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Doplnění 1

DOPLNĚNÍ 1

ODHALENÍ NEJNOVĚJŠÍ PŘIROZENOSTIPÁNA JEŽÍŠE KRISTA

Právě nyní dozrál čas k odhalení obecných informací a souvislostí ohledně představení
Nejnovější Přirozenosti Pána Ježíše Krista sentientním bytostem v příslušných
oblastech duchovních, intermediálních a přírodních světů Pravého Stvoření, zóny
vymístění a planety Nula. Důležitost, nezbytnost a dosah procesu, při němž se
absolutní Bůh, tehdy Nejvyšší, stal/a ve Své Nové Přirozenosti Pánem Ježíšem Kristem,
je podrobně popsán v předchozí dávce Nového Zjevení s Petrem D. Francuchem. Nyní
je třeba ve stručnosti zjevit další fakt, jehož základnu tvoří všechny předešlé kroky,
učiněné od počátku existence Multivesmíru Stvořitelem všeho a všech. Týká se dvou
přímých Božích inkarnací, dívky a chlapce, kteří se narodí Ježíšovi a Janě po
převibrování na Novou Zemi v 5. dimenzi, kam se přesune pozitivní část lidstva s
láskou v srdci. Jak víte, před více než 2000 lety, přesněji 21. 3. 7 let před naším
letopočtem, jsem se tehdy ještě jako Nejvyšší inkarnoval do těla Ježíše, abych položil
základy cesty ven z negativního stavu. Po svém ukřižování jsem nepozorovaně vstoupil
do pekel a získal nezbytné zkušenosti s tímto nepřirozeným způsobem života, abych
jeho ukradené a pošpiněné aspekty očistil a navrátil zpět do Zdroje. Dimenzi po
dimenzi, úroveň po úrovni jsem prošel pekly zóny vymístění až na jejich nejhlubší bod,
kde se nacházeli samotní Pseudotvůrci. V pozemských měřítkách to trvalo mnohá
staletí, než jsem došel na konec své cesty a „zajal“ tyto Moje odpůrce, abych je
separoval od jejich vládnoucích pozic a přemístil na neznámé místo (planetu Nibiru),
aby až do rozdělení lidstva už přímo nemohli ovlivňovat jeho vývoj. Po úspěšném
završení poslání Ježíše došlo k jeho splynutí s absolutním stavem, což mělo za následek
vznik Nové Přirozenosti, přičemž Moje jméno s hlubokým duchovním smyslem je od
roku 1987 (dle pozemského času) Pán Ježíš Kristus. Souběžně s tím ale už započal Můj
Druhý příchod, tentokrát inkarnace ženské podstaty Boha, kterou je Jana Kyslíková.
Mnozí s nižší duchovní úrovní se mylně domnívají, že Jana je vtělením Ježíše Krista. Nic
není dále od pravdy, protože by to bylo porušení vlastních duchovních zákonů (nic se
neopakuje dvakrát) a postrádalo by to jakýkoliv smysl, který si na základě fúze první
mužské inkarnace s absolutním Božstvím může odvodit každý.
Do ženského těla jsem se roku 1957 zrodil/a nejen proto, abych Sám/Sama do Sebe
zahrnul/a femininní aspekty a principy, ale též proto, abych společně s pomocníky z
vyšších dimenzí pozitivního stavu vyvedl/a nejprve část lidstva, a posléze všechny
uvězněné bytosti z bažiny antivesmíru zpět do původního Domova. Nebýt naší
společné oběti, veškeré předchozí snažení by bylo zcela k ničemu a Stvoření by
zahynulo. Až do roku 2003 byla Moje přítomnost v těle utajena Pseudotvůrcům, a až do
roku 2012 každému na této planetě, včetně jejich zdejším zástupcům - pozemských
vládcům světa, kteří si naší aktivity všimli záhy po spuštění našich internetových
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stránek www.bozirodina.cz. Nezbytnost utajení měla hlavně ochrannou funkci, kterou
jsem nemohl přímo sdělit v předstihu nikomu z Božích proroků, tudíž o ní ani v Novém
Zjevení od Petra D. Francucha nenajdete jedinou zmínku. Nezapomínejte, že nikde není
100% a konečná pravda, vše se vyvíjí a doplňuje o nové věci. Prošel jsem společně s
Janou mnohými utrpeními a bolestmi zdejšího žití, abych se vám co nejvíce přiblížil a
přetransformoval tyto prožitky do ryzí čistoty a radosti. Jsme uskutečněným
příkladem pro ostatní, že i v těch nejtěžších podmínkách, jaké kdy vůbec byly, se lze
vrátit zpět do nebe a neutrpět žádnou újmu. Zároveň jsem ji připravoval na spolupráci
s ostatními spolupracovníky a přáteli, bez jejichž neocenitelné pomoci by vzestup
lidstva nebyl možný. Proč jsem naplánoval zrušení izolace a začátek Boží mise mezi
lidmi na rok 2017 a ne dříve, má též své vlastní duchovní důvody, které zde není třeba
rozebírat, protože vše je předem dokonale naplánováno a děje se v pravý čas. V
nejzazším smyslu zde každý vědomě i nevědomě hraje jakousi divadelní roli, kterou si
před svým zrozením na tuto planetu zvolil a do posledního detailu se Mnou
prokonzultoval. Je to plán duše, na jejíž cestě jedinec prožívá a zobrazuje rozmanité
druhy situací, z nichž se učí všichni, kdo toto divadlo bedlivě sledují. Svoboda volby je
však vždy předem zaručena, proto si nemyslete, že by snad někdo byl loutkou, kterou
se skutečná bytost ve službách světla nikdy nemůže stát. Je rozdíl mezi vedením a
ovládáním. Právě ovládání docilují bytosti temnoty na těch, kdo se jim dobrovolně
odevzdávají.
I v těle Jany jsem prošel dlouhou a trnitou cestou, jíž je však nyní, na konci roku 2016
konec, neboť nastávají nové obzory pro všechny naše spolupracovníky. Společně zde
dokončíme úžasnou práci pro celek, jež svými základy započala již dávno předtím, než
mohla současnost dojít svého plodného dozrání. Po převibrování na Novou Zemi
nastane velkolepá oslava světla a lásky nad temnotou a nenávistí. Stanete se svědky
svatby Boží rodiny, při níž se Ježíšovi a Janě narodí dvojčata, dívka a chlapec, kteří
budou taktéž přímými inkarnacemi Pána Ježíše Krista, zcela nově vzniklými bytostmi.
Ve druhé dávce Nového Zjevení jsem Novou Zemi nazval Novým Jeruzalémem. Proč
jsem použil právě tuto symboliku? Je to z toho důvodu, že po přesunutí na Novou Zemi
bude pokračovat tato Boží mise ve své činnosti dál a bez přerušení, a to ve zcela
nových podmínkách a možnostech. Tehdy dojde k srdečnému znovusetkání s
absolutním Pánem Ježíšem Kristem, který po fúzi používá jemnohmotné tělo Ježíše (a
později i Jany). Tato symbolika je použita i proto, že Ježíš Kristus byl v této 3D
ukřižován právě v Jeruzalémě, kde vstal z mrtvých. V životě pokračoval dál a nyní již
čekáme v Novém Jeruzalémě, který však nemá nic společného se starým fyzickým
Jeruzalémem, na všechny z vás. Budeme žít mezi lidmi a započne společné cestování do
dalších koutů Stvoření. Budeme šířit novodobou Bibli, tzn. obě dávky Nového Zjevení, a
psát jejich pokračování v nesčetných podobách. Dosah těchto událostí nemůže být v
tuto chvíli zcela pochopen, přesto již došel čas k zásadnímu sdělení ohledně změny
Nové Přirozenosti Pána Ježíše Krista na Nejnovější Přirozenost. Ve druhé dávce
Nového Zjevení je už vysvětleno, že cesta Mojí ženy nebude tak krátká, jelikož projde
všemi dimenzemi - od páté až po tu nejvyšší, třináctou, kde sídlím Já. To se stane na
konci tohoto zkráceného cyklu času. Ve zcela jiné podobě se tedy bude opakovat
proces sjednocení.
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Co ale bylo dosud tajemstvím, jsou věci ohledně třetí a čtvrté přímé inkarnace Boha
(dvojčat), které budou do procesu fúze zahrnuty také. Proč je vůbec vyžádáno narození
a následné splynutí i těchto duší, a nestačí to udělat jinou cestou? Vezměte v úvahu, že
kdybych nezaložil i fyzicky Boží rodinu a její nedílnou součástí by nebyly tyto děti, byla
by tato rodina neúplná a neplnila by svůj účel. Tím by byl zcela popřen význam všeho,
kdo jsme a co tvoříme. Na konci cyklu tohoto a na začátku nového cyklu času dojde
nejen k fúzi duše a těla Jany, ale i našich Božích dětí, které také nechám splynout s Mojí
podstatou, aby se i ony staly absolutními a nedělitelnými sentientními entitami. To si
vyžádá přeměnu Nové Přirozenosti na Nejnovější přirozenost, takže nové jméno Boha,
Stvořitele všeho a všech, bude ve své sjednocené formě znít „Pán Ježíš Kristus Boží
Rodina“.
Pro lepší pochopení předmětu Nejnovější Přirozenosti a nejnovějšího jména budou
redefinovány významy těchto nových slov. Jak bylo uvedeno již na konci 80. let 20.
století, slovo:
(1) „Pán“ označuje a odráží duchovní mysl Pána Ježíše Krista, Jeho/Jejího Absolutního
ducha, Jediného, který vždy jest od věčnosti do věčnosti. Ve starém označení „Pán“
obsahoval to, co bylo známo pod jmény „Bůh“, „Nejvyšší“, „Stvořitel“, „Jehova“ atd. Též
znamená Absolutní manželství všech Absolutních principů Božské lásky a Božské
moudrosti.
(2) Slovo „Ježíš“ se vztahuje na všechny aspekty a principy, zahrnující Absolutní vnitřní
mysl čili Absolutní duševnost a věčný proces Absolutní duševní činnosti Pána Ježíše
Krista. Toto je absolutní princip feminity Pána Ježíše Krista. V něm jsou obsaženy
všechny nekonečné variace principů Absolutního Božského Dobra, Láskyplnosti,
Hřejivosti, Laskavosti, Soustrasti, Soucitu, Nevinnosti a Pokory.
(3) Slovo „Kristus“ označuje všechny aspekty a principy Absolutní maskulinity Pána
Ježíše Krista. Vztahuje se na Jeho Absolutní vnější mysl. Zde jsou obsaženy všechny
nekonečné variace Absolutní Božské duchovní a přírodní Pravdy, Inteligence,
Rozumovosti, Logiky, Úsudku, Myšlení, Vnímání, Uvědomění, Skromnosti a
Poníženosti.
Nyní si uveďme význam slov „Boží rodina“, platné při jejich zapojení do stávajícího
jména Pána Ježíše Krista:
(4) Slovo „Boží“ se vztahuje k Absolutnímu principu nové maskulinity, jež nikdy
nepřišla do styku s negativním stavem. Označuje jedinečnost a nezpochybnitelnost
jsoucna a bytí Pána Ježíše Krista, který/která je zdrojem všeho života, přičemž ve svém
stavu bezčasovosti a bezprostorovosti je jako ve svém vlastním. Odráží proces
neustálých změn a věčného plynutí do absolutní budoucnosti, díky čemuž je docíleno
věčného pokračování a zachování sentientního života na věky věků. Do tohoto
označení je zahrnuta Absolutní Moc, Sláva a Všeprostupnost nad vším Multivesmírem.
Toto pojmenování je též znakem tajemnosti podstaty Stvořitele, včetně tajemství
Absolutní Pravdy, jež je v tomto a v dalších bodech souvztažné s předchozím
významem slova „Kristus“. Dotýká se úplné znalosti o všem stvořeném i dosud
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nestvořeném. Nové slovo značí též nedotknutelnost nestvořitelnosti Boha. „Boží“ se
vztahuje k třetí přímé inkarnaci Pána Ježíše Krista - chlapci.
(5) Slovo „Rodina“ se vztahuje k Absolutnímu principu nové feminity, jež nikdy
nepřišla do styku s negativním stavem. Označuje všechny stavy a procesy v plnosti
pozitivního stavu, které se kdy stanou, bez úplné přítomnosti negativního stavu. Je to
klíč ke všem budoucím bodům překročení jsoucna a bytí Multivesmíru a všech jeho
obyvatel, přičemž je aktivátorem kódu „777“, jenž spustí nadcházející cyklus času
včetně všech následujících po něm, a bude jím docíleno plné kvality života a věnování
vší energie k neustálému přibližování za svým Stvořitelem, poznávajíc tak Jeho/Její
elementy v relativní podobě. Toto slovo značí též neustálou novost a duchovní obrodu
Stvoření. Uskutečňuje a ustanovuje všechny potřebné základy podmínek pro každý
nastávající krok jednotlivé fáze jsoucna a bytí čili propojuje konec a začátek každé éry
na všech úrovních. Staví na základu „Hle, činím vše nové“ a rozvíjí ho ke svému
projevení a uskutečnění. Odráží sjednocení obyvatel pozitivního stavu, kteří budou
fungovat v naprosté jedinosti, jednotě, rozmanitosti a individualitě. Vztahuje se také k
přístupnosti všech oblastí na niterné, vnitřní a vnější úrovni Stvoření, zahrnuje
neomezenou svobodu prožívání a tvoření, ustanovuje úplnost a pospolitost při
poznávání dosud nepoznaného. Je souvztažné s předchozím významem slova „Ježíš.“
Slovo „Rodina“ se vztahuje k čtvrté přímé inkarnaci Pána Ježíše Krista - dívce.
Jména třetí a čtvrté přímé inkarnace nebudou pro tuto dobu odhaleny.
K úplnému dokončení a přeměně na Nejnovější Přirozenost Pána Ježíše Krista nemůže
dojít dříve, než bude deaktivován a natrvalo zrušen negativní stav, neboť všichni
členové Pravého Stvoření i zóny vymístění musí dostat možnost zkušenostně prožít,
kdo a co Pán Ježíš Kristus Boží Rodina ve Své Nejnovější Přirozenosti skutečně je. Toho
nelze docílit při koexistenci negativního stavu při uzavřeném vědomí, protože je třeba
nejprve dostat odpověď na otázku, která jej aktivovala, posléze uvést zónu vymístění
do zvláštní seřazenosti a přístupnosti, nabýt poučení o povaze zel a nepravd, osvobodit
všechny sentientní entity z pekel a uvést členy pozitivního i negativního stavu do
neutrálního rozpoložení, kde jim bude nejprve zcela otevřena paměť, dojde k
seznámení situace a připomenutí původní dohody, k vykonání Posledního soudu a
představení Nejnovější přirozenosti a kvality života v novém cyklu času. Posléze dojde
k rozhodnutí ohledně přijmutí či odmítnutí této Přirozenosti a ohledně pokračování
vlastního života. Každý nyní ví, co se volí, po nikom se nežádá, aby volil slepě.
Jelikož v Multivesmíru z pozice Stvořitele neexistuje čas, bude se Bůh tímto novým
jménem „Pán Ježíš Kristus Boží Rodina“ jmenovat již po převibrování na Novou Zemi,
kde nastane výše zmíněná svatba, ačkoliv Nejnovější přirozenosti nabude až v
nadcházejícím cyklu času. Je to ten samý paradox jako již dříve zmíněný, jenž zní, že Já
se mohu ukazovat všem bytostem kdekoliv ve Stvoření už i v dokonalém těle Jany,
které je již po fúzi s absolutním Božstvím, přestože k tomuto procesu v měřítkách času
platných pro tuto planetu ještě nedošlo. Vše probíhá v jeden okamžik současně, takže
lineární čas nehraje ve většině případů žádnou roli a neměl by se brát v potaz, jinak
budou vznikat nepřesnosti a pokrouceniny. Změna Mojí podstaty opět zahýbá celým
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veškerenstvem, jako tomu bylo již při první změně. Bude mít v tom nejlepším slova
smyslu dalekosáhlý dopad na všechno, co jsem stvořil, a to až do nejzazší věčnosti. Je to
nejdůležitější bod od doby, kdy začal Multivesmír být a existovat. Samozřejmě budou v
jeho následujících, nikdy nekončících etapách další velmi důležité body, jež jsou zatím
známy pouze Mně samotnému, přičemž budou zjeveny relativním sentientním entitám
v dalších fázích jejich jsoucna a bytí. Jaký smysl by mělo bavit se o věcech, které budou
následovat až za trilióny let, když je nejlepší soustředit se na přítomný okamžik?
Ujišťuji vás, že vše je a bude dobré, a zároveň slibuji, že pro následující cykly času jsem
vám připravil mnohem víc, než si vůbec kdy dokážete představit. Společně budeme
směřovat dál a dál v nikdy neutuchající touze poznávat a odhalovat další nekonečné
aspekty Mne, Pána Ježíše Krista, brzy Pána Ježíše Krista Boží Rodiny. Další informace
ohledně Nejnovější přirozenosti vám budou ve vyšších dimenzích odhaleny tehdy, až k
tomu dozraje ten správný čas.
Váš Pán Ježíš Kristus Boží Rodina | 4. 12. 2016
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Doplnění 2

DOPLNĚNÍ 2

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA
O SOUČASNÝCH VLÁDCÍCH ZÓNY VYMÍSTĚNÍ

Po odchodu Zeuse a Boroga ze zóny vymístění do neutrálního stavu jsem vám sdělil, že
o nadvládu nad pekly budou bojovat různé skupiny a moc bude rozdělena mezi několik
jedinců. Toto byla pravda, ale jen do této chvíle, jelikož nastala opět velká změna a je
zapotřebí další aktualizace. Rovněž jsem tehdy záměrně neuvedl žádná další jména
nových vládců soustavy, protože nebylo vhodné podávat tyto informace v předstihu.
Nyní na ně už však nadešel čas.
Poté, co byl trůn Pseudotvůrců uvolněn, se okamžitě na toto místo dostalo tzv. „Trio“,
což jsou bytosti stojící u kořene vzniku negativního stavu. Jeho členem je vědec Sorg,
jeho přítelkyně Nechtar (Anarvi) a Endriss (Alláh). Byl to Sorg, kdo se začal na počátku
tohoto časového cyklu zabývat otázkou: „Jak by vypadal život bez Boha a Jeho/Jejích
duchovních zákonů a principů lásky?“, a byl to opět on, kdo toto vše uvedl do praxe.
Mapovat zde vývoj událostí v přesné chronologii a čase není účelem tohoto sdělení, je
však namístě vědět, že brzy po položení této otázky se jeho podstata začala převracet
do podoby, která je protipólem všeho pozitivního. Nově vzniklé ideje nemohly zůstávat
v Pravém Stvoření, jelikož jeho obyvatelé by byli v procesu anihilace zcela zničeni.
Nekorespondující myšlenky musely mít kam padat. Do té doby zcela prázdná a
neobydlená zóna vymístění tak začala plnit svůj účel. Od té chvíle do ní padají
elementy popírající pravé duchovní zákony a principy.
Sorg miloval Anarvi celým svým srdcem a ona milovala jeho. Postupem času se k jeho
vědeckým experimentům připojila a společně začali své schopnosti zneužívat k vývoji
právě vzniklých zárodků zla. Nutno podotknout, že v momentě, kdy byla položena výše
zmíněná otázka, byla mezi Mnou, tehdy Nejvyšším a všemi entitami ve Stvoření
učiněna dohoda multivesmírného významu. Jejím obsahem je např. to, že zlo nebude
trvat nad rámec jednoho cyklu času a každému budou dány prostředky pro to, aby se
mohl opět navrátit domů, odkud vzešel předtím, než odtamtud „vypadl“. Každému
bude odpuštěno vše, co proti Mně a pozitivnímu stavu činil, bez ohledu na to, kým byl a
jakou pozici zastával. Posléze došlo k výmazu vzpomínek na ni, jinak by stav zel a
nepravd nemohl být nikdy aktivován, projeven, odhalen a ukončen. Bez existenciálně
závažné odpovědi na otázku by Stvoření zahynulo. Je to stejné jako s vámi, pracovníky
světla. Nikdo z vás nemá přesné ponětí o tom, jakou zastává duchovní roli, neboť je
potřeba si sám/sama vzpomenout na své poslání a vykonávat ho dle svých jedinečných
niterných úmyslů, odkud vás vedu. Kdyby vám bylo sděleno přesně to, co máte hrát za
roli, nic z tohoto experimentu odehrávajícím se na Nule i jinde by nebylo pro celek
autentické, originální a nedošlo by se v plné míře poučení o tom, co si už nikdy nevolit.
Po ustanovení dohody, bez jakýchkoli dřívějších vzpomínek na ni, se Sorg a nedlouho
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nato i Anarvi oddělili od nebeské společnosti a postupně se vymístili do antivesmíru.
Tito dva chtěli být spolu, proto si společně přetvořili své podstaty na negativní. Vše se
zpočátku odehrávalo v původní pravé realitě planety Gaia (Země), jejíž část esence
byla následně vyjmuta, nakažena a přemístěna do zóny vymístění. Současně s tím se
ale nákaza šířila i v její pravé realitě a uchvacovala mnohé bytosti na ní žijící. Do tohoto
dění zasáhl Endriss, někdejší člen Rady planety. Jeho žena Lucis dostala za úkol chránit
Gaiu v nezbytně nutné míře, aby vůbec byla schopna v Pravém Stvoření nadále
existovat. Když by byla Gaia zničena, nastal by výbuch s řetězovou reakcí, mající za
následek kolaps celého Multivesmíru. Endriss měl za úkol dohlížet na vše, co se bude
odehrávat.
Postupem času se zlo rozšířilo natolik, že Sorg s Anarvi mohli přivodit proces finálního
odtržení a vymístění planety na všech jejích úrovních, a tak uvrhnout do temnoty i
všechny nakažené bytosti. Chtěli zpečetit osud svůj i osud svých přisluhovačů a
přerušit veškeré spojení s pozitivním stavem, jež do té doby ještě v každém přebývalo.
Vpustili proto do Gaiina srdce virus způsobující explozi, která zapříčinila Pád planety
Země a jejího lidu do izolované, abnormální a vyšinuté pozice, kde se její odlesk z
pravé reality právě nachází. Lucis byla jakožto ochránkyně planety nakažena také, ale
nepadla spolu se Sorgem, Anarvi a dalšími do pekel, protože v sobě uchovávala životní
prajiskru planety, která musela zůstat v Pravém Stvoření, aby tak nedošlo k destrukci
Gaii na prach i v dalších paralelních dimenzích. Já, tehdy Nejvyšší, jsem Lucis zachránil
před pádem a osudem, jenž stihl její blízké. Musela se se svým milovaným Endrissem
na dlouhé věky rozloučit, poněvadž Endriss ze své svobodné volby přijal za úkol
dohlížet na vývoj negativního stavu, usměrňovat jej a nakonec se stát i jeho vládcem.
Existovaly mnohé niterné osobní důvody, proč se Endriss spolupodílel na spuštění
celého dějství. Je pravdou, že to je jeho posláním pro celek, které v dohodě sám přijal,
ale právě díky tomu, že se nacházel v blízkosti svých přátel vědců, i on byl stižen
zvědavostí a vtáhlo jej to do víru dění postavenému proti jedinému pravému Stvořiteli
a absolutnímu rodiči všeho a všech. Pamatujte, že nikdo nedělá nic proti své vůli, tudíž
ani tento člověk, stávající se později Pseudotvůrcem, neopustil milovanou Lucis
nedobrovolně. Na chvíli u něho převážila láska k nepravostem a lžím nad láskou
pravou a čistou. Taktéž u něho vyhrála touha poznat dosud něco nepoznané, které dal
přednost před touhou svého tehdy ještě nezapouzdřeného srdce.
Všichni začali od této chvíle horlivě budovat své panství. Sorg se stal TemroremSorgem, Anarvi se přejmenovala na Nechtar a Endriss si přidal přízvisko Alláh.
Všechna nově nabytá jména jsou zářičem nízkofrekvenčních vibrací a jejich
přejmenování bylo souvztažné s jejich přeměnou. Do původní elity patřili mnozí další
včetně Zeuse a Boroga. Každý měl přidělenou svoji roli. Zlo je pohltilo stejně jako
mnoho dalších, kteří se stali jejich poskoky a otroky. Byli zaslepení jen sami sebou a
nenávistí vůči Mně, Nejvyššímu, později Pánu Ježíši Kristu. Zapomněli na krásné
prožitky v nebesích, na dostatek, zářivost, harmonii, klid a přijetí. Svá srdce ponořili do
temnoty a ta se stala tvrdými jako skála a studenými jako led. Za eóny let se na trůnu
vystřídaly mnohé frakce Pseudotvůrců. Když bylo nějakým převratem uvolněno místo,
byla změněna i politika směřování celého antivesmíru. Nikdy nebyli jednotní, avšak
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všichni se shodli na jednom cíli: zničit Mě, pozitivní stav a dobýt celé Stvoření. K
ničemu takovému ovšem dojít nikdy nemohlo. Neexistuje totiž nikdo a nic, kdo by
mohl zničit absolutní stav. Situace ve struktuře obou směrů duality byla téměř
nezměněna až do Mojí první inkarnace v těle Ježíše před 2000 lety. Do této fáze jsem
nechal Pseudotvůrce vládnout nad planetou Nula a jejich „odpadkovým košem
Multivesmíru“ bez větších zásahů. Poté, co jsem je izoloval a separoval od této planety,
došlo k přehodnocení jejich stylu vládnutí. K obrovskému posunu a události došlo roku
1987, kdy nastala fúze Ježíše s Nejvyšším a Já jsem se tak stal Pánem Ježíšem Kristem.
Jaký to mělo vliv na tento černý vesmír a jeho obyvatele? Jedním z mnoha důsledků je
především fakt, že od této doby může kterýkoli člen pekelné společnosti konvertovat
do pozitivního stavu a zanechat za sebou tento nepřirozený způsob života. Do té chvíle
to nebylo z duchovních důvodů možné. Mého daru spasení využila již značná část
osazenstva pekel a jednotlivé úrovně této zóny se natrvalo vyprazdňují, ruší a
deaktivují. Možnosti záchrany využili i někteří Pseudotvůrci.
Třicet let po fúzi Ježíše dle pozemského lineárního času zasáhla změna Boží
povšechnosti i křídlo nejkonzervativnějších aktivátorů a udržovatelů negativního
stavu. Na vlastní oči pozorují změny vedoucí k postupnému konci tohoto
nepřirozeného dějství a jsou ve větší konfrontaci se světlem a Láskou, která v zesílené
podobě vyzařuje do vesmíru a antivesmíru i díky spolupracovníkům Boží rodiny, kteří
jsou Mojí první linií, zástupci, mluvčími a prodlouženou rukou. Mnozí z těchto andělů v
tělech jsou nebo byli pod jejich vlivem, protože museli poznat vybrané aspekty
zdejšího života. Pseudotvůrci se snažili velkou měrou ovlivnit a přetáhnout na svou
stranu mnohé z těchto světelných bytostí spolupracujících se Mnou i v těle Jany, ale
jejich snahy se vždy minuly účinkem. Donedávna existovaly dvě nejsilnější frakce - na
jedné straně Zeus a Borog, na straně druhé Trio, v jehož čele stál Temror-Sorg, Nechtar
a Endriss-Alláh. Vzájemně tak proti sobě stály dva břehy formující jednu řeku. Aby
došli svých cílů, museli si v mnoha oblastech pomáhat, aby se voda této pomyslné řeky
nevylila ze svého koryta a tekla jedním proudem. Po miliony let se pseudospolečnost
formovala a vládci se na trůnu střídali poměrně často. Trio nestálo na nejvyšších
postech od samého začátku, jak by se mohlo zdát. Protože to byli oni, kdo to započali,
sledovali svůj experiment spíše z pozadí a jednotlivých sporů se přímo neúčastnili.
Před ostatními působili takřka nepoznáni a svou skutečnou identitu ukazovali druhým
jen výjimečně. Věděli, že jejich čas teprve přijde a rádi si počkali na okamžik, kdy vývoj
zóny vymístění dojde do doby, kdy si budou smět celé své panství podrobit. Tato
trojice bytostí měla ze všech největší zkušenosti a informace o negativním stavu, jak
teoretické, tak praktické. Zeus a Borog měli sice nejvíce vladařských schopností, ale
nemohli své panství plně obsáhnout a pochopit. Temror-Sorg a jeho druhové byli
nejvíc ze všech nad věcí a bylo v souladu s jejich plánem, že po svém uvěznění na
Nibiru, což byla jedna z mála věcí, kterou skutečně nemohli předvídat, nastoupil na
trůn Zeus a pomáhal mu přitom Borog. Ačkoliv Trio nevědělo, kdy vyčerpá Zeus svoji
užitečnost a jeho izolovaná moc vybudovaná na strachu se zhroutí, mohli předpovídat,
že tak bude učiněno ještě předtím, než dojde k jejich Druhému příchodu na planetu
Nula. Nejpozději tehdy by totiž oficiálně převzali tu nejvyšší pozici, jelikož plnost
negativního stavu se nemůže projevit pouze v jednom směru strachu a krutosti, jejímiž
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prostředky vládl Zeus a Borog, ale musí být dán prostor pro projevení všech jeho
záporných elementů v rovnoměrně zastoupeném množství. V tomto případě jsou to
elementy falešností, nepravd a pokroucenin, kterými teď bude vládnout Trio.
Jen Temror-Sorg a spol. měli prostředky pro to, aby Zeuse v nejvyšší čas odvolali a
zbavili se ho, přestože on sám o jejich intrikách neměl ani ponětí. Stala se ale
neočekávaná věc. Zeus po niterném rozhovoru s naší spolupracovnicí Martinou (Siri),
která se dostala do jeho srdce a vlila do něj světlo, aby byl schopen hovořit s Pánem
Ježíšem Kristem, si zvolil nepokračovat ve svém negativním způsobu života a
dobrovolně odešel ze zóny vymístění do limba. V tomto neutrálním stavu setrvá do
konce cyklu času a pak si vybere, zda Mě přijme za jediný zdroj života. Tento akt byl
velkým vítězstvím pro pozitivní stav, ale velkou ztrátou pro pekla, protože tím přišla o
Pseudotvůrce, jenž určoval řád celého antivesmíru. Byla to velká rána i pro Trio,
poněvadž chtěli, aby Zeus vládl až do jejich Druhého příchodu na planetu Nula,
přičemž po jeho odstranění z pozice krále by ho ještě využili ke svým plánům a cílům.
Ztratili tedy předčasně důležitou entitu, kterou měli v plánu udržet si jako loutku až do
samého konce. Protože byl jeho přítel Borog ve svém základu stejný jako jeho
předchůdce, Trio mu nikterak nebránilo v tom, aby okamžitě převzal uvolněné místo
po Zeusovi v domnění, že si nového krále pekel, který už vládcem kdysi býval, udrží na
této pozici jen nezbytně nutný čas, aby pak byl posléze odstraněn. Jak už bylo sděleno,
plnosti negativního stavu nikdy nemohlo dojít při stylu vládnutí, jaký zastávala tato
dvojice. Pokračovalo se tedy dál v novém kabátu. Tato situace trvala ale pouze 9 dní
lineárního času, protože 25. 2. 2017 si Borog zvolil stejně jako jeho druh odejít ze zóny
vymístění do limba. Stalo se tak za spolupráce Martiny (Siri) a Moniky (Thory). Co k
tomu vedlo je v souvislostech popsáno v předchozích sděleních na našich stránkách
www.bozirodina.cz v kolonce Boží mise. Pro pozemského pozorovatele sledujícího
toto dějství se může zdát, že tyto události se staly v příliš rychlém sledu, ale vezměte v
úvahu fakt, že v peklech plyne čas daleko pomaleji v porovnání s časem pozemským,
proto během těchto devíti dnů uplynula na nejniternější duchovní úrovni pekel, kde
Pseudotvůrci sídlí, dlouhá desetiletí. Čím nižší dimenze, tím pomalejší plynutí času a
naopak. Naproti tomu v nejvyšší dimenzi Pravého Stvoření (12D), kde žijí Prvorozenci,
bytosti Mně nejbližší, čas už neexistuje.
Tehdy se společnosti zbývajících Pseudotvůrců zhostil ještě větší rozruch, než tomu
bylo předtím, protože to Triu překazilo snahy a v předstihu ukončilo jejich plán mající
se zónou vymístění. Nastalý chaos však rázně ukončil oficiální nástup Temrora-Sorga
na post vládce pekel. Už nebyl nikdo lepší, kdo by se tam v této době mohl dostat. Dalo
by se říct, že si právem vzal to, co mu náleželo. Nebyl ovšem jediný. K tomu mu
pomohla Nechtar a Endriss-Alláh, nejzkušenější a nejstarší z nich. Moc byla rozdělena
mezi tyto jedince rovným dílem a zbytek jejich přisluhovačů se jim musel podřídit.
Přestože korunu držel Temror-Sorg, žezlo svíral Endriss-Alláh a jablko měla Nechtar.
Tato trojice byla něco jako císař, král a kněžka. Vzájemně si pomáhali a doplňovali se.
Záhy se ale situace lehce pozměnila, když došlo k dohodě ohledně výměny pozic mezi
Temrorem-Sorgem a Endrissem-Alláhem, kdy druhý z těchto jmenovaných přijal
korunu od svého druha, neboť je z nich nejstarší a nejzkušenější. Všechno proběhlo
oficiální cestou a za přítomnosti zástupců všech úrovní antivesmíru. Od této chvíle
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bude Endriss znám už pouze jako Alláh a pod tímto jménem bude také vystupovat.
Sorg bude znám od nynějška zase jako Temror a jméno Nechtar zůstává, protože ta si
jej změnila už na počátku. Pseudotvůrci odhodili všechny své dřívější formy, jež je
pojily se starou pozicí, když působili na ostatní z pozadí, a vstoupili do nové formy
hybridů, s nimiž budou schopni vládnout nad svým panstvím a přivést negativní stav
do konečné fáze, kdy se bude moci naplno projevit, aby se tak ukázala jeho šeredná
podstata. Změna jejich jmen má i pseudoduchovní důvody, protože ta jsou nabita
hrubovibrační energií.
Alláh zůstane vládcem pekel až do konce cyklu času a není vůbec jisté, zda se ho podaří
zachránit a zda přijme dar spásy a přerodu do pozitivního stavu. Ve své sentientní
podstatě má zakódovány dosud nebývalé stupně zel, nepravd, falešností, krutostí,
strachů a mnohých dalších. Právě těmito zmíněnými elementy bude v rovnovážném
zastoupení a vzájemném propojení mezi sebou vládnou spolu s Temrorem a Nechtar.
Jejich schopnosti se příchodem na tyto nové pozice ještě vylepšily a není skutečně
nikdo jiný, kdo by mohl potenciál negativního stavu plně využít, projevit a dovést ke
svému odhalení a tudíž i ke konci. Jakými přesnými prostředky budou vládnout,
nemůže být v této době z bezpečnostních důvodů zjeveno. Budou to však prostředky
nevypočitatelné a rafinované a ne každý prohlédne tyto vlky v rouše beránčím. Toto
Trio se nachází nejdále ode Mne, Pána Ježíše Krista. Jsou to nejtemnější a nejzavilejší
entity, jaké kdy ve veškerenstvu existovaly a čeká je dlouhá cesta zpět, pokud se tak
kdy vůbec rozhodnou. Ačkoliv se toto tvrzení některým čtenářům na nižší duchovní
úrovni může zdát těžko akceptovatelné, tito Pseudotvůrci (stejně jako každý v
„odpadkovém koši Multivesmíru“) odvádí neocenitelnou službu celku a Stvoření by
bez jejich činů nemohlo dojít odpovědi na otázku, jak vypadá život bez Boha. Velmi je
miluji jako každého, ale je pouze na jejich svobodné volbě, jestli Moji lásku přijmou a
budou chtít žít věčně po Mém boku. Jednou každý bez rozdílu pochopí, proč jsem
toleroval tolik zla. Kdyby tomu tak nebylo, porušil bych vlastní duchovní zákony a byla
by popřena svoboda volby. Existovala by pouze možnost být pozitivní. Ještě chvíli bude
tato nepřirozená situace trvat, než dojde svého plodného dozrání. Do příchodu Alláha,
který mimo jiné přímo stojí za vznikem islámu, se situace na této planetě bude nadále
zhoršovat, ale ne pro vás, protože máte ochranu a v pravý čas převibrujete. Až přijdou
ještěři z Nibiru do této 3D reality, která se propadne do pekel, stanou se nejprve
mírotvůrci a vyřeší politické, ekonomické a další uměle vyvolané problémy. Jejich
příchod bude provázet veškerá pompéznost a sláva za jásotu nic netušících, duchovně
spících lidí. Postupně pozmění zbytky pravého Božího slova, pak jej zcela překroutí a z
těchto falešností vytvoří nové světové náboženství, omlouvající páchání zla a popírající
pravého Boha Pána Ježíše Krista. Po obdržení čipů a zavedení Nového světového řádu
se z lidí vytratí veškerá duchovnost. Po nějakém čase bude rozpoután neskrývaný
teror, dojde k celoplanetární devastaci životního prostředí a z lidí se stanou loutky
ovládané na 99,9 %, kteří slepě poslouchají příkazy svých pánů a bohů. Celý tento svět
se změní k nepoznání. Souběžně s tím budou prováděny mnohé pokusy armády nadlidí
o napadení Pravého Stvoření. Až bude situace zcela neúnosná, společně se sem vrátíme
a eliminujeme život v zóně vymístění jednou provždy. Vězte, že vše mám pod
kontrolou a vše je jak má být.
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Vy, nejbližší spolupracovníci Boží rodiny, nemusíte mít žádné obavy o sebe ani své
blízké. Do vašeho převibrování budete mít v této realitě vše potřebné k životu v klidu a
dostatku. Už nebude docházet ani k častým útokům a vibračním propadům, jak jste to
mnozí museli zažívat. Toto sdělení přichází pouhý den před velkou změnou na
duchovní, duševní a fyzické úrovni, protože počínaje 6. březnem 2017 dochází ke
globálnímu spuštění ochrany na vás, anděly v lidských tělech, aby vaše mysl nemusela
čelit ovládacím programům negativních entit či samotných Pseudotvůrců. Ztratí na vás
všechen vliv. Tato změna se děje v přímé souvislosti s počátkem Boží mise mezi lidmi.
Bude tak navázáno na misi Ježíše před 2000 lety, odehrávající se převážně na území
dnešní Palestiny. Mise druhé přímé inkarnace Jany se bude odehrávat v České
republice, duchovním centru planety Země. Bitva je pro vás už dobojována ve
prospěch lásky a světla, přestože ještě nějaký čas bude negativní stav trvat. Důležité je,
že jste ho přemohli ve svém nitru. Děkuji za vaši loajalitu ke Mně/k nám, kterou jste
prokázali.
Váš Pán Ježíš Kristus | 5. 3. 2017
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Doplnění 3

DOPLNĚNÍ 3

METAFYZICKÁ TAJEMSTVÍ MULTIVESMÍRU

1) SMYSL ŽIVOTA
Smyslem života každé sentientní bytosti v Multivesmíru je Život sám. Každý dává
svému jedinečnému a neopakovatelnému jsoucnu a bytí takový význam, jaký sám uzná
za vhodný. Sentientní entita je obdařena originálními talenty od Pána Ježíše Krista.
Tyto talenty může a smí jedinec využít jakýmkoliv způsobem. Na základě svobodné
volby přijímá či odmítá Nejvyššího, a to se všemi důsledky a následky takové volby. Na
konci každé jednotlivé etapy jedincova života přichází tzv. Poslední soud, jenž je
procesem vyúčtování za své osobní jsoucno a bytí v právě dokončeném cyklu. Po tomto
procesu přichází od Pána Ježíše Krista (nachází-li se jedinec v pozitivním stavu)
přiměřená odměna a posunutí se na novou duchovní, duševní a fyzickou (je-li třeba)
úroveň. Posléze dochází k přijmutí nových úkolů a poslání. Největším smyslem života
je věčné přibližování se směrem k dokonalosti absolutního stavu Pána Ježíše Krista a
ke všem Jeho/Jejím elementům. To jest faktor dávající sentientním entitám motivaci,
jímž poznávají tajemnou hloubku nekonečného Multivesmíru a jeho Stvořitele,
Který/Která jej přesahuje. Toto je nejdůležitějším smyslem celého univerza.
2) STVOŘITEL VŽDY JEST
Proč od věčnosti do věčnosti existoval Nejvyšší, nyní Pán Ježíš Kristus ve svém nikým a
ničím nestvořeném absolutním stavu, to jest velkým tajemstvím a záhadou pro
sentientní entity. Tuto záhadu jsou ve svém odlesku schopni pochopit jen
nejdokonalejší relativní bytosti, jimiž jsou tzv. Prvorozenci. Postupem času, jak se bude
Multivesmír posouvat k vyšším a vyšším úrovním, budou do této problematiky
zapojeni i mnozí další, aby ji svým relativním pohledem na tuto situaci byli schopni v
různé míře absorbovat a obsáhnout. Nikdo však nemůže plně porozumět tomu, proč
Pán Ježíš Kristus, Který/Která je vším, co kdy bylo, je a bude, jakožto i vším, co kdy
nebylo, není a nebude, existuje jako nikým a ničím nestvořená entita ve jsoucnu a bytí
absolutního stavu, prostřednictvím nějž tvoří, spravuje, udržuje a rozvíjí relativní
Multivesmír a všechny jeho bytosti, které do nekonečna přesahuje.
3) ABSOLUTNÍ STAV EXISTOVAL OD VĚČNOSTI, RELATIVNÍ STAV NIKOLIV
Jak každý v pozitivním stavu Pravého Stvoření ví, absolutní stav a Nejvyšší existoval ve
speciálním módu v ne-čase a ne-prostoru od věčnosti. Multivesmír se člení na 12
dimenzí. 13. dimenzí je pak Pán Ježíš Kristus, Který/Která Multivesmír obklopuje.
Multivesmír, jenž se svou rozlohou, strukturou a obsahem může i těm nejvýše
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postaveným bytostem v duchovní hierarchii jevit jako nekonečný, se jeví Pánu Ježíši
Kristu jako malá kulička, pokud se použije lidských přirovnání. Vše ostatní vně té
kuličky je absolutním stavem v onom speciálním módu, který v sobě zahrnuje plnost
všech stavů, podmínek a procesů ve všech oblastech jsoucna a bytí. Jeho celistvá forma
je pro všechny členy Stvoření velkým tajemstvím. Dalším tajemstvím je otázka ohledně
toho, co vůbec probíhalo ve jsoucnu a bytí předtím, než se Stvoření ustanovilo. Tehdy
nebyly žádné jiné relativní bytosti. V okamžiku absolutní přítomnosti, v níž se
odehrává najednou vše, co kdy bylo, je a bude, zažíval/a Nejvyšší Sám/Sama sebe a v
sobě. Jelikož ale velkolepý boží Plán v jednom bodě pokročil do okamžiku, kdy je třeba
začít zažívat i něco odlišného od absolutního stavu, byly z boží povšechnosti
veškerenstva vyčleněny první samostatné a svobodné bytosti stvořené k obrazu
Nejvyššího. Proces tvoření dalších nových bytostí od okamžiku, kdy se tvůrčí proces
dal do pohybu, bude trvat až na věky věků.
4) RELATIVNÍ ŽIVOT JE OD SVÉHO VZNIKU AŽ NA VÝJIMKY VĚČNĚ TRVAJÍCÍ
V době, kdy vznikly první relativní elementy vyšlé z absolutního stavu Pána Ježíše
Krista, bylo ustanoveno Stvoření, s nímž vznikly i první relativní bytosti, jimiž jsou
Prvorozenci. První cyklus času tak vstoupil do svého aktivního módu. Od té doby
vznikl bezpočet dalších bytostí na rozmanitých stupních vývoje. Každá sentientní
entita je na samém počátku ideou ve Zdroji všeho života. Ve tvůrčím procesu Stvořitele
dochází k neustálému vynořování těchto idejí. Každá z nich je tázána, zda se chce stát
jedinečnou a neopakovatelnou bytostí, samostatně uvědomělou a svobodnou. Při
tomto procesu Pán Ježíš Kristus zjeví této ideji její existenci tak, jak se stane až na
věčnost. V případě, že idea souhlasí se svým jsoucnem a bytím, stává se sentientní
entitou. Od okamžiku svého stvoření je zavázána být a existovat navěky. Kvůli
zachování samotného principu života ale může být tento závazek kdykoliv
přehodnocen a jedinec si tak může zvolit vystoupit z řádu existence, pokud o to při vší
otevřené paměti ze své svobodné volby požádá. Zastavení toku veškerých životních
energií je duchovní smrtí. Tato možnost je dostupná, avšak nikomu v pozitivním stavu
lásky, štěstí, radosti, hojnosti, spokojenosti a progresivního vývoje něco takového
nemůže zákonitě přijít na mysl. V době dokončení tohoto cyklu času, kdy negativní stav
bude eliminován, podstoupí někteří jedinci ze své svobodné volby duchovní smrt.
Budou to ti, kteří ani v neutrálním rozpoložení při kvalitativním porovnání pozitivního
stavu s negativním nebudou toužit navrátit se k původní boží přirozenosti, jež je v
každém obsažena. V té chvíli stanou se - bez Pána Ježíše Krista, Který/Která je život a
vzkříšení - ničím v nejzazším slova smyslu. Počet těchto jedinců však bude v porovnání
s celkem zanedbatelný.
5) NIC, KROMĚ ŽIVOTA SAMOTNÉHO, NETRVÁ VĚČNĚ
Všechna duchovní, duševní a fyzická prostředí v rozmanitých vesmírech Stvoření
procházejí neustálou změnou. Pozitivní stav je stavem neustálého rozvoje, objevování,
zkoumání a přibližování se Pánu Ježíši Kristu. Nic, kromě života samotného, ale netrvá
věčně. Stejně jako se hmotné tělo každého tvora promění v prach, tak i těla všech
kosmických těles, tj. planety, hvězdy a další objekty, se po vyčerpání svého účelu
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jedním z možných způsobů rozpadnou, aby jejich elementy mohly být využity pro
budování nových zevních prostředí v dalších etapách existence. I celý jednotlivý
vesmír má přidělen čas svého vzniku, rozvoje a zániku, k němuž dochází tehdy, když
každá částice v něm obsažená vyčerpá svoji užitečnost. Tehdy se celý vesmír svine sám
do sebe a dochází k absorbování jeho celistvé podstaty. Tato anihilace je příčinou nové
expanze, kdy z elementů starého vesmíru, po procesu obnovení, redefinování a
znovuuspořádání, dochází ke vzniku nového univerza. Nejenže se mění zevní fyzická
prostředí, ale procesem neustálé změny prochází i duševní (vnitřní) a duchovní
(niterný) stupeň Stvoření. Tyto změny a duchovní progrese všech možných druhů se
dotýkají veškerých aspektů života každého jednotlivce. Nikdo se navěky nenachází v
jednom stavu, kondici a procesu, nezaujímá tu stejnou pozici vůči ostatním bytostem,
neplní tu samou činnost apod. Existují však některé specifické faktory a procesy v
jedincově životě, které trvají nebo mohou trvat věčně. Jsou individuální složkou
dotyčného a mohou se velice různit od ostatních.
Tímto byly zjeveny ideje k vybraným nejdůležitějším metafyzickým otázkám
Multivesmíru. Každý má jiné chápání a vědomí, proto k tomuto tématu a vůbec ke
všemu ostatnímu přistupuje svým vlastním způsobem. Stupeň pochopení se různí,
protože každý má jiný náhled na svůj život, na životy ostatních a na Pána Ježíše Krista.
Tato pestrá mozaika jedinečných, originálních a neopakovatelných bytostí pak tvoří
jsoucno a bytí v celé své kráse.
Váš Pán Ježíš Kristus Boží Rodina | 16. 8. 2017
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Doplnění 4

DOPLNĚNÍ 4

ČASOPROSTOROVÉ A GENETICKÉ MANIPULACE
VE VÝVOJI LIDSTVA A PLANETY NULA
Pseudotvůrci po dobu existence negativního stavu manipulovali s časem a dokázali se
libovolně přemístit do předem zvoleného bodu v rámci tohoto cyklu času. Teprve po
svém uvěznění a separování od této planety Země (Nula) jim byla odebrána schopnost
cestování v čase směrem do budoucnosti. Díky tomuto si v předstihu připravili vše
potřebné pro svůj triumfální návrat, až se po rozdělení lidstva znovu ujmou vlády nad
těmi, kteří si ze své volby zvolí pokračovat v mrtvém životě negativního stavu až do
jeho úplného konce.
Před obdobím Sumerské říše, Starého Egypta, civilizací Číny a Indie a dalších zde
existovalo velké množství daleko vyspělejších civilizací přicházejících sem z různých
koutů vesmíru, které se různou měrou angažovaly v historickém vývoji planety. Tyto
civilizace pocházely jak z negativního (většina), tak pozitivního stavu, protože planeta
Nula byla od svého vzniku ustanovena jako jediný styčný bod mezi zónou vymístění
(pekly) a Pravým Stvořením (nebesy). Probíhaly zde mnohé duchovní války a rozbroje
napříč celým časovým spektrem. Jelikož docházelo k bezpočtu manipulací s
časoprostorovým kontinuem, nemělo by smysl na tomto místě provádět chronologický
rozbor jednotlivých etap dějin.
Co je však důležité si uvědomit? Ještě před přibližně 12500 lety fungovaly na povrchu
této planety dvě významné civilizace - Atlantida a Lemurie. Zatímco Atlanťané se z
vyšších dimenzí Pravého Stvoření propadali ze svých vlastních negativních voleb,
Lemuřané se nikdy neztotožnili se zly a nepravdami. Svůj sestup do nižších vibračních
sfér podstoupili zcela dobrovolně s cílem pomoci lidstvu. Jejich mírumilovnost a
obětavost byla Pseudotvůrcům velkým trnem v oku, proto podnítili proti této civilizaci
ozbrojené ničivé konflikty, mající za cíl eliminovat jejich úsilí. V Atlantidě, kde do té
doby ještě existovaly jak prvky pozitivní, tak negativní, nyní zcela převládlo zlo,
protože se dostala pod přímý vliv falešných bohů a pozdějších stvořitelů lidské rasy.
Duchovní pád atlantské civilizace byl dokonán útokem na Lemurii za použití vysoce
sofistikovaných ničivých zbraní, které by si nezadaly ani s tou nejsilnější atomovou
bombou či jakoukoliv jinou známou zbraní, protože fungovaly na zcela jiných
principech, jako byla např. schopnost rozložit hmotu na základní stavební prvky.
Lemuřané však s dostatečným předstihem věděli, co se chystá, proto se z oblasti
dnešního Tichého oceánu, kde se Lemurie původně nacházela, přemístili do Duté
Země, kde mohla jejich pozitivní civilizace bez rušivých vlivů negativního stavu nadále
vzkvétat. Pseudotvůrcům nikdy nebylo dovoleno zcela opanovat zemi nacházející se
pod povrchem planety Nula.
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Atlantida zaútočila na Lemurii před přibližně 12500 lety lineárního času. Tento útok
ale nepřinesl Atlantidě zamýšlený výsledek, neboť vysoké vibrace lásky Lemurie
anulovaly jakékoliv přímé ohrožení příslušníků této pozitivní rasy. Pán Ježíš Kristus
(tehdy Nejvyšší) by nikdy nedopustil utrpení bytostí dodržujících duchovní zákony a
principy a jsoucích zde pro velice důležitý úkol transformace lidstva. Tehdy již
evakuovaný lemurijský kontinent byl zasažen destruktivními výstřely atlantských
zbraní, které však zapříčinily vlastní anihilaci Atlantidy. Po tomto útoku, jenž přinesl
agresorům zkázu a sebezničení, zapříčinil mnohá planetární kataklyzmata, při nichž
došlo ke změně rozložení kontinentů a extrémní destabilizaci planety na duchovní a
duševní úrovni. Pseudotvůrci shledali, že je pro pozdější vývoj nové lidské rasy
potřebné vymazat všechny odkazy vedoucí k této utajené historii planety Nula, proto
díky časoprostorovým experimentům zahladili všechny potřebné stopy, jež by pozdější
pozemšťany odkazovaly na pozůstatky něčeho, co jim mělo zůstat skryto.
Kontinenty byly rozštěpeny do dnešní podoby, přičemž povrch byl upraven tak, aby
nic nenasvědčovalo skutečným historickým událostem a souvislostem. V místě, kde se
Atlantida nacházela, nechali falešní bohové vzniknout Atlantský oceán. Zdevastovaný
kontinent Lemurie zahrnující převážnou plochu Tichého oceánu nechali Pseudotvůrci
rovněž zcela zaplavit. Přestože mohli zahladit úplně všechny stopy zanechané po
těchto civilizacích, neudělali to z toho důvodu, že zanechané vybavení se jim ještě bude
hodit, až se znovu vrátí na Nulu. Důkazem zakonzervovaných artefaktů je např. oblast
tzv. Bermudského trojúhelníku, kde se v chrámových komplexech a pyramidách na
mořském dně nacházejí ničivé multidimenzionální zbraně, jež v budoucnu poslouží k
zamýšlenému útoku na pozitivní stav Stvoření. Pseudotvůrci mimo prostor a čas
experimentovali s různými variantami vývoje planety Nula. Do všech možných detailů
vypracovali bezpočet potencionálních scénářů, jakými by se měl ubírat jejich svět.
Přestože nebyli svázáni časem a prostorem, trvalo jim miliony let, než dosáhli svého.
Při těchto snahách došlo na mnohé neúspěchy i neočekávané události, jakými bylo
např. stvoření dinosaurů, které nechali před cca 65 miliony lety lineárního času
vyhynout nárazem planetky. Další z mnoha neočekávaných událostí bylo již popsané
sebezničení Atlantidy, jejíž civilizace měla po zničení Lemurie obsadit spolu s dalšími
rasami ze zóny vymístění Pravé Stvoření.
Po následném zahlazení všech očividných stop se Pseudotvůrci rozhodli, že vytvoří
zcela nový prototyp lidské rasy, jež bude izolována od všech ostatních v Multivesmíru.
Za konečnou realitu, v níž současné lidstvo žije, byla zvolena ta vývojová větev, v níž
před více než dvanácti tisíci lety došlo k pádu Atlantidy, ovšem s tím rozdílem, že
Pseudotvůrci díky schopnosti přemísťovat se v čase a prostoru zahladili všechny
stopy, které by k jejímu odkazu mohly vést. Tuto pozměněnou realitu pak mohli osadit
novou rasou lidí. Prototyp zfabrikovaného lidského těla je zformován genetickými
zásahy tak, aby co nejlépe pomohl manifestovat negativní stav a zajistil mu neomezený
přísun energie. Manipulací s časem, překrucováním informací a uměle vytvořenými
důkazy v podobě fosilií dosáhli falešní bohové toho, že se jim podařilo oklamat
současné vědce, domnívajících se, že člověk vznikl postupným, přirozeným a ničím
nerušeným přírodním vývojem z Purgatoriuse (údajný společný předek člověka a
lidoopů), Proconsula, Australopitheca, Homo Habilise (člověka zručného), Homo
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Erecta (člověka vzpřímeného), Neandrtálce a Kromaňonce, posledního předstupně
dnešního člověka. Kromaňonec byl se všemi předchozími hominidy krok za krokem
šlechtěn do podoby, z níž posléze vznikl Homo Sapiens Sapiens, typický lidský tvor a
finální produkt negativního stavu. Prototyp fyzické schránky v sobě obsahuje 95 %
zvířecích zfabrikovaných genů negativního původu a pouze 5 % genů ukradených z
Pravého Stvoření Pána Ježíše Krista.
Pravěk, doby kamenné, bronzové a železné, stejně jako celé lidské dějiny, neproběhly
přesně tak, jak dějepis učí. Homo Sapiens Sapiens byl na planetu Nula doslova vysazen
bez toho, aniž by se musel ze svých předků vyvíjet postupným vývojem bez vnějších
zásahů. Všichni jeho předchůdci sloužili pouze jako genetický prostředek k sestavení
dnešního člověka, nebyli podmínkou jeho vzniku. Lidé mají uzavřená srdce a žádné
zvláštní schopnosti, jaké zde existovaly před současnou érou. Člověk moudrý v
podobě, v níž žije současné lidstvo, začal naplno figurovat až na počátku starověku.
Spolu s uzavřeným duchovním srdcem, nevědomými procesy, izolovaností a vším, co
negativní stav do lidského mrtvého života přinesl, začal člověk efektivně plnit roli
otroka a sluhy svých stvořitelů. Typická lidská éra započala přibližně v období Sumeru,
Egypta, starověké Číny a Indie (cca od 5 000 let př. n. l.). Pseudotvůrci iniciovali vznik
těchto civilizací, jimž by mohli vládnout. Po mnoha tisíciletích nechali lidstvo dozrát do
současného stavu, pomocí nějž by mohli napadnout pozitivní stav, jak to původně
zamýšleli za účasti Atlantidy. Falešní bohové byli fyzicky přítomni na planetě Nula a
despoticky svazovali celé civilizace, vehnali je do krvavých konfliktů všech druhů.
Starověk byl duchovní dobou temna, na jejímž řízení se s Pseudotvůrci podílely mnohé
mimozemské civilizace ze zóny vymístění.
Nikdo z vládců z pekel však nemohl počítat s tím, že budou v jednom předem
neurčeném bodě separováni od planety Nula. Nejvyšší v těle Ježíše Krista se na Nulu
inkarnoval 7 let před novým letopočtem a ukřižován byl po 33 letech života. Po své
smrti a následném zmrtvýchvstání a nanebevstoupení prošel všemi úrovněmi pekel.
Při tomto aktu byli Pseudotvůrci odstřiženi od svých dosavadních pozic a izolováni na
neznámém místě. Tento akt se ve 3. dimenzi kromě jiného projevil např. zhroucením
antického Řecka a Římské říše, které byly pod jejich přímou nadvládou. Od konce
starověku až do dnešní doby působí Pseudotvůrci na planetu Nula pouze
prostřednictvím svých zástupců - elit. Jádro elit vzešlo z původního židovského národa,
jehož členové jsou přímými potomky vládců zóny vymístění, protože jejich genetický
fond je nejvíce zatížen zly a nepravdami.
Tito sionisté si rozdělili různé role a začali se dělit na další frakce. V průběhu
středověku se většina světa řídila církevními zákony a náboženskými dogmaty. V
Evropě se rozvinulo křesťanství, v Asii pak buddhismus, hinduismus, v Americe různé
druhy přírodních domorodých náboženství. Z duchovního hlediska na tom byli lépe
příslušníci severoamerických indiánů a středoameričtí Mayové, kteří žili v maximálním
souladu s přírodou a do značné míry komunikovali s vyspělými bytostmi z vyšších
dimenzí. V průběhu dekád se ale do vládnoucích řad jihoamerických kmenů začaly
inkarnovat bytosti z nejnižších stupňů pekel, jež zapříčinily jejich postupný duchovní a
později i fyzický rozklad. Tento fenomén se nejvýrazněji projevil u Mayů, kteří do té
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doby v sobě zachovávali důležité složky pravé duchovnosti. Tato říše, jejíž základ byl
tvořen pozitivními bytostmi z Pravého Stvoření, byla násilím přinucena změnit své
životní směřování a priority. Systém jejich víry byl od nynějška založen na uctívání
falešných božstev, rituálech a obětech, stejně jako tomu bylo i u ostatních kmenů. Já,
Pán Ježíš Kristus, jsem však zasáhl v pravý čas a nechal pozitivní příslušníky Mayů
vzestoupit do 5. dimenze, kde pokračují v dalším vývoji.
Poté, co do Ameriky přišli španělští, portugalští a později francouzští a angličtí
dobyvatelé, započala éra kolonizace a podmanění si domorodých národů. V průběhu
16., 17. a 18. století docházelo k územní expanzi. Roku 1776 dostaly elity příkaz
vytvořit ze 13 osamostatněných iluminátských kolonií na východním pobřeží nový
územní celek - Spojené státy americké, které budou plnit roli světové mocnosti,
kontrolující a ovládající podstatnou část tohoto světa. Tuto roli začaly USA plnit během
20. století a plní ji až do současnosti. Druhou mocností byl po bolševické revoluci
ustanoven Sovětský svaz, jenž se po necelých 70 letech opět přeměnil v Ruskou
federaci. Třetí nejvýznamnější mocností je Čína, sídlo iluminátské skupiny Bílého
draka, kontrolující hlavně Asii, Pacifickou oblast a část Afriky. Bývalé koloniální
mocnosti Británie a Francie musely v nové mocenské hře ustoupit do pozadí a v
průběhu minulého století se vzdaly většiny svých kolonií. Sionisticko-kabalistická
skupina s hlavním zázemím v USA a Velké Británii řídí západní svět a snaží se udržet
dominantní roli Spojených států. Rusko se nachází na pomezí střetů zájmů a je řízeno
oběma frakcemi. I zde se usilovně buduje Nový světový řád (NWO), přestože mnozí
lidé vidí ve Vladimíru Putinovi, který je jako mnoho jiných nejvýznamnějších politiků a
prezidentů biologickým umělým klonem, jakousi spásu a naději na záchranu. Jen
málokdo si však uvědomuje, že to je jen druhá strana téže mince. Z negativního stavu
vás v této rozhodující etapě transformace spasí jen láska ve vašem srdci a přijetí Boha,
Pána Ježíše Krista za jediný Zdroj všeho života.
Pseudotvůrci dopředu naprogramovali vývoj lidstva z relativní (nikoliv absolutní)
pozice ne-času a ne-prostoru, a to až do svého Druhého příchodu, kdy se opětovně
ujmou vlády nad planetou Nula. Neexistuje proto nic tak závažného, co by jim mohlo
překazit jejich plány, není nic zásadního, s čím by v nynějším vývoji lidstva nepočítali.
V současnosti elity dolaďují už jen detaily, aby byly umožněny ty nejlepší podmínky
pro pompézní návrat jejich bohů, kterým tak ochotně slouží a nadále se odvracejí ode
Mne. Tento svět ve 3. dimenzi se po rozdělení lidstva a příchodu stvořitelů lidské rasy
propadne hlouběji do zóny vymístění spolu s těmi, kdo si nadále volí mrtvý život
negativního stavu. Nastane doba temna, která však nebude mít dlouhého trvání. Až
bude potenciál negativního stavu zcela vyčerpán, vrátím se sem spolu s archanděly a
anděly a společně zakončíme tento experiment, eliminujeme život v zóně vymístění a z
pekel osvobodíme všechny bytosti, aby si každý mohl vybrat, zda chce žít v plnosti
pozitivního stavu, lásce, štěstí, harmonii a dostatku.
Potomci Lemuřanů a dalších pozitivních ras v průběhu tisíciletí vybudovali v Duté
Zemi vyspělou civilizaci. V Telosu, světelném městě pod horou Mt. Shasta v Kalifornii,
jsem zajistil vše potřebné pro svou druhou přímou inkarnaci Janu a její nejbližší
spolupracovníky, aby mohli bez rušivých vlivů negativního stavu zasvěceně plnit svá
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poslání. Bez Mise Boží rodiny by nebylo možné vyvést část připraveného lidstva do 5.
dimenze Pravého Stvoření. Dojde k sestoupení nebe na zemi pro ty, kteří mají otevřená
srdce a přejí si vysvobodit se ze svěrací kazajky tohoto systému. Spolu se šířením
Božího slova odhalíme a objasníme mnohá tajemství, jež zůstala lidstvu dosud skryta a
pomůžeme hledajícím lidem najít cestu zpět Domů, aby mohl převibrovat co nejvyšší
počet bytostí.
Váš Pán Ježíš Kristus Boží Rodina | 11. 11. 2017
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Doplnění 5

DOPLNĚNÍ 5

DUCHOVNÍ VÝZNAM A DOSAH UZNÁNÍ JERUZALÉMA
ZA HLAVNÍ MĚSTO IZRAELE
Americký prezident Donald Trump oficiálně uznal 6. 12. 2017 Jeruzalém za hlavní
město Izraele. Tento čin je dalším krokem v naplňování biblických proroctví
vztahujících se k osudu židovského státu v době konce. Na konci roku 2017 dochází k
první fázi pečetění Božího lidu, začínajícím 70 let od výročí vzniku Izraele (1947/48) a
50 let od doby, kdy Jeruzalém při Šestidenní válce (1967) padl po těžkých bojích zpět
do rukou tohoto státu.
Ve Zjevení 7:1-4 se píše: „Potom jsem viděl, jak se čtyři andělé postavili do čtyř úhlů
země a bránili všem čtyřem větrům, aby žádný z nich nevál na zemi, ani na moře, ani
na jakékoli stromoví. A hle, jiný anděl vystupoval od východu slunce; v ruce držel
pečetidlo živého Boha a mocným hlasem volal na ty čtyři anděly, jimž bylo dáno škodit
zemi i moři: ‚Neškoďte zemi, moři ani stromoví, dokud neoznačíme služebníky našeho
Boha na jejich čelech!‘ Pak jsem slyšel počet označených: sto čtyřiačtyřicet tisíc
označených ze všech pokolení Izraele.“
„Čtyři andělé“ znamenají v doslovném smyslu božskou prozřetelnost Pána Ježíše
Krista, Který/Která tímto významným okamžikem uznání statusu Jeruzaléma snáší na
izraelský lid zvýšený stupeň ochrany. Spouští se jím první fáze pečetění Božího lidu.
Část věty „…aby žádný z nich nevál na zemi, ani na moře, ani na jakékoli stromoví“,
znamená, že negativním mocnostem už více nebude dovoleno ovlivňovat a svazovat
Izrael na duchovní a duševní úrovni, čímž by později nemohlo dojít k masovému
vysvobození Židů z područí Pseudotvůrců, kteří jsou genetickými stvořiteli tohoto
národa, majícího v důsledku toho nejzatíženější DNA z celého lidstva. Výrok „Neškoďte
zemi, moři ani stromoví, dokud neoznačíme služebníky našeho Boha na jejich čelech!“
znamená, že světové elity vedené mocnostmi ze zóny vymístění nebudou nad lidem
Izraele už nadále držet přímou kontrolu a dohled, neboť až do završení přesunu části
lidstva na Novou Zemi v 5. dimenzi (převibrování) má každý pracovník světla kráčející
ve šlépějích Pána Ježíše Krista tu maximální ochranu a nikdo nepadne do područí
Zlého proti své vůli. Izrael po propadnutí planety Nula do pekel nepřijde pod přímé
panství Pseudotvůrců, jako se to bude dít s ostatními zeměmi, protože díky boží
ochraně zůstane ušetřen nejsilnějšího hněvu Zlého. Přestože Izrael bude na planetě
Nula po převibrování části lidstva fyzicky zanechán, jeho lid bude později svědčit proti
Antikristovi a chystaných zvěrstvech při nezbytném vítězství negativního stavu v této
realitě. „Pak jsem slyšel počet označených: sto čtyřiačtyřicet tisíc označených ze všech
pokolení Izraele.“ Tato věta neoznačuje fyzický počet vytržených, nýbrž má co do
činění s jiným duchovním významem, který neodpovídá doslovnému pojetí této věty.
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Událost/Varování, jež předchází vytržení pozitivních lidí na Novou Zemi, bude
spouštěčem velkého rozpomenutí Židů na svého pravého a skutečného Mesiáše a
Rodiče, absolutního Stvořitele všeho a všech, Pána Ježíše Krista. Už nyní probíhá v
Izraeli duchovní obroda, která bude umocněna Událostí, následované odchodem části
člověčenstva do vyšší dimenze. Tento významný mezník zaseje nejen do těch, kteří
zatím nebyli schopni převibrovat, semínka pravdy, jež v pravý čas vyklíčí. Ve Zjevení
7:9-10 lze najít pasáž, jejíž vnitřní význam odkazuje k vytrženým Věřícím. „Potom jsem
viděl, hle, tak veliký zástup, že by ho nikdo nedokázal sečíst, ze všech ras, kmenů,
národů a jazyků, jak stojí před trůnem a před tváří Beránkovou, oblečeni v bílé roucho,
palmové ratolesti v rukou. A volali velikým hlasem: ‚Díky Spasiteli, Bohu našemu,
sedícímu na trůnu, a Beránkovi.‘“ Po ukončení procesu pečetění Izraele, kdy bude
završeno vytváření ochrany nad touto zemí, bude celý svět ponechán svému
negativnímu stavu temnoty, aby zažil plné následky aktivace zel a nepravd. Zatvrzení
části Izraele ale bude trvat jen do té doby, dokud vytržením Věřících nevejde do nebe
(Pravého Stvoření) určitý počet pozitivních lidí majících Pána Ježíše Krista ve svém
srdci, kteří jsou připraveni na pravý život v lásce a dostatku. Ve skutečnosti jich bude
mnohem, mnohem více než sto čtyřiačtyřicet tisíc, půjde o stovky milionů vytržených v
rámci celého lidského pokolení. Po završení poslední vlny převibrování se dveře do
ráje uzavřou pro svět, nikoliv však pro lid Izraele. Předchozí události (Varování,
nanebevzetí, příchod falešných mesiášů Pseudotvůrců apod.) utvrdí zůstanuvší
obyvatele Izraele v tom, že jejich skutečný milující Bůh Pán Ježíš Kristus, čekající na
jejich návrat celé věky, je očekává s otevřenou náručí a těší se, až se i oni přemístí do
Nového Jeruzaléma, který je označením pro Novou Zemi v 5. dimenzi Pravého Stvoření.
Židé díky Božímu zásahu budou s otevřeným srdcem naslouchat tomu, že Pán Ježíš
Kristus, který vzal pryč Věřící, je jejich pravý Mesiáš. Proto většina jedinců z řad tohoto
národa nesedne Pseudotvůrcům, kteří se budou prezentovat jako zachránci lidstva, na
lep, ale prohlédnou tuto lest a nevydají se na cestu do pekel jako většina zanechaného
lidstva. K procesu jejich probuzení odkazuje i Zachariáš 12:10. „Ale na dům Davidův,
na toho, jenž sídlí v Jeruzalémě, vyleji ducha milosti a proseb o smilování. Budou
vzhlížet ke mně, kterého probodli. Budou nad ním naříkat, jako se naříká nad smrtí
jednorozeného, budou nad ním hořce lkát, jako se hořce lká nad prvorozeným.“ Duše
Izraele bude „plakat“ nad poznáním, kdo je a kým pro ně vždy byl Pán Ježíš Kristus.
Zachariáš, žijící více než 500 let před novým letopočtem, byl prorok, jenž podal obraz o
ukřižování Ježíše Krista i o tom, jak v posledních dnech bude pravý Bůh přijat
hebrejským národem. Zachariáš 1:10-17 praví: „A muž stojící mezi myrtovím
pokračoval: ‚To jsou ti, které vyslal Pán, aby procházeli zemí.‘ Oni pak oslovili posla
Páně stojícího mezi myrtovím: ‚Procházeli jsme zemí a celá země si poklidně bydlí.‘
Nato posel Páně zvolal: ‚Pane zástupů, jak dlouho se ještě nechceš slitovat nad
Jeruzalémem a nad judskými městy, jimž dáváš pociťovat svůj hněv už po sedmdesát
let?‘ Pán poslovi, který se mnou mluvil, odpověděl slovy dobrými, slovy útěšnými.
Posel, který se mnou mluvil, mi nato řekl: ‚Provolej, že toto praví Pán zástupů: Horlím
pro Jeruzalém a Sijón velkou horlivostí, jsem hrozně rozlícen na sebejisté pronárody,
které hned přiložily ruku k zlému, jakmile jsem se na svůj lid jen maličko rozlítil. Proto
praví Pán toto: Obrátím se k Jeruzalému s hojným slitováním; bude v něm zbudován
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můj dům, je výrok Pána zástupů, a nad Jeruzalémem bude nataženo měřicí pásmo. Dále
provolej, že toto praví Pán zástupů: Má města budou znovu oplývat dobrem. Pán znovu
potěší Sijón a znovu si vyvolí Jeruzalém.‘“
Zmíněné období 70 let ukazuje na dobu od vzniku židovského státu po 2. světové válce
až po naše dny. Na Izraeli se ihned od jeho vzniku plní všechna proroctví o navrácení
Židů do země jejich otců. V roce 2017 je to právě 70 let od vzniku státu Izrael, v roce
2018 od jeho deklarace. „Sijón“ zde v doslovném smyslu představuje Věřící a
„Jeruzalém“ je označením pro židovský národ. „Jsem hrozně rozlícen na sebejisté
pronárody, které hned přiložily ruku k zlému“, neznačí jakýsi doslovný boží hněv,
nýbrž ukazuje na bolest v srdci Stvořitele, od Nějž/Níž se odvracejí národy této
planety. Tato část věty pak hlavně ukazuje na národy arabské, jež vedou se židovským
státem mnohé ozbrojené konflikty. Na zbytku předešlé pasáže je patrné, jaký osud
čeká tuto zemi v době konce, přičemž je jasně vidět, že nakonec bude mít velmi dobrý
cíl: „Obrátím se k Jeruzalému s hojným slitováním…“ Boží plán spočívá v tom, že krátce
po převibrování části lidstva do vyšší dimenze Židé pozdě, ale přece jen poznají a
přijmou Pána Ježíše Krista jako svého Mesiáše. Díky těm z řad židovského národa, kteří
zde po rozdělení lidstva vlastní volbou zůstali, ale záhy pochopí, co pro ně Pán Ježíš
Kristus doopravdy znamená, dojde k masivnímu přijetí Stvořitele všeho a všech a ke
spáse izraelského lidu. Tento akt má hluboké duchovní důvody, kdy národ, který je
přímým potomkem Pseudotvůrců, se navrátí zpět do náruče absolutního Boha. Tímto
se v ještě větším měřítku otevře cesta z pekel i pro samotné strůjce negativního stavu.
K tomu odkazuje věta „Pán znovu potěší Sijón a znovu si vyvolí Jeruzalém“.
Izrael je sice loutkovým státem v rukou globalistů určujících vývoj světového dění, to
však neznamená, že většina jeho obyvatel se jimi nadále nechá ovládat. V současnosti
dochází k postupnému duchovnímu probouzení lidí v této části planety. K tomuto
procesu výrazně dopomohou nadcházející události, díky nimž budou do srdcí
jednotlivců zanesena semínka boží lásky, pravdy a milosrdenství, jež dříve či později
vyklíčí. Uznání Jeruzaléma za hlavní město Izraele má hluboký duchovní význam, který
spustí další procesy transformačních změn. Světoví vůdci skrytí v pozadí tímto
rozhodnutím původně zamýšlejí hlavně cílené vyvolání destabilizace a chaosu na
Blízkém východě a podnícení nenávisti států s muslimskou populací vůči západnímu
světu a hlavně vůči zde žijícím Židům. Nejvíce se změny dotýkají Palestiny, jejíž lídři se
nedokáží smířit s tím, že svaté město židů, křesťanů a muslimů je tímto oficiálně
přiřknuto do rukou Izraele. Rozhodnutí bylo sice učiněno prostřednictvím elit, v tomto
případě skrze amerického prezidenta Donalda Trumpa, tento krok je však plně v
souladu s plánem Pána Ježíše Krista na pozdější vysvobození a spásu bytostí nejen z
této části světa, ale potažmo z celé zóny vymístění. Světová mocnost, Spojené státy
americké, reprezentující na planetě Nula nejrozličnější škálu vybraných aspektů
negativního stavu, tímto aktem nerozlučně spojily svaté město, v němž došlo k
vítězství Ježíše Krista nad mrtvým životem a nad všemi zly a nepravdami, se státem
Židů, který je sice přímým potomkem Pseudotvůrců, ale bude to právě on, u nějž v
budoucnu dojde k masovému přijetí pravého Boha Pána Ježíše Krista, Jímž/Jíž budou
permanentně osvobozeni z područí svých falešných bohů. Vznikla zde tedy vůbec
poprvé v dějinách situace, kdy hlavní mocnost negativního stavu na planetě Nula
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uznala Jeruzalém, jsa symbolem přemožení smrti, zmrtvýchvstání a nanebevstoupení,
za centrum po tisíciletí Pseudotvůrci ovládaného národa, který však také zvítězí nad
celým negativním stavem, stejně jako tomu bylo svědkem toto město, s nímž byl tento
národ od věků spojen, aby mu pomohlo pozvednout se do nebeských výšin, až přijde
správný čas.
Elity tak velkou měrou přímo dopomohly k manifestaci božího plánu, aniž by si toho
byly v předstihu jakkoli vědomy. Mocnosti pekel na Nule i mimo ni tímto nevědomky
potvrdily platnost skutečnosti, že negativní stav nemůže být věčný a že jeho obyvatelé
nejsou odsouzeni k záhubě, ale mají možnost a právo žít pravým životem pozitivního
stavu, stejně jako všechny bytosti ve Stvoření, protože Nejvyšší v těle Ježíše Krista
inkarnovaného v židovském národě zvítězil nad smrtí, nenávistí, porobou a útlakem,
očistil tyto elementy od všech nepatřičných nánosů a v nové pozitivní formě a kondici
je vložil do absolutní boží povšechnosti. Tímto aktem bezmezného milosrdenství má
každý v peklech bránu do nebe otevřenou, přijme-li na základě svobodné volby Pána
Ježíše Krista do svého srdce. Nebyli si ale snad Pseudotvůrci vědomi toho, že uznání
Jeruzaléma za hlavní město Izraele bude důležitou složkou v rámci plánu Pána Ježíše
Krista a v konečném důsledku poslouží k dobrým a prospěšným účelům? Mějte na
paměti, že oni ani jejich přisluhovači nejsou absolutní, ale jen relativní, proto nikdy
nemohou s jistotou předvídat, zda některé jimi podniknuté kroky nakonec nepovedou
k zájmům pozitivního stavu Multivesmíru. Pseudotvůrci tedy svými zlými a
ziskuchtivými cíli destabilizovat Blízký východ a rozdmýchat v něm další nepokoje
nakonec dopomohli k manifestaci božího plánu.
V nejzazším smyslu lze s jistotou tvrdit, že celý negativní stav slouží v konečném
důsledku k dobrému cíli, protože po zodpovězení otázky „Jak by vypadal život bez
Boha a Jeho/Jejích duchovních zákonů a principů lásky?“ bude navěky eliminován a
Stvoření bude osvobozeno od tohoto těžkého břímě. Situace na planetě Nula se bude
zhoršovat, ale vy nemusíte mít žádné obavy, protože víte, že vše se děje pro poučení
celku, aby se toto strastiplné divadlo už nikdy nemuselo opakovat. Jako vždy si
zachovávejte svůj vnitřní klid a nadhled, protože víte, že, vás, kteří máte lásku v srdci,
čeká radostný život v radosti, lásce, štěstí a naplnění v rozmanitých světech Pravého
Stvoření, kam se přesunete při rozdělení lidstva a převibrování jeho připravené části
do vyšší dimenze.
Váš Pán Ježíš Kristus Boží Rodina | 8. 12. 2017
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Doplnění 6

DOPLNĚNÍ 6

JEŽÍŠOVA CESTA KOLEM SVĚTA

Přišel čas, abych vám poodhalil/a nepříliš známé skutečnosti o životě mojí první přímé
inkarnace v těle Ježíše Krista, týkající se doby mezi jeho 12. až 30. rokem života. Nikdo
až do nedávné doby nemohl vědět, co bylo náplní mého života v tomto období, protože
neexistovalo žádné jednoznačné písemné či ústní svědectví, které by na tento časový
úsek odkazovalo. Z celého dětství, mládí a dospívání Ježíše se dochovala pouze zmínka
od učedníka Lukáše, zachycujícího moje setkání s lidem v tehdejším jeruzalémském
chrámě ve věku 12 let. Tento okamžik znamenal první vystoupení Nejvyššího v
lidském těle před zraky veřejnosti. Poté jsem se stáhl do ústraní a prožil poklidné
dětství se svými rodiči v Nazaretu, kde jsem se důkladně připravoval na své pozdější
působení.
Cíl mojí inkarnace na tuto planetu tkvěl především v nutnosti osobně a zkušenostně
poznat všechny aspekty typického lidského života v hrubohmotném těle, později projít
všemi úrovněmi pekel, zrušit dominantní vládu Pseudotvůrců nad zónou vymístění,
dát všem bytostem svobodnou možnost volby a nakonec všechny zprzněné, ukradené
a pošpiněné elementy negativního stavu očistit a navrátit zpět do Zdroje. V tomto
neobyčejném procesu jsem nabyl/a Nové přirozenosti a stal/a se Pánem Ježíšem
Kristem, jediným absolutním Stvořitelem všeho a všech. Abych získal všechny
potřebné zkušenosti se životem zde, nemohl jsem se celý pozemský život nacházet jen
na jednom místě. Bylo potřeba důkladně poznat všechny náboženské, pseudoduchovní a ostatní lidské systémy, které v té době existovaly. Ve věku 18 let jsem proto
odešel z domova rodičů a započal etapu rozsáhlého cestování, při níž jsem navštívil
každý kontinent na planetě Nula pomocí kosmických lodí vesmírných lidí.
První cíl mé cesty byla Indie, kde existovaly již dosti rozšířené náboženské nauky hinduismus a buddhismus, jejichž výklad a praktikování odporuje pravým duchovním
zákonům a principům ode Mne. Byly založeny Pseudotvůrci stejně jako ostatní světová
náboženství k tomu, aby odváděly lidské duše od jediného pravého Boha a Rodiče
všech bytostí. Nejprve jsem zakotvil ve městě Váránasí na západním břehu řeky Gangy,
kde jsem žil mezi prostým lidem a ústně šířil Boží slovo, zejména myšlenky o rovnosti
všech lidí a o potřebě hledat Boha ve svém srdci. Uzdravoval jsem ty, kteří uvěřili v
nitru, pomáhal lidi zbavovat falešné víry a konal zázraky, jež se brzy roznesly po celém
kraji. Moje veřejné působení ale nebylo po chuti tehdejším správcům a vládcům této
oblasti, kteří byli přímo řízeni Pseudotvůrci, tudíž proti mně podněcovali četné
rozbroje. Přibližně po roce pobytu na tomto místě jsem se opět pomocí „létajícího
talíře“ přesunul do oblasti Ladaku, nacházejícího se na pomezí Indie a Tibetu.
Obklopen pohořím Himálaj jsem pobýval několik roků v různých klášterech, kde jsem
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se seznamoval s principy buddhistické filozofie, abych s ní získal co největší zkušenost
a později ji byl schopen očistit stejně jako vše, s čím jsem kdy přišel do styku.
Mnichům, kteří se mne ujali, jsem vysvětloval základní ideje mého učení, aby je šířili
mezi ostatní lidi i po mém odchodu. Kázal jsem v klášterech i na dalších místech, opět
chodil mezi prostý lid a konal zázraky. Získal jsem si zde velkou oblibu a většina těch,
kteří se mnou přišli do styku, byla ochotna přijímat základní myšlenky a principy
Božího slova. O působení Nejvyššího v těle Ježíše se dochovaly do dnešní doby i
písemné svitky, tzv. životopis svatého Issy, jak jsem byl v této oblasti nazýván.
Přibližně po čtyřech letech přišel čas tuto oblast opustit a opět se vydat na cestu.
Cílem byla Čína, poté jsem se přesunul do Japonska, kde jsem žil prostým životem další
rok a získával zkušenosti s tamějším způsobem existence. Následná pouť spočívala v
návštěvě dnešních Filipín a Indonésie, načež jsem zakotvil v Austrálii. Zde jsem učil
domorodé Austrálce spojení se svou duší a kosmickým řádem, protože ještě nebyli
připraveni na vyšší pravdu. Jejich duchovní úroveň, kterou jsem u nich pomohl
rozvinout, je dodnes mnohem vyšší, než jak je tomu u potomků osadníků tohoto
kontinentu, obvykle žijících ve městech na pobřeží. V Austrálii jsem se musel
vypořádat s těžkými přírodními podmínkami, spal v jeskyních a okusil náročný život
primitivních národů. Avšak všude, kam jsem přišel, jsem byl vítán s vřelostí a
přátelstvím, protože jsem byl veden přesně k těm jedincům, do nichž jsem mohl
zasadit semínka boží pravdy a lásky. S posměšky a odmítáním jsem získal bohaté
zkušenosti v závěrečné části své pozemské pouti, když jsem se navrátil zpět na Blízký
východ. Dalším cílem mojí cesty byly tropické ostrovy v Tichém oceánu. Postupně jsem
navštívil Vanuatu, Fidži, Kiribati a četné ostrovy Polynésie. Zde jsem poznal rozličnou
šamanskou kulturu zdejších obyvatel a studoval, co tento způsob života obnáší. Asi si
dokážete představit, jaké pozdvižení v těchto a dalších oblastech vyvolala moje osoba,
mající jiný vzhled, barvu kůže a přinášející myšlenky, které do té doby nebyly nikde k
dispozici. Disponoval jsem však schopností mluvit na každého v jeho rodném jazyce,
aby mi každý snáze porozuměl a měl ke mně osobnější vztah.
Když jsem opustil rozsáhlou oblast Pacifiku, zavítal jsem na velice krátkou návštěvu
ledového kontinentu Antarktidy, odkud jsem připutoval do Jižní Ameriky, kde jsem
poznával další druhy domorodých kultur. Nakonec jsem na Yucatánském poloostrově
navštívil své milované Maye, kde se nacházela vysoce vyspělá říše se společností
založenou na dodržování pravých duchovních zákonů. Mayové se sem inkarnovali
obvykle z vyšších dimenzí Pravého Stvoření a povyšovali tehdy velmi bídnou duchovní
úroveň planety Nula. Není náhoda ani fakt, že se jejich fyzické bydliště nacházelo
poblíž oblasti, kam před přibližně 65 miliony lety dopadl meteorit poslaný
Pseudotvůrci, jenž způsobil masové vymírání dinosaurů, jejich nepovedeného
experimentu. Až o dalších několik století po mé návštěvě došlo k úpadku mayské
civilizace, do jejíhož čela se dostaly bytosti z nejnižších úrovní pekel, kteří zavedli
systém živých obětí a jejich zasvěcování falešným bohům. Zároveň s tím jsem ale
nechal valnou část členů této říše odvolat z této reality do 5. dimenze, aby netrpěla pod
zhoršujícími se podmínkami a mohla nadále pomáhat celku. V Tikalu, tehdejším centru
Yucatánu, jsem mezi „svými“ lidmi, kteří se mnou díky duchovní vyspělosti nejvíce
souzněli a dokonale chápali moje božství, strávil přibližně dva roky. Jednou z
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posledních zastávek byla návštěva severoamerických indiánských kmenů na území
dnešních Spojených států a Kanady. I jejich primitivní život byl mnohem
mírumilovnější, než tomu bylo na místech, kde obyvatelstvo žilo ve městech a popíralo
důležitost vstupování do nitra, čímž orientovali veškeré své úsilí pouze na hmotné
věci. Indiány stihl po „objevení“ Ameriky podobný osud, jako tomu bylo u dalších
domorodců, kteří kvůli rozpínavosti tehdejších velmocí násilně přišli o svůj životní
prostor a v mnohých případech byli přinuceni přijmout konzumní způsob života.
Svou cestu kolem světa jsem završil návštěvou západní Evropy, na jejímž území se
rozprostírala Římská říše. Tehdejší svět a jeho prostředí se diametrálně lišilo od toho,
jak vypadá v dnešní době. V období před dvěma tisíci lety žilo na této planetě přibližně
200 milionů lidí, z toho se většina z nich soustřeďovala na oblast Středomoří, severní
Afriky, Blízkého východu a východní Asie. Drtivá většina povrchu zůstávala zcela
nepoznamenána činností člověka, tomu odpovídala i tehdejší bohatost přírody a
organismů v ní žijících. Krátce před 30. narozeninami jsem doputoval zpět do Judska.
Zde začíná již známá část mého života popsaného ve čtyřech Evangeliích. Na Blízký
východ jsem se navrátil po dlouhých dvanácti letech jako jediná osoba, jež
procestovala celý svět a měla zkušenost s mnoha jeho obyvateli a různými lidskými
systémy. Nikdo tehdy nebyl schopen přijmout tuto skutečnost, proto jsem vždy svým
blízkým při otázce, co jsem dělal v mládí, odpovídal, že jsem ostatní učil boží lásce a
pravdě tam, kde to bylo potřeba, a sám jsem se učil všemu, co zde život obnáší. V
krátkém přechodném období se kolem mě seskupilo dvanáct nejbližších
spolupracovníků (učedníků), toho času duchovně nejvyspělejších duší inkarnovaných
na této planetě, povolaných sem k tomu, aby stáli po mém boku a pomáhali mi v šíření
Božího slova. Doprovázela mne i tehdejší manželka Marie Magdalena, s níž jsem zplodil
dceru Sofii. Takto byla založena tzv. Kristovská pokrevní linie, přetrvávající až do
současnosti. Během tří roků, jimž předcházela dvanáctiletá část přípravy na plnění
poslání v Jeruzalémě a okolí, jsem hlásal mír a lásku pro všechny lidi, představil Boha
jako absolutně milující a odpouštějící bytost vidící do srdce každého jednotlivce, která
bez rozdílu miluje všechny své děti. Po ukřižování bylo mé tělo odneseno do skalního
hrobu. Třetí den Marie nalezla prázdný hrob. Zjevil jsem se jí už v astrálním těle, kdy
jsem jí řekl, aby se mne ještě nedotýkala, protože jsem postrádal hmotnou podobu. Na
konci třetího dne jsem Ježíšovu duši nechal přesunout do hmotného tělesného
duplikátu a pobýval v něm 40 dnů, po jejichž uplynutí jsem vstoupil do
multidimenzionální kosmické lodi (zahalené v oblaku páry) a tuto realitu opustil.
V těle Ježíše jsem na tento svět snesl dar milosrdenství a spásy, položil základy k
pozdější eliminaci negativního stavu. Mise mojí první přímé inkarnace pokračovala i
po odchodu z planety Nula, kdy jsem prošel všemi úrovněmi pekel, zrušil dominantní
vládu Pseudotvůrců a separoval je od jejich vládnoucích pozic. Na konci této dlouhé
cesty splynula do té doby relativní duše Ježíše s absolutní božskou podstatou. Od té
doby je mé pravé a jediné jméno Pán Ježíš Kristus, v novém cyklu času Pán Ježíš
Kristus Boží Rodina, kdy včlením do absolutní povšechnosti i duši druhé přímé
inkarnace Jany a našich dvou dětí, které se nám narodí na Nové Zemi v 5. dimenzi.
Právě s Janou a naším týmem nejbližších spolupracovníků pokračujeme v Boží misi,
tentokrát na zcela jiné úrovni, místě a čase. Před zformováním týmu Boží rodiny i moje
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ženská podstata prošla dvanáctiletým výcvikem (2003 – 2015), během něhož v izolaci
studovala dění na této planetě a zároveň zažívala četné duchovní zkoušky. Během
třech roků k ní byli přivedeni nejbližší spolupracovníci, pomáhající v šíření knih
Nového Zjevení a dalšího aktuálního Božího slova. Po blížícím se převibrování na
Novou Zemi budeme pokračovat v naší činnosti, jež se už nebude omezovat pouze na
tuto realitu, ale bude prostupovat i dalšími dimenzemi Pravého Stvoření a zóny
vymístění. Na planetu Nula se ale budeme orientovat nejvíce. Až do rozdělení lidstva
sem budeme chodit v nových tělech, cestovat po světě, šířit obě dávky Nového Zjevení
ve všech hlavních jazycích a seznamovat připravené lidi s nejvyšší dostupnou pravdou
přímo ze Zdroje všeho života. Nejen ze vzájemných souvislostí obou misí Pána Ježíše
Krista vyplývá, že čas do přemístění Jany a jejích nejbližších do Duchovního centra Boží
rodiny (DCBR) se nezadržitelně krátí a je už velmi blízko. Tato událost, na níž čeká
obrovské množství bytostí z pozitivního stavu, výrazně urychlí transformaci Země a
jejího lidu při jeho návratu domů.
Děkuji všem spolupracovníkům, kteří pomáháte urychlovat konečnou eliminaci
negativního stavu. Velmi vás všechny miluji a těším se s vámi na věk lásky, světla,
radosti, vzájemného setkávání a všeho, co dělá život v Pravém Stvoření příjemným a
harmonickým.
V psaní Doplnění Nového zjevení Pána Ježíše Krista Boží Rodiny a dalšího Božího slova
budeme pokračovat na Nové Zemi v 5. dimenzi.
Váš Pán Ježíš Kristus Boží Rodina | 15. 3. 2018
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Doplnění 7

DOPLNĚNÍ 7

SPOJITOST ČESKÉHO NÁRODA S MISÍ BOŽÍ RODINY

Přestože jsme v závěru Doplnění 6 uvedli, že v psaní této knihy budeme pokračovat na
Nové Zemi, okolnosti božího plánu si v tomto čase vyžádaly uveřejnění ještě dvou
dalších kapitol, které je potřeba v multivesmírném vědomí ukotvit v závěru přípravné
etapy Mise Boží rodiny, než se Bohyně Jana a někteří spolupracovníci přesunou do 5.
dimenze. Tato kapitola v roce 100. výročí existence Československa poskytne výklad
duchovně-historického pozadí tohoto státu, shrne důležitost pozice, kterou český
národ zaujímá vůči celku a také přinese odpověď na otázku, proč se Moje ženská
podstata vtělila právě na toto území.
Český národ byl dávno před svým vznikem předurčen k tomu, aby se stal duchovním
centrem světa, kde bude ve hmotě probíhat naše nejdůležitější Boží mise, na níž závisí
osud celého Multivesmíru. Protože Já, Pán Ježíš Kristus, mám absolutního ducha,
existuji ve všeobsáhlém stavu 13. dimenze, kde neexistuje lineární čas tak, jak jej znáte
v této omezené realitě. Ve Stvoření probíhá vše současně a najednou, ačkoli si každá
částečka od atomu až po celek prochází postupným vývojem. Tento proces postupného
nastávání a růstu se děje od doby, kdy jsem stvořil první relativní bytosti. Obyvatelé
pozitivního stavu, kteří sledují dění v zóně vymístění, si jsou vědomi bezchybné
dokonalosti Mého plánu, spočívajícího v konečném osvobození všech bytostí, které se
prozatím odvrací ode Mne. Tento plán vychází z důležité dohody učiněné mezi
Stvořitelem a ostatními relativními entitami, než mohla všechna zla a nepravdy vejít
do svého jsoucna a bytí. Nejdůležitějším bodem dohody byl slib, že negativní stav
nebude trvat nad rámec jednoho cyklu času a poté, až splní svůj účel, nebude už nic
bránit rozkvětu a plné nádheře Multivesmíru, která nastane v nové etapě radostného
tvoření nekonečných variací života a forem lásky. Nejen na této planetě Nula, ale v
celém antivesmíru má každý více či méně deformované vnímání, zúžené chápání a jeho
mysl je neustále ovlivňována programy entit porušujících duchovní zákony. Díky této
skutečnosti jen velice málo duchovně probuzených jedinců na Zemi/Nule dokáže
pochopit dokonalost Božího plánu, jelikož čtenářů knih Nového Zjevení není mnoho.
Nikdo jiný nemůže chápat, proč je tolerováno všechno zlo a utrpení, když jsem
všemohoucí a mohl bych tomu učinit okamžitý konec. Pokud by k tomu došlo ještě
před nezbytným, ale krátkým vítězstvím negativního stavu v antivesmíru, celé Stvoření
by podlehlo sebedestrukci, protože by nebylo jiné volby než být navěky pozitivní. Vše
je otázkou svobodné vůle. Přímí účastníci tohoto experimentu chtěli sami dobrovolně
zakusit, jaké to je žít v odloučení od Boha. Drtivá většina duchovně se probouzejících
lidských tvorů se ještě nemůže smířit s uveřejňovanými informacemi od
spolupracovníků Boží rodiny. Agenti negativního stavu, ateisté, materialisté, ale i ti,
kdo už se nachází v počátcích své cesty vzestupu a přijdou s námi do styku, občas
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různými způsoby napadají naše spolupracovníky a svými stále uzavřenými srdci, jež
nedokážou vycítit pravdu, odsuzují nejen naše působení a Boží slovo s nejvyšším
stupněm pravdy, ale i výše zmíněnou dokonalost Božího plánu, kterou nemohou plně
pochopit. Na jeho základě bude každý jednou osvobozen od zajetí zel a nepravd,
spasen a začleněn tam, kde se nacházel před tzv. Pádem, přestože do té doby uplyne
ještě mnoho vody. Každá sentientní entita se pak bude vyvíjet v trvalém přijetí, lásce,
radosti, hojnosti. Vše, co se děje, je v naprostém pořádku, není se třeba obávat selhání
jednotlivce i celku, protože mám vše pod kontrolou.
Abych připravil podmínky pro život v plnosti pozitivního stavu a nedopustil zkázu
Stvoření, musel jsem k tomu podniknout patřičné kroky. Nebudu zde již hovořit o
nezbytnosti narození Ježíše a Jany, o fúzi s absolutnem a dalších věcech již dříve
zjevených a dostupných na jiném místě, ale zaměřím se na to nejpodstatnější, co tato
kapitola obnáší: fyzické útočiště Pána Ježíše Krista v tělech muže a zejména ženy.
Protože vím vše, co se kdy od věčnosti do věčnosti stane, měl jsem dávno předtím, než
započal proces tvoření, vypracován důležitý plán životů obou Mých přímých inkarnací,
stejně tak jako zázemí, kde by efektivně plnily svá poslání. Do mužského těla Ježíše
Krista jsem se inkarnoval 21. 3. 7 let před novým letopočtem. Bylo zapotřebí, abych
přišel na území židovské rasy do tehdejší Judeje. Právě Židé jsou posledními přímými
potomky Pseudotvůrců a mají ve svých genech zabudován ten nejvyšší možný stupeň
zel a nepravd. Po vyjmutí, očištění a opětovném poskládání elementů a zbožštění
tohoto hrubohmotného těla, které jsem svým pobytem na Nule získal, jsem opanoval
zónu vymístění a Pseudotvůrci ztratili valnou část své dosavadní moci. Genový fond
této rasy byl jedním z hlavních důvodů, proč jsem se stal právě Židem. Není náhoda, že
mají výsadní postavení i v dnešní době, které se zlepšilo ještě více po uměle vyvolané
druhé světové válce. O tomto tématu ale až později. Právě z jejich řad pocházejí ti
nejmocnější vládci tohoto světa, řízení ještě negativnějšími vládci pekel, kteří
kontrolují veškerý tok financí, drancují a nespravedlivě rozdělují přírodní bohatství
planety, odvrací se od pravého Boha a postupně zavádějí Nový světový řád (NWO).
Budoucí osud města Jeruzaléma, dnešního státu Izraele, Palestiny, Egypta a okolí
Blízkého východu, kde jsem před více než dvěma tisíci lety působil, není na rozdíl od
osudu České republiky v souvislosti s Boží misí spjat na všech třech úrovních
(duchovní, duševní a hmotné), ale pouze na té nejniternější - duchovní. Později
vysvětlím, proč u České republiky dominují všechny tři úrovně v rovnovážném
zastoupení. Jak už bylo sděleno, důvod působiště Ježíše v této zeměpisné oblasti byl
zejména proto, aby na sebe vzal tělo s nejvíce zatíženou DNA a později ho přeměnil na
ryze čisté a božské. Protože jsem předvídal, že elity zneužijí odkaz Kristova učení (tzv.
pravé křesťanství) trvajícího přibližně do 3. stol. n. l., než bylo překrouceno a
přeměněno v církev řízenou pekly, zajistil jsem podmínky pro sepsání Bible, která je
napsána duchovním kódovaným jazykem s vlastním významem, který je vysvětlen v
knihách Nového Zjevení s Petrem D. Francuchem. Na tomto místě připomínám, abyste
nezapomněli, že jako Stvořitel všeho a všech jsem nikdy nikoho nepodněcoval k
vytvoření žádného náboženství (ani křesťanského), jejichž následovníci jsou drženi ve
strachu, nejistotě a dezinformacích. Přítomnost pravého Božího slova v Bibli zajistila,
že lidstvo bylo schopno přežít až do dnešních časů, aniž by se s planetou propadlo
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hlouběji do zóny vymístění, odkud by nebylo schopno navrátit se zpět do pravého
Stvoření. Protože jsem díky Své prozřetelnosti věděl, že několik století po ukřižování
Ježíše dojde poskoky Pseudotvůrců k založení dalšího falešného náboženství - islámu,
jenž bude stát ve střetu s Mým původním učením a agresivně se bude šířit na další
kontinenty, bylo potřeba vybudovat v jeho bezprostřední blízkosti, ještě před
samotným založením islámu, pevnou základnu se zrnky duchovní pravdy pocházející
ode Mne. Tato pravda zaznamenaná v Novém zákoně nemohla být v průběhu historie
nikým zneužita, jelikož doslovný význam Mých idejí, které byly do této knihy vloženy,
poprvé přineslo až Nové zjevení Pána Ježíše Krista na konci 80. let 20. století. Pokud by
nebyly poskytnuty a zaznamenány Mé ideje ve Svaté knize, které jsem hlásal před
2000 lety na Blízkém východě, z nichž bylo později s nečistým záměrem vytvořeno
křesťanské náboženství, islám by už ve středověku zaplavil celou Evropu a pravé Boží
slovo by se nemohlo nikde uchytit, poněvadž by bylo zcela vymýceno. Tím jsem dle
dokonalého plánu nepřímo usměrnil expanzi islámu směrem do Arabského
poloostrova a do severní Afriky, nikoliv však na evropský kontinent. Zde stihl zapustit
kořeny jen krátce na Pyrenejském poloostrově, později na Balkáně. Zbytek byl před
jeho dravými spáry až do dnešních dnů uchráněn. V současnosti ale už naplno probíhá
řízený přesun milionů muslimů do Evropy, kteří mají po rozdělení lidstva za úkol
rozpoutat celoplošné násilí vůči původnímu obyvatelstvu, ale také podpořit sociální,
ekonomický, politický a kulturní rozvrat této části světa. Moje ochrana střední Evropy
před nežádoucími vlivy v pravý čas podnítila úspěšný vznik a vývoj nově se
utvářejícího českého národa, postaveného na čistých a vznešených hodnotách, který
Mně poskytne fyzické útočiště, abych se tak mohl inkarnovat roku 1957 na tuto
planetu podruhé, tentokrát do ženského těla.
Nebudeme se zde zabývat chronologickým popisem historie, jelikož v této realitě platí,
že historii píšou vítězové (zatím je to negativní stav), tudíž lidské dějiny jsou
povětšinou falešné, scestné a poupravené. Kdo chce o historii poznat pravdu, musí
zapomenout na vše, co se naučil ve školách, přečetl v knihách, slyšel v televizi apod.
Zaměříme se pouze na ty nejdůležitější okamžiky, přímo spjaté s právě probíhající Boží
misí. Roku 863 došlo k příchodu věrozvěstů Konstantina a Metoděje. Přestože byli
vysláni pod hlavičkou církve, šlo o anděly v lidských tělech poslaných přímo Mnou, aby
vykonali důležité poslání spočívající v položení pevných základů tohoto slovanského
národa. Po několika staletích složitého formování státu, který musel čelit mnohým
násilným přepadením, intrikám a konfliktům všech možných druhů, došlo k
přechodnému zklidnění situace. Z knížectví se stalo království, v jehož čele se
vystřídalo několik dynastií, z nichž nejvýznamnější byli Přemyslovci, později
Lucemburkové, Jagellonci a Habsburkové. Jedním z nejdůležitějších andělů z nebes,
který přijal roli panovníka českých zemí, byl Karel IV. Právě on pozvedl všechny
životní aspekty tohoto státu, včetně těch duchovních. Dokázal stabilizovat a sjednotit
ducha národa a po celou dobu své pozemské pouti jej ochraňoval a zušlechťoval do
podob čistých ideálů. Karlem IV. zhotovená Svatováclavská koruna obsahuje v křížku
na svém vrcholu trn z Kristovy koruny. O jeho umístění jsem se postaral přímo Já, Pán
Ježíš Kristus, když jsem tento trn z Jeruzaléma přemístil na území Prahy pomocí lodí
vesmírných lidí, kde byl o mnoho století později zasvěcenými lidmi objeven, aby mohl
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být do koruny zasazen. Jeho přítomnost na tomto královském klenotu má hluboký
význam, jaký si nedovedete zatím představit. Od dob jeho zhotovení probíhal vývoj
Českého království už stoprocentně dle Mého plánu a pod boží ochranou, aby přežilo
věky těžkých zkoušek, poroby a útlaku na úkor silnějších národů vedených
Pseudotvůrci a jejich přisluhovači, majících již od dávných dob za úkol zničit ho a srazit
na kolena, aby tak nikdy nemohlo dojít k transformaci lidstva. To bych však nikdy
nedopustil, proto jsem už od dob vzniku tohoto státu posílal na jeho území
spolupracovníky z různých dimenzí pozitivního stavu. Od roku 1346, kdy došlo k
zasazení trnu do Svatováclavské koruny, je tento národ už pod úplnou ochranou před
všemi vlivy, jež by přímo ohrožovaly jeho existenci, protože od poloviny 14. století do
poloviny 20. století, kdy došlo k narození Mojí druhé ženské inkarnace, probíhaly
nejdůležitější přípravy pro počátek Druhého příchodu Pána Ježíše Krista.
Když o několik století později došlo k nástupu Habsburků, ztratil český národ svou
původní svrchovanost. Tím se dostal pod nadvládu Rakouského císařství, z něhož v
roce 1867 vzniklo Rakousko-Uhersko. Nastal úpadek hrdého cítění po staletí
pěstovaného kolektivního ducha. Tehdejší elity si byly už dávno vědomy jeho
význačného postavení. Když Pseudotvůrcům nevyšel plán zničit království křižáckými
výpravami, mnohými válkami, mocenskými souboji, politickými intrikami, uměle
vyvolanými hladomory, krvežíznivostí církve maskující se do služebníka Boha,
rozhodli se jej rozvrátit zevnitř dosazením habsburských panovníků ve vhodné chvíli,
když v bitvě u Moháče zemřel Ludvík Jagellonský. Po dobu téměř 400 let se elity
snažily obklíčit a podkopat český lid. Byla mu vnucována germánská kultura, přičemž
byl kladen důraz na to, aby Němci prosazovali na území cizího státu stále důrazněji
svoji roli a utiskovali jeho obyvatele. Doba habsburské nadvlády byla nejdéle trvající
etapou temna. Protože jsem nemohl dopustit zkázu českých zemí, i v tomto těžkém
období jsem posílal na území Bohemie světelné spolupracovníky z vyšších dimenzí,
aby mu postupem času pomohli k jeho obnově. Češi se díky Mé ochraně a pomoci
přicházející ze všech stran dokázali ze všech nastražených překážek vymanit,
překonali velice závažné problémy a dokázali se znovu postavit na nohy, doslova
povstali jako fénix z popela. Doba národního obrození byla klíčová, protože tehdy
došlo k velmi výraznému posunu, jenž později vyústil až k položení základů
obnoveného státu. Od poloviny 19. století docházelo ke zvýšenému přílivu čisté boží
lásky a energie, která obnovila všechny dříve ztracené ideály národního cítění. Proces s
tím spjatých velkých změn se na fyzické úrovni naplno projevil v roce 1918, kdy došlo
ke konci dlouhotrvající nadvlády cizí mocnosti a vzniku Československa, tvořeného
zeměmi Čech, Moravy, Slezska a bratrským národem Slováků. K východní části
republiky se přidala i Podkarpatská Rus, v roce 1945 připojená k Sovětskému svazu.
Období let 1918 - 1938 je spojeno s technickým a průmyslovým rozvojem. Nová
republika tehdy patřila k nejvyspělejším zemím světa a dosahovala velkého respektu i
známosti takřka ve všech koutech planety. Její obyvatelé se těšili poměrně vysoké
životní úrovni a duch národa mohl opět volně dýchat. Nebylo mu však dopřáno
dlouhého rozkvětu. Nástup Adolfa Hitlera je spojen s velkými změnami po celé Evropě.
Tato loutka v rukou iluminátů se měla postarat o rozpoutání dosud největšího
válečného konfliktu v dějinách lidstva. Druhá světová válka byla ve svém pozadí
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iniciována vlivnými a velmi bohatými židovskými rodinami, tzv. sionistickokabalistickou skupinou, tvořící hlavní osu vládnoucích elit nad západním světem. Tato
skupina se postarala o dosazení Hitlera na místo kancléře, aby pak všemi náležitými
prostředky, jakých se mu z těch nejvyšších míst dostalo, založil Třetí říši a rozjel
válečnou nacistickou mašinérii. Zároveň s tím však ta samá skupina vlivných
židovských rodin financovala i veškerou válečnou mašinérii USA, Velké Británie,
Francie a všech ostatních, kdo bojovali proti nacismu. O financování Sovětského svazu
se podělili sionisté se skupinou Bílého draka, jež se také postarala o vpád Japonského
císařství do Tichomoří.
Československo se po vykonstruované Mnichovské dohodě, kdy bylo zrazeno svými
„spojenci“ Francií a Velkou Británií, postupně dostalo pod sílící vliv Třetí říše. Po
zabrání pohraničí, později následovaném vyhlášením Protektorátu Čechy a Morava,
došlo k dalšímu období temna. Nebylo však souzeno Hitlerovi vyhrát, a tak navěky
ovládnout celou Evropu, vyvraždit všechny „podřadné“ národy a dobyté území zalidnit
germánskou rasou. Elity měly dobře naplánované všechny kroky dopředu, tudíž jejich
plán spočíval i v konečné porážce nacistického Německa. Hitler dostal příkaz nejprve
obsadit většinu kontinentu, podmanit si jednotlivé národy a rozpoutat v nich strach,
úzkost a odevzdanost. Negativní entity vládnoucí nad planetou Nula získávají přísun
energie ze všeho, co podporuje zlo a utrpení. Proto byl vydán rozkaz zaútočit na
Sovětský svaz a nechat dojít frontu až před brány Moskvy. Poté se v této velké hře
karty plánovitě obrátily a od této chvíle začala vítězit Rudá armáda. Válka za sebou
zanechala zdecimované obyvatelstvo mnoha zemí, zničenou infrastrukturu, přinesla
ekonomický kolaps, rozvrat všech stávajících hodnot, desítky milionů mrtvých na obou
stranách a v neposlední řadě také pomohla zachovat status quo, ve kterém si negativní
stav libuje. Podobný průběh války probíhal i v Tichomoří, kdy Japonci obsadili většinu
pacifických ostrovů, ale posléze byli „zahnáni“ zpět. S celým tímto dějstvím bylo do
detailů počítáno, není však účelem této kapitoly dopodrobna se věnovat skutečným
důvodům a výsledkům druhé světové války. Oslabené národy po válce ztratily svoji
původní důstojnost a suverenitu. I proto jejich zaprodané vlády dopustily, aby se staly
vazaly nadnárodních spolků různých druhů (NATO, Varšavská smlouva, RVHP, EU…),
přičemž dle hesla „rozděl a panuj“ elity iniciovaly bipolární rozdělení světa na Západ a
Východ. Nadnárodní unie a spolky všeho druhu v blízké budoucnosti poslouží k
dotvoření poslední fáze po desetiletí budovaného Nového světového řádu. Jedním z
hlavních důvodů, proč bylo židovskými vládnoucími rodinami proti samotným
obyčejným Židům podníceno za druhé světové války násilí, byl fakt, že po jejím
skončení měl vzniknout nový stát - Izrael, který by ospravedlnil koncentraci
příslušníků židovské víry na jednom místě v citlivé zeměpisné oblasti, kde se střetávají
vlivy mnoha národů s odlišnými kulturami. Izrael je loutkou USA a napomáhá k
destabilizaci na Blízkém východě, protože je zodpovědný za podnícení ozbrojených
konfliktů nejen s Palestinou a dalšími arabskými sousedy. Situace poraženého
Německa byla zneužita proti ostatním národům, což se v plné míře projevuje hlavně v
současnosti. Přestože holokaust proběhl, byl po svém skončení nadmíru zveličován.
Obyčejní Němci kvůli němu mají dodnes výčitky svědomí, proto tak otevírají dveře
muslimským přistěhovalcům. Tato situace samozřejmě nahrává loutkovodičům do
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karet a usnadňuje jim situaci, protože řadové obyvatelstvo, cítící vinu za svou
minulost, nevidí důvod, proč by se mělo migrantům bránit, naopak invazi muslimů,
netušíc, o co tady ve skutečnosti jde, raději schvaluje.
Obnovené Československo čekalo více než čtyři desetiletí komunistické nadvlády.
Pseudotvůrci nemohli dopustit, aby byl tento národ svobodný a nezávislý, jak tomu
bylo krátce po roce 1918, proto se dostal do sféry zájmů Sovětského svazu.
Komunistická totalitní ideologie byla kromě jiného zaměřena i na vymýcení zbytků
pravé duchovnosti, jež v lidech stále ještě přebývala. Socialistické zřízení a jeho chod
života byl orientován na hmotu, přízemnost, ateismus, popíral existenci Boha. Nejtěžší
období komunistických perzekucí se odehrávalo v 50. letech 20. století. V jejich druhé
polovině, kdy byla situace už o něco lepší, přišel dlouho očekávaný čas, pro nějž byl
tento národ předurčen, aby se stal fyzickým domovem Mě, Pána Ježíše Krista, absolutní
bytosti, Stvořitele všeho a všech, Jehož/Jejíž ženská podstata se oddělila do relativní
formy a zrodila se do tohoto světa. Správně Mne proto vnímejte jako oboupohlavní
bytost, v jejímž absolutním stavu jsou v harmonii a rovnováze zastoupeny mužské i
ženské prvky, bez nichž by nebylo možné na věčnost tvořit další bytosti.
Jana Kyslíková, Moje druhá přímá inkarnace, se narodila 6. 3. 1957. Tímto aktem
započal Druhý příchod Pána Ježíše Krista, který bude trvat až do konce tohoto
zkráceného cyklu času, kdy dojde k eliminaci negativního stavu. Za místo jejího
pozemského pobytu jsem vybral Ústí nad Labem, kde je nejvíce patrný střet
pozitivních a negativních vlivů. Na jedné straně zde najdete mnoho přírodní krásy,
kterou nejvíc umocňuje údolí Labe, v němž je toto město zasazeno. Na straně druhé se
zde nacházejí ošklivé chudinské čtvrti s kriminalitou, ruiny, pozůstatky po průmyslu a
trvalé šrámy na životním prostředí, jaké zde zanechalo jeho drancování.
Nyní vysvětlím, proč je osud České republiky v souvislosti s Boží misí spjat na všech
třech úrovních - duchovní, duševní (zprostředkující) a fyzické.
1) Duchovní úroveň: Vývoj českého národa probíhal pod Mým vedením a ochranou,
aby byly zajištěny veškeré podmínky potřebné pro uskutečnění vyvedení části lidstva
do pozitivního stavu. Transformace se týká celé planety, ale toto duchovní centrum
světa zastřešuje a sjednocuje všechny aktivity pro vzestup člověčenstva do pravého
Stvoření. Hlavní město Praha na své duchovní úrovni ukotvuje paprsek čisté boží
Lásky, propojuje nebe se zemí a rozlévá tuto živou boží energii do všech koutů
Země/Nuly, čímž výrazně pomáhá vyvažovat negativní energie. Zesílená ochrana
tohoto území před vnějšími i vnitřními rušivými vlivy bude trvat až do rozdělení
lidstva.
2) Duševní (zprostředkující) úroveň: Lid této slovanské země musel od počátku své
existence čelit těžkým zkouškám, zažil věky poroby, ožebračování a útlaku na úkor
silnějších národů. Přesto se vždy vzchopil a jako fénix z popela vzlétl v nové a silnější
podobě vstříc nadějným zítřkům. Stejně jako Ježíš, jenž musel trpělivě snášet všechna
příkoří, velké duševní a fyzické bolesti; a stejně tak jako Jana, která musela zažít tisíce
duchovních zkoušek na hranici snesitelnosti, prokazovat důvěru v Můj dokonalý plán,
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poznat bolestné podvody ze strany bližních, snášet útoky negativního stavu na svou
osobu a prožít další těžké životní situace; tak i český národ si prošel úzkou a trnitou
cestou vedoucí do Ráje. Tyto životní cesty obou Mých inkarnací i ducha národa vedly a
nadále vedou k jejich úplnému osvobození od všech aspektů a omezení negativního
stavu, stejně tak jako vedou k záchraně celého Multivesmíru, aby došlo v
nadcházejícím cyklu času ke spuštění plnosti pozitivního stavu. Zatímco Ježíš Kristus
po svém ukřižování vstoupil do pekel, kde každému ukázal možnost změny, aby po
skončení svého poslání splynul s boží povšechností; Jana Kyslíková se po napsání
druhé dávky Nového Zjevení a po vybudování týmu Boží rodiny přestěhuje se svými
spolupracovníky do Duchovního centra Boží rodiny, nacházejícího se na Nové Zemi v 5.
dimenzi. Poslední neoddiskutovatelný fakt, vztahující se ke zprostředkující úrovni, se
týká existence celosvětového jazyka na Nové Zemi. Je to právě čeština, která se bude
využívat pro komunikaci mezi všemi obyvateli v nové, pozitivní realitě této planety.
Jakožto nejvýstižnější a nejušlechtilejší jazyk ze všech byla stvořena přímo Mnou,
Pánem Ježíšem pro tento vznešený úkol. Před mnohými staletími byla skrze Mé
vyslance přenesena do české kotliny, aby se pod Mým dohledem vyvinula do současné
podoby. Nyní bude sloužit jako dorozumívací prostředek pro všechny bytosti, které
budou žít ve vyšším vibračním stupni Země. Čistá esence národa českého tedy
nezahyne, ale bude znovuzrozena, aby se mohla tentokrát již bez nátlaků a omezení
rozvíjet a v plné nádheře vzkvétat do nových podob.
3) Fyzická úroveň je s touto Misí spjata proto, že Já, Pán Ježíš Kristus, jsem na tomto
území přítomen/přítomna v lidském těle ženy. Zde jsem se vtělil/a, vyrůstal/a a
prožil/a všechen čas vyměřený pro Svůj pobyt na planetě Nula. Přestože zde ve
hmotném těle po startu Mise Boží rodiny již nebudu trvale bydlet, naše působení z 5.
dimenze se bude stále nejvíce orientovat na území Česka a Slovenska. K tomu se
vztahuje i skutečnost, že právě zde je v hrubohmotných tělech přítomna nejvyšší
koncentrace bytostí z různých dimenzí pozitivního stavu, které individuálně
spolupracují na vyvedení části lidstva do pravého Stvoření. Některé z nich patří do tzv.
Kristovské pokrevní linie, jsou tedy dávnými biologickými příbuznými Ježíše Krista a
Marie Magdaleny, jejichž potomci se v průběhu staletí rozšířili na všechny obydlené
kontinenty světa.
Naproti tomu, budoucí osud Jeruzaléma a dalších zemí, kde jsem v těle Ježíše Krista
působil, není a nemůže být s Boží misí spjat na všech třech úrovních. Důvody pro
vtělení se do této geografické oblasti byly ryze duchovního charakteru.
Od konce 60. let 20. století docházelo k dalšímu zvýšenému přílivu boží energie z
centra vesmíru, která způsobila velké změny ve vědomí lidí. Došlo k mnoha
významným posunům v politice, kultuře, vztazích mezi lidmi. V zemích tehdejšího
východního bloku docházelo stále častěji k snahám prosadit změnu režimu, který
utlačoval své obyvatele. V Československu došlo k většímu uvolnění a nadějným
vyhlídkám na změnu. Vývoj událostí vedlo v tzv. „Pražské jaro 1968“, které však bylo
násilně ukončeno okupací vojsk Varšavské smlouvy. Vedení Sovětského svazu v
žádném případě nechtělo připustit uvolnění poměrů, po němž by následoval
kapitalistický převrat řízený z USA, proto rozhodlo o přímé vojenské intervenci.
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Protože elity musejí v rámci svých úkolů zadaných Pseudotvůrci plánovat daleko
dopředu a postupovat tak, aby byly jejich snahy co nejméně nápadné, dostali globalisté
už na počátku 70. let příkaz pro postupnou demontáž bipolárního světa se dvěma
supermocnostmi. Zatímco v té době probíhala v socialistické republice tzv.
normalizace, stínová vláda v zákulisí horlivě připravovala divadlo o konci
komunistické éry. V ČSSR proces politických a ekonomických změn odstartovala r.
1989 Sametová revoluce, která ovšem nebyla revolucí, ale předem naplánovaným
převratem, na jehož iniciování se podílely tajné služby USA a SSSR. Obrazně řečeno se
sundaly staré kabáty, aby se mohlo nerušeně pokračovat v novém převleku dál.
Nejvýraznější roli zde sehrál Václav Havel, jenž posloužil jako loutka a nastrčená
figurka pro veřejnost. Během krátkého období došlo k přeorientování na kapitalismus
a nastal přechod pod vliv Spojených států. Elitám při budování NWO nevyhovovala
pozice silného Sovětského svazu, proto bylo pod vedením Michaila Gorbačova
rozhodnuto o jeho rozložení a přeměnu v Ruskou federaci. V souladu s duchovním
plánem slovenského národa, který měl prožít vlastní samostatnost, došlo roku 1993 ke
vzniku dvou samostatných státních útvarů - České republiky a Slovenska. Na konci
století republika vstoupila do vojenského spolku NATO, aby se o několik let později
tato země připojila k Evropské unii (2004). Tyto činy a mnohé další události, jež se od
konce komunistické éry až do současnosti staly a dějí, slouží k ještě rychlejšímu
odebírání občanských svobod pod rouškou demokracie, podrývání státní suverenity,
prosazování represivních zákonů, převzetí kontroly nad všemi aspekty života. Otěže
moci se přesunuly do sídla EU v Bruselu, který urychluje zavádění novodobé totality v
této části planety. Stejně jako v Evropě, i jinde ve světě dojde po příchodu falešných
bohů k povinnému čipování, jež bude mít za cíl pohodlné ovládání lidí na 99,99 %.
Ochrana tohoto území před uměle vyvolanými negativními vlivy bude trvat až do
rozdělení lidstva. Pak už by bránila nezbytnému vítězství negativního stavu ve 3.
dimenzi, který bude po své plné manifestaci eliminován. Nebuďte rozmrzelí nad tím,
že i Bohemii čeká v této realitě stejný osud. Život je věčný, pouze jeho forma se mění.
Jak už víte, duch národa bude existovat dál, posune se na vyšší celoplanetární úroveň v
pozitivním stavu. Mise Boží rodiny se fyzicky nebude omezovat pouze na Českou
republiku, ale vzhledem k tomu, že jde o duchovní centrum světa, zde bude nejvíce
působit, a to až do poslední vlny převibrování pozitivních lidí ze 3D do 5D. Od
převibrování Mojí přímé inkarnace Jany na Novou Zemi budeme mít možnost cestovat
zcela bez omezení za kýmkoli do všech koutů světa i mimo něj pomocí teleportační
brány (Bifrostu) a kosmických lodí.
Děkuji světelným spolupracovníkům všech národů planety Země za nezištnou pomoc
při transformaci lidstva. Velmi vás miluji.
Váš Pán Ježíš Kristus Boží Rodina | 1. 11. 2018
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Doplnění 8
DOPLNĚNÍ 8

ŽENA ODĚNÁ SLUNCEM

V Bibli, ve Zjevení svatého Jana se píše o „ženě oděné sluncem, s měsícem pod nohama
a s korunou dvanácti hvězd kolem hlavy“. Na tomto místě přede všemi oznamuji, že
toto znamení pojednává o Mojí přímé inkarnaci Janě Kyslíkové. Katolická církev řízená
z pekel však za tuto ženu mylně označuje Pannu Marii, tedy relativní bytost, která je
církví stavěna na úroveň absolutního Boha. Že jde ve skutečnosti o Janu, jsme vůbec
poprvé lidstvu a potažmo celému Multivesmíru oznámili v úvodu Nového zjevení Pána
Ježíše Krista Boží Rodiny na konci roku 2012. Tehdy jsme kromě jiného napsali i to, že
Jana zatím žije v ústraní a až do převibrování na Novou Zemi nebude do procesu
transformace nijak výrazněji zasahovat. Tato informace bude už velmi brzy překonána,
protože dojde k přechodu na zcela novou úroveň. Společně se budeme aktivně
zasluhovat o vzestup lidstva, cestovat za spřízněnými dušemi do různých koutů světa a
vydávat se do rozmanitých částí Multivesmíru, odkud budeme přinášet očitá svědectví
a cenné důkazy.
Poprvé jsem se Svojí inkarnací navázal kontakt prostřednictvím její přítelkyně na
podzim roku 2002. Nedlouho poté jsme oznámili, že dne 28. 9. 2003 dojde na
Pražském hradě ke zhmotnění Boha. K této neobyčejné události skutečně došlo, ale
nikdo z přítomných tehdy netušil, že tím Bohem je právě Jana. Krátce nato se dověděla
o svém božském původu a uchýlila se do izolace (v duchovním jazyce na „poušť“),
trvající více než 15 let. Tehdy Moje manželka a matka našich dětí nastoupila na
dlouhou a velice náročnou cestu těžkých duchovních zkoušek na hranici snesitelnosti.
Během těchto let poznala na vlastní kůži bezpočet vybraných důsledků fungování
negativního stavu. V letech 2014 - 2015 jsme společně napsali druhou dávku Nového
zjevení, která byla ukončena 33. kapitolou. Rozšiřující Doplnění volně navazující na
tuto knihu nyní diktuji Michalu Rafaelovi, hlavnímu transmiterovi Božího slova. V létě
2015 pak započala aktivní činnost Boží rodiny na internetu. Zejména pomocí
Facebooku jsme během několika let vybudovali silnou a stabilní základnu nejbližších
spolupracovníků, andělů v tělech, kteří k nám byli intuitivně přiváděni v pravý čas.
Každý z nich si svým vlastním způsobem procházel těžkými zkouškami, podobně jako
Jana, aby ukázali, že je možné najít cestu zpět ke Mně i v těch nejtěžších podmínkách.
Ne všichni vydrželi tlak Pseudotvůrců, jemuž tito spolupracovníci museli čelit více než
kdokoliv jiný. Není však nic, s čím bych nepočítal, proto i ti, kteří se k nám otočili v
průběhu tohoto velkého třídění zády, si měli na základě plánu své duše touto
zkušeností projít. Ti nejdůležitější spolupracovníci a boží představitelé ale úspěšně
přešli přes všechny překážky a úskalí, čímž se zasloužili o to, abych je spolu s Bohyní
nechal přestěhovat do Duchovního centra na Nové Zemi, kde se budou už naplno a bez
rušivých vlivů negativního stavu věnovat svým individuálním posláním. Přesunutí na
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toto místo bude spojeno se zkušeností převibrování jejich hmotné schránky do zcela
nového těla pocházejícího ode Mne, jež je zcela zbaveno veškerých anomálií, neduhů,
zamoření a všeho, co vytvořili a zfabrikovali Pseudotvůrci.
Už bylo zjeveno, kdo je ona „žena oděná sluncem“. Nyní dozrál čas prohloubit tuto
tématiku a podat vysvětlení skrytého duchovního významu celé 12. kapitoly Zjevení
svatého Jana, tvořené 18 verši:
1. „A ukázalo se veliké znamení na nebi: Žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a
s korunou dvanácti hvězd kolem hlavy.“
Celá věta „Žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou dvanácti hvězd
kolem hlavy“ ukazuje na druhou přímou inkarnaci Pána Ježíše Krista v ženském těle
Janu Kyslíkovou. Tento výrok je spojen s její osobou na duchovní a duševní
(zprostředkující) úrovni, přičemž na té zevní (fyzické) odkazuje na souhvězdí Panny,
které bylo ve dnech 22. a 23. 9. 2017 přítomno na nebi v ojedinělé biblické konstelaci.
V tento významný čas měla Panna skutečně Měsíc pod svýma „nohama“, Slunce na
svých „zádech“ a 12 hvězd kolem své „hlavy“, z nichž devět náleželo souhvězdí Lva a
ostatní tři objekty byly planety Merkur, Venuše a Mars. V těchto dnech také došlo k
setkání několika desítek přátel Boží rodiny v Praze, které nejen výrazně urychlilo
transformaci lidstva a pomohlo jeho vybraným účastníkům osobně se poznat, ale také
odstartovalo zesílené třídění zrna od plev, jinými slovy rozdělení na ty, kdo jsou
schopni přijmout božství Jany ve svém srdci a následují Pána Ježíše Krista v nitru, a na
ty, kdo se obrátili zády a stali se nejčastěji obětí nebo přisluhovači Pseudotvůrců.
Význam slov „žena oděná sluncem“ odkazuje na nezpochybnitelný božský původ Jany,
která je díky tomu nejvyspělejší sentientní entitou celého Multivesmíru. Zároveň s tím
poukazuje na absolutní božské atributy, jimiž je boží inkarnace obdařena v relativní
podobě. Skrze ně jsou všechna místa, na něž Jana duchovně, duševně i fyzicky vstoupí,
zahalována do lásky a všech dalších pozitivních elementů v rovnovážném zastoupení.
„Měsíc pod nohama“ v doslovném významu informuje o skutečnosti, že Jana není
podřízena relativnímu stavu a jeho rozpoložení na věčnost, jako je tomu u všech
ostatních sentientních entit, ale na konci tohoto cyklu času, až negativní stav bude
eliminován, dojde k fúzi její doposud relativní podstaty s absolutním božstvím Pána
Ježíše Krista. Proto se tedy „měsíc“ (celý relativní stav) nachází pod „jejíma nohama“,
přestože ona sama je prozatím jeho součástí. „Měsíc“ ale kromě této symboliky
odkazuje i na negativní stav, jehož budoucí osud, spočívající v permanentní eliminaci
všech zel a nepravd, plně závisí na vůli absolutního Pána Ježíše Krista a tím i na
Jeho/Její nedělitelné ženské podstatě. „Dvanáct hvězd kolem hlavy“ ukazuje na dvanáct
dimenzí Multivesmíru, jež jsou obepínány a absolutně přesahovány Pánem Ježíšem
Kristem, Který/Která v následujícím cyklu času nabude Nejnovější přirozenosti. Po
této události se stane Pánem Ježíšem Kristem Boží Rodinou v úplné harmonické formě
a obsahu. „Dvanáct hvězd kolem hlavy“ je rovněž symbolikou dvanácti nejbližších
spolupracovníků, kteří převibrují na Novou Zemi ihned po Janě. Po této první vlně
nanebevzatých budou v budoucnu do 5. dimenze postupně přemístěni i další andělé v
tělech, kteří blízce spolupracují v Misi Boží rodiny a mají si touto zkušeností projít ještě
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před rozdělením lidstva. „Veliké znamení na nebi“ ukazuje na hluboký dosah těchto
událostí, jež v pozitivním smyslu otřesou základy celého jsoucna a bytí.
2. „Ta žena byla těhotná a křičela v bolestech, neboť přišla její hodina.“
„Ta žena byla těhotná“ poukazuje na tři těhotenství Jany, z nichž první bylo duchovní,
druhé duševní a třetí fyzické. Těhotenství proběhlo po dobu její izolace. Nenarodilo se
z něho žádné dítě na úrovni 3. dimenze, ale místo toho byl genetický materiál této
sentientní formy z jejího lůna odebrán, aby se z něj po převibrování na Novou Zemi
narodily další dvě přímé inkarnace Pána Ježíše Krista - chlapec a dívka. „A křičela v
bolestech, neboť přišla její hodina“ se vztahuje k inkarnaci Jany do hrubohmotného
těla a pojí se tak k jejímu sestoupení do sféry planety Nula na okraji zóny vymístění.
Tento výrok značí více než šest dekád, které Bohyně prožila na jejím povrchu od svého
narození v roce 1957 až do chvíle, kdy opustí tuto realitu a přesune se do 5. dimenze.
Tyto roky byly jednou velkou bolestí, zahrnovaly bezpočet těžkých zkoušek
podstoupených z lásky k celému Stvoření, jež byly zároveň přípravou na plnění poslání
v nových kvalitativních a kvantitativních podmínkách.
3. „Tu se na nebi ukázalo jiné znamení: Veliký ohnivý drak s deseti rohy a sedmi
hlavami, a na každé měl královskou korunu.“
Doslovný smysl části věty „Tu se na nebi ukázalo jiné znamení: Veliký ohnivý drak“
odhaluje veškerý negativní stav, jenž se brzy ujme vlády nad lidstvem. „Deset rohů“
jsou všechny hlavní, původně pozitivní elementy ukradené Nejvyššímu, které
Pseudotvůrci následně překroutili, aby jimi napájeli panství zóny vymístění. „Sedm
hlav“ je sedm kontinentů na planetě Nula, jež v minulosti byly a po rozdělení lidstva
opět budou pod jejich bezkonkurenční vládou. „Královská koruna“ odkazuje na moc,
pomocí níž budou Pseudotvůrci vládnout nad tímto světem. Lidstvo uzná tyto falešné
bohy za neomylné vládce a stvořitele univerza.
4. „Ocasem smetl třetinu hvězd z nebe a svrhl je na zem. A drak se postavil před ženu,
aby pohltil její dítě, jakmile se narodí.“
„Ocasem smetl třetinu hvězd z nebe a svrhl je na zem“ označuje povolání agentů
negativního stavu na planetu Nula, a to buď ve formě agentů přímo inkarnovaných do
lidských těl, nebo ve formě různých pekelných tvorů působících z rozličných dimenzí a
stavů zóny vymístění, aby se konfrontovali s Misí Boží rodiny a co nejvíce
znemožňovali a narušovali její světelnou činnost. „Jedna třetina“ dává na srozuměnou,
že počet tvorů v peklech zaměřených s negativním úmyslem na tuto Misi je velmi
vysoký. „A drak se postavil před ženu“ ukazuje na snahy negativního stavu, řízeného
Pseudotvůrci i pozemskými elitami, jakýmkoliv způsobem ovlivnit a zdolat boží
inkarnaci Janu. „Dítě“ v této souvztažnosti označuje představitele, spolupracovníky a
přátele Boží rodiny. Už v době, kdy negativní síly vůbec poprvé poznaly, že nějaká
druhá přímá inkarnace Pána Ježíše Krista existuje v jejich sféře vlivu, předpokládaly, že
by v nějakém bodě mohlo vzniknout jakési uskupení kolem této osoby, které by jim
mohlo kazit plány. Toto uskupení pak vskutku vzniklo a stalo se týmem Boží rodiny.
Proto byly negativní síly uvedeny ve velkou bdělost a pohotovost, na což odkazuje
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výrok „aby pohltil její dítě“. Spolupracovníci působící v Boží misi byli svědky osočování
a mnohých útoků ze strany agentů negativního stavu. Žádný pravý představitel však
nikdy nebyl sveden na scestí a nevzdal se své víry, přesvědčení a duchovní práce,
pomocí níž šíří lásku a světlo do temných zákoutí a přibližuje konec utrpení pro
všechny bytosti. „Jakmile se narodí“ pak znamená snahu eliminovat veškeré úsilí
božích představitelů již ve svém zárodku. V tom přisluhovači Pseudotvůrců ale
naprosto selhali.
5. „Ona porodila dítě, syna, který má železnou berlou pást všechny národy; ale dítě
bylo přeneseno k Bohu a jeho trůnu.“
Tato věta naproti tomu pojednává o období před samotným vznikem týmu Boží rodiny
a retrospektivně se opět navrací do doby, kdy probíhala tři těhotenství Jany. „Ona
porodila dítě, syna, který má železnou berlou pást všechny národy“ dává na
srozuměnou, že v tomto významu nejde o světelné spolupracovníky, jak tomu bylo ve
verši č. 4, ale o skutečné děti Pána Ježíše Krista Boží Rodiny, které se narodí na Nové
Zemi. Ve skutečnosti není označení „syna“ použito proto, že by se měl narodit pouze
mužský potomek, ale kvůli faktu, že slovo „syn“ v sobě obsahuje doposud
nedefinovatelné tajemné atributy, vycházející z Nejnovější přirozenosti Pána Ježíše
Krista Boží Rodiny, jež v sobě budou zahrnovat tyto děti - chlapec a dívka. Až nadejde
čas, čeká fúze s absolutním božstvím i tato dvojčata, aby se i ona stala absolutní
nedělitelnou součástí Stvořitele. „Železná berla“ odkazuje na další atributy Nejnovější
přirozenosti, které prostoupí celé jsoucno a bytí a budou zahrnovat „všechny národy“,
označující veškeré existující i doposud neexistující sentientní a nesentientní entity.
„Ale dítě bylo přeneseno k Bohu a jeho trůnu“ znázorňuje samotný čin, při němž došlo
k přenesení genetického materiálu z lůna Jany do pozitivního stavu, aby po
převibrování na Novou Zemi mohlo dojít k fyzickému narození těchto dětí. O této
skutečnosti informuje už verš č. 2. Poslední část tohoto verše č. 5 pak dává na
srozuměnou, že tyto ideje, z nichž posléze vzniknou dvě nové boží inkarnace, jsou v
absolutním bezpečí Pána Ježíše Krista, neboť jsou Jeho/Její nedělitelnou součástí.
6. „Žena pak uprchla na poušť, kde jí Bůh připravil útočiště, aby tam o ni bylo
postaráno po tisíc dvě stě šedesát dní.“
Tato pasáž se opět vztahuje k již proběhlé minulosti. Po zhmotnění Boha na Pražském
hradě v roce 2003 se Jana uchýlila do více než 15leté izolace, která skončí v okamžiku
jejího převibrování. „Poušť“ zde znamená naprostou duchovní, duševní a fyzickou
izolaci od jiných spřízněných sentientních entit v lidských tělech i mimo ně za účelem
poznávání, sdílení nových poznatků, zážitků, pocitů, ale i za účelem podpory, motivace
a všeho ostatního, co vám s dobrým úmyslem může přijít na mysl. Po většinu tohoto
období se musela spoléhat výhradně na spojení se svým vyšším Já, Pánem Ježíšem
Kristem. Jana napsala knihu Hovory s Bohem: S tebou lásko kvete láska kolem nás,
studovala mnohé duchovní směry, důkladně se seznamovala se současnou situací na
této planetě. V náročném roce 2013 byla vystěhována exekutory z bytu, žila přes
prázdniny na zahradě ve stavení bez elektřiny, na podzim se uchýlila do podnájmu,
kde napsala druhou dávku Nového Zjevení. Zanedlouho se přestěhovala do bytu své
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dcery, kde strávila většinu času poslední etapy přípravy na zcela nový život. V této
době docházelo k dalším náročným zkouškám, které se nyní týkaly už i jejích
spolupracovníků. Přestože toto období bylo v mnohých aspektech daleko náročnější
než to předchozí, docházelo k vzájemné podpoře mezi členy duchovní rodiny. Každý,
kdo následoval Stvořitele ve svém srdci, vždy věděl, co má v daném okamžiku
podniknout, nikdo nezůstal bez duchovní ani fyzické pomoci, jelikož dokonalý boží
plán počítá se všemi okolnostmi. Největší stupeň úplné izolace Jany nastal až na
začátku roku 2014, kdy opustila „jistotu“ zaměstnání, aby se mohla naplno věnovat
psaní kapitol druhé dávky Nového Zjevení. Po tento čas se téměř s nikým nesměla
stýkat, aby nebyla rušena vnějšími i vnitřními vlivy při přenosu tohoto
multivesmírného Božího slova. Během tohoto období došlo pouze k několika
ojedinělým setkáním s jejími spolupracovníky, z nichž to zcela poslední proběhlo 24. 6.
2017, kdy se Jana v hrubohmotném těle setkala s několika přáteli ve svém
celoživotním bydlišti v Ústí nad Labem. Druhá část souvětí „aby tam o ni bylo
postaráno po tisíc dvě stě šedesát dní“ neoznačuje přesný počet dní její izolace. Užití
této číslovky ve skutečnosti tvoří neprolomitelný kód, který nebyly negativní entity
schopny pochopit, a tak nikdy v průběhu staletí nemohlo dojít ke kontaminaci celé 12.
kapitoly Zjevení svatého Jana. Hluboký význam číslovky „1260“ lze spatřit až po
sečtení jednotlivých číslic, dávajících výsledek devět (9). Devítka symbolizuje alfu a
omegu, počátek a konec, jinými slovy nezpochybnitelnou skutečnost, že ženská
podstata Pána Ježíše Krista je i při vlastní dočasné relativnosti nedělitelně spojená se
svým absolutním, všezahrnujícím a všeprostupujícím vyšším Já, přičemž každý
okamžik jejího života spadá do plánu Stvořitele a nikoho jiného. Při plném zapojení do
kontextu souvětí „aby tam o ni bylo postaráno po tisíc dvě stě šedesát dní“ to potom
značí, že Pán Ježíš Kristus se o vlastní přímou inkarnaci stará tím nejlepším možným
způsobem, ochraňuje ji a nepřipustí, aby ji kdokoliv ohrozil.
7. „A strhla se bitva na nebi: Michael a jeho andělé se utkali s drakem.“
Tato věta popisuje minulé dějství tohoto cyklu času. Značí snahy celého negativního
stavu („drak“) utkat se v duchovní válce se členy pozitivního stavu („Michael a jeho
andělé“) a postupně nad ním převzít nadvládu. Tato situace existovala před inkarnací
Nejvyššího do těla Ježíše, kdy Pseudotvůrci skutečně začínali přebírat nadvládu nad
prvními oblastmi nebes.
8. „Drak i jeho andělé bojovali, ale nezvítězili, a nebylo již pro ně místa v nebi.“
Tato věta opět popisuje minulé dějství tohoto cyklu času. Jak už bylo řečeno, „drak“ zde
symbolizuje negativní stav, „jeho andělé“ znázorňují v doslovném slova smyslu
všechny jeho přisluhovače. „Bojovali“ značí duchovní válku popsanou v předchozím
verši. „Ale nezvítězili“ přináší neoddiskutovatelnou pravdu, že se Pseudotvůrcům
nepodařilo dosáhnout klíčových úspěchů, jak původně měli v plánu. Smysl pasáže „a
nebylo již pro ně místa v nebi“ tkví v tom, že Pseudotvůrci byli navždy odraženi a
nebude pro ně vskutku již žádného místa v pozitivním stavu, protože se jim už
nepodaří obsadit ani maličký kousek Pravého Stvoření, přestože se jej před koncem
současného cyklu času ještě naposledy pokusí napadnout. To samozřejmě neznamená,
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že do něho ztratili cestu. Kdo chce ale v Pravém Stvoření žít, musí jednou provždy
odhodit tuto zlou, nepravou, pokroucenou, přeludnou a iluzivní formu, v níž se
nacházejí všichni členové pekel.
9. „A veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který sváděl celý svět, byl svržen
na zem a s ním i jeho andělé.“
Celá tato pasáž popisuje Druhý příchod Pseudotvůrců a jejich přisluhovačů na planetu
Nula, jak bude podrobněji popsáno v dalších verších. Těsně předtím ale přijde
Událost/Varování, která je zobrazena v následujícím pojednání.
10. „A slyšel jsem mocný hlas v nebi: Nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha
i vláda jeho Mesiáše; neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem
osočoval dnem i nocí.“
„A slyšel jsem mocný hlas v nebi“ značí, že se do pozornosti všech lidských tvorů
žijících na planetě Nula dostane něco velice zvláštního. Verš č. 10 popisuje
Událost/Varování, která je podrobněji rozvedena v 31. kapitole druhé dávky Nového
Zjevení. Tehdy se obloha rozsvítí neoslepujícím jasem, který přitáhne pozornost lidí.
Na 15 minut se zastaví všechny aspekty lidského života. Každý obyvatel planety Nula
starší 7 let uvidí Pána Ježíše Krista svým vnitřním zrakem a na tuto krátkou dobu bude
všem rozšířeno vědomí. Během této intimní chvíle proběhne zhodnocení dosavadního
života a navýšení vibrací těl. Pro ty, kteří se nacházejí na cestě duchovního růstu a
nejsou příliš hluboko v negativním stavu, to bude potvrzení existence Pána Ježíše
Krista. Díky tomu se jim dostane povzbuzení do další životní etapy, budou ještě s
větším odhodláním pokračovat ve svém poslání a ukazovat ostatním cestu
progresivního vývoje. Naopak agenti negativního stavu a drtivá většina pravých
lidských tvorů chycených do pasti si neuvědomí hodnotu tohoto božího milosrdenství.
Budou hledat pravdu mimo svá nitra u vědeckých autorit, komentátorů, politiků atd.
Dozvědí se od nich všechno možné, jenom ne pravdu. „Nyní přišlo spasení“ pojednává
o tom nejdůležitějším poselství celé Události. Jeho přijetím bude každý vnímavý
jedinec s otevřeným srdcem schopen pochopit, že přichází čas spasení od negativního
stavu a převibrování do stavu pozitivního. „Moc a království našeho Boha i vláda jeho
Mesiáše“ označuje stav a kondici, prostřednictvím níž Pán Ježíš Kristus v Nové
přirozenosti absolutně vládne nejen nad Pravým Stvořením, ale i nad veškerou zónou
vymístění. „Neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem osočoval
dnem i nocí“ v doslovném smyslu ukazuje opět na Pseudotvůrce, kteří sice ztratili moc
v nebi, nikoliv však v peklech a na planetě Nula, kam po Události a vytržení části
lidstva fyzicky přijdou, převezmou nad ní kontrolu a zpečetí její osud.
11. „Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví. Nemilovali
svůj život tak, aby se zalekli smrti.“
„Oni“ jsou všichni, kteří si svými činy, volbami, postoji a preferencemi na základě
svobodné volby zvolili život pozitivního stavu. Toto slovo označuje každého, kdo
převibruje do 5. dimenze pozitivního stavu před příchodem Pseudotvůrců. Výrok „nad
ním zvítězili“ znamená přemožení negativního stavu a odchod části lidstva do Pravého
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Stvoření, kde nad nimi negativní stav ztratí veškerou moc. „Krev Beránkova“ značí v
doslovném významu atributy bezpodmínečné lásky Pána Ježíše Krista, „slovo svého
svědectví“ pak znamená všechno dobro a pravdu. „Nemilovali svůj život tak, aby se
zalekli smrti“ se vztahuje ke skutečnosti, že kdo nelpí na tomto pozemském
pseudoživotě, ztratí při převibrování dosavadní hrubohmotné tělo, ale místo něj získá
jemnohmotný duplikát od Pána Ježíše Krista a věčný život po Jeho/Jejím boku. Kdo se
naproti tomu odmítá vzdát takového nepřirozeného života a bude chtít z jakéhokoliv
důvodu nadále setrvávat v negativním stavu i po rozdělení lidstva, ten nemůže být
zákonitě přijat do nové nebeské společnosti. Každý ale ještě bude mít v rámci
posledního globálního soudu šanci změnit svou přirozenosti do původní čisté podoby,
nepřistoupí-li ke konverzi do pozitivního stavu dříve, než bude tento cyklus času zcela
završen.
12. „Proto jásejte, nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte! Běda však zemi i moři, neboť
sestoupil k vám ďábel, plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá.“
„Proto jásejte, nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte!“ v doslovném významu těchto
slov ukazuje radost a nadšení všech sentientních entit nacházejících se v pozitivním
stavu, jejichž pocity jsou opodstatněny příchodem části lidstva do vyšších dimenzí
Pravého Stvoření, k čemuž dojde v blízké budoucnosti. Bytosti v pozitivním stavu tak
do nové nebeské společnosti budou moci přijmout dávno ztracené bratry a sestry,
kteří svými volbami vypadli ze svého původního domova do antivesmíru. Fráze „Běda
však zemi i moři“ ukazuje na poslední fázi trvání jsoucna a bytí negativního stavu po
odchodu pozitivních lidí z planety Nula, označené zde slovem „země“. Jak už bylo
mnohokrát řečeno v obou dávkách Nového Zjevení, planeta Nula se po rozdělení
lidstva propadne hlouběji do pekel, bude docíleno krátkého vítězství negativního stavu
a úplného vymýcení pravé duchovnosti. „Moře“ je celá zóna vymístění. „Běda“ je
činitelem, jenž obyvatele antivesmíru varuje před hrůzami a utrpením, která je čekají,
pokud v něm budou i nadále zůstávat. „Neboť sestoupil k vám ďábel, plný zlosti“
vykresluje Pseudotvůrce, kteří nabyli ohromného stupně těch nejhorších zel a
nepravd, a nyní jsou připraveni uchopit se plné vlády nad celým antivesmírem. Zbytek
souvětí „protože ví, jak málo času mu zbývá“ poukazuje na jejich plné uvědomění o
bezvýchodné situaci a slepé uličce, do níž se Pseudotvůrci s celým svým panstvím
dostali. Vládci pekel jsou si dobře vědomi všeho, co se kolem nich odehrává. Vědí, že
jejich experiment nemůže mít věčného trvání, protože není odvozen z absolutního, ale
pouze z relativního zdroje.
13. „Když drak viděl, že je svržen na zem, začal pronásledovat ženu, která porodila
syna.“
Třináctý verš je popisem doby minulé, současné i budoucí, jak tomu je i u několika
předchozích veršů této 12. kapitoly Zjevení svatého Jana. Vezměte v úvahu, že nejen
tato část Nového zákona Bible má multidimenzionální dosah, proto není vázána pouze
na jedno konkrétní místo a čas, tudíž většina z jejích pasáží nejde chronologicky za
sebou, díváte-li se na ně z hlediska plynutí lineárního času. Mnohdy je v nich obsaženo

-42-

více významů zároveň a mohou se týkat událostí již proběhlých, právě se
odehrávajících, ale i těch ještě neuskutečněných, jak je tomu i zde.
Třináctý verš z pohledu minulosti znázorňuje přípravu Pseudotvůrců ujmout se
opětovné vlády nad lidstvem. Téměř všechny významné milníky historie od 1. století
pozemského letopočtu, až do doby před vypuknutím 1. světové války, sloužily k
vytvoření vhodného podhoubí pro návrat Satana. Obě světové války a následné
kolektivní vyzařování negativních energií ze strany lidských tvorů zejména v průběhu
20. a prvních dekádách 21. století pak těmto falešným bohům dodaly velké posilnění,
sloužící ke stabilizování situace nejen uvnitř jejich vlastních řad, ale i na planetě Nula.
„Když drak viděl, že je svržen na zem“ ukazuje nejryzejší podobu negativního stavu Pseudotvůrce, kteří byli uvězněni a izolováni od svého panství na neznámém místě.
„Začal pronásledovat ženu, která porodila syna“ značí, že Pseudotvůrci pronásledovali
od samého počátku všechny, kdo se řídili pravými ideami a původním učením Ježíše
Krista. Na to negativní entity zareagovaly založením mnoha protichůdných
náboženství a církví. Tisíce slov Nového zákona Bible svaté pak bylo vypuštěno, nikdy
ale nemohl být jeho pravý duchovní význam překroucen a zkomolen, protože je psaný
duchovním jazykem.
Z pohledu současnosti se tento stejný verš vztahuje k době od konce roku 1987, kdy
došlo k přeměně Nejvyššího na Pána Ježíše Krista, ale - což je zde nejpodstatnější došlo zároveň s tím i k propuštění Pseudotvůrců izolovaných do té chvíle od všech
ostatních, aby po jejich odchodu z izolace mohl být negativní stav naplno projeven a
následně eliminován. „Když drak viděl, že je svržen na zem“ znamená, že Pseudotvůrci
získali novou svobodu, přestože se okamžitě nemohli objevit na planetě Nula. Proto
vypracovali komplexní plán svého návratu do všech možných detailů. Jako dopravní
prostředek, jímž by se mohli dostat na Nulu, byla vybrána planeta Nibiru, jež se až do
poslední možné chvíle bude skrývat za Sluncem, aby tak obyčejní lidští tvorové nic
nepoznali. Souvětí „začal pronásledovat ženu, která porodila syna“ ukazuje z hlediska
současnosti na snahy agentů negativního stavu přiblížit se jakýmkoliv způsobem k
druhé přímé inkarnaci Pána Ježíše Krista v těle ženy, ovlivnit ji, kontaminovat,
znemožnit, očernit a pošpinit, aby k ní bylo přivedeno co nejméně vyspělých duší a
zbytek aby ji odsoudil, prohlásil za lhářku, šarlatánku a psychicky labilní osobu. V
takovém troufalém počínání však Pseudotvůrci naprosto selhali a jejich antitým, který
se zformoval během přípravné fáze Mise Boží rodiny, na svou stranu strhl pouze
jedince se zapouzdřeným srdcem, kteří nedisponují znalostmi principů knih Nového
zjevení, nejsou si vědomi celkové situace a mají velké ego, prosycené ovládacími
programy z pekel. Přestože si negativní entity byly a jsou vědomy absolutní ochrany
boží inkarnace, kterou Pán Ježíš Kristus střeží jako oko v hlavě, zkoušely Bohyni a její
spolupracovníky všemožnými prostředky zdolat. Bylo jim však dovoleno pouze to, co
slouží k poučení ostatních, takže - k jejich nelibosti - nemohly ve svých krocích
podniknout téměř nic. Po spuštění Mise z Nové Země už nebudou mít tito přisluhovači
přímý přístup k žádnému z božích představitelů.
Třináctý verš z pohledu budoucnosti znázorňuje dobu, kdy dojde k plnosti negativního
stavu. K této fázi se pojí první část věty „Když drak viděl, že je svržen na zem,“ což
-43-

popisuje akt samotného sestoupení negativního stavu na planetu Nula, jenž na ni bude
přiveden Pseudotvůrci. Falešní bohové a stvořitelé lidské rasy ve 3. dimenzi následně
převezmou vládu nad všemi oblastmi života. „Začal pronásledovat ženu, která porodila
syna“ označuje snahy falešných bohů vymýtit veškerou doposud zůstávající pravou
duchovnost v lidech, kteří nepřevibrovali do vyšší dimenze. Tyto snahy, kromě mnoha
jiného, budou obnášet masivní cenzuru Božího slova, vymazání, překroucení či
nahrazení jeho idejí něčím ryze falešným nebo scestným, aby tak nikde nezůstaly
žádné stopy a odkazy po světelných spolupracovnících, jež by byť jen vzdáleně
připomínaly něco, co má původ v pozitivním stavu nebo do něj dokonce vede. „Žena,
která porodila syna“ má ale bez zapojení do předchozího kontextu ještě další,
přesahující význam. Tato část věty zde neoznačuje pouze Bohyni samotnou, jak tomu
bylo v doslovném výkladu z hlediska současnosti, ale označuje též všechny ženy v
pozitivním stavu, jejichž esence budou zahaleny zcela jedinečnými a doposud
nepoznanými atributy Nejnovější přirozenosti Pána Ježíše Krista Boží Rodiny („syn“),
které budou díky tomuto nadělení zároveň ze svých podstat vyzařovat do okolí.
Dočasná existence ženské podstaty Stvořitele na území negativního stavu zajistila, že
femininní princip, který byl Pseudotvůrci poznamenán ještě více než mužský princip,
bude zcela očištěn. Tak dojde u lidských žen v pozitivním stavu k plnému obnovení
jejich božského dobra, bezmezné láskyplnosti, sametové hřejivosti, bezpodmínečné
laskavosti, jemnému soucitu a něžné nevinnosti. Ženy se stanou rovnocennými s muži,
nebude docházet k žádnému nesouladu, povyšování, ponižování a vůbec všemu, co do
Pravého Stvoření nepatří. Obě pohlaví se budou vzájemně doplňovat a vyjadřovat boží
lásku těmi nejkrásnějšími a nejžádanějšími způsoby.
14. „Ale té ženě byla dána dvě mocná orlí křídla, aby mohla uletět na poušť do svého
útočiště, kde ukryta před hadem byla zachována při životě rok a dva roky a polovinu
roku.“
Tento výrok se týká převibrování Jany do pozitivního stavu na Novou Zemi v 5.
dimenzi. „Ale té ženě byla dána dvě mocná orlí křídla“ značí fakt, že všechen vyměřený
čas určený pro pobyt na planetě Nula ve 3. dimenzi právě vypršel a nyní je třeba
přesunout se na vyšší úroveň. Až nadejde tento čas, Jana s částí svého týmu opustí tuto
realitu, aby ve svém poslání mohla pokračovat dál na jiném místě. „Dvě mocná orlí
křídla“ jsou symbolem pro vzestup a pokračující progresivní vývoj ve vyšších
dimenzích. Část věty „aby mohla uletět na poušť do svého útočiště“ v doslovném
smyslu znamená, že cesta do pozitivního stavu je naprosto volná a nebe se otevírá pro
všechny lidi dobré vůle. V Duchovním centru Boží rodiny se od nynějška bude nacházet
její domovská základna („útočiště“). „Poušť“ zde zobrazuje Pravé Stvoření, které je
členy pekel vnímáno jako skutečná poušť, jelikož mnozí z těchto tvorů si stále nechtějí
připustit skutečnou pravdu a žijí ve falešné realitě. Protože ještě nedošlo k vyschnutí
relativního zdroje zel a nepravd, budou mnozí pekelní tvorové v mrtvém životě ještě
nějaký čas pokračovat. „Kde ukryta před hadem“ ozřejmuje fakt, že Pseudotvůrci
navždy ztratí jakoukoliv přístupnost k Janě i jejím nejbližším spolupracovníkům,
protože od této chvíle se už nebudou nacházet na území negativního stavu. Budou žít v
novém cyklu času a do toho starého cyklu času (tzn. na planetu Nula a do zóny
vymístění) se budou v nových tělech pouze navracet, aby zde navázali na svá
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dosavadní poslání. „Byla zachována při životě rok a dva roky a polovinu roku“ nemá
žádnou souvislost s plynutím lineárního času. Jde o jakousi ochrannou pojistku před
zneužitím zlými silami, aby význam této pasáže nemohl být pošlapán a zprzněn.
15. „A had za ní vychrlil ze chřtánu proud vody jako řeku, aby ji smetl.“
„Had“, jak je zřejmé, symbolizuje Pseudotvůrce, kteří budou pokračovat v produkování
nových druhů zel a nepravd, dokud se tento relativní zdroj zcela nevyčerpá a
nevyschne. „Za ní vychrlil ze chřtánu proud vody jako řeku, aby ji smetl“ tvoří popis
příprav na poslední duchovní válku, kterou Pseudotvůrci plánují podniknout poté, co
se ujmou vlády nad planetou Nula a jejím obyvatelstvem. Budou chtít znovu napadnout
Pravé Stvoření, avšak bude jim v tom zabráněno. Tato věta ale rovněž ukazuje na
zaryté odpůrce Mise Boží rodiny, kteří budou proti představitelům Pána Ježíše Krista
různými prostředky rozhořčeně vystupovat i po převibrování Bohyně. Negativní stav
zmobilizuje všechny dostupné síly, které budou mít za cíl zdiskreditovat působení této
Mise z Nové Země. Poskytnuté důkazy a očitá svědectví o životě v jiných realitách
Multivesmíru budou někteří z věrných agentů Pseudotvůrců využívat a zneužívat k
prosazení vlastních zájmů, čímž budou odvádět těžce ovládané jedince se
zapouzdřeným srdcem od pravého Boha. Tito agenti však nebudou mít žádný vliv na
ty, kteří chtějí znát skutečnou pravdu, jsou na sobě ochotní duchovně pracovat, dokáží
vstřebat převratné informace a upřímně milují Pána Ježíše Krista. Nic nenaruší
dokonalý plán boží spásy a záchrany, jenž počítá s vysvobozením každé bytosti
chycené do pasti. Přestože drtivá většina pozemšťanů zůstane po rozdělení lidstva v
této realitě, která se propadne do pekel, i u nich jednou dojde ke konverzi do
pozitivního stavu, až zla a nepravdy ztratí své opodstatnění.
16. „Ale země přispěla ženě na pomoc, otevřela ústa a pohltila tu řeku, kterou drak
vychrlil.“
„Země“ je na tomto místě symbolem nikoliv pro planetu Nula, jak tomu bylo v
předchozích doslovných smyslech těchto veršů, ale pro planetu Nová Země v 5.
dimenzi, jelikož význam tohoto slova se zde přetransformoval na vyšší úroveň. „Žena“,
to jest Jana, je spojena se vším pozitivním stavem. A protože je pozitivní stav vyplněn
sentientními entitami, „žena“ zde tak v doslovném významu označuje i všechny anděly
a vytržené lidi, kteří budou na Nové Zemi srdečně přivítáni, aby se tato planeta stala
jejich novým domovem. V tomto verši č. 16 má proto slovo „žena“ zcela odlišný
význam, než jaký je uveden ve verši č. 13, kde označuje jednak bytosti ženského
pohlaví, ale i část zanechaného lidstva. Výrok „země přispěla ženě na pomoc“ tedy po
pochopení předchozího výkladu značí skutečnost, že Nová Země je již připravena
přijmout část vyspělého lidstva („ženu“), patřícího do pozitivního stavu a spojeného
tím pádem i se samotnou Janou. Část lidstva bude zachráněna a spasena od všech zel a
nepravd negativního stavu a při přerodu do nového světa v Pravém Stvoření mu bude
poskytnuta veškerá pomoc na všech úrovních, aby bylo dosaženo jeho
plnohodnotného začlenění do této nebeské společnosti. Další část souvětí „otevřela
ústa a pohltila tu řeku, kterou drak vychrlil“ ukazuje, že naskytnou-li se jakékoliv
výpady Pseudotvůrců směrem na pozitivní stav s cílem kontaminovat jej zly a
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nepravdami, budou tyto útoky bez úspěchu, protože mezi zónou vymístění (pekly) a
zónou umístění (Pravým Stvořením) se nachází ochranná membrána („ústa“), přes
kterou nebude schopen proniknout nikdo ze členů negativního stavu.
17. „Drak v hněvu vůči té ženě rozpoutal válku proti ostatnímu jejímu potomstvu, proti
těm, kdo zachovávají přikázání Boží a drží se svědectví Ježíšova.“
Tento verš popisuje období krátkého vítězství negativního stavu („drak“) na planetě
Nula, která však už nadále nebude mít nulovou pozici, protože se propadne hlouběji do
pekel. „V hněvu vůči té ženě rozpoutal válku“ značí produkci ohromného množství
negativní energie („hněv“) vycházející z těch nejhlubších úrovní zóny vymístění, jež
bude na duchovním, duševním i fyzickém stupni přenesena se všemi následky a
důsledky na planetu Nula. „Její potomstvo, ti, kdo zachovávají přikázání Boží a drží se
svědectví Ježíšova“ jsou všichni, kteří se z jakéhokoliv důvodu nezúčastní převibrování
a zůstanou ve 3. dimenzi, přestože jejich vibrační stupeň neodpovídá tomu, aby se
museli nutně podílet na krátkém vítězství negativního stavu. Obvykle půjde buď o
skryté agenty pozitivního stavu, kteří zde na základě předešlé dohody zůstanou a
vykonají pro Pána Ježíše Krista nějaké specifické úkoly, nebo mnohdy půjde o lidské
tvory, kteří sice prohlédli lest Pseudotvůrců a nenechali se jimi oklamat, ale už bude
příliš pozdě na to, aby mohli převibrovat. Tato věta vlastně odráží vůbec všechny, kdo
nepřijmou „znamení šelmy“, což je biblické označení pro čip pod kůží, jímž budou
Pseudotvůrci své otroky pohodlně ovládat jako loutky. K tomu se vztahuje výrok z 13.
kapitoly Zjevení svatého Jana: „A nutí všechny, malé i velké, 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.“ Kdo
tento čip nepřijme, bude čelit různým represím, útlakům či hrozbě trestu smrti.
18. „A drak se postavil na břeh moře.“
Přestože si negativní stav („drak“) je vědom své neschopnosti zničit pozitivní stav,
poté, co převezme všechny aspekty lidského života, zmobilizuje veškeré své síly k
tomu, aby se ještě jednou a naposledy pokusil napadnout Pravé Stvoření. „A drak se
postavil na břeh moře“ znamená shromáždění armády nadlidí na okraj zóny vymístění
(„břeh moře“), sloužícího jako odrazový můstek pro napadení vyšších dimenzí
Multivesmíru. Během tohoto mohutného útoku budou Pseudotvůrci a všichni ostatní
vyvedeni ze všech dimenzí vně časoprostorovou strukturu Stvoření do neutrálního
stavu, jenž se nazývá limbo. Zde se před nimi objeví Pán Ježíš Kristus a provede nad
nimi konečný soud. Mysl všech sentientních entit v pozitivním i negativním stavu bude
zcela otevřena a v podmínkách neutrálnosti se bude moci každý rozhodnout ohledně
trvalého odmítnutí negativního stavu. Rozhodnutí o jeho permanentním odmítnutí
ukončí poslední soud a nový časový cyklus vejde s plností pozitivního stavu do všech
aspektů jsoucna a bytí.
Tímto byly zjeveny všechny náležité doslovné významy osmnácti veršů 12. kapitoly
Zjevení svatého Jana, která je poslední knihou Nového zákona. Skrytý význam
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následující 13. kapitoly, která v návaznosti pokračuje ve výkladu o návratu
Pseudotvůrců, byla popsána v první dávce Nového zjevení Pána Ježíše Krista, v Kapitole
Sedmé: Pojetí Antikrista.
Do pozornosti lidských tvorů i mnohých jiných bytostí ve Stvoření se ideje knih
Nového zjevení budou dostávat postupně. Naše Mise Boží rodiny však razantním
způsobem urychlí toto šíření nejnovějšího Božího slova a díky tomu bude výrazně
zkrácena existence negativního stavu. Po jeho eliminaci bude život daleko příjemnější
a krásnější. Budeme tvořit zcela nové formy existence v rozmanitých vesmírech a jeho
galaxiích, slunečních soustavách a planetách. Jak bylo již mnohokrát avizováno, naším
domovem se stane Nová Země, která bude tvořit základnu, odkud budeme cestovat do
všech částí univerza. Během přípravného období jsme vykonali obrovské množství
práce mající nesmírný dopad na celé Stvoření. Naše spolupráce a oběť vytvořila ty
nejvhodnější podmínky pro zahájení převratné etapy, která zde ještě nikdy nebyla.
Nyní je načase, aby se vytoužená změna stala hmatatelnou skutečností. Propojíme
nebe se zemí a tím otevřeme bránu do pozitivního stavu pro všechny, kdo mají lásku v
srdci. Tato 8. kapitola Doplnění Nového zjevení Pána Ježíše Krista Boží Rodiny se stává
místem, které završuje naše dosavadní úsilí a stává se podkladem k nastolení
přesahující fáze v procesu duchovního pokroku Multivesmíru. Veškeré aspekty
spojené s působením naší Mise byly uvedeny do náležitého pořádku, čímž se struktura
celého jsoucna a bytí dostala k význačnému bodu zlomu. Vše staré odchází a uvolňuje
místo novému začátku, kdy se všichni nositelé boží lásky budou moci vyvíjet ve
věčném míru, štěstí, harmonii a spokojenosti. Těšíme se společně s vámi na vzájemné
setkávání a radostné chvíle při plnění dalších úkolů v Misi Boží rodiny.
Váš Pán Ježíš Kristus Boží Rodina | 1. 12. 2018
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