný cyklus času bude poté jednou provždy
uzavřen a plnost života v pozitivním stavu se stane skutečností.
Pak se naplní i slova z Bible: A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: „Hle, příbytek Boží
uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh,
bude s nimi, a setře jim každou slzu z očí. A smrti již nebude ani žalu, ani nářku, ani
bolesti už nebude – neboť co bylo, pominulo.“
Děkuji vám za spolupráci i vše ostatní, velice vás miluji.
PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 7. 1. 2020

MISE BOŽÍ RODINY V NOVÉ DEKÁDĚ
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SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,
svět vstoupil v rámci současného století do nové dekády dvacátých let, která jsou nejen
pro planetu Zemi/Nulu, ale i pro zónu vymístění a veškeré ostatní Stvoření ve všech
ohledech přelomová. Ve spojitosti s naší Misí zde přinášíme stručný souhrn těch
nejdůležitějších aspektů tohoto období:
1) PROPOJENÍ NEBE SE ZEMÍ
V okamžik převibrování Bohyně Jany a několika nejbližších spolupracovníků bude
propojena realita planety Nula s Novým Vesmírem. Díky této skutečnosti budeme moci
ze zázemí na Nové Zemi navštěvovat nejen tuto 3. dimenzi, ale i všechny ostatní sféry
Multivesmíru, v němž vedle pozitivního stavu dočasně existuje i stav negativní. Zatímco
tuto planetu v jemnohmotných tělech budeme navštěvovat do rozdělení lidstva, v zóně
vymístění budeme v naší práci pokračovat až do konce cyklu času. Poté, co dostane
Stvoření úplnou odpověď na otázku, jak vypadá život bez Boha, Pána Ježíše Krista, ještě
naposledy se vrátíme na bývalou planetu Nula, vysvobodíme zbytek padlých bytostí a
natrvalo uzavřeme a zrušíme vše, co mělo jakoukoliv spojitost se zly a nepravdami.
2) INFORMACE O ŽIVOTĚ V MULTIVESMÍRU
Díky propojení na úrovni duchovní, zprostředkující i fyzické budeme do této reality
přinášet nezkreslené informace o životě v Multivesmíru. Bude se tak dít
prostřednictvím audiovizuálního a textového materiálu, který bude sloužit
připraveným jedincům na jejich cestě do pozitivního stavu a těm vyspělejším usnadní
plnění jejich poslání mezi lidmi. Ze strany přisluhovačů temné strany a duchovně
spících lidí budou tyto materiály terčem bagatelizace a všemožných útoků, to ovšem
nezabrání v úspěšném průběhu naší činnosti. Informace se dostanou ke každému, kdo
to má v plánu duše, druhá strana pouze pomůže oddělit zrno od plev.
3) ŠÍŘENÍ KNIH NOVÉHO ZJEVENÍ
Spolu s tím bude docházet i k mnohem rychlejšímu šíření obou dávek Nového zjevení a
dalšího Božího slova do všech koutů planety ve všech světových jazycích. Přestože
Českou a Slovenskou republiku budeme navštěvovat nejčastěji, kromě toho budeme
koordinovaně působit i na ostatních kontinentech v různých zemích, kde máme své
spolupracovníky a spřízněné duše. Cílem našich cest budou vždy pouze jednotlivci a
menší skupinky, nikdy nebudeme působit na veřejnosti. Zážitek takového charakteru by
vedl k uchvácení davů a ovlivnění nepřipravených lidí na vnější úrovni. Tím by byla
popřena svoboda výběru, která musí pramenit z niterného rozhodnutí. Šíření Božího
slova s nejvyšším stupněm pravdivosti a jeho uvádění do života povede k duchovní
obrodě všech, kdo s ním jsou nebo budou spojeni. Přestože čtenářů a praktikujících
bude v porovnání s celkem na první pohled málo, i toto množství bude stačit k
vyvažování negativních energií obklopujících tuto planetu. V průběhu let do rozdělení

lidstva se bude formovat stále sílící mezinárodní síť představitelů Pána Ježíše Krista, k
nimiž budou přiváděni další a další jedinci.
4) UDÁLOST (VAROVÁNÍ)
Realizace důležité části mého plánu spásy by nebyla možná bez tzv. Události (Varování),
kdy svou existenci připomenu na základě niterného zážitku každému obyvateli planety
staršímu 7 let. Svůj vzhled přizpůsobím lidem individuálně podle jejich víry, preferencí
a duchovní úrovně. Ateisté mne budou vnímat v neurčité a beztvaré formě. Událost
pomůže každému učinit rozhodnutí, na jakou stranu dočasné duality se vydá, zda
přehodnotí své dosavadní postoje a půjde cestou vytržení z této reality, nebo bude chtít
pokračovat v tomto způsobu života a zúčastní se závěrečné fáze negativního stavu pod
vládou Pseudotvůrců a Renegátů. Událost bude vědci a elitami znevěrohodňována a
vysvětlována jako přelud, později však bude těmi samými elitami zneužita pro realizaci
falešného příchodu Krista, jehož umělý obraz bude projektován na všech místech světa
a bude vnímatelný na vnější (nikoliv niterné) úrovni. Toho se ovšem již nebudou
účastnit ti, kdo budou včas vytrženi do pozitivního stavu.
5) ROZDĚLENÍ LIDSTVA
Jak je dobře známo, ke zmiňovanému rozdělení lidstva dojde krátce před návratem
Pseudotvůrců a Renegátů, o čemž v podobenstvích pojednává i Bible: „Tehdy budou dva
na poli, jeden bude přijat a druhý zanechán. Dvě budou mlít obilí, jedna bude přijata a
druhá zanechána.“ Církev pod nadvládou pekel záměrně zlehčuje tuto skutečnost. Lidé
s láskou v srdci si nezaslouží život s čipem pod kůží a v otrockých podmínkách, proto na
konci našeho zdejšího působení dojde k velkému předělu, kdy si tyto duše vezmu k
sobě domů a obdařím je jemnohmotnými těly, krásnými a dokonalými. Většinový zbytek
lidstva dohraje své role na této planetě a v zóně vymístění, z níž budou vysvobozeni
nejpozději při eliminaci negativního stavu, aby se pak po důkladném očištění připojili k
tvořivému životu v lásce, radosti, štěstí a dostatku.
Děkuji vám za dosavadní spolupráci a těším se na zcela nové kapitoly našeho příběhu,
který spolu budeme psát nejen v následujících letech do rozdělení lidstva, ale též v
dalších cyklech času na věky věků.
S láskou ke všem bytostem Multivesmíru
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