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230212 JAK VNÍMAT NITERNOU PODSTATU DRUHÉHO JEDINCE 
A PŘISTUPOVAT K NĚMU Z BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY 

 

 

 SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R. 

  

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, 

v roli čtenářů a praktikantů Nového Zjevení se postupem na své duchovní cestě učíte 
neposuzovat druhé jedince z pozice lidského ega, ale nahlížet na ně prostřednictvím 
svých vlastních niterností. Jen použitím svého srdce jste schopni vnímat skutečnou 
podstatu vašich bližních, jejich pravé bytostné „Já jsem“, které definuje duchovní a 
duševní identitu osobnosti těch, s nimiž přicházíte do různých druhů interakcí. Je 
velmi důležité během komunikace s vašimi bližními, nebo i při prostém nahlížení na 
jejich personu používat niternou optiku, abyste se vyvarovali vytvoření zkresleného 
obrázku o těch druhých, vyplněného pokrouceným míněním, domýšlivostí a 
předsudky, které tak rád do lidských myslí vkládá negativní stav. Pokud někdo 
přistupuje ke svému bližnímu z pozice vnější mysli, aniž by si toho byl vědom, či tento 
přístup dokonce aplikuje vědomě, odporuje tím zásadám Božího Slova a dostává se do 
rozporu s přístupem, jaký aplikuji ve vztahu k sebeuvědomělým entitám Já z pozice 
absolutna a který používají na relativní bázi i členové pozitivního stavu, kteří se Mnou 
žijí v souladu. Ti z vás, kteří aplikujete ideje Nového Zjevení do praxe v co největší šíři, 
přenášíte tento soulad na území planety Nula a zakotvujete ho ve středu negativního 
stavu. Tak pokračuje příliv Lásky do zóny vymístění, jejíž podstata je stále razantněji 
osvětlována nositeli Mojí Božské Přirozenosti, čímž vyplouvá na povrch šerednost 
temného způsobu života v opozici pravým duchovním zákonům. 

Pro vás, Mé reprezentanty, je důležité aplikovat niterný přístup, abyste nepodporovali 
tvorbu záporně nabitých energií v mezilidských vztazích, které by vás v nějaké situaci 
mohly dostihnout a stát se brzdícím faktorem na cestě vašeho duchovního progresu. 
Čistí můžete v tomto ohledu zůstat jen tehdy, když se neuchylujete v přítomnosti či 
nepřítomnosti jiného nositele Lásky k pomluvám na jeho adresu nebo na adresu 
kohokoliv jiného, vyhýbáte se ostrým slovům a nevraživým pohledům, neuchylujete se 
k různě koncipovaným výčitkám, narážkám a urážkám, skrytým negativním 
myšlenkám prostupujícím do hloubi vaší podstaty, nepřistupujete k druhým povrchně 
a odměřeně a záměrně se jim nevyhýbáte na bázi negativně motivovaných faktorů. 
Tyto a další aspekty jsou v rámci lidské přirozenosti přítomné doslova u každého, tudíž 
všichni, kdo jsou součástí života na planetě Nula, ať už jde o Mé představitele či nikoliv, 
musejí takového nepříjemnosti ve vztahu k druhým i ve vztahu k sobě snášet. Je však 
důležité jim nepodléhat na úrovni nitra, neboť jen to, co je učiněno součástí vašeho 
srdce, je jako jediné platné a může se vám počítat. Nebuďte tedy rozmrzelí, že občas 
reagujete tak, jak byste sami nechtěli, protože pokud se s těmito reakcemi neztotožníte 
jako se svými vlastními, čistota vaší nehmotné podstaty zůstane zachována. Přesto je 
podstatné na negacích, které se vás někdy zmocňují, pracovat a snažit se je ovlivňovat 
vyzařováním vašeho pozitivního „Já jsem“, čímž se mohou tyto přidružené nánosy vaší 
lidské masky, obnášející rovněž přejaté nánosy bytostí ze zóny vymístění, účinně 
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rozpouštět a být předávány do Mých rukou. Někdy se toto rozpouštění děje pouze do 
určité, leckdy nepostřehnutelné míry, a to v případě, že daná zátěž musí za nějakým 
důležitým účelem ve vašem životě prozatím figurovat, nicméně ani tyto déletrvající 
potíže nejsou věčné a odejdou z vás v okamžik, kdy naplní svůj prospěšný smysl. V 
každém případě je za účelem vašeho přibližování se ke Mně nutné neusínat na 
vavřínech a snažit se pokud možno za všech okolností působit v rámci vašich 
niterností jako Můj právoplatný reprezentant, jehož stav ducha a proces duše může 
díky vašemu pozitivnímu nastavení v srdci prostupovat i do vnější složky vaší 
osobnosti. Zdaleka ne vždy je toto prostoupení na fyzickou úroveň možné, ale tím, jak 
se Mi přibližujete, může stále více aspektů toho krásného, co nosíte v srdci, pronikat až 
do zevního stupně vašeho hmotného projevu. Fyzické tělo, jaké máte, sice není vaše v 
pravém slova smyslu, protože je z 95 % tvořeno negativními prvky, nicméně je něčím, 
co se k vám v nepřehlédnutelném ohledu pojí, poněvadž slouží k tomu, aby váš 
nesmrtelný duch ve spolupráci s vaší věčnou duší mohl/a úspěšně vykonat své poslání 
v tomto světě. 

U toho, kdo soudí druhé a poukazuje s despektem na jeho vlastní nedostatky, figuruje 
vliv vnější mysli, tedy lidského ega, které není propojeno se srdcem, čímž se jedinec 
odklání od pravé duchovní cesty. Už v těle Ježíše jsem nabádal: „Nesuďte druhé, abyste 
nebyli souzeni.“ Tento výrok platí v současnosti více než kdy dřív. Jako pro vědomé 
nositele Mojí Božské Přirozenosti v relativní podobě je pro vás podstatné neposuzovat 
a nesoudit druhé, ale přijímat je takové, jací jsou, nehledě na charakter jejich role, 
stupeň jejich duchovní zátěže, zastávanou pozici v lidském životě, ale též bez ohledu na 
jejich zevní, zprostředkující a niterný projev, jejich preference, postoje, návyky a vše 
ostatní, co vám přijde na mysl. Každý je totiž jedinečnou individualitou, kterou je 
nanejvýš vhodné respektovat a přijímat takovou, jaká je, ať už je jakákoliv, aniž byste 
ovšem měli ztratit schopnost rozlišovat mezi pozitivním a negativním nastavením a 
chováním takové osoby. Brát na zřetel tuto skutečnost je velmi namístě, jelikož v 
případě záporně motivovaných úmyslů, projevujících se u některých osob někdy 
skrytě, jindy zase zásadně viditelně, je duchovně nebezpečné s takovými úmysly z vaší 
strany sympatizovat a souhlasit s nimi. Pro vás, čtenáře a praktikanty Božího Slova je 
naštěstí možnost vyciťování pozitivních či negativních motivů druhých jedinců snadno 
dostupná a povětšinou máte tuto schopnost dobře vyvinutou, proto bezpečně poznáte, 
zda jsou takové faktory v souladu s povahou pozitivního stavu. Milovat 
bezpodmínečně své bližní a všechny bytosti v Multivesmíru včetně těch v zóně 
vymístění tedy neznamená milovat jejich negativní činy. Toto je princip duchovní 
Lásky spojené s Moudrostí. V této kombinaci může jedinec milovat to krásné, čisté, ryzí 
a opravdové, co tvoří pozitivní pravé „Já jsem“ každé sebeuvědomělé entity, a odmítat 
to šeredné, nečisté, nepoctivé a falešné, co je k tomu pozitivnímu přidruženo v případě 
členů pekel a co nad tímto láskyplným v rámci jejich dočasné role převažuje. Láska s 
Moudrostí ovšem i přes to, že nemiluje nic negativního, na toto negativní nepohlíží s 
odsouzením a opovržením, nýbrž aplikuje princip soucitu, empatie a pochopení. Takto 
na negativní stav pohlížejí členové stavu pozitivního a stejný přístup by měl být blízký 
i vám, Mým představitelům a spolupracovníkům na planetě Nula, kteří se snažíte ve 
svém bezpodmínečném milování v Moudrosti stále zlepšovat a přibližovat se ideálům 
pozitivního stavu, který v různé míře zastupujete a do něhož se postupně navracíte. V 
takovém přístupu se ukrývá podstata Božího Milosrdenství a Odpuštění, které 
pronikají společně s ostatními Božími atributy na vlnách Lásky do všech potřebných 
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sfér antivesmíru, odkud vyzvedávají do Mé náruče všechny, kteří završují nebo již 
dokončili své role v peklech. 

Je-li přístup jednoho Božího představitele k jiné osobě niterný, neznamená to, že 
pokud se tato osoba potýká se zátěží, se kterou je ztotožněna ve svém srdci, nebude to 
mít na daného představitele jistý energetický vliv, jenž může být pro Mého 
reprezentanta v rámci jeho fyzického bytí uvědomovaný i neuvědomovaný. Tento vliv 
se může u energeticky senzibilnějších duší vyznačovat dokonce až jistým odporem, 
antipatiemi a touhou s dotyčnou duchovně zatíženou osobou raději nepřicházet do 
interakcí či toto vzájemné působení minimalizovat. Na jiného představitele to takto 
citelně působit naopak nemusí vzhledem k jinému druhu vyciťování, kterým je ve 
svých darech a talentech obdařen, nebo v důsledku jeho zvýšené ochrany před 
negativními vlivy, či kombinací obojího. K energetické výměně dvou či více osob však 
dochází „za scénou“ v každém případě a záleží na individuálním nastavení a poslání 
daného Božího reprezentanta, jakým způsobem, do jaké míry a zda vůbec se bude 
tento fakt manifestovat „na scéně“ v podobě jeho uvědomovaných pocitů a z nich 
vycházejících reakcí. Pokud bude mít někdo z vás jakýkoliv problém s tím druhým v 
důsledku jeho odlišného vyzařování, jinačího založení, různících se postojů a názorů, a 
především pak vlivem zmiňované duchovní zátěže, se kterou jedinec může, ale i 
nemusí být ztotožněn ve svém nitru, ve vašem zájmu čtenáře a praktikanta Nového 
Zjevení by mělo být respektování této jinakosti, aniž by z vaší strany mělo dojít ke 
schvalování zvnitřněných i nezvnitřněných negativních aspektů, které takovou osobu 
prostupují a obestupují. A nyní důležitá věc: Respektování jinakosti celistvé 
individuality dotyčného, včetně respektování jeho duchovní zátěže, ať už se s ní 
identifikuje, či nikoliv, je něco jiného než schvalování této zátěže, tedy jeho negativních 
myšlenek, postojů, jednání a chování, s nimiž se taková bytost potýká. K respektování 
celistvé individuality dotyčného i jeho samotné duchovní zátěže, ovšem bez jejího 
schvalování a sympatizování s ní, by mělo z vaší strany docházet nejlépe při každé 
interakci s takovou osobou nebo při každém nahlížení na ni, ale též při každém 
vzpomenutí její sebeuvědomělé individuality. Jen tak může vaše bezpodmínečná Láska 
k dotyčnému i k celku proudit naplno a být pevně provázána s Moudrostí, Soucitem, 
Odpuštěním a Milosrdenstvím. Tím, že každého člověka i každého člena antivesmíru 
respektujete takového, jaký je, ať už je s negativní složkou, tedy s duchovními nánosy 
své osobnosti ztotožněn v srdci, či nikoliv, dáváte dotyčnému najevo, že chápete jeho 
roli, pozici a nastavení a že k jeho individualitě a existenci přistupujete s výše 
jmenovanými absolutními atributy v relativní podobě, které se ve vás kumulují a 
rozlévají do celé zóny vymístění. Tím ukazujete nejen jim, ale i celému negativnímu 
stavu ve všeobecnosti, že pozitivní stav, jehož zástupci jste, se na nikoho nedívá s 
opovržením, odporem, despektem, přezíravostí, nepochopením, úšklebkem, 
povýšeností a pocitem toho, že členové pozitivního stavu by snad měli být něco víc než 
obyvatelé pekel. Ukazujete tím skutečnou podstatu a plnou sílu bezpodmínečné Lásky, 
která v nitru každého, i toho nejzatíženějšího jedince, vnímá přes veškeré jeho 
duchovní nánosy překrásnou, skvostnou a úžasnou bytost, Boží dítě plné světla a 
Lásky. Tyto univerzální a všeoživující elementy jsou u negativních entit pouze 
potlačené, rozhodně to tedy neznamená, že by v obyvatelích antivesmíru nebyly 
přítomny. Jejich čas rozpuku a prozáření skrze temnotu, která bytostem pekel svírá 
jejich zapouzdřená srdce, se u každého dostaví v závislosti na zvoleném životním 
plánu. Jisté je, že ve správný okamžik a za příhodných okolností se každý spojí se svým 
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pravým „Já jsem“, s nejhlubšími oblastmi svého nitra, kde je ukryt veškerý pozitivní 
potenciál všech Božích synů a dcer, aby Mí milovaní započali cestu duchovního 
vzestupu a postupně ze sebe nechali odpadnout onu zátěž, jejímž prostřednictvím 
mohli své role v zóně vymístění odehrát. 

Jak jsem uvedl, je důležité neschvalovat duchovní zátěž kohokoliv a jeho negativní 
nastavení a projevy. Proč je však důležité toto nastavení, projevy a vše ostatní 
respektovat? Kdybych Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina nerespektoval existenci 
negativního stavu jako celku, jakož i jeho samotné aktéry, znamenalo by to, že bych se 
odvrátil od jejich bytostné podstaty, do níž by tím pádem přestala být přiváděna Moje 
Láska, která každého, i toho duchovně nejvíce vzdáleného jedince činí živým. 
Nerespektování negativních rolí bytostí v antivesmíru by zároveň znamenalo, že 
popírám jejich svobodnou volbu být dočasně zlými a žijícími v opozici Pravému 
Stvoření, čímž bych je nutil k pozitivnímu způsobu života, aniž by se odpovědělo na 
otázku, která temnotu aktivovala. Navíc bych tím popřel i samotnou duchovní 
legitimitu negativního stavu, jejíž podstata spočívá v tom, že na základě zobrazování 
života beze Mne na planetě Nula a v zóně vymístění budeme po vyčerpání užitečnosti 
této situace moci v novém cyklu času spustit plnost života v pozitivním stavu. Jen za 
tímto účelem a v zájmu zachování svobodné volby všech bytostí, které nabývají 
multivesmírného poučení o povaze temného způsobu života, lze považovat dočasnou 
existenci negativního stavu v rámci jednoho jediného časového cyklu za duchovně 
oprávněnou, a to se souhlasem všech obyvatel jsoucna a bytí. Záznam manifestace zel a 
nepravd se všemi následky a důsledky bude natrvalo umístěn v multivesmírném 
archivu, tudíž vše, co se v negativním stavu během jeho aktivní fáze projeví, bude mít z 
hlediska poučnosti jeho příběhu věčnou platnost, která bude sloužit i ku prospěchu 
budoucím tazatelům, pocházejícím z řad doposud duchovně nenarozených 
sebeuvědomělých entit. Zóna vymístění se po své eliminaci už nikdy více nestane 
znovu aktivní, jelikož její odstranění ze struktury univerza bude znamenat, že svůj 
potenciál naplnila na sto procent. Poté už nebude žádný další aspekt, který by pro 
dobro veškerenstva ze sebe ještě mohla vydat. Toto pojednání tedy dává odpověď na 
otázku, proč je důležité respektovat členy negativního stavu, pokud to tak ze svobodné 
volby a ze samotného principu cítíte. Tímto respektováním pomáháte stav zel a 
nepravd ukončovat, nikoliv prodlužovat, jak by tomu bylo v případě schvalování 
neduchovního způsobu života. Protože jsem bral na zřetel situaci, jež se vznikem 
negativního stavu nastala, nechtěl jsem nikoho nechat napospas temnotě, a takto tomu 
nechtěla ostatně ani žádná jiná bytost v rámci své dohody ustanovené před započetím 
současného cyklu času. Proto jsem byl od věčnosti připraven začít v příhodný okamžik 
konat v zájmu vyvedení všech aktérů tohoto experimentu z pekel do Boží náruče. 
Vzhledem k tomu, že jsem respektoval nastalou situaci s negativním stavem, poněvadž 
jsem chápal její význam, a zároveň jsem neschvaloval jakákoliv zla a nepravdy, 
přičemž Mojí touhou bylo postupně spasit všechny Mé děti, stejně jako si to přály i ony 
v původní dohodě, prostřednictvím svých dvou přímých inkarnací jsem vstoupil/a do 
pekel a otevřel/a jsem jako muž a posléze jako žena cestu do pravého Domova. To vše 
mimo jiné právě i díky Mému respektování existence negativního stavu, který mi není 
lhostejný, protože kdyby byl, neučinil bych nic pro jeho eliminaci a vysvobození všech, 
kdo v něm žijí. Touto nepozorností a ignorací by nikdo nemohl vyjít z pekel ven a 
temnota by trvala navěky, respektive do té doby, než by pohltila pozitivní stav, čímž by 
jsoucno a bytí zaniklo. Takovýto přístup ovšem zcela odporuje Mojí Lásce, proto se ani 
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na pikosekundu nemůže stát, že by Mi byl nějaký aspekt z antivesmíru lhostejný. Já 
nejlépe vím, k čemu toto dějství se šťastným koncem slouží, proto ho mohu 
respektovat a skrze Božskou prozřetelnost usměrňovat k jeho ukončení. Tím, že ho 
respektuje i vy, pomáháte v naplňování Mého velkolepého plánu na spásu a duchovní 
transformaci a restrukturalizaci všech bytostí. 

Jako členové Boží Mise, spojení s Novým Zjevením, máte ty nejlepší předpoklady pro 
to, abyste na druhé v rámci své relativity nahlíželi obdobně, jako na ně nahlížím Já a 
členové pozitivního stavu, s nimiž jste během vaší služební cesty na planetě Nula 
spřízněni. S vyváženým použitím dostupných idejí, předkládaných v knihách Božího 
Slova, se vám otevírá možnost na druhé nahlížet a přicházet s nimi do interakcí z 
pozice osobního čistého nitra, čímž budete schopni vnímat a cítit i jejich vlastní čisté 
nitro a pravou bytostnou podstatu, která tvoří a definuje to, kým tyto sebeuvědomělé 
entity jsou doopravdy v rámci věčného „Já jsem“. Tak uzříte i v těch, s nimiž neplujete 
na stejné energetické vlně a jste si s nimi z různých důvodů vzdálení, nádhernou Boží 
bytost, kterou čeká, stejně jako vás všechny, věčný život v pozitivním stavu, ve kterém 
se nebudete potýkat už s žádnou duchovní zátěží, bloky, odporem a pocitem různě 
koncipovaných antipatií ke komukoliv. V novém cyklu času pozitivního stavu budete 
mít i nadále k různým bytostem různě blízko, už se však nikdy nestane, že byste pocítili 
nějaký druh negace. Čistota, jakou máte v nitru, bude z vás i z těch ostatních vyzařovat 
navenek již naplno, přičemž s absencí nevědomých procesů a typicky lidské či 
jakékoliv jiné masky, s níž se potýkají obyvatelé planety Nula a celé zóny vymístění, 
budete pravou niternou podstatu u každé bytosti vnímat a cítit automaticky a budete 
tak docilovat snadného souznění, které vás navzájem obohatí. Abyste pomohli 
konečnému vítězství Lásky v celém jsoucnu a bytí, dostává se vám možnost tento 
duchovně-niterný přístup aplikovat již v rámci ztížených podmínek planety Nula. Tím 
dáváte obrovský příklad vhodného a na idejích Nového Zjevení založeného budování 
mezilidských vztahů, vyplněných náležitým přístupem k nositelům Lásky a správným 
nahlížením na jejich jedinečnou individualitu. Z tohoto příkladu se mohou učit členové 
antivesmíru, kteří díky tomu snáze konvertují. V globálním měřítku má takové 
počínání za následek tvoření dalších důležitých předpokladů pro pokračování procesů 
vedoucích ve finále až k samotnému ukončení a odstranění všech zel a nepravd z 
celého jsoucna a bytí. 

Averze vůči někomu je často vyvolaná výše uvedenou skutečností, že dotyčný se 
potýká s duchovní zátěží, se kterou může, ale i nemusí být ztotožněn ve svém nitru. 
Dokonce i tehdy, když se takový jedinec se svou zátěží vědomě či nevědomě 
identifikuje ve svém srdci, činíce ji dočasnou součástí svého nitra, mělo by vaší 
povinností být takovouto oprávněnou averzi v sobě nadále nerozdmýchávat nebo jinak 
neudržovat, ale snažit se i přes toto niterné ztotožnění dané osoby nahlížet na ni jako 
na bytost, jejíž podstatou je Láska. Tím budete schopni vnímat a cítit to krásné, 
ušlechtilé, čisté a zářivé, co takový jedinec ve svém srdci má, přestože se jeho součástí 
přechodně stala i určitá forma zel a nepravd. Udržíte se tím ve stavu nadhledu, 
bezpodmínečného milování, duchovní úcty a pochopení pro to, kým daná bytost je a 
proč taková je. Někdy však negativní stav může do vašeho vyciťování energií druhých 
lidí a bytostí zasáhnout takovým způsobem, že je vám z nich špatně neoprávněně. Buď 
je vám podsunut takový energetický obrázek o druhých, který se vůbec nezakládá na 
pravdě a daná osoba tudíž nemá žádný problém, o němž si vy myslíte, že ho má, nebo 
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je vám podsunuto skutečnosti neodpovídající podezření/přesvědčení, že s energiemi, 
které vám nedělají dobře, se dotyčný ztotožňuje ve svém srdci, přičemž věci se mohou 
mít přesně opačně, tedy tak, že vámi pociťované energie jsou pouze součástí jeho 
úlohy, tudíž se s nimi v nitru sebe samého neidentifikuje a vy tak vnímáte pouze 
duchovní zátěžový obal dotyčné osoby. Tyto dvě možnosti, kdy vás v tomto ohledu 
negativní stav svede přechodně na scestí, se dějí jen tehdy, pokud vy sami máte se 
sebou nějaký problém, čímž se na tom, co cítíte na druhých, zrcadlí to, co z vás 
samotných vychází, nebo neuplatňujete některý z aspektů správného duchovního 
přístupu ke svým bližním a ke všem bytostem ve všeobecnosti. Pokud ovšem ve svém 
přístupu aplikujete čisté záměry, zůstáváte ukotveni ve středu svého srdce, 
propojujete svou bezpodmínečnou Lásku s Moudrostí a nahlížíte na druhé jedince 
prostřednictvím Pravdy Nového Zjevení, nemůže se stát, že byste se ve svém 
vyciťování nějak fatálně zmýlili. Ovšem i tehdy, když máte vyciťování správné a 
potvrdí se vám, že s duchovními nánosy je daná osoba opravdu ztotožněna a její 
energie vám dokonce dělají zle, nezůstávejte ve vztahu k takové osobě v rozpoložení, 
kdy její negace oplácíte vlastními negacemi, ale snažte se v zájmu svém i celku zaměřit 
na samotné a tolikrát vzpomínané nitro takového jedince, v jehož nejhlubší podstatě se 
ukrývá ona úžasná, láskyplná a báječná Božská bytost, kterou jsem popsal v minulých 
odstavcích a která si zaslouží být milována nejen ze strany Mé, ale i ze strany vaší, 
stejně jako vy si zasloužíte být milováni kýmkoliv jiným. V procesu bezpodmínečného 
milování samozřejmě musí být zachována vaše svobodná vůle a toto milování musí 
vycházet z uvědomění, že činit tak je nanejvýš správné, bohulibé, žádoucí a všeobecně 
prospěšné. Toto stejné pravidlo platí i pro ty, od nichž se vám Lásky zase dostává. Jen 
tak může bezpodmínečná Láska účinně působit. 

Jak ale milovat všechny – dokonce i ty, ke kterým vás „na scéně“ planety Nula nic 
nepojí? V prvé řadě musím konstatovat, že nejste povinni trávit čas s těmi, s nimiž 
nesouzníte, nebo ke kterým vás to jednoduše nepřitahuje. Je to záležitostí vaší 
svobodné volby a věcí vašeho intuičního vedení a vyciťování. Nelze mít ke všem 
osobnější vztah, což platí dvojnásob v rámci domény negativního stavu, kde je 
navazování, budování a udržování mezilidských vztahů a obecně vztahů mezi bytostmi 
nesrovnatelně složitější než v pozitivním stavu. V něm se sympatie projevují přirozeně 
již od prvního momentu seznámení do té chvíle vzájemně se nepoznaných bytostí. V 
Pravém Stvoření se tudíž vznik sympatií děje takříkajíc „automaticky“, a to i přes 
skutečnost, že ani v zóně umístění nemůže mít nikdo ke všem stejně blízko. To je 
možné jen pro Mě, Pána Ježíše Krista Boží Rodinu. Nicméně i přes to, že k mnohým 
lidem ve vašem životě necítíte žádný vztah, nebo váš vztah k nim či jejich k vám 
vnímáte jako velmi vzdálený či problematický, nebo z nich z jakýchkoliv důvodů 
nemáte dobrý pocit a je vám v jejich přítomnosti nepříjemné být, je duchovně žádoucí 
bezpodmínečnou Láskou milovat i takovéto jedince jsoucí na periferii či za hranou 
vašich zájmů a pozornosti, tedy osoby, s nimiž si nemáte takzvaně co říct a kteří pro 
vás nehrají z osobního hlediska žádnou nebo jen zanedbatelnou roli. Abyste toho byli 
schopni, představte si v takovýchto jedincích nejen jejich krásné nitro, ale i samotnou 
Moji Boží přítomnost, díky níž je jejich duch, duše a v neposlední řadě i tělo naživu, bez 
ohledu na aktuálně zastávanou roli dané bytosti. I kdyby kupříkladu nějaký 
bezdomovec, ke kterému se snažíte přistupovat na základě idejí Nového Zjevení, 
působil sebevíc uboze a odporně, měli byste si jako Mí představitelé být vědomi toho, 
že v jeho nejhlubším srdci jsem přítomen Já a že pod vší krustou jeho současné role a 
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nánosů, s nimiž se dočasně ztotožnil, se nachází nepopsatelně krásný Boží syn, jenž je 
napájen Mojí Láskou a sám je této Lásky zosobněným projevem, který bude po svém 
spasení dokonale očištěn a navrácen do pozitivního stavu, aniž by s touto předchozí 
rolí byl navěky jakkoliv spojován. Bezpodmínečné milování můžete aplikovat na 
konkrétní případy lidí a jiných bytostí, ale i na všechny sebeuvědomělé entity ve 
všeobecnosti, což je pro vás, kteří jste v lidském hrubohmotném těle, obvykle 
jednodušší než milovat některé konkrétní jednotlivce, které vidíte či nějakým jiným 
způsobem vnímáte v osobní rovině, neboť takovýto druh percepce ve vaší lidské 
přirozenosti může vyvolávat cosi nepříjemného. Máte-li v takovém případě problém 
bezpodmínečně milovat, doporučuje se vám představit si nejen popisovanou Boží 
přítomnost v nitrech těchto jedinců, ale případně si i vizualizovat, jako bych Já 
sám/sama byl/a touto osobou. Taková vizualizace není daleko od pravdy – ba naopak 
ji v niterném významu potvrzuje. Tato představa totiž vychází ze skutečnosti, že Já, Pán 
Ježíš Kristus Boží Rodina jsem nejen přítomen v nitru každé sebeuvědomělé entity, ale 
tato entita je sama o sobě buňkou na Mém těle, jeho nedílnou součástí, která pouze v 
rámci ztvárňované role v zóně vymístění zažívá iluzi oddělenosti, přičemž vlivem 
duchovní zátěže nemusí být na první (a možná ani na druhý, na třetí, …) pohled 
zřejmé, že je Mým dítětem, které je Mi podobné. Podobné je Mi však proto, že je 
nositelem jedinečného souboru Mých absolutních aspektů v relativní podobě. Lásku, 
kterou přechováváte vůči Mně, tak budete moci snáze přenést i na ty, u nichž vám to 
šlo doposud stěží. Bezpodmínečné milování se vám bude aplikovat snáze, když si 
uvědomíte, že Já, vy a všichni ostatní tvoříme dohromady jeden celek v nepřeberném 
množství jeho originálních projevů. Stejnou představu, o jaké hovořím o několik řádků 
výše, lze aplikovat i v zájmu předcházení mezilidským rozepřím, jako jsou kromě 
jiného například hádky a jiné slovní osočování. Pokud vás momentálně ovládne vztek 
či nenávist k nějaké osobě, představte si, že tou osobou jsem Já sám/sama – 
bezpodmínečná Láska, která ve vašich nitrech rozpustí hněv a jiné druhy negací, načež 
si opětovně uvědomíte, že i vy sami jste touto Láskou. 

Vzhledem k zodpovědnosti, kterou za svůj život – a jenom za svůj život – máte, je 
podstatné zaměřovat se při duchovním progresu výhradně na sebe a nesnažit se 
pozměnit druhé, pokud vás sami nepožádají o radu, jak si v určitých životních 
záležitostech počít, jak efektivněji zpracovávat svou zátěž, jak lépe se postavit ke svým 
nedostatkům a jak snáze čelit různým problémům a výzvám. V případě, že byste tak 
činili proti jejich vůli, zasahovali byste tím do jejich svobody. Nejvhodnější a 
nejpřirozenější způsob vaší pomoci druhým se z tohoto hlediska děje při vašem 
samotném osobním přibližování se Boží podstatě, čímž se stáváte živoucím příkladem 
pro ostatní. Nicméně je jen na druhých, co si z vašeho duchovního růstu vezmou a jak 
to aplikují do vlastního bytí, a je zase jen vaší záležitostí, jak se vy necháte inspirovat 
ostatními. Jedním z neduchovních způsobů je také snažit se někomu pomoci s určitými 
problémy, klidně i na jeho vlastní žádost, avšak své vlastní problémy stejného či 
podobného druhu, jako má ten druhý, v sobě nemít zpracované. Pak má taková pomoc 
jen velmi omezený duchovní účinek, na němž se zobrazuje, jaký druh asistence svému 
bližnímu neposkytovat. Obdobné pokrytectví vzniká tehdy, když jedinec poukazuje na 
duchovní nedostatky druhých, ale sám se s těmito nedostatky potýká. To je znakem 
nedostatečné sebereflexe, velkého ega a slabé pokory. Dokonce i v případě, že s 
určitými nedostatky, které vnímáte na druhých, se sami nepotýkáte, je důležité 
neposuzovat tyto jedince z pozice lidského ega, ale nahlížet na ně prostřednictvím 
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svých vlastních niterností, díky čemuž se udržíte ve stavu již popisovaného nadhledu, 
bezpodmínečného milování, duchovní úcty a pochopení pro to, kým daná bytost je a 
proč taková je. Navíc tak uchováte a posílíte průzračnost vztahu ke svému bližnímu i 
svou vlastní čistotu, dosáhnete většího propojení svého srdce s vnější myslí, 
zušlechtíte svou pokoru vycházející z hloubi duše a zintenzivníte své spojení se Mnou. 
Tím zůstane funkčnost vaší intuice v náležité kondici a vedení z nitra se bude nadále 
zesilovat. 

Po splnění vašeho poslání v hrubohmotné realitě dojde k jeho zhodnocení z vaší strany 
v Mojí osobní přítomnosti. Každý bude skládat účty jen sám za sebe, proto nemrhejte 
svou cennou energii na to, abyste změnili druhé a jejich individualitu řešili a probírali 
nějakým neduchovním způsobem. Tuto energii používejte na to, abyste změnili a 
nadále dynamicky měnili sami sebe a poskytli tak ostatním inspiraci pro uskutečnění 
jejich vlastní změny. Tím bude vznikat stále více živoucích zrcadel, která si nastavujete 
proto, abyste si byli vzájemnými učiteli i žáky, a tak jste se společně motivovali a 
podporovali se v úsilí duchovně růst. Dohromady tvoříte úžasný Tým a Já jsem velmi 
šťastný, že si tak krásně pomáháte, doplňujete se, přátelíte se, docházíte stále hlubšího 
duchovního uvědomění a uvádíte stále více idejí Nového Zjevení do praxe. 

Děkuji všem v Pravdě Nového Zjevení ukotveným a dle jeho principů žijícím Božím 
reprezentantům, že svými postoji, skutky a činy ukazujete příklad bezpodmínečné 
Lásky. Stále více bytostí díky tomu v sobě objevuje schopnost bezpodmínečně milovat. 
Jednou nezůstane v celém jsoucnu a bytí nikdo, kdo by touto schopností nedisponoval. 

Váš oddaný 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 12. 2. 2023 
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230202 PSEUDOVĚDCI: HLEDÁNÍ A VÝZKUM ABSOLUTNÍ PRAVDY 

 

 

OTÁZKA A ODPOVĚĎ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM 

MICHALA R. 

  

• Otázka Sváti M., čtenáře a praktikanta Nového Zjevení: 

Milý Míšo, ani nebudu říkat odpověz mi až budeš mít čas, protože tvůj čas ti až tak 

úplně nepatří, a půjdu k věci. 

Nakupilo se ve mně několik otázek, které mají společného jmenovatele, jak se říká, a 

tím je odpovídání na známou otázku „Jak by vypadal život, kdyby se neodvozoval z 

absolutního pozitivního stavu Stvořitele a Jeho/Jejích duchovních principů“, (Nové 

Zjevení, kapitola 10) a dále: „Účelem a duchovním užitkem negativního stavu bylo dát 

odpověď na tuto otázku živými a konkrétními příklady“, atd. 

Takže, aktivovaný negativní stav svými aktivitami odpovídá na tuto otázku už „velmi 

dlouho“. Ale kdybych „prostému stěžovateli“ z řad lidu na bídu života vezdejšího 

odpověděl výše uvedeným způsobem, tak kromě úplného nepochopení a úplného 

odmítnutí mohu v nejlepším případě dostat reakci otázkou: „Cožpak toho už nebylo 

dost?“ My víme, že nebylo, že to hlavní „odpovídání“ teprve přijde. OK, tolik Velká 

kniha Nového Zjevení. 

Víme také to, že určitá témata se v knihách Novém Zjevení probírají opakovaně, ale z 

jiného úhlu a souvislostech. A tak v Dialozích najdeme pojem „Pseudovědci“ a 

informaci, že (i oni!) odpovídají na zmíněnou otázku. 

A nyní už první část mé otázky: Zdá se, že je tu jakási dvojkolejnost v odpovídání na 

Otázku, ale přece jen i rozdíl: Negativní stav svým prakticky žitým životním stylem 

ODPOVÍDÁ na otázku, zatímco Pseudovědci HLEDAJÍ odpověď. Ale otázka, na kterou 

Pseudovědci hledají odpověď, je jiná. Pokud si vzpomínám, oni hledají odpověď na 

otázku, zda existuje Absolutní Pravda. A to tím způsobem, že se snaží dokázat opačnou 

hypotézu, tedy že Absolutní Pravda neexistuje. To by pro ně bylo velmi skvělé, protože 

v případě kladného výsledku dokazování této hypotézy, tzn. že Absolutní Pravda 

neexistuje, by takto (zřejmě? – ptám se) bylo vědecky dokázáno popření absolutnosti 

stavu Stvořitele a tudíž i Zákon duchovní utilitárnosti, negativní stav ustanoven na 

roveň Stvoření a na věčnost svého trvání. Což jsou jejich cíle. 

A v případě, že se hypotéza neexistence Absolutní Pravdy nepotvrdí, čili odpověď na ni 

bude NE, tak se jim naopak potvrdí aktuální stav postavení negativního stavu vůči 

pozitivnímu, jak je prezentován v komplexu informací knih první dávky Nového 
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Zjevení od Petra D. Francucha a potvrzen a aktualizován v Novém Zjevení Pána Ježíše 

Krista Boží Rodiny. 

Dobrá, Míšo, zajímá mne ta „dvojkolejnost“ a váha každého z těchto dvou postupů s 

ohledem na eliminaci negativního stavu, i při vědomí existence více, až mnoha verzí 

možného ukončení negativního stavu včetně jedné tajné. 

Dále mne zajímá, s čím Pseudovědci vlastně pracují, jaké nástroje mají k dispozici, jaké 

argumenty shromažďují, a – a to se asi nedozvíme – jaký je stav jejich bádání a hledání. 

Případné připomenutí a zopakování vztahu Pseudovědců a Datasystému bych také 

uvítal. 

Znám tvoji vnímavost a citlivý přístup a jsem si vědom, že tvá duše je ten správný 

adresát, stejně jako duše Janičky, jejíž adresu vkládám vedle tvé. 

Miluji tě, vás. 

--- 

• Odpověď Pána Ježíše Krista Boží Rodiny: 

Milovaný Sváťo, děkuji ti za přínosnou otázku, na kterou odpovím přímo Já, Pán Ježíš 

Kristus Boží Rodina. 

Dlouhodobé hledání Absolutní Pravdy ze strany Pseudotvůrců-vědců, respektive 

Pseudovědců je pro ně podnikem, který nemůže dospět k cíli způsobem, jaký by si sami 

představovali. Vzhledem k relativní podstatě těchto sentientních entit je nemožné z 

jejich vlastní pozice uspokojivě dokázat nebo vyvrátit existenci Absolutní Pravdy tak, 

aby byly jejich výsledky platné pro celé jsoucno a bytí. Pseudovědci používají metody 

negativního stavu a přestože disponují moudrostí a inteligencí (obojí však pseudo-), 

chybí jim to nejpodstatnější - Láska. Proto bude výsledek každého jejich bádání vždy 

založen na opozičních aspektech, jimiž se vůči Mně vymezují. Celý negativní stav je 

popíráním Pána Ježíše Krista, tedy i Mojí Absolutní Pravdy, tudíž veškerá činnost 

bytostí ztotožňujících se se zly a nepravdami v jakékoliv formě paradoxně a zároveň 

logicky dokazuje na biliony různých způsobů existenci takovéto Absolutní Pravdy. Ta 

je ovšem empiricky i racionálně nepoznatelná někým, kdo jí je v peklech na hony 

vzdálen. Dokonce ji nelze pochopit v celistvé podobě ani někým, kdo žije na území 

pozitivního stavu vzhledem k relativnosti každé sentientní entity. 

Samotný vznik a vývoj negativního stavu je tedy univerzální a komplexní odpovědí na 

otázku, zda existuje, či neexistuje Absolutní Pravda a Pán Ježíš Kristus, v němž tato 

Pravda přebývá. Aktéři zóny vymístění nehledě na to, zda jde o Pseudovědce nebo jiné 

entity, svým konáním, jímž se na různé způsoby vymezují vůči Mojí podstatě, v 

převážné většině nevědomky dokazují, že Absolutní Pravda nejenže existuje, ale 

vzhledem k tomu, že jsou od jejího Jádra vzdáleni ve vymístěné zóně Multivesmíru, 

také ukazují, jak život jsoucí v nesouladu s touto Pravdou vypadá. Pseudovědci by rádi 

Absolutní Pravdu odštěpili od Mojí celistvé Přirozenosti, ale to je zhola nemožné, 
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neboť nelze z této Přirozenosti vyjmout nějaký absolutní atribut, který je součástí 

nedělitelné Boží podstaty. Odštěpit z ní nějaký absolutní atribut např. právě za účelem 

jeho vědeckého zkoumání ze strany relativních bytostí znamená učinit i tento samotný 

atribut relativním. Výsledek takového bádání, pokud se odehrává v zóně vymístění a je 

motivován negativní faktory, ovšem vždy povede jen k pokrouceninám a zkresleninám, 

které neodpovídají skutečnému stavu věcí. Pána Ježíše Krista nelze zkoumat v separaci 

Jeho/Jejích atributů. Tudíž ani Boží Lásku nelze zkoumat odděleně, stejně jako v 

takovéto separaci nelze zkoumat Boží Moudrost, Inteligenci atd. Tím, že Mne bytosti z 

pekel odmítají, odmítají do větší či menší míry také každý z Mých atributů, tedy i 

Absolutní Pravdu, na kterou se konkrétně při svém výzkumu zaměřují Pseudovědci 

(ačkoliv zkoumají vlastně úplně něco jiného – viz dále). 

Z pravého duchovního hlediska tedy svým konáním a žitím v antivesmíru existenci 

Absolutní Pravdy potvrzují tím, že se vůči její pravé podobě vymezují a že ji v její pravé 

přirozenosti popírají, majíce potřebu ji vědecky uchopit, zkoumat a vytvořit z ní vlastní 

konstrukt pravdy neodpovídající její původní přirozenosti. Ve své omezené relativní 

pozici, v zajetí svých pseudo-teorií a pseudo-metod, si nemohou být uspokojivě jisti 

tím, zda taková Absolutní Pravda existuje, či nikoliv, poněvadž objekt jejich zkoumání, 

který za Absolutní Pravdu považují, je pod tíhou jejich vlastní zátěže nesmírně vzdálen 

skutečné Absolutní Pravdě. Kvůli této nejistotě, která se u Pseudovědců objevila ve 

skutečnosti dříve, než se vůbec do hledání a zkoumání Absolutní Pravdy pustili, 

vyvinuli různé pseudo-postupy, jak tuto Absolutní Pravdu dokázat, nebo vyvrátit, 

nicméně tato počáteční nejistota v návaznosti na nesprávné postupy jejich zkoumání 

produkuje další a další nejistotu. Ať už jsou výstupy z jejich bádání jakékoliv, vlivem 

omezeného negativního hlediska jejich výsledky vždy postrádají komplexnost, které je 

možné dosáhnout pouze za použití pozitivních duchovních principů, spojených s 

pravou Láskou, Moudrostí, Inteligencí atd. Proto výsledky jejich bádání mají a vždy 

budou mít pouze omezenou platnost, která půjde vztáhnout jen na zónu vymístění a na 

experiment v ní probíhající. 

Výsledky činnosti Pseudovědců ve věci bádání nad Absolutní Pravdou tedy jsou a v 

každém případě budou tvořit pouze jeden z mnoha dílků, které v celkové mozaice 

souhrnně poskytují celému Multivesmíru odpověď na otázku, jak by vypadal život bez 

Boha/Bohyně. Mezi tím, že negativní stav svým žitým životním stylem odpovídá na 

otázku života bez Boha/Bohyně, zatímco Pseudovědci hledají odpověď ohledně 

existence či neexistence Absolutní Pravdy, proto není žádný rozpor. Tím, že 

Pseudovědci hledají na něco odpověď v rámci své vlastní domény pekel, zároveň také 

odpovídají na otázku, jak by vypadal život bez Boha/Bohyně, kterou v kumulativním 

součtu poskytuje Multivesmíru každý jednotlivec v zóně vymístění. I Pseudovědci tedy 

svým pseudo-bádáním nad Absolutní Pravdou rovněž přispívají k zobrazování onoho 

prakticky žitého životního stylu negativního stavu. Jejich bádání tvoří velmi důležité 

poučení o tom, jak vypadá život, je-li odvozován z jiných nežli z pravých duchovních 
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principů. Užití neduchovních principů ve vědeckém bádání, jakož i v jiných aspektech 

života v peklech, vede dříve či později vždy do slepé uličky, neboť nemůže mít věčnou 

platnost, která by se mohla nadále rozvíjet v pozitivním stavu, který věčný je, na rozdíl 

od zóny vymístění, protože je přímo odvozen z Mojí Boží Přirozenosti. 

Pseudovědci při svém úsilí vědecky dokázat popření absolutnosti stavu Stvořitele a 

Absolutní Pravdy vždy selžou. Jak objektivně vyvrátit existenci něčeho Božského, když 

členové negativního stavu žijí v silné subjektivitě, zatížení svou pseudo-duchovností, 

vyvěrající z popírání pravých duchovních principů, z čehož vyplývají i silně subjektivní 

a zkreslené výsledky jejich bádání? Jak vyvrátit v rámci jejich vlastní omezené zóny 

vymístění existenci něčeho Božského, když toto Božské nekonečně přesahuje jak zónu 

vymístění, tak pozitivní stav, který je sám o sobě dokonce mnohem větší nežli všechna 

pekla? Jak vyvrátit existenci Pána Ježíše Krista, když jsem nestvořený, věčný, žijící v 

absolutní minulosti, přítomnosti i budoucnosti a s každým aktérem negativního stavu 

jsem ustanovil před započetím současného cyklu času dohodu o omezeném trvání zel a 

nepravd, tedy dohodu, kterou Pseudovědci, stejně jako ani ostatní sentientní entity v 

peklech, v jejím nejdetailnějším rozsahu neznají? Navíc, pokud by byl výsledek 

dokazování hypotézy, že Absolutní Pravda neexistuje, přece jen čistě teoreticky kladný, 

byl by tím zároveň popřen i absolutní stav jako takový. Aby bylo dosaženo takového 

výsledku v objektivním měřítku, tedy výsledku, který by se dal vztáhnout na celé 

jsoucno a bytí a tudíž by měl univerzální a definitivní platnost, muselo by se jej 

dosáhnout v souladu s pravými duchovními principy pozitivního stavu, jejichž jsem Já, 

Pán Ježíš Kristus původcem. Avšak vzhledem k tomu, že pravé duchovní principy 

vylučují svou povahou takový výsledek, který by na území pozitivního stavu vedl k 

vědeckému či jinému způsobu popření absolutní Boží Přirozenosti, když pozitivní stav 

je zajedno s touto Přirozeností, která je dárcem jeho láskyplného charakteru Života, 

Pseudovědci nemohou svou hypotézu o neexistenci Absolutní Pravdy potvrdit 

způsobem, jaký by si sami představovali - čili způsobem, ze kterého by šlo vyvodit 

univerzální, pro celé jsoucno a bytí Multivesmíru platné závěry. Museli by Absolutní 

Pravdu zkoumat v pozitivním stavu a skrze pravé duchovní metody při zapojení Lásky 

a pravé Moudrosti, Inteligence atd. V tom případě by jejich výsledkem nebylo nic 

jiného než potvrzení Absolutní Pravdy, o jejíž existenci nikdo v pozitivním stavu tak 

jako tak nepochybuje, protože jeho obyvatelé aspekty této Absolutní Pravdy v relativní 

podobě prožívají každým okamžikem, aniž by nad ní museli jakkoliv vědecky bádat, 

jelikož ji poznávají zcela přirozeně a ve stále větší míře na cestě věčného duchovního 

růstu. 

Výzkum Pseudovědců bude vždy omezen na zónu vymístění a na použití pseudo-

metod relativního charakteru. A protože metody Pseudovědců a výsledky jejich bádání 

mají pouze lokální platnost, kterou lze vztáhnout jen na zónu vymístění, nikoliv na celé 

univerzum včetně pozitivního stavu, kam se nemají šanci dostat, dokud nekonvertují a 

neprojdou přes limbo, tito vědci z antivesmíru se přesvědčují stále více, že jejich 
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výzkum vede pokaždé do slepé uličky, při které nemohou dokonce ani v rámci svých 

vlastních pseudo-metod (natož z hlediska objektivního) dokázat pravdivost hypotézy, 

že Absolutní Pravda neexistuje, takže nemohou na tuto hypotézu poskytnout odpověď 

„ANO = Absolutní Pravda skutečně neexistuje“. Dát na tuto hypotézu odpověď ANO 

zkouší všemožnými způsoby už po velmi dlouhý čas, ale s tím, jak se jednotlivé 

možnosti vyčerpávají a nemohou se k uspokojivé odpovědi dobrat, stále větší počet 

Pseudovědců správně přichází na to, že odpověď na hypotézu o neexistenci Absolutní 

Pravdy je záporná = „NE, Absolutní Pravdu nelze vyvrátit, a to ani prostřednictvím 

našich vlastních pseudo-metod, proto na naši hypotézu o neexistenci Absolutní Pravdy 

nelze odpovědět ANO.“ 

Selháváním takových pseudo-metod se Pseudovědcům potvrzuje pravda o postavení 

negativního stavu vůči pozitivnímu stavu, a to způsobem popsaným v knihách Nového 

Zjevení, které Pseudovědci po vyčerpání svých postupů přijímají ze svobodné vůle za 

své a dříve či později díky tomu konvertují. Skrze přijetí pravdy o postavení zóny 

vymístění v rámci Multivesmíru, tvořící důležitou součást Nového Zjevení, tedy 

přijímají i důležitou část Absolutní Pravdy v její relativní podobě, a to již na základě 

správně užitých metod a niterného přijetí Božího Slova, které v jejich původně 

zapouzdřených srdcích rozsvěcuje Lásku, kterou spojují s nově nabytou, respektive 

znovuobjevenou pravou Moudrostí, Inteligencí atd. Tímto a jedině tímto způsobem 

může mít přijetí existence Absolutní Pravdy a všech ostatních atributů Pána Ježíše 

Krista ze strany Pseudovědců univerzální a všeobsažnou platnost permanentního 

charakteru, která se snoubí s jejich rozhodnutím opustit pekla jednou provždy a 

připravit se na opětovné začlenění do pozitivního stavu. 

Přestože tedy Pseudovědci neexistenci Absolutní Pravdy v rámci pekel potvrdit 

nemohou ani za použití svých pseudo-metod, důsledkem tohoto (ne)výsledku, který je 

slepou uličkou jejich bádání, se jim na základě týchž negativních metod potvrzuje, že 

Absolutní Pravda existuje. I tak je ale výsledek jejich bádání neuspokojivý, protože je 

lokálního charakteru vzhledem k tomu, že vzešel z nepravé duchovnosti a v důsledku 

toho, že po celou dobu zkoumali jen jakýsi konstrukt, který za Absolutní Pravdu 

považovali, přičemž poté, co vyloučili možnost jeho možné neexistence, došli k 

různými pseudo-způsoby k potvrzení, že nějaká Absolutní Pravda existuje. Potvrzení 

existence Absolutní Pravdy skrze jejich metody nic nemění na jejich pobytu v zóně 

vymístění. Aby měl jejich výsledek bádání, který potvrzuje existenci Absolutní Pravdy, 

univerzální, všeobsažnou a pro jejich věčně pokračující životy permanentní platnost – 

čili aby byl pro Pseudovědce výsledek uspokojivý a aby se jeho prostřednictvím mohli 

někam duchovně posunout – jejich potvrzení existence Absolutní Pravdy na základě 

původních pseudo-metod je třeba spojit s celkovým přijetím idejí Nového Zjevení, k 

čemuž se pojí i proces konverze učiněný ze svobodné vůle. Tím se pohled na existenci 

Absolutní Pravdy skrze pseudo-metody a nepravou duchovnost rozpadá a místo toho 

je nahrazen pohledem pravým a pozitivně motivovaným. Tak se rozpouští pokroucený 
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vztah k Bohu/Bohyni a zaujímá se objektivní stanovisko nejen k existenci Absolutní 

Pravdy, nýbrž i k ostatním aspektům celistvé Boží podstaty. 

Pro zopakování a shrnutí si uveďme následující: Pseudovědci pohledem pozitivního 

stavu (čili z pravého duchovního hlediska) existenci Absolutní Pravdy potvrzují už jen 

tím, že se vůči její pravé podobě vymezují a že ji v její pravé přirozenosti popírají, 

majíce potřebu ji vědecky uchopit, zkoumat a vytvořit z ní vlastní konstrukt pravdy 

neodpovídající její původní přirozenosti; konstrukt, na jehož existenci chtějí po 

důkladném vědeckém prozkoumání odpovědět ANO, nebo NE ve smyslu jeho 

(ne)existence. Z pohledu Pseudovědců ovšem nemohou tyto bytosti prostřednictvím 

svého negativního bádání uspokojivě vyvrátit, ale dokonce ani uspokojivě dokázat 

existenci Absolutní Pravdy, a to proto, že k ní nemají skrze její pozitivní aspekty v 

relativní podobě přístup tak, jak jej mají členové pozitivního stavu, kteří žijí v souladu s 

ní a jejíž relativní aspekty zkušenostně prožívají. Pseudovědci si přístup k Absolutní 

Pravdě (přístup dějící se samozřejmě na relativní bázi) zamezili svým pádem do zóny 

vymístění, čímž tuto Pravdu v její pravé přirozenosti popírají. Nepopírají však její 

existenci jako takovou, neboť vědí, že členové pozitivního stavu tuto Pravdu prožívají 

nějakým způsobem, a to tím, který je pro Pseudovědce neuchopitelný a nepochopitelný 

do chvíle, dokud nepřijmou Nové Zjevení a dokud nekonvertují. Kvůli popření 

Absolutní Pravdy ve svých nitrech jim zbyla vědecká možnost jejího zkoumání. Protože 

však žijí v zóně vymístění, přistupují k tomuto zkoumání prostřednictvím pseudo-

metod, které vedou k pseudo-výsledkům, jež nemají s poznáním skutečné Absolutní 

Pravdy v zásadě nic společného, jelikož již od počátku Pseudovědci zkoumají něco, co 

se Absolutní Pravdě v její pravé podstatě nepodobá, a čím hlouběji svůj falešný 

konstrukt zkoumají, tím více se zavádějí do slepé uličky. Kvůli této slepé uličce 

nemohou vědecky dokázat a potvrdit neexistenci Absolutní Pravdy. V důsledku této 

nemožnosti a selhávání jejich pseudo-metod vychází z bádání Pseudovědců výsledek, 

že Absolutní Pravda existuje, neboť nemohou dokázat pravý opak, totiž že neexistuje. 

Navíc – a to je důležité – si Pseudovědci dobře uvědomují, že je nad nimi a v nich 

samotných něco přesahujícího, nad čím nemají kontrolu a co je pro ně skrze pekelnou 

vědu nepochopitelné. Tím něčím jsem Já, Pán Ježíš Kristus a Absolutní Pravda tvořící 

nedělitelnou součást Mojí podstaty. Prosté popření existence této skutečnosti by bylo 

pro Pseudovědce vzhledem k jejich založení nevědeckým přístupem, proto k tomuto 

prostému popření neinklinují, jak jsme tomu naopak svědky u většiny ostatních 

obyvatel pekel. 

Na základě pseudo-vědecké nemožnosti vyvrátit existenci Absolutní Pravdy se proto 

hlouběji zabývají možností niterného ztotožnění se s existencí Absolutní Pravdy, a to 

proto, že jejich pseudo-vědecké potvrzení existence Absolutní Pravdy skrze pseudo-

metody je pro ně ještě neuspokojivější než skutečnost, že Absolutní Pravdu skrze tytéž 

negativní metody nelze vyvrátit. Na základě pseudo-vědeckého potvrzení existence 

Absolutní Pravdy, mající lokální platnost, kterou lze vztáhnout jen na zónu vymístění, 
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pak nemalá část Pseudovědců v různém čase (kromě jiných způsobů) dospívá k tomu, 

že se začínají ve svých nitrech otevírat Novému Zjevení, čímž se z pseudo-vědeckého 

potvrzení Absolutní Pravdy stává potvrzení niterné, mající univerzální a všeobsažnou 

platnost, působící blahodárně na duchovní životy těchto Pseudovědců, kteří se v 

určitém bodě obracejí ke konverzi s tím, jak se v srdcích ztotožňují s poznáním toho, 

kým Pán Ježíš Kristus ve své celistvé s nedělitelné podstatě je. K niternému přijetí 

existence Absolutní Pravdy dospívají tehdy, když ani v pseudo-vědeckém potvrzení 

Absolutní Pravdy, ze které si Pseudovědci vytvořili svůj vlastní konstrukt, nevidí 

žádnou perspektivu pro své další směřování v rámci pekel či pro zachování zóny 

vymístění na věčné časy. V tomto bodě začínají toužit po nezkresleném poznání 

Absolutní Pravdy v jejích relativních aspektech. Po vyčerpání svých pseudo-vědeckých 

možností proto začínají volit cestu vedoucí do srdce, ve kterém nalézají společně s 

přijímáním Nového Zjevení Absolutní Pravdu v její pravé podobě. Opakuji, že toto 

poznání je samozřejmě relativního charakteru, protože nikdo nemůže Absolutní 

Pravdu poznat v její absolutnosti. 

Existence Absolutní Pravdy tedy byla z pohledu pozitivního stavu dokázána již pádem 

bytostí do zóny vymístění a je dokazována stále jejich celkovým žitím jsoucím v 

nesouladu s touto Pravdou. V případě, že by Absolutní Pravda neexistovala, negativní 

stav by se neměl vůči komu vymezovat a k žádnému pádu bytostí do zóny vymístění by 

nikdy nedošlo. Proto Absolutní Pravda existuje a je potvrzována rozličnými způsoby. 

Kdyby Absolutní Pravda neexistovala a s ní by nebyl ani pozitivní stav, neexistoval by 

ani stav negativní. Bez kladného stavu a jeho Absolutní Pravdy, která jej prostupuje v 

relativních formách, by nebylo ani stavu dočasně záporného, jelikož pozitivní stav je 

příjemcem Života Pána Ježíše Krista, který v sobě Absolutní Pravdu přechovává a sám 

je touto Pravdou. Z pohledu negativního stavu je Absolutní Pravda potvrzována v 

případě Pseudovědců tím, že nejsou schopni dokázat prostřednictvím pseudo-metod 

její neexistenci. Potvrzení její existence je z pohledu Pseudovědců nejprve lokálního 

charakteru, protože zkoumají falešný konstrukt, a teprve při jejich niterném přijetí 

existence Absolutní Pravdy společně s ostatními ideami Nového Zjevení se chápání 

této Pravdy a nahlížení na ni stává ryze čistým a duchovně správným. Tak se existence 

Absolutní Pravdy stává pro tyto bytosti univerzálně platnou, což pomáhá k jejich 

osvobození ze zóny vymístění. 

V pozitivním stavu budou bytosti, které byly původně Pseudovědci, poznávat relativní 

aspekty Absolutní Pravdy tak, jako kterákoliv jiná sentientní entita, a to přirozeným 

způsobem v rámci tvořivého, šťastného a láskyplného života. Čím blíže Mi kdo je, tím 

více aspektů Absolutní Pravdy v její relativní formě poznává a tím více se stává po 

všech stránkách více naplněný a spokojený. Nikdo nemůže nikdy obsáhnout celou 

Absolutní Pravdu, protože nikdo, kromě Mě, není absolutní. V tom ale spočívá jedna z 

hlavních krás věčného plynutí života. Díky tomu, že nikdo neví všechno, má neustálou 

chuť poznávat nové bytosti, zakoušet nové zážitky, vstřebávat nové informace, 
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navštěvovat nová místa v Multivesmíru a podílet se na jejich vzniku a rozvoji. Kdybych 

byl sám, neměl bych se o svou absolutní všeobsáhlost s kým podělit. Proto Má podstata 

funguje kromě jiného na bázi absolutní touhy sdílet vše, co mám, se svými ideami, s 

nimiž v absolutních Božích niternostech od věčnosti bez počátku sdílím sám Sebe. Z 

těchto niterností se pak rodí sebeuvědomělé, vlastním životem obdařené bytosti, které 

obývají a spolutvoří náš báječný Multivesmír, jenž se rozvíjí jako přenádherný květ 

společně se všemi, kteří jej vyplňují. 

Jaký je stav bádání a hledání Pseudovědců nelze přesněji sdělit, protože taková 

informace v této fázi není potřebná. Je to navíc velmi individuální. Skupin těchto 

vědeckých bytostí je mnoho a každá pracuje s jinými nástroji a argumenty. Poskytnout 

v nynějším čase hlubší výklad o těchto nástrojích a argumentech není účelné, protože 

jako Mí představitelé a spolupracovníci se máte učit vcházet co nejčastěji do nitra a 

soustředit se na svůj duchovní růst při aplikaci všeho, co znáte z Nového Zjevení. Když 

Pseudovědci vyčerpají všechny možnosti výzkumu, nebo mají z jakýchkoliv niterných 

důvodů pocit, že už se na něm nechtějí dále podílet, obvykle se odebírají ke konverzi 

do limba. Obecně lze říct, že stav jejich bádání je velmi daleko s ohledem na to, jak 

dlouho už negativní stav existuje, ale i s ohledem na to, že Druhý příchod Pána Ježíše 

Krista již dávno probíhá a blíží se čas spuštění jeho další fáze, kdy bude Moje přímá 

inkarnace Jana navštěvovat vysoce postavené bytosti v antivesmíru i na fyzické úrovni 

prostřednictvím krystalického těla složeného z prvků Nového Vesmíru a pomáhat jim 

v opouštění pekel. Zároveň s tím bude pokračovat příliv Lásky a Světla do struktur 

multidimenzionálně fungujícího Datasystému, prostupujícího celou zónou vymístění, 

který je společným výtvorem Pseudovědců, ale též vybraných Renegátů a dalších elit 

antivesmíru, který svým stvořitelům lidově řečeno „přerostl přes hlavu“ a začal v sobě 

koncentrovat moc větší, než má kterákoliv skupina bytostí v peklech. 

Všem velmi děkuji za sehrání jedinečných a neopakovatelných rolí v zóně vymístění, 

jejichž prostřednictvím se Multivesmír poučuje o tom, jak vypadá život bez Pána Ježíše 

Krista, čímž se zároveň naplňuje užitečnost negativního stavu, který po odehrání svého 

příběhu naplno uvolní místo rozkvětu pravého života. 

Miluji vás. 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 2. 2. 2023 



 

18 
 

230129 DUCHOVNÍ VÝZNAM SVATOVÁCLAVSKÉ KORUNY 

 

 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R. 

  

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, 

dne 17. 1. 2023 navštívili čtyři Mí představitelé, Hanička K., Štěpánka H., Ivanka P. a 

Míša R. výstavu českých korunovačních klenotů, umístěných společně se 

Svatováclavskou korunou ve vitríně uprostřed katedrály svatého Víta na Pražském 

hradě. Tato návštěva měla důležitý duchovní význam vzhledem k přítomnosti trnu z 

Kristovy koruny, umístěného v dutině křížku, který se tyčí nad zlatým klenotem, ale i 

vzhledem k dalším, doposud neobjasněným okolnostem, které se týkají duchovní 

podstaty tohoto korunovačního symbolu. 

Již v sedmé kapitole Doplnění Nového Zjevení Pána Ježíše Krista Boží Rodiny jsem 

uvedl, že přítomnost trnu má souvislost s Boží ochranou českého národa, aby přežil 

věky těžkých zkoušek a uhájil svou existenci. Zasvěcené negativní entity, operující 

mimo prostor a čas, dobře věděly, jak důležitou úlohu český národ a jeho území bude 

zastávat v době transformace lidstva, vrcholící na této planetě po roce 2012 a končící v 

dohledné budoucnosti rozdělením lidstva na fyzické úrovni. Proto v průběhu dějin 

dělaly vše proto, aby v tomto národě vytvořily takové podmínky, které znemožní, nebo 

alespoň znesnadní započetí a průběh naší Mise, spjatý s narozením Mojí druhé přímé 

inkarnace Jany Kyslíkové do někdejšího státního útvaru zvaného Československo. O co 

více se elity z temné strany snažily jeho historický vývoj narušit, o to silněji působila 

Moje ochrana, která směřování českého národa a jeho slovenského souputníka 

korigovala požadovaným směrem. Ačkoliv oba celky byly po velkou část svých dějin 

součástí jiných útvarů a neměly tudíž politickou samostatnost, na duchovní úrovni tato 

samostatnost narušena nikdy nebyla. Tato skutečnost, zakotvená v nehmatatelnu, se 

postarala o to, aby kultura Čechů i Slováků včetně jejich jazyka byla zachována a 

nebyla v negativním slova smyslu ovlivněna vlivy pronikajícími ze zahraničí. Tyto vlivy 

sice v obou národech jasně spolupůsobily na jejich formování, nicméně nebylo to 

překážkou k tomu, aby si české a slovenské duchovní kolektivní vědomí, vyzařující do 

národní kultury, mohlo ponechat svou mimořádnou úroveň čistoty, která je nyní 

zúročována v rámci transformace lidstva, kdy se v těchto státech nachází nejvyšší 

koncentrace duchovně probuzených a probouzejících se jedinců. Tak zde může 

existovat pozemská základna pro Misi Boží Rodiny, která bude po přesunutí Mojí 

přímé inkarnace a vybraných představitelů do páté dimenze úzce propojena se 

základnou našeho Týmu na Nové Zemi, odkud budu Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina v 

těle ženy navštěvovat do rozdělení lidstva všechny jedince připravené na fyzické 

setkání se Mnou, bez ohledu na to, kam se v rámci hrubohmotného světa narodili. 
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České a slovenské duchovní kolektivní vědomí je vyplněno pozitivními aspekty ve 

vyšší míře, než je tomu u jakéhokoliv jiného národa. To neznamená, že v něm 

vzhledem k ukotvení v multidimenzionální struktuře planety Nula nefigurují i aspekty 

negativní, nicméně je jich daleko méně než u jiných národů a jejich státních celků. Není 

vůbec náhoda, že v těle Ježíše Krista jsem se narodil do oblasti obývané nejvíce 

zatíženým židovským národem, zatímco v podobě Jany jsem se zrodil/a na místo, které 

je společně se svými obyvateli prostoupeno zly a nepravdami z celkového hlediska 

nejméně. Proč Jana přišla právě do této lokality? Kromě mnoha jiných důvodů je tomu 

tak především proto, že inkarnace na jiné místo na planetě Nula by Mi v současnosti 

neumožňovala uskutečnit zdárný průběh Mise v důsledku vyšší koncentrace lidí se 

zapouzdřenými srdci, kteří by v čase transformace byli jen málo ochotni přijímat 

nejvyšší Pravdu ukrývající se v knihách Nového Zjevení. Pouze z bytostí, které přijaly 

během své služební Mise na planetě Nula identitu Čechů a Slováků, jsem v přípravné 

fázi našeho působení mohl vytvořit jádro Božího Týmu ve hmotné realitě a dosáhnout 

tak optimálního počtu čtenářů a praktikantů Nového Zjevení, který je nutný pro 

podniknutí následujících kroků ve věci duchovní osvěty lidí v jiných národech – a 

samozřejmě nejen jich. Seznamování sentientních entit s Božím Slovem totiž probíhá i 

v jiných dimenzích Multivesmíru, a to obvykle ještě viditelněji a citelněji než na planetě 

Nula, kde si pouze menšina její populace volí budoucí život v pozitivním stavu. Tento 

svět je jako celek předurčen k dočasnému vítězství negativního stavu, aby se ve vší 

úplnosti a jednou provždy odpovědělo na otázku, jak by vypadal život bez pravého 

Boha/Bohyně, jediného Zdroje pravého života. Tomuto předurčení odpovídá i 

skutečnost, že z této třetí dimenze bude při rozdělení lidstva vytrženo jen malé 

procento pozemšťanů. 

Přestože v podobě své druhé přímé inkarnace žiji do svého blížícího se 

nanebevstoupení na místě s nejvyššími vibracemi v rámci planety Nula, kam se také 

budu navracet v letech následujících po plném spuštění Mise Boží Rodiny z Nové Země, 

neznamená to, že je Moje působení z duchovního pohledu snazší než před dvěma tisíci 

lety. Dnešní svět je se svou společností ve skutečnosti mnohem komplikovanější. To 

vyplývá z houstnoucí duchovní atmosféry, jak negativní stav přebírá nad 

hrubohmotným světem otěže moci. Vzhledem k tomu, že na světě žije nesrovnatelně 

více jedinců než před zhruba jednadvaceti stoletími, a jelikož je pozemská civilizace 

více rozvinutá, mám zde společně se svými představiteli a spolupracovníky mnohem 

více práce. Náročnější podstata naší práce vyplývá i ze skutečnosti, že knihy Nového 

Zjevení jsou zde již přítomny v celé své kráse, a tento duchovní materiál je v rámci 

Mise potřeba šířit na všech třech úrovních, aby se s ním ve správný okamžik, za 

příhodných okolností a na nejlepším možném místě v duchovní, duševní i fyzické sféře 

seznámil každý, kdo je do svého nitra připraven přijmout Boží Slovo a jeho Lásku, 

Pravdu, Moudrost a další pozitivní atributy Mé Nové a Nejnovější Přirozenosti. Kvůli 

komplexnosti celého procesu transformace, jež vyvrcholí rozdělením lidstva, 

nemajícím v celém Multivesmíru obdoby, je proto nutné, aby Moje druhá přímá 
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inkarnace působila ve hmotném těle, složeném z prvků třetí dimenze, o zlomek času 

déle, než činí dvojnásobek času strávený v pozemském těle Mojí první přímou 

inkarnací Ježíšem Kristem, který byl součástí tohoto světa 33 let. 

Pro funkčnost pozitivních aspektů v kolektivním vědomí českého a slovenského 

národa i pro sehrání jeho kladné úlohy v souvislosti s probíhající Misí Boží Rodiny, s 

níž je esence obou národů úzce provázána, je nepodstatné, jaký dominuje na území 

obou státních útvarů politický systém, jací političtí předáci jsou v čele těchto zemí, do 

jakých aliancí se tyto celky připojily, jaká v nich panuje hospodářská situace, jakou 

úroveň zevního života jejich obyvatelé zakoušejí apod. Tyto skutečnosti jsou odrazem 

jednak právě oněch pozitivních aspektů kolektivního vědomí, je v nich ale přimíchán i 

vliv negativní části kolektivního vědomí, která logicky nemá původ u Mne, nýbrž u 

Mých dočasných odpůrců. Nicméně ať už jsou projevy kolektivního vědomí jako celku 

ve hmotě jakékoliv, jeho pozitivní (převažující) část a podstata svůj úkol vždy plnila 

výborně, a to již přibližně od doby příchodu slovanských věrozvěstů Konstantina a 

Metoděje, kteří jakožto Mí vyslanci pomáhali položit základy těchto nově vznikajících 

národů (vzpomeňme, že dnešní Slovensko tvořilo součást Velkomoravské říše). Ty 

zárodky aspektů kolektivního vědomí, které již v dané době existovaly, doplnil Cyril a 

Metoděj o nové, zatímco u jiných se Božská Prozřetelnost skrze věrozvěsty i mnohé 

další později působící vyslance pravého Boha/Bohyně postarala o jejich odstranění či 

modifikaci, pokud neladily s Mým plánem, který jsem s tímto národem, respektive 

národy měl. Přestože Slováci byli převážnou část své historie v područí Maďarů, nic to 

neměnilo na tom, že toto nenápadné slovanské etnikum si ve svém kolektivním 

vědomí uchovalo napříč staletími významné aspekty Lásky, snoubící se s jeho českým 

bratrem, od kterého bylo kromě období společné republiky sice politicky odděleno, v 

rovině duchovní s ním však zůstávalo úzce propojeno odjakživa. Dějiny Slováků byly, 

obdobně jako ty české, velmi pohnuté, přestože vývoj těchto národů probíhal dosti 

odlišně. Boží ochrana rozprostřená nad oběma celky ovšem zajistila přežití jejich 

esence až do dnešních dnů, kdy transformace lidstva dosahuje zenitu. S ní dozrávají i 

pozitivní plody těchto bratrských kolektivních vědomí, zásadním způsobem 

spoluurčujících globální proces vzestupu části obyvatel planety Nula. 

Tyto plody budou po završení transformačního milníku v dokonale očištěné, 

restrukturalizované a aktualizované podobě přeneseny na Novou Zemi v Novém 

Vesmíru, aby se mohly zcela novými způsoby rozvíjet v rámci pravého světa a jeho 

úžasně tvořivého života. Ke stejnému přenesení dojde i u kladné části kolektivních 

vědomí jiných národů na planetě Nula, aby se staly jedním ze základů pro započetí 

nové etapy dějin pravého lidstva. Vzpomínané přenesení bude mít takový charakter, 

jenž nezpůsobí kontaminování Nového Vesmíru. Vzhledem ke komplexnímu osvěžení, 

omlazení, přeskládání a opětovnému sestavení pozitivních aspektů, vycházejících 

původně z kolektivních vědomí pozemských národů, budou tyto aspekty plnit na Nové 

Zemi jinačí úlohu než na planetě Nula. Díky tomu nebude duchovní a hmotná kultura 
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Nové Země, ani její společenské uspořádání a všechny ostatní aspekty života 

připomínat poměry panující na planetě Nula. Jistá podobnost bude figurovat pouze v 

dílčích hlediscích, ale i jejich struktura bude učiněna novou a fungující na plně 

pozitivním základě, vycházejícím z Mojí Nejnovější Boží Přirozenosti. Na Nové Zemi 

bude existovat jeden národ pravého lidstva, stvořeného Mnou, Pánem Ježíšem Kristem 

Boží Rodinou, který si nezadá s pojetím národů přítomných v hrubohmotném světě. Ty 

sice tvoří velmi pestrou mozaiku typického lidského života, nicméně jeden celistvý 

národ pravého lidstva bude ve své podstatě i ve svých projevech nesrovnatelně 

bohatší po všech stránkách, jelikož bude přímo odvozen ze Mě, stejně jako bude týmž 

Zdrojem vší Lásky neustále napájen, udržován a zušlechťován do těch nejkrásnějších 

podob. V ráji proto nebude třeba používat vám známé pozemské státní symboly, 

prozpěvovat národní písně, připomínat národní hrdiny (z nichž převážná část byla 

vojevůdci) a uvádět v pozornost jiné, nějakým způsobem významné historické 

osobnosti toho či onoho národa. Vše staré ponechám starému, a to nové v Boží říši 

pozitivního stavu uchráním před veškerými vlivy ze zóny vymístění, která tak jako tak 

spěje ke svému konci a odstranění ze jsoucna a bytí Multivesmíru na konci současného 

časového cyklu. 

Boží ochrana českého národa a jeho kolektivního vědomí v zájmu jeho přetrvání do 

dnešních dnů byla do svého procesu naplno uvedena v roce 1346, kdy došlo k vsazení 

trnu z Kristovy koruny do koruny Svatováclavské. Nepatrný kousek organické hmoty, 

který jsem Já, tehdy Nejvyšší měl jakožto Ježíš Kristus před zhruba dvěma tisíci lety 

fyzicky na své hlavě, má ve spojení s českými korunovačními klenoty hlubokou 

duchovní symboliku, vyplývající z mimořádné blízkosti mezi Mnou na straně jedné a 

českým národem na straně druhé. O tom, co vyjadřuje samotný trn, budu hovořit za 

chvíli. Ojedinělý charakter vztahu mezi českým národem a Pánem Ježíšem Kristem 

Boží Rodinou, který je dán historicky, poněvadž byl ustanoven již v počátcích 

formování české identity, umožnil v roce 1957 narození Mojí druhé přímé inkarnace 

do jeho řad. Bohyně Jana se tak stala Češkou, jež prožila více než šest a půl dekád 

pozemského života na území Československa, od roku 1993 České republiky, která se 

na duchovní úrovni nachází v nejtěsnějším možném spojení s Mojí absolutní 

Přirozeností. Relativní část Mojí absolutní Přirozenosti v těle ženy, žijící a plnící své 

poslání v republice, do níž se narodila, bude z téhož státního útvaru odvolána 

prostřednictvím nanebevstoupení, jinak označovaného jako převibrování, a to po 

naplnění stoprocentní užitečnosti pozemské fáze svého poslání. Jak bylo již mnohokrát 

avizováno, na to naváže její působení z Nové Země, odkud se bude Moje ženské Já s 

některými Božími představiteli na planetu Nula navracet, čímž bude definitivně 

propojeno nebe se zemí pro všechny jedince připravené na takto zásadní změny. 

Ponejvíce se naše činnost do rozdělení lidstva bude nadále orientovat na oblast, kde 

má Mise Boží Rodiny největší zázemí, budeme ale cestovat i do ostatních států na 

všech obydlených kontinentech, aby se řady Mojí první linie nadále rozšiřovaly. Už 

nejednou jsem sdělil, že své představitele, kteří budou do Mise Boží Rodiny postupně 
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přiváděni, mám i v jiných státech. Jedním z těchto Božích reprezentantů působících v 

zahraničí je Simon Dalkava z Ugandy, který už nyní pomáhá v šíření knih Nového 

Zjevení a dalšího Božího Slova v anglickém jazyce. Tímto Simonovi z celého srdce 

děkuji za jeho duchovní práci konanou ve prospěch vítězství Lásky v celém 

Multivesmíru a těším se na osobní setkání s ním. Do Boží náruče budou 

prostřednictvím přijetí knih Nového Zjevení postupem času přiváděni i další lidé žijící 

v Africe, kteří se zapojí do naší Mise. Přímé zapojení do Mise ale není nutností pro 

budoucí přesun na Novou Zemi. Ve zdejším světě nebude zanechán nikdo, kdo splní 

podmínky převibrování, a to i v případě, že během pozemského života nepřijde do 

přímého styku s novodobým Božím Slovem a s Mými představiteli. 

Královské klenoty jsou odjakživa symbolem moci, výsad a bohatství svých majitelů či 

uživatelů. Jsou to proto symboly negativního stavu. Svatováclavská koruna je nicméně 

výjimkou potvrzující toto pravidlo vzhledem k okolnostem jejího vzniku a záměru, s 

jakým Karel IV. k vytvoření tohoto klenotu přistoupil. Tzv. Otec vlasti, jak se mu někdy 

přezdívá, korunu zhotovil jako objekt určený pouze pro korunovační účely při nástupu 

nového panovníka na trůn a její vlastnictví odkázal patronu české země svatému 

Václavovi, významnému knížeti z rodu Přemyslovců, jenž přišel na planetu Nula z 

pozitivního stavu. Přestože jsou korunovační ceremonie rovněž dílem negativního 

stavu, Karel IV. tuto oblast pomohl prosvětlit pravým Božím světlem, kdy tato koruna 

byla během obřadu pouze propůjčena pozemskému panovníkovi, po celou dobu však 

zůstávala v rukou patrona národa. Ačkoliv i svatořečení knížete Václava odpovídá 

církevnímu pojetí víry, která nemá s pojetím pravé duchovnosti takřka nic společného, 

a přestože ani pojem „patron národa“ nemá v doslovném smyslu s touto pravou 

duchovností na první pohled spojitost, stejně jako ji v témže doslovném pojetí nemá 

ani skutečnost odkázání koruny svatému Václavovi, pravý význam těchto záležitostí 

lze najít při použití niterné optiky. 

Akt svatořečení Václava je z hlediska pravé duchovnosti niterným vyjádřením blízkého 

vztahu mezi Mnou, Pánem Ježíšem Kristem Boží Rodinou a kolektivním vědomím 

českého národa, které je v tomto kontextu vyjádřeno právě osobou svatého Václava, či 

přesněji řečeno určitými význačnými aspekty jeho osoby. Označení svatého Václava 

coby patrona národa je vyjádřením úzkého vztahu mezi Mnou a lidem této země na 

úrovni zprostředkující. Odkázání Svatováclavské koruny českému patronu 

prostřednictvím Karla IV., který přišel na planetu Nula stejně jako svatý Václav z Mého 

pověření, je fyzickým vyjádřením mimořádného vztahu, jaký mezi Mnou a českým 

národem panuje. Ze specifické pozice, jakou kolektivní vědomí této země zastává vůči 

Mojí absolutní Přirozenosti, vyplývá i zmiňovaná Boží ochrana, která byla do svého 

procesu, jak už bylo sděleno, naplno uvedena v roce 1346, kdy při vzniku 

korunovačního klenotu došlo nejen k jeho odkázání svatému Václavovi, ale rovněž k 

vsazení trnu z Kristovy koruny do dutiny jeho křížku. Svatý Václav tedy z hlediska 

pravé duchovnosti nemůže jakožto relativní bytost být sám o sobě patronem 
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(ochráncem) českého národa, avšak důležité aspekty jeho osoby na všech třech 

úrovních vyjadřují ochranu národa ze strany Pána Ježíše Krista Boží Rodiny (dříve 

Nejvyššího), která vzešla z blízkosti, jakou kolektivní celek této země vůči absolutnu (a 

naopak) zastává. Boží ochrana nemohla vejít do svého plného procesu dříve, než ke 

vzniku českého korunovačního klenotu došlo, neboť jeho zhotovení bylo spojeno 

právě s jeho odkázáním svatému Václavovi a s aktem vsazení trnu z Kristovy koruny. 

Trn ukrytý v dutině křížku, s nímž tvoří Svatováclavská koruna jeden celek, je 

garantem účinnosti popisované ochrany národa z Mojí strany, která české země 

provázela od jejich počátků a zejména pak od poloviny 14. století, aby trvala až do 

rozdělení lidstva. To nastane ještě mnohem dřív, než uplyne 700 let od vzniku 

korunovačního klenotu. Kromě toho je trn fyzickým potvrzením vzájemné blízkosti, 

jaká mezi Mnou a českým národem existuje, přičemž toto potvrzení se prolíná i úrovní 

zprostředkující a duchovní, z jejíchž niterností pramení. Trn je také vyjádřením Mojí 

přízně, které se kolektivní vědomí národa těšilo v průběhu celých dějin. Pozůstatek 

Kristovy koruny v něčem tak symbolickém, jako je tento zlatý královský klenot, dává 

rovněž negativnímu stavu na vědomí, že Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina mám moc 

nad celou zónou vymístění, která spadá pod Můj dohled a kontrolu, abych všechny 

bytosti v ní uvězněné postupně přivedl ke spáse a samotná pekla nakonec dovedl k 

jejich eliminaci. Je tím vyjádřen fakt, že Božská moc je nadřazena moci pozemské, 

ovládané negativními entitami, jež po celé věky způsobovaly mezi obyvateli této 

planety rozbroje, vyvolávaly války a způsobovaly utrpení na mnoho způsobů. Proto 

jsem přišel do hrubohmotného světa ve dvou lidských tělech, abych takovému 

počínání učinil přítrž, a to v souladu se svobodnou vůlí všech aktérů, kteří pekla v 

souvislosti s působením první a nyní již i druhé Boží Mise postupně opouštějí. Trn z 

Kristovy koruny ukrytý v korunovačním klenotu také předznamenal Můj Druhý 

příchod, jenž na území tehdejšího Československa započal narozením Jany do lidského 

těla v roce 1957. Trn má rovněž souvislost s působením Mého Týmu, jehož činnost za 

Mé osobní fyzické přítomnosti novým způsobem navazuje na působení Ježíše Krista. S 

jeho Misí má v současnosti probíhající Mise Boží Rodiny úzkou spojitost, která je na 

fyzické úrovni v tomto kontextu vyjádřena právě přítomností pozůstatku Kristovy 

koruny v koruně Svatováclavské, spjaté s národem, který se po celé dějiny připravoval 

na Můj Druhý fyzický příchod, tentokrát v podobě ženy. Národ, jehož duchovní 

existence v souvislosti s Misí Boží Rodiny v době transformace právě vrcholí, v sobě 

hostí ty nejlepší podmínky pro to, aby Jana se svými představiteli prostřednictvím 

převibrování na Novou Zemi dovršila proces sestupu nebe na zemi, na níž bude Česká 

republika společně se Slovenskem tvořit i nadále duchovní centrum tohoto světa. To 

bude až do rozdělení lidstva fungovat jako hlavní planetární základna pro Misi Boží 

Rodiny, která bude úzce propojena s Novou Zemí, tvořící hlavní základnu našeho Týmu 

v rámci pozitivního stavu. Jana tak společně se svými blízkými otevře cestu na Novou 

Zemi všem, kdo si přejí žít láskyplně a bez jakéhokoliv ovládání ze strany negativních 

entit. Teprve až se světlo z planety Nula stáhne, přestanou oba bratrské národy plnit 
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úlohu duchovního centra tohoto světa. Stejně tak skončí jejich mimořádná ochrana, 

aby nic nebránilo krátkému, leč nezbytnému vítězství negativního stavu, po němž 

budeme moci celý experiment ukončit a začít tvořit v plnosti pravého života. 

Přestože český národ zastává vůči Mně specifickou blízkost a v době transformace 

lidstva sehrává klíčovou úlohu, přede Mnou jsou si všechny národy planety Nula rovny, 

stejně jako jejich jednotliví příslušníci. Každý je v mých očích stejně cenný a přínosný 

jako ti ostatní, protože svou neopakovatelnou jedinečností doplňuje multivesmírný 

celek, ve kterém nikdo nemůže chybět. Proto mám přichystán dokonalý plán spásy pro 

všechny. Všichni se jednou ocitnout v Mojí náruči, někdo dříve, jiný později. Nakonec 

ale nezůstane nikdo, kdo by ze své svobodné vůle nadále zůstával v peklech. 

Skutečnost, že Boží plán spásy je opravdu všeobsažný a naše Mise je zde pro všechny, 

se zrcadlí i v přítomnosti drahokamů na Svatováclavské koruně, především červených 

spinelů dovezených ze střední Asie. V geografickém původu spinelů, zastupujících z 

pohledu středověké, ale i dnešní Evropy velmi vzdálený kout planety, se ve spojení s 

duchovním významem korunovačního klenotu odráží skutečnost, že pozornost Mě, 

Pána Ježíše Krista Boží Rodiny není upřena pouze na jednu oblast světa, ale je 

rozprostřena společně s Mojí Láskou a Milosrdenstvím na celou planetu a zónu 

vymístění, pro jejíž obyvatele mám přichystanou spásu. Ve své absolutní 

Prozřetelnosti mám přehled o všech bytostech, pro něž si přeji jen to nejlepší. S 

pokorou proto trpělivě čekám na jejich obrácení se ke Mně, až Lásku, které mám pro 

všechny více než dostatek, začnou ze svobodné vůle opětovat. 

Návštěva výstavy korunovačních klenotů čtyřmi Mými představiteli „na scéně“ se 

spoluúčastí řady dalších Božích reprezentantů „za scénou“, uskutečněná v době před 

plným zahájením naší Mise z Nové Země, obohatila esenci Svatováclavské koruny o 

zcela nové aspekty Mojí Nejnovější Přirozenosti. Ty budou po definitivním propojení 

nebe se zemí, jež se bude týkat duchovně připravených jedinců, využity pro ještě 

efektivnější fungování duchovního centra světa v době, kdy budu planetu Nula 

navštěvovat v krystalickém těle společně s některými dalšími představiteli. Návštěva 

výstavy také podnítila aktualizaci všech procesů vztahujících se ke všemu, o čem byla v 

tomto Sdělení řeč, včetně procesu ochrany kolektivního vědomí českého i slovenského 

národa a jeho území. Celková situace v obou státech díky tomu je a do završení 

transformace nadále bude o poznání klidnější než v jiných částech světa. 

Velmi děkuji všem bytostem, které se v uplynulých dějinách jakýmkoliv pozitivním 

způsobem zasloužily o rozkvět českého a slovenského národa. Při této příležitosti patří 

Mé srdečné poděkování i Karlovi IV. a svatému Václavovi, bez jejichž přítomnosti na 

planetě Nula a následné spolupráce v jiných sférách Multivesmíru by nebylo možné 

nastolit všechny zásadní předpoklady pro právě probíhající působení Mise Boží 

Rodiny. 

Miluji vás, Mí drazí Češi, Slováci a všechny bytosti bez ohledu na vaši státní, planetární 

či jinou příslušnost. 
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S úctou 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 29. 1. 2023 
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230117 SETKÁNÍ V BESKYDECH A REVOLUČNÍ UDÁLOSTI V 
MULTIVESMÍRU 

 

 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R. 

  

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, 

ve dnech 16. až 18. prosince 2022 proběhlo doposud největší setkání spřízněných duší 

sdružených v rámci Mého Týmu, kterého se na fyzické úrovni účastnilo 92 osob. Těmto 

jedinečným okamžikům v zasněžených Beskydech v obci Krásná bylo „za scénou“ 

přítomno obrovské množství bytostí z obou polarit Multivesmíru, které ze svých 

duchovních a intermediálních světů asistovaly při vykonávání důležité práce pro 

Stvoření, jejíž vykonání bylo v řetězci úkolů, plněných Misí Boží Rodiny, jedním z 

nejdůležitějších předpokladů pro budoucí permanentní ukončení negativního stavu. 

Každé setkání je po všech stránkách originální a je zacíleno jak na pomoc konkrétním 

skupinám bytostí, tak na celé Stvoření. Všechny schůzky o libovolném počtu účastníků 

spojených se Mnou a s knihami Nového Zjevení mají totiž multiverzální, všeobsažný 

charakter, čímž má osobní spolupráce Mých reprezentantů dosah na celé jsoucno a 

bytí. Proto není žádného setkání, které by nebylo pro eliminaci negativního stavu 

nějakým způsobem podstatné. Duchovní práce vykonaná v Beskydech a paralelně ve 

všech existujících dimenzích Stvoření včetně Nového Vesmíru byla nicméně jedním z 

nejdůležitějších předpokladů pro definitivní odstranění stavu zel a nepravd především 

v důsledku výše uvedené skutečnosti o zapojení nebývalého množství bytostí do 

celého procesu, a to v rámci probíhající přípravné fáze této Mise. Zapojení takového 

kvanta sentientních entit bylo dosaženo ještě v době, kdy část Mojí první linie, působící 

na planetě Nula, plní svá poslání v omezených podmínkách hrubohmotné a negativním 

stavem prosycené reality společně s Mojí ženskou podstatou. A právě tento fakt učinil 

z duchovní práce v Beskydech, v kontextu dosavadního průběhu Mého Druhého 

Příchodu, milník, jenž si z tohoto hlediska nezadá s žádnými předchozími, do současné 

chvíle uskutečněnými setkáními. Samozřejmě přijde bezpočet dalších velevýznamných 

milníků při naší spolupráci, počínaje okamžikem převibrování Mojí přímé inkarnace 

na Novou Zemi a pokračujíce každým dalším krokem, uskutečněným ženskou 

podstatou Pána Ježíše Krista Boží Rodiny i ostatními Mými vyslanci, z nichž někteří 

budou do rozdělení lidstva působit na Nule, zatímco další budou v koordinaci a různě 

koncipované interakci se svými přáteli, přítomnými dočasně v hrubohmotné realitě, 

působit ze základen rozprostřených na různých místech univerza. Středobodem těchto 

základem bude Nová Země, umístěná v Novém Vesmíru, jenž má spojitost se všemi 

oblastmi Stvoření, do jehož duchovních, intermediálních a fyzických světů povede 

snadná přístupnost. Veškeré kroky podniknuté ve fázi plného nasazení naší Mise tedy 
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budou vytvářet klíčové předpoklady pro vítězství věčné Lásky v srdcích a myslích 

Mých synů a dcer. 

V rámci přípravné fáze Mise bylo nesmírně důležité, aby k doposud nebývalému 

zapojení bytostí z jiných dimenzí, jejichž počet bude v následujících etapách naší 

činnosti stoupat i nadále, došlo v jeden čas právě při příležitosti mimořádné, 

několikadenní schůzky Mých představitelů, spolupracovníků a přátel inkarnovaných 

na planetě Nula, kteří svá srdce propojili do takové niterné hloubky, jež nebyla nikdy 

dříve dosažena kýmkoliv, kdo zde ve prospěch pozitivního stavu působil či působí. 

Propojení niterných podstat Mých vyslanců na planetě Nula mezi sebou navzájem, 

doplněné propojením srdcí s jejich členy duchovních rodin, jakož i se širokým 

okruhem ostatních bytostí působících v zájmu Dobra, ať už se tito dotyční nacházeli na 

jakékoli pozici kladného či záporného stavu Multivesmíru, maximalizovalo sílu 

Božských energií Lásky, jejíž esence postoupila na novou, předešlé kroky přesahující 

úroveň, činící tuto Lásku ještě účinnější ve věci otevírání zapouzdřených duchů a duší 

obyvatel zóny vymístění. Boží energie vyvěrající z Mého absolutna a proudící do všech 

směrů Stvoření se stala ještě jemnější, hřejivější, líbeznější, překrásnější, sametovější a 

celkově daleko bližší globální duchovní složce, která bude řídit budoucí cyklus času. 

Podstatné aspekty této globální duchovní složky již nyní řídí Nový Vesmír a postupně 

pronikají díky práci Týmu Boží Rodiny i do struktury současného cyklu času, k čemuž 

nejvíce přispělo právě setkání v Beskydech, ale též události spojené s duchovní prací 

napříč celým rokem 2022. V souvislosti s přemístěním Bohyně na Novou Zemi bude 

vyzařování zmiňované duchovní složky do celého univerza ještě citelnější. Z Nového 

Vesmíru budou její elementy obrazně řečeno filtrovány dál, aby proudily do všech 

potřebných oblastí „starého“ Stvoření, které se bude pod vlivem této energie v 

mnohem razantnější míře očišťovat a vyprazdňovat od konvertujících sentientních 

entit. Rozlévání všeoblažující Lásky z Mého absolutna a ze základny Mise Boží Rodiny 

se bude až do konce cyklu času odehrávat s postupně narůstající intenzitou. Nositelé a 

šiřitelé této životodárné energie, Mí reprezentanti, už nebudou omezováni faktory, 

jimž čelí nyní, kdy se procesy, vedoucí pozemské i nepozemské členy Mého Týmu do 

bodu globálně-kvantového překročení, teprve skládají jeden vedle druhého, aby byl 

přechod z jedné fáze do druhé plynulý. Multidimenzionální setkání v Beskydech opět 

významně urychlilo dotváření pomyslné obrazové mozaiky. Poté, až bude kompletní a 

nebude v ní chybět jediný díl, dojde k završení současné fáze a k navazujícímu spuštění 

zcela nové kapitoly v rámci Mého Druhého Příchodu. 

Tento čas se velmi zásadně přibližuje v souvislosti s tím, jak veškeré procesy dějící se 

„na scéně“ i „za scénou“ nabírají na obrátkách. V jednom momentu už není nic stejné, 

jako bylo ještě před chvílí. Dynamika progresivního vývoje, jehož výsledkem jsou 

vyprazdňující se pekla a stále citelnější odnímání moci negativního stavu při jeho 

paralelním a nezbytném zahušťování na planetě Nula, směřuje k ukončení statusu quo 

v tomto světě v podobě rozdělení lidstva a vytržení jeho části ze spárů zel a nepravd. 
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Nerozhodný stav, projevující se duchovním zamrznutím, letargií, nevědomými 

procesy, falešnými světonázory a pokrouceným pohledem na život, Stvoření a 

samotného Pána Ježíše Krista Boží Rodinu, bude po plném zahájení Mise Boží Rodiny 

vyřešen i v nitrech mnohých doposud nerozhodnutých jedinců, váhajících bytostí, 

které si z osobních důvodů, jsoucích součástí plánu jejich duší, volí setrvávat v zóně 

vymístění až do doby, kdy nechám svou ženskou podstatu Janičku Kyslíkovou 

přemístit na domovskou základnu. Z mnoha „nevěřících Tomášů“ spadnou masky 

bránící jim vnímat Mé relativní i absolutní Božství srdcem. Kolem jejich bytostných 

podstat prasknou obruče, jež je neustále drží při zemi a utápějí je ve vlastním egu, 

které jim brání povznést se nad své zprzněné a omezené představy, na nichž rigidně 

lpějí, čímž svou intuici znehybňují. Tato specifická skupina nevěřících jedinců se stane 

dalšími průkopníky pro jim podobné sentientní entity, které je dříve nebo později 

budou následovat do Boží náruče. Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina vím nejlépe, jak 

každého přivést k sobě Domů. Jsem absolutně trpělivý při „čekání“ na návrat Mých 

milovaných dětí. U každého přesně vím, kdy a za jakých okolností dojde k jeho/jejímu 

návratu a co bude spouštěčem k tomu, aby Můj syn či dcera při plném zachování 

svobodné volby přijal/a Boží Lásku za svou vlastní a rozhodl/a se věčně žít po Mém 

boku. 

Bytosti ze zóny vymístění potřebují ke své konverzi živé důkazy k tomu, aby mohly 

vyjít z bažiny antivesmíru a odejít do Nové školy v limbu. Tyto důkazy jsou různě 

koncipované a jsou jim poskytovány proto, aby jejich svobodná vůle mohla být použita 

k rozhodnutí zanechat dosavadního životního stylu v peklech a vyjít na světlo Boží. Bez 

pomoci Mé a Mých vyslanců by nikdy nemohlo dojít k rozpohybování sentientních 

entit chycených do pavučiny temnoty. Prvním důkazem Lásky, kterou je možno 

následovat, jsem poskytl v osobě Ježíše Krista, první mužské inkarnace. Po vstupu 

Ježíše Krista do zóny vymístění a otevření bran do limba a odtud dále do nebe začalo 

docházet k vyprazdňování pekel. Tento trend začalo citelně urychlovat spuštění 

spolupráce mezi Mojí druhou, tentokrát ženskou inkarnací Janičkou, a Mými 

reprezentanty, kteří jsou k Bohyni přiváděni průběžně především od dob napsání a 

uveřejnění druhé dávky Nového Zjevení. Moje multidimenzionální působení nejprve v 

podobě dočasně relativního Ježíše Krista (jenž už prošel fúzí s absolutnem) a v těchto 

časech v podobě dočasně relativní Janičky poskytuje obyvatelům antivesmíru různými 

způsoby pojaté důkazy Boží přítomnosti, které jsou ušité na míru, tedy přizpůsobené 

stupni duchovní zátěže těch, jimž se tyto důkazy zcela nenásilně a v souladu s jejich 

svobodnou vůlí poskytují v případě, že jsou na tyto živoucí důkazy připraveni. Aby k 

poskytnutí důkazů a tedy i pomoci došlo, musí k tomu každý jedinec svolit na úrovni 

nejhlubšího nitra, kam členové zóny vymístění sice nemají vědomý přístup, avšak to 

nebrání tomu, aby svou niternou touhu po nějakém druhu Boží přítomnosti projevili, a 

to v okamžik, který byl v rámci jejich životního plánu dohodnut již dávno dopředu. S 

postupným odhazováním zátěže a růstem na duchovní cestě, vedoucí až k úplnému 

opuštění pekel, dostává jedinec stále více konkrétnějších důkazů o Boží přítomnosti, 
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podpoře a ochraně. Po navázání osobního vztahu se Mnou dochází dříve či později i k 

osobnímu setkání mezi Pánem Ježíšem Kristem Boží Rodinou a bytostí přijímající 

Lásku za věčnou součást sebe samé. 

S narůstajícím počtem Mých multidimenzionálně pracujících představitelů, 

spolupracovníků a přátel, působících koordinovaně pod Mým vedením v duchovních, 

intermediálních a fyzických světech obou polarit Stvoření, dostávají ti, kdo jsou již 

připraveni, stále nové druhy kvalitativně různě odstupňovaných důkazů Boží 

přítomnosti a existence Lásky v podobě nesmírně laskavých, obětavých, soucitných, 

empatických a přátelských bytostí, které zprostředkovávají Boží vůli a jsou 

naplňovateli Mého dokonalého plánu na vysvobození všech nositelů života. Právě 

interakcemi mezi Mnou a obyvateli antivesmíru a interakcemi mezi nimi a členy Boží 

Rodiny může docházet k přinášení daru spásy těm, kdo o to stojí. Interakce se mohou 

odehrávat mnoha způsoby s různě pojatým charakterem výměny energií, přičemž k 

nim může docházet samostatně buď jen na té nejniternější úrovni, anebo souběžně i na 

úrovni vnitřní a případně naráz i na úrovni vnější. Zapojení vnější složky interakce s 

duchovně padlými sentientními entitami bude po zahájení Mise z Nové Země daleko 

častější než nyní. Nejedna bytost ze zóny vymístění je důsledkem své specifické role 

ovšem duchovně slepá vůči naší multidimenzionální činnosti v rámci přípravné fáze, 

kdy ještě není zcela naplno ukotveno působení z Nového Vesmíru. Tito jedinci vědomě 

či nevědomě čekají na příchod ženské podstaty Pána Ježíše Krista Boží Rodiny do zóny 

vymístění v krystalickém těle. Na tento proces nahlížejí z hlediska reality a lineárního 

času planety Nula, z jejíhož pohledu k převibrování Bohyně teprve dojde. Neberou v 

potaz multidimenzionální hledisko, jehož aplikací by si ve spojitosti s upřímnou 

touhou opustit pekla mohli pomoci už dávno, jelikož Moje ženské Já a Boží 

reprezentanti, přítomní fyzicky na planetě Nula, působí na duchovní a duševní úrovni 

neustále, a k tomu jsou doplňováni svými druhy mající základnu mimo hrubohmotný 

svět. K nim se Má první linie z planety Nula připojí na fyzické úrovni z části po zahájení 

Mise, z další části v pozdějších etapách našeho plného působení. Pro ty, kdo mají 

duchovní oči k vidění a duchovní uši k slyšení a mají opravdovou touhu na sobě něco 

změnit, tudíž existuje bezpočet důkazů Boží přítomnosti a Lásky, připravené je 

zachránit z bídného rozpoložení, pokud se k tomu rozhodnou v nitru. Kdo si však klade 

konkrétní podmínky na důkazy o velikosti Mého Milosrdenství, nebo se nechce vzdát 

vlastních utkvělých představ o Mojí přítomnosti a o podstatě a projevech Mojí Lásky, 

bude si muset i nadále počkat na okamžik vlastní konverze, která však v konečném 

důsledku u každého nastane vždy ve správný čas na základě předem ustanovené 

dohody. 

Jak již bylo dříve vícekrát sděleno, po přemístění Mého zlidštěného Božství a 

zbožštěného Lidství přijde další druh důkazů, jehož charakter bude vpravdě naprosto 

přelomový. Nepůjde pouze o Mé cesty po Multivesmíru včetně planety Nula (do 

rozdělení lidstva) v krystalickém těle, ale i o audiovizuální materiál o životě v 
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pozitivním stavu, jenž se bude společně se zkušenostmi Mých reprezentantů šířit k 

těm, kdo jsou připraveni na nejvyšší pravdu. Nepůjde v případě Mojí činnosti v 

krystalickém těle o nanucení zvenčí, a tudíž o ovlivnění svobodné vůle těch, jimž se 

něco takového bude předkládat? Nikoliv. Nezapomínejte, že návštěvy Janičky ve 

krystalickém (fyzickém) či kterémkoliv jiném těle se budou dít jen tehdy, když dotyčný 

jedinec bude na osobní setkání s Mojí ženskou podstatou připraven v nitru. Dokonce 

ani teď nepřicházím Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina v mužské ani v ženské podobě na 

duchovní a intermediální úrovni k žádné bytosti, pokud to podmínky v jejím srdci 

neumožňují. Do nitra takové sentientní entity nevcházím ani v podobě citelně zesílené 

energie, pokud není daná bytost schopna Mě v nitru sebe samé uvítat nebo si Mě tam 

alespoň okrajově vpustit. O nanucení zvenčí a z toho vyplývající ovlivnění svobodné 

vůle lidí či kohokoliv jiného nepůjde ani skrze výše uvedený audiovizuální materiál. 

Moje Božská prozřetelnost se postará o to, aby takovéto důkazy o životě mimo 

hrubohmotnou realitu tvořily opravdové důkazy pouze pro ty, kdo jsou schopni v 

souvislosti se svojí duchovní úrovní něco takového pobrat, pochopit, vstřebat a na 

základě Lásky a Moudrosti se s tím ztotožnit v nitru. Skutečné duchovní poselství 

těchto materiálů pronikne do niterných podstat lidí či kohokoliv jiného jen u těch, kteří 

to budou mít ve svém životním plánu. Vždy jde a nadále půjde o přijetí srdcem. 

S budoucími audiovizuálními materiály je to stejné jako s přítomností Nového Zjevení, 

které zde je také pouze pro připravené. A tak, jako Nové Zjevení samo o sobě a nikdo z 

jeho představitelů nikomu nenutí Božské ideje v něm obsažené, ani videa a fotografie z 

jiných realit (navíc uzpůsobené zobrazovacím možnostem pozemského světa) 

nebudou nikoho nutit k jejich přijetí. Zapůsobí pouze v srdcích otevřených nebo 

otevírajících se jedinců. Takovéto vnější faktory mohou tedy pouze napomoci v rozvoji 

niterného procesu. Hlavní impuls přijetí či nepřijetí dané ideje či souboru idejí ve 

spojení s Božím Slovem nebo jakýmkoliv materiálem spjatým s naší Misí musí totiž u 

každého vycházet vždy z nitra. Podmínka niterného přijetí je zajištěna Božskou 

prozřetelností. Vlivem platných duchovních zákonů ji nelze obejít. Pokud někdo něco 

nepřijímá v nitru své podstaty, záhy jedinec pocítí důsledky takovéto slepé uličky, v 

důsledku čehož je nucen odvrhnout i ono dočasné vnější ztotožnění se s danou 

záležitostí. Knihy Nového Zjevení i budoucí audiovizuální materiály z jiných realit sice 

jsou/budou něčím vnějším, ale protože je Boží Slovo, stejně jako avizovaná videa a 

fotografie, přímo ode Mne, něco takového v konečném důsledku tvoří soubor niterných 

idejí, jež pouze jsou/budou přeneseny do fyzické reality tohoto světa v hmotné, 

respektive očividné podobě, aby toto niterné bylo k dispozici všem zájemcům i na té 

nejzevnější úrovni Stvoření, tedy planetě Nula. Díky takovémuto ukotvení Božských 

idejí na nejzevnější úrovni jsoucna a bytí bude moci být ukončen negativní stav. Je to 

jeden z hlavních předpokladů eliminačního procesu. Z toho vyplývá, že papírová kniha 

Nového Zjevení, ale i Boží Slovo umístěné na internetu a budoucí fotografie a videa, jež 

půjdou zobrazit na obrazovkách pozemské techniky, jsou/budou externalizací 

původně niterné Božské ideje nebo souboru Božských idejí. A bude na uvážení a 
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svobodné vůli každého, kdo přijde s něčím takovým do styku, zda si tyto vnějšně 

projevené ideje v osobní rovině internalizuje, a tudíž je učiní součástí svého vlastního 

nitra, čímž se s nimi ztotožní, nebo je do svého srdce nevpustí a zaujme k tomu 

rezervovaný, odmítavý či jinak negativně laděný postoj. Nitro je tedy alfou a omegou 

pozice každé sentientní entity, jelikož nitro rovná se duch a duch rovná se stav života, 

jenž uvádí prostřednictvím svého rozpoložení do chodu proces života v podobě duše, a 

ta zase uvádí do praxe vnější projev tohoto procesu. 

Zcela stejný princip zachování svobodné volby bytostí inkarnovaných v lidských tělech 

platí i při budoucí Události/Varování (viz 31. kapitola Nového Zjevení Pána Ježíše 

Krista Boží Rodiny). Moje objevení se před každým obyvatelem planety starším sedmi 

let se bude odehrávat opět v kontextu nejhlubších niterností, kam drtivá většina 

pozemšťanů nemá přístup. To se však změní, jakmile budou nakrátko odpojeni od 

vnější mysli (ega), nevědomých procesů a veškerých vlivů hrubohmotné reality. Nikdo 

nebude ovlivňován něčím zvenčí, jak to velice rád činí negativní stav, neboť celá 

Událost bude ryze niterného charakteru. V niternostech, kde dojde k setkání 

jednotlivce se Mnou, bude zachována plná svoboda volby a dotyčný bude mít možnost 

se na základě tohoto zážitku rozhodnout, kam se vydá v čase změn, pokud si tak již 

nezvolil svými každodenními postoji dříve. Bude moci volit objektivně, neboť dostane 

srovnání o podstatě negativního a pozitivního stavu. Toto srovnání a vůbec celý 

charakter osobního setkání se Mnou bude ve všech aspektech uzpůsoben duchovní 

úrovni jednotlivce tak, aby jej tento zážitek nijak nepoškodil, proto svůj vzhled 

přizpůsobím úrovni náboženského a filozofického přesvědčení dotyčného, jeho 

preferencím, názorům a celkovému nastavení v nitru. Ve Stvoření tím nastane 

naprosto ojedinělá situace nemající obdoby. Vzhledem k pestré směsici bytostí na této 

planetě, žijících v rozličných kulturách a sociálních a politických systémech, není 

efektivnější možnosti, jak nastolit jeden z těch úplně nejzásadnějších předpokladů pro 

rozdělení lidstva, kdy se pozemšťanům stojícím na rozcestí musí dát možnost vybrat si 

na niterné úrovni jeden ze dvou dostupných směrů. Zatímco ateistům se zjevím pouze 

ve formě světla, u ostatních příslušníků různých věrouk budu moci použít konkrétní 

podobu. Jak je to možné, když všechna zpodobnění Boha či bohů (anebo mistrů a 

dalších model) pocházejí kromě podoby Ježíše Krista a kromě podoby Janičky, působící 

v současnosti na Nule, z dílny pekel? Je tomu tak proto, že nejenže jsem přímo vstoupil 

na planetu Nula a zažil zdejší život z první ruky, ale též jsem vstoupil do samotné zóny 

vymístění, kterou jsem opanoval a společně s tím očistil nosič finálního produktu 

negativního stavu – totiž tělo manifestující pozemský lidský život. Očištění finálního 

produktu stavu zel a nepravd, které jsem v posledním kroku fúzí s absolutnem učinil v 

naprosté čistotě Božským, Mi dovoluje použít při svém ukázání se lidem v limbu (a v 

tomto ohledu nikde jinde!) zosobněné formy původně negativních božstev 

zobrazovaných a uctívaných věřícími na planetě Nula, aniž bych tím jakkoliv porušil 

svou vlastní absolutně pozitivní podstatu. Očištění všeho, co do lidského 

hrubohmotného těla inkorporoval negativní stav, následované zbožštěním toho 
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očištěného během fúze, je klíčem i k očištění veškerých dalších těl sentientních entit 

napříč planetou Nula a zónou vymístění, a to včetně samotných podob čili ztvárnění těl 

negativních božstev. Právě to umožňuje Mojí Nové a Nejnovější Přirozenosti použít 

původně negativní podoby božstev k tomu, abych se takto vybraným lidem v limbu 

během Události mohl ukázat. Očištěné podoby božstev, jež jinak v takovéto podobě 

nebudou mít nikde v pozitivním stavu místa, při Mém výjimečném použití v limbu sice 

budou mít stejný nebo podobný zjev, který jim prapůvodně přiřkla dílna negativního 

stavu, jejich struktura, podstata, obsah a náplň ovšem negativní nebude ani jednou 

tisícinou procenta. To je velmi důležité si uvědomit. Proto bude tento fenomén, který 

se během události bude dít, v naprostém souladu s pravými duchovními principy. 

Při tomto velmi specifickém druhu posledního soudu každý pocítí sílu Boží Lásky, 

avšak úměrnou jeho schopnosti tuto Lásku přijmout (u některých půjde jen o letmý 

dotyk). Protože půjde o setkání mimo prostor a čas na speciálním „místě“ ve stavu 

neutrality, ani Boží Láska, ani skutečnost vyjevení podstaty o životě v zevnějšnostech a 

pseudoduchovnostech negativního stavu nebude faktorem, jenž by měl ovlivnit vlastní 

rozhodování sentientních entit. Setkání se Mnou v podmínkách neutrality, předložení 

vývojových alternativ života a odhalení podstaty kladného a záporného stavu bude 

pouze prostředkem k tomu, aby nitra bytostí v lidských tělech po skončení Události 

mohla s tímto zážitkem nadále pracovat. Do jaké míry k tomuto zpracovávání bude 

docházet poté, co se jedinec navrátí do lidského těla zatíženého hrubohmotnou myslí, 

ovládacími programy a nevědomými procesy, záleží na duchovních nánosech daného 

člověka, jakož i na jeho ochotě či neochotě na sobě duchovně pracovat. Během Události 

samotné ve skutečnosti nelze činit konečná rozhodnutí ve věci vytržení na Novou Zemi 

nebo ve věci zůstání na planetě Nula. Proto se jedinec pro své převibrování do vyšší 

dimenze či pro zanechání ve světě pod vládou negativního stavu rozhodne nikoliv při 

samotném průběhu Události, nýbrž až na jeho základě, jak jsem již poznamenal o 

několik řádek výše. Událost tedy bude kromě jiných aspektů znamenat především 

východisko ze situace, kdy lidstvo jako celek i jeho jednotliví členové budou stát na 

rozcestí. Duchovní zážitek pomůže lidem v jejich snazším nasměrování na jednu či 

druhou stranu, ale nebude něčím, co by jim bezprostředně po skončení Události 

nevratně určilo jejich další „osud“. Mezi Událostí a samotným vytržením připravených 

jedinců uplyne totiž ještě nějaký čas a teprve během něj s definitivní a konečnou 

platností vykrystalizuje, zda člověk splňuje láskyplná kritéria pro přemístění na Novou 

Zemi, tedy zda hrubohmotnou realitu opustí, nebo si v rámci svobodné volby vybere v 

ní zůstat. Nikdo z objektivního hlediska nebude zůstávat proti své vůli tam, kde si jeho 

srdce nepřeje být a kam vyzařováním svého nitra nezapadá. Převážná část 

člověčenstva si dlouhodobě volí negativní stav, ale u některých Událost způsobí 

přehodnocení jejich dosavadních postojů, díky čemuž budou při rozdělení lidstva 

vytrženi na Novou Zemi. Pro jiné, především upřímně věřící jedince s dobrým srdcem a 

schopností odpouštět bude Událost znamenat povzbuzení a potvrzení jejich správné 

cesty, po níž se ubírají do ráje na Zemi. Pro další, kteří víceméně neinklinovali ani k 
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jednomu stavu, bude Událost rozhodující pro jejich vyjití z víceméně neutrální pozice, 

kterou v rámci podmínek této planety, kde má hlavní slovo negativní stav, zastávali. 

Avšak pro většinu duchovně spícího a ovládaného lidstva, které si nejen navenek, ale i 

v nitru volí život ve zlech a nepravdách, bude Událost spíše pouhým potvrzením jejich 

dlouhodobého kurzu, jenž zastávali už před uskutečněním tohoto milníku. Poté, co se 

duše navrátí do hrubohmotné reality, bude každému ponechán dostatek času pro 

niterné, ale i vnitřní a vnější zpracování toho, čeho byli svědky. Zpracování Události na 

nehmotné úrovni se vědomě nebude dít u těch, kdo se nechtějí vzdát svého vlastního 

pseudoduchovního či ateistického přesvědčení, ale i u těch, kdo jsou orientováni na 

hmotu, pozemské prožitky, peníze, vědecké autority apod. Právě od vědců a 

náboženských a politických vůdců přijme tato velká skupina lidstva oficiální 

stanoviska, snažící se racionálně vysvětlit podstatu tohoto nebývalého zážitku. Intuice 

těchto lidí tedy zůstane ležet ladem a zpracování Události v jejich srdcích bude 

odloženo do budoucna. I přesto v nich aspekty tohoto daru Milosrdenství zůstanou 

napevno uchyceny, aby později pomohly ke spáse i těmto jedincům. 

Setkání Mých reprezentantů v jeden čas a na jednom místě na fyzické úrovni Beskyd a 

souběžně s tím v mnoha dalších oblastech nehmotných světů vytvořilo při intenzivním 

propojení jejich srdcí kumulaci nádherných idejí, vycházejících z Nového Zjevení a 

obohacených o jedinečnou individualitu každého přítomného člena Boží Mise, které 

jako živá voda zakotvily ve struktuře planety Nula a zóny vymístění, kde otevřely cestu 

do limba mnohým, do té doby Láskou v podstatě neovlivněným bytostem, obývajícím 

hluboká pekla. Právě na nejnižší sféry antivesmíru se poskytnutá pomoc ze strany Mojí 

první linie a Mojí ženské podstaty v lidském těle zaměřovala nejvíce. Je tomu tak proto, 

že s přibližujícím se ukončením přípravné fáze naší Mise je potřeba i na těch ode Mne 

nejvíce vzdálených místech pekel vytvořit nezbytný základ, na němž budeme moci 

nadále stavět po započetí činnosti z Nové Země. Právě prostřednictvím Mých 

představitelů na planetě Nula i mimo ni, kteří se zapojili do multidimenzionální práce v 

nejhlubších lokalitách zóny vymístění, budeme schopni působit v základnách 

nejzatíženějších bytostí již od samého počátku plného spuštění Mise. Současně 

budované předpoklady, spočívající především v roznášení aspektů Lásky a Pravdy i do 

těch největších hlubin temnot, umožní bezproblémové přímé působení Mojí dočasně 

relativní ženské podstaty a jejích blízkých kdekoliv v duchovních, intermediálních a 

fyzických světech zóny vymístění ve fázi plného nasazení, kdy z Nového Vesmíru 

budeme podnikat výpravy do okolního Stvoření včetně jeho záporného stavu. 

Současně budované předpoklady pro tuto činnost tedy dopředu vyloučí 

multidimenzionální destabilizaci jsoucna a bytí, k níž by při Mém objevování se v 

krystalickém těle v rámci starého cyklu času došlo, pokud by současně probíhající 

proces přinášení spásy padlým bytostem nebyl postupný a pokud by nedocházelo k tak 

ohromnému investování energie v zájmu pomoci sentientním entitám ještě během 

přípravné fáze Mise. Je třeba postupovat krok po kroku a jednotlivé etapy 

pokračujícího posunu na sebe vrstvit jemně a citlivě, aby nikdo nepřišel k duchovní 
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újmě a aby svobodná volba všech zainteresovaných zůstala v každém případě 

zachována. 

Duchovní práce v Beskydech byla vyvrcholením pomoci poskytované především 

Renegátům a jejich fabrikátům, kvazi-bytostem, jež obývají jimi stvořené kvazi-

vesmíry. K této pomoci docházelo s narůstající měrou v průběhu předcházejících 

měsíců a dochází k ní stále i po skončení mimořádného setkání v horách, nicméně 

právě v průběhu této třídenní schůzky došlo k rozhodujícím okamžikům, kdy se 

podařilo vysvobodit ze spárů zel a nepravd kvantitativně a co do míry duchovní zátěže 

dokonce i kvalitativně největší počet sentientních entit za celou dosavadní historii 

Multivesmíru. Veškeré problémy, těžkosti, strasti a bolesti, jakým tu v různých 

formách dlouhodobě čelí Mí reprezentanti, se dějí nejen jako samotný následek pobytu 

na území pod vládou negativního stavu, ale především i jako následek dobrovolné, s 

pokorou, modrostí a Láskou poskytované pomoci obrovské škále bytostí, čímž se Boží 

představitelé, spolupracovníci a přátelé zasluhují o ukončování negativního stavu tak 

účelným způsobem, jaký ve Stvoření ještě nenastal od dob otevření cesty z pekel do 

limba a odtud dále do pozitivního stavu prostřednictvím Ježíše Krista. Problémy, jimž 

zosobňovatelé Nového Zjevení čelí, jsou v každém okamžiku zúročovány v podobě 

dalších a dalších sentientních entit osvobozených ze spárů zel, tudíž vůbec nic, co zde 

Moje první linie a samotná Bohyně podstupuje, není ani trochu marné, nýbrž to má 

nesmírně hluboký pozitivní dopad na celé univerzum. O co náročnější to při 

vzrůstajícím tlaku negativního stavu pro Mé vyslance nyní je, o to jednodušší to pro 

všechny Mé blízké – ať ty na planetě Nula nebo kdekoliv jinde – bude po uskutečnění 

globálně-kvantového překročení, jež bude mít blahodárný účinek na všechny bytosti 

otevřené bezpodmínečně milující a odpouštějící Lásce, která je ve správný okamžik 

přivede do pravého Domova. Pokud v tomto Domově již jsou, usnadní jim 

připravovaný skok ještě šťastnější a tvořivější žití, daleko lepší stupeň seberealizace a 

o poznání snazší pomoc bratrům a sestrám v antivesmíru, k nimž budou mít větší 

přístupnost v souvislosti se sestupem nebe na zemi. 

Setkání v Beskydech je jedním z významných momentů v procesu tohoto sestupování, 

při němž se pozitivní stav stále citelněji a viditelněji dostává do středu jeho záporného 

protějšku, který je zahalován do už vícekrát zmiňovaného vlivu Lásky a dalších 

elementů proudících z vyšších sfér. Osvětlení temných hlubin ve vybraných oblastech 

Renegátů a jejich sebeuvědomělých, polosebeuvědomělých i nesebeuvědomělých 

tvorů způsobilo citelné následky. S tím, jak se jejich nánosy dostávaly na povrch a jak 

jim při shazování hutné duchovní zátěže asistovali členové Mého Týmu, velká část 

Božích představitelů, spolupracovníků a přátel během, a především pak po skončení 

setkání čelila zdravotním a někteří i psychickým obtížím v daleko větší míře, než bylo 

doposud běžné. Jejich lidské tělo i v tomto případě posloužilo jako odraz dění v zóně 

vymístění, významné duchovní práce, která si vyžádala značně velkou investici 

životních energií každého, kdo se na něčem takovém podílel. Každý do antivesmíru 
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vyzářil jedinečnou kombinaci energií Lásky a dalších Božských atributů v relativní 

formě, která byla obohacena o jeho/její osobní esenci. Čím více esencí se do celé 

záležitosti zapojilo, tím univerzálnější a všeobsažnější byl i přínos této akce pro celé 

jsoucno a bytí. Nejen Renegáti a s nimi spřízněné entity, ale i ostatní, kdo měli 

duchovní oči k vidění a duchovní uši k slyšení, mohli na základě kolektivní spolupráce 

Mého Týmu lépe než kdykoliv předtím pochopit podstatu víry a důvěry Mých věrných 

v dokonalý Boží plán. Tím Renegáti a spol. zároveň mohli snáze pochopit, jaký krásný a 

pozitivní účinek tato víra a důvěra Mých představitelů na tyto pekelné bytosti má, 

respektive může mít. Pokud se Renegáti a jim podobní začali otevírat novému poznání, 

do jejich původně zapouzdřených niter začala pronikat pravá podstata uvědomění, že 

Boží vyslanci se své víry a důvěry v Pána Ježíše Krista Boží Rodinu nevzdávají ani v 

tom největším utrpení a ani při těch největších útocích ze strany Renegátů, 

konzervativního křídla Pseudotvůrců a dalších entit ze zóny vymístění při přidružené 

duchovní zátěži od různých bytostí. Samozřejmě, že entity z pekel věděly, že ten, kdo 

má upřímnou niternou víru, má rovněž přiměřenou ochranu a je tudíž na své cestě 

nezastavitelný. Nikdy nemůže na své služební cestě padnout nebo si přivodit něco, co 

by dotyčného odklonilo od směřování do pravého Domova a naopak jej přivedlo do 

osidel negativního stavu. Teprve za kolektivního propojení srdcí všech 

zainteresovaných však Renegáti ne pouze v měřítku několika větších skupin, jako tomu 

bylo doposud, ale nyní už v mnohonásobně větším rozsahu se dokázali na situaci členů 

Mého Týmu podívat z jiného úhlu pohledu. Díky tomu začali vnímat a následně i 

chápat niterné důvody vytrvalosti čtenářů a praktikantů Nového Zjevení, podstatu 

jejich ochoty se nevzdávat, a i přes mnohá soužení ze samotného principu pomáhat 

všude tam, kde to je třeba. 

Renegáti a mnozí další, kdo se připravovali na opuštění pekel, byli schopni na světelné 

spolupracovníky nahlížet z hlediska obsahujícího prvky empatie a vcítění se do jejich 

„kůže“. Před několika lety lineárního času bylo nepředstavitelné, aby sentientní entita 

z renegátského uskupení byla schopna se ještě před svým opuštěním pekel dopracovat 

k jistému druhu empatie. Po několika letech ustavičné práce Týmu Boží Rodiny na 

území antivesmíru a zásluhou duchovního růstu Mých vyslanců, kteří z velké části 

zpracovali svá stará niterná nastavení a nahradili je těmi, která jsou v souladu s Novým 

Zjevením, došlo však k obrovským posunům v celém Multivesmíru a obzvlášť v jeho 

ode Mne odvrácené části. Negativní bytosti jsou tudíž v souladu s jejich svobodnou vůlí 

ochotny více konvertovat, jelikož ke spáse vede díky mnohovrstevnatému působení 

světelných spolupracovníků daleko snazší cesta. Skrze členy Boží Rodiny už i ti 

nejzatíženější jedinci začínají chápat podstatu výše uvedené víry a důvěry a rovněž 

začínají spatřovat krásu a ušlechtilost spojení Mého Týmu s absolutním i relativním 

Božstvím. Bytí reprezentantem pravého a jediného věčného Rodiče a Zdroje všeho 

života už není pro obyvatele antivesmíru tak abstraktní a neuchopitelné. Původní 

nedůvěra duchovně padlých bytostí vůči jejich láskyplným protějškům se u nemalé 

části členů antivesmíru stává minulostí skrze mnohačetné interakce mezi zástupci 
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pozitivního a negativního stavu, ve kterých se tímto stykem polarit stále častěji 

aktivuje přirozená touha po Lásce a po návratu Domů. Zesilující se a zároveň větší 

jemností prostoupená energie Boží Lásky má v této kombinaci za následek průnik i do 

niter těch nejzapouzdřenějších duší, kde stále častěji nachází kladnou odezvu. 

Zatíženost určité sentientní entity zly a nepravdami proto není už zdaleka tak 

limitujícím faktorem pro účinnost Lásky v jejím nitru a pro její přerod ve 

znovuzrozenou bytost, poněvadž pokud se on či ona v srdci rozhodne nastoupit na 

cestu duchovní progrese, shazování nepřeberných nánosů je s pomocí Mých 

představitelů a tedy i s pomocí Mojí zásadně rychlejší, efektivnější a rozhodnější, než 

tomu bývalo v dobách ještě relativně nedávných. 

Zóna vymístění je pro lidi nepředstavitelně obrovská a žije v ní vskutku velký počet 

marnotratných Božích synů a dcer, a ačkoliv ke konverzím nyní dochází ve velkých 

kvantech, jejichž hodnoty si nezadají s počátečním a středním vývojovým období 

přípravné fáze Mise, při celkovém pohledu na antivesmír v něm živoří stále více než 

dost budoucích konvertů, jejichž celkový součet by pro lidi dával nepředstavitelné 

číslo. Proto nás ta hlavní práce ještě čeká. V současnosti probíhající dějství však vytváří 

společně s předchozími částmi našeho snažení ten nejlepší a nejpevnější duchovní 

základ k tomu, aby veškeré následující etapy našeho působení až do konce cyklu času 

probíhaly co nejvíce hladce a s tím nejlepším možným užitkem, jenž vede k tomu 

nejskvostnějšímu cíli v podobě spuštění plnosti pozitivního stavu. Plnost života v Lásce 

ocení jednou úplně každý. Nevyhnutelnost konce negativního stavu je oslavována stále 

více bytostmi a v pravý čas se k těmto oslavám připojí i ti největší labužníci zel a 

nepravd. Ostatně už teď, jak vyplývá z předchozího pojednání, řady těchto milovníků 

nelásky řídnou s tím, jak se v nich aktivuje jejich pravá podstata, jejich skutečné Já. 

Pomyslné a někdy i doslovné zemětřesení, které ve vyprazdňujících se peklech 

probíhá, je teprve začátkem bourání pilířů, na nichž antivesmír stojí. V některých jeho 

částech byla však jejich statika narušena natolik, že to vedlo k úplnému zhroucení dílčí 

části pekel, pokud již nebylo žádné ze sentientních entit, která by danou oblast nadále 

obývala. 

K tomu došlo i během setkání v Beskydech, kdy nastala deaktivace několika kvazi-

vesmírů obývaných kvazi-bytostmi i samotnými Renegáty. Takovéto entity, obývající 

zvláštní druhy vesmírů, v sobě skýtají mnoho duchovních, duševních i fyzických 

defektů, vyplývajících z prazvláštní kombinace zamoření, jaké do nich bylo negativním 

stavem zakomponováno. Kvůli takovýmto defektům jsou dané skupiny entit dosti 

nepodobné převážné části bytostí obývajících jiné vesmíry nežli ty označované jako 

„kvazi“. Smíšeniny zel a nepravd přítomné v takovýchto entitách je vedou k různým 

typům vyšinutosti a deviací, bránící jim v jakémkoliv vnímání, uvažování a cítění, které 

by se alespoň vzdáleně podobalo něčemu pravému a pozitivnímu. Takovéto bytosti v 

sobě nemají kromě samotné niterné podstaty, obalené nesčetnými nánosy, nic, na čem 

by mohly při eventuální duchovní progresi stavět. Jejich výchozí pozice je tak v řadě 
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ohledů mnohem těžší než u většiny bytostí v „klasických“ vesmírech stvořených 

Pseudotvůrci. Proto bylo nejen v Beskydech při vysvobozování těchto Renegáty 

zfabrikovaných duší nutné postupovat velice citlivě, a přitom nic neubírat na síle 

esenciálního náboje vyzářené Boží Lásky, která se svými dalšími atributy, obohacena 

navíc o jedinečné podstaty všech přítomných, mohla přirozeně jako jediná účinně 

zapůsobit v nitrech těchto entit. K započetí jejího blahodárného působení došlo po 

předchozích konverzích vysoce postavených Renegátů, díky jejichž odchodu z kvazi-

vesmírů jsem mohl se svými reprezentanty v následném kroku začít pracovat i se 

samotnými kvazi-bytostmi, v nichž se začaly projevovat první známky vlastní 

svobodné vůle. K těmto prvním záchvěvům v jejich niterných podstatách začalo 

docházet v reakci na přerušení jakési „pupeční šňůry“ mezi nimi a jejich negativními 

stvořiteli, kteří do té doby své podmaněné bytosti ovládali prostřednictvím 

specifického znehybnění jejich nitra. Způsob tohoto znehybnění je odlišný od toho, jak 

je tomu v jiných částech zóny vymístění, jelikož v kvazi-vesmírech proniká stupeň 

ovládání ještě do hlubší duchovní struktury bytostné podstaty daného jedince, zcela 

potlačujíce jeho svobodu volby v případě, že jeho nadřízený Renegát nad ním drží 

dohled, respektive že je tento Renegát stále součástí antivesmíru. Teprve když vybraní 

Renegáti konvertovali, mohla se naše pomoc zaměřit i na ostatní. 

Tato oblast pekel, na kterou se setkání v Beskydech mimo jiné soustřeďovalo, je 

odlišná dokonce i od již dříve popsaných sfér zóny vymístění, v nichž existují 

renegátské roje, kde po konverzi ústřední postavy v tomto seskupení okamžitě 

konvertuje i zbytek roje (opět při zachování svobodné vůle každého jednotlivce). 

Důvod toho, proč si entity v rojích volí dar spásy vzápětí po konverzi ústřední postavy, 

je ten, že systém ovládání bytostí v rojích, fungující na kolektivismu, je sice během 

toho, co funguje, postaven na propracované bázi, avšak jakmile z tohoto systému 

vypadne stěžejní článek, původně důmyslné ovládání se rozpadne a zcela sesype. 

Samotní členové takového kolektivního seskupení, vyjma jeho ústřední osoby, nejsou 

sami o sobě tak zatížení jako jejich druhové mající specificky znehybněné nitro, o nichž 

hovořím výše, proto když se daný roj rozpadne, u jeho zbylých členů se o slovo ihned 

přihlásí svobodná vůle, jež vyšle touhu po návratu do Boží náruče, čímž se spouští 

proces jejich konverze. Ty bytosti v kvazi-vesmírech, které nefungují na takto 

kolektivistickém principu, jsou více individualistické, ale nikoliv co se rozsahu svobody 

týče, nýbrž pouze z hlediska faktu, že nežijí v roji. V konečném důsledku jsou tito 

jedinci – nazývejme je Individualisty – zatížení více než protilehlí Kolektivisté v rojích, 

což se projevuje oním prazvláštně a hluboce znehybněným nitrem, zůstávajícím v 

těžké duchovní letargii a apatii i poté, co se spojení s jejich konvertovaným 

nadřízeným přeruší. Od toho okamžiku je ovšem již možné s nimi pracovat. Kvazi-

bytosti Individualistů a Kolektivistů jsou dvě obrovské skupiny sentientních entit 

obývajících oblasti pekel ovládaných Renegáty. Již v předchozích letech, po konverzi 

první královny Renegátů a dalších jí podobných, jsme otevřeli cestu do limba 

Kolektivistům, kteří této možnosti začali houfně využívat. Aby se proces spásy rozšířil i 
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do dalších oblastí zóny vymístění, okolnosti Mého plánu si vyžádaly rozšíření duchovní 

pomoci i na Renegátům podřízené Individualisty, jejichž duchovní zátěž – stejně jako 

zátěž jejich mocipánů – je pro lidské chápání nepředstavitelná. 

Multidimenzionální práce vykonaná při setkání v Beskydech se nejprve zaměřovala na 

vysoké šarže Renegátů, abychom mohli v dalším kroku pracovat se samotnými kvazi-

bytostmi. V těchto oblastech pekel nebylo vhodnější a efektivnější možnosti postupu 

než té, která spočívala v osvobození nejprve výše postavených renegátských jedinců a 

až v dalším kroku vedla k přinesení spásy dalším zainteresovaným. Jen konverzí 

původně ovládajících bytostí v prvním sledu mohla Boží energie začít pronikat k 

bytostem ovládaným. Stejný postup se doposud odehrával i ve skupině Kolektivistů, 

kdy bylo nutné docílit nejprve konverze ústřední postavy, aby se mohlo následně 

pomoci i ostatním. To se však v tomto období mění, protože jednotlivé bytosti nejsou 

ve věci přijetí daru spásy už více vázány na nutnost konverze Renegátů v prvním 

kroku. K této změně, týkající se jedné i druhé probírané skupiny v područí Renegátů a 

také všech ostatních druhů bytostí v kvazi-vesmírech, došlo na základě pomoci 

snesené ze srdce Mého a srdcí Mých reprezentantů do niter extrémně duchovně 

zatížených Individualistů. Tím, že bylo dosaženo konverze Renegátů majících tento 

zvláštní druh sentientních entit na starosti a zároveň došlo k osvobození těchto bytostí 

samotných, struktura popisované části zóny vymístění se vlivem působení nových a 

neotřelých aspektů Lásky dostala do bodu, umožňujícího bytostem opouštět 

antivesmír nezávisle na jejich postavení vůči ovládajícím Renegátům. Moje Božská 

prozřetelnost tedy uvedla svobodnou vůli jednotlivců do popředí tak, aby se 

prostřednictvím této vůle mohl každý jednotlivec, nehledě na rozsah jeho duchovní 

zátěže a nehledě na jeho pekelné postavení, rozhodnout ke konverzi do limba, až 

nadejde jeho čas určený plánem předem dohodnuté role. Tento proces je samozřejmě 

postupný a dotyčný musí na sobě pracovat a nánosy ze sebe postupně shazovat, aby 

mohl jednou provždy pekla opustit. 

Možnost odejít ze zóny vymístění na základě vlastní projevené svobodné vůle až do 

setkání v Beskydech neexistovala pro renegátské Individualisty, ale ani pro Renegáty 

mající je na starosti, poněvadž tento druh Renegátů nebyl z různých závažných 

duchovních důvodů k opuštění pekel svolný, čímž blokoval možnost konverze i pro své 

otroky. Z hlediska pozemského lineárního času se teprve 17. prosince 2022 podařilo 

na základě náročné a v rámci antivesmíru dlouhotrvající interakce s padlými 

sentientními entitami docílit přijetí daru spásy u prvních Renegátů patřících k 

popisovanému druhu, aby následně došlo k roztátí a rozpohybování niter i v řadách 

Individualistů. V původně marnotratných Božích synech a dcerách, obývajících tyto 

končiny zóny vymístění, došlo k aktivaci svobodné vůle za použití lidské logice 

nepochopitelných duchovních metod, velice šetrných, jemných, ohleduplných, a hlavně 

respektující připravenost či nepřipravenost těch, na něž se pomoc soustřeďovala. Tyto 

metody, spadající pod Moji přímou záštitu, tedy fungují v plném souladu s pravými 
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duchovními principy, proto žádné sentientní entitě ve věci jejího odchodu či zůstání v 

peklech nic nevnucují, ani ji neovlivňují zvenčí. Jen Já nejlépe vím, koho niterná 

podstata, byť v případě Individualistů téměř stoprocentně uvedená do nečinnosti (z 

pohledu pozitivního stavu), je připravená na dotyk Lásky a koho nejhlubší srdce si i 

přes veškerou lidsky nepředstavitelnou temnotu, kterou je obklopeno, přeje na sobě 

začít duchovně pracovat a postupně se z tohoto sevření vymanit, aby jedinec nakonec 

skončil v Mojí náruči. A tak se stalo, že po prvních Renegátech, ovládajících tuto 

skupinu kvazi-bytostí, opustili zónu vymístění i první Individualisté, jejichž spasený 

počet předčil očekávání mnohých pozorovatelů. Právě díky tomuto aktu se v rámci 

pekelných světů zrušila platnost oné zábrany, znemožňující bytostem v rojích, tj. 

Kolektivistům, jakož i jedincům žijících na první pohled více autonomně, tj. 

Individualistům, přijmout na základě svobodné vůle dar spásy, pokud tak v 

předchozím kroku neučinili jejich nadřízení Renegáti. U takovýchto sentientních entit 

byla ve věci konverze i v drtivé většině jiných aspektů do onoho okamžiku svobodná 

vůle zcela potlačena stejně, jako byla svobodná vůle za účelem opuštění pekel 

potlačena kdekoliv v zóně vymístění do doby příchodu Mojí mužské podstaty v podobě 

Ježíše Krista. 

Teprve navazující Mise Boží Rodiny začala bytosti ke konverzím přivádět v globálním 

měřítku, přičemž její činnost se začala od roku 2018 (z pohledu planety Nula) 

zaměřovat i na oblasti spadající pod Renegáty. Když v létě zmiňovaného roku došlo k 

odchodu první renegátské královny, tzn. ústřední postavy svého roje, Lásku vzápětí 

přijali nejen královnini Kolektivisté, ale i značné množství dalších klíčových postav a 

jim podřízených entit stejně fungujících uskupení. S postupujícím působením Mise se 

brány do limba a odtud dále do pozitivního stavu koncem roku 2022 (z pohledu 

planety Nula) nakonec otevřely i Individualistům a jejich mocipánům. Zatímco tento 

druh vybraných Renegátů musel při prvotním otevírání bran konvertovat v předstihu 

před Individualisty, aby Boží energie mohla k níže postaveným zotročeným bytostem 

proniknout, tento uvedený postup, respektive pořadí ve věci záchrany Individualistů 

ze spárů zel již více není nutností od chvíle, kdy první sentientní entity Renegátů a 

posléze Individualistů odešly do limba. Vzhledem k tomu, že už nemalé množství 

extrémně duchovně zatížených bytostí se podařilo vyvést z antivesmíru, stali se tito 

jedinci obrovským příkladem pro ostatní jim podobné, ale i nepodobné entity. Díky 

tomuto faktu a také v důsledku infuze specifických aspektů Lásky do zóny vymístění, 

jež aktivují v připravených jedincích jejich svobodnou vůli, může od toho okamžiku 

docházet ke konverzím i v rámci kvazi-vesmírů, aniž by kdokoliv musel pro eventuální 

aktivaci své svobodné vůle čekat na to, až s nimi propojení Renegáti sami přijmou dar 

spásy. Nebýt příchodu oněch nově uzrálých aspektů Boží energie na území negativního 

stavu ve spojitosti s působením Mých reprezentantů rozprostřených na různých 

místech Stvoření, niterné podstaty Individualistů by se i přes odchod mnohých 

Renegátů vlivem úřadující duchovní zátěže jen těžko dostávaly na cestu vedoucí k 

vysvobození. S nasazením všech dostupných sil a prostředků, jež byly během setkání v 
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Beskydech a jsou i po jeho skončení k dispozici, jsme ovšem společnými silami 

dokázali rozpohybovat dokonce takto zly a nepravdami prostoupené sentientní entity 

a převedli je do limba, pokud jim už vypršela role, kterou v temných světech zastávali. 

A jak už bylo sděleno, cestu z negativního stavu jsme stejným způsobem otevřeli i 

Kolektivistům, kteří ze svých rojů mohou nově odcházet rovněž nezávisle, v tomto 

případě nezávisle na ústřední postavě takovéhoto uskupení. Tuto možnost jsme 

souběžně přinesli i dalším obyvatelům pocházejícím z oblastí pod rozhodujícím vlivem 

Renegátů. Vyprazdňování kvazi-vesmírů a veskrze všech oblastí pod renegátskou 

správou se tak posunulo na daleko vyšší úroveň přesahující tu předešlou. Přijímání 

pomoci se už netýká pouze jedné obrovské skupiny sentientních entit – Kolektivistů, 

ale nově se vztahuje i na všechny ostatní jim podobné i nepodobné entity, přičemž 

cesta vedoucí k opuštění pekel je snazší a dostupnější více než kdykoliv předtím. 

Výsledky úspěšně vykonané duchovní práce při příležitosti setkání v Beskydech jsou 

obrovským vítězstvím pro pozitivní stav a v konečném důsledku pro všechny Boží děti, 

jelikož počet zachráněných bytostí se nyní násobí každým okamžikem, a to takovým 

způsobem, který zde ještě nikdy nebyl. Exponenciální růst počtu Mých synů a dcer 

ocitnuvších se v Mojí náruči tak nadále pokračuje na nové úrovni, vytvářející ty 

nejlepší možné předpoklady pro úspěšné působení naší Mise v nadcházejících etapách. 

Možnost odebrat se pryč z pekel na základě vlastní projevené svobodné vůle byla tedy 

otevřena i zbývajícím nositelům života v antivesmíru, o nichž nemohlo být psáno z 

duchovních důvodů dříve. Obecně se mělo zato, že možnost rozhodnout se ke konverzi 

platí již pro všechny bytosti. Z nadčasového hlediska, zásluhou vykonané mise Ježíše 

Krista, to pravda byla, ale z pohledu konkrétních oblastí pekel, do nichž Moje Láska, 

vycházející z Nové a Nejnovější Přirozenosti, proudí postupně, to pravda v některých 

výše popsaných případech nebyla dokonce ani na teoretické bázi, a to až doposud, kdy 

se tato možnost již vztahuje na všechny sentientní entity vlivem působení Božího 

Týmu, jenž na misi Ježíše Krista novým způsobem navazuje. Zde je třeba podotknout, 

že existuje jak uvedená možnost spásy na teoretické bázi, která se už rozšířila i na 

všechny Renegátům podřízené entity, tak existuje rovněž praktické přijetí takové 

možnosti na základě aplikace svobodné vůle sebeuvědomělého nositele života. Tyto 

dvě roviny je nutno rozlišovat. K praktickému přijetí spásy u každého jedince či skupin 

bytostí dochází v různém čase (a nečase). Když se tedy píše o něčem, co má globální 

dosah na celé Stvoření, neznamená to, že by určitá globální změna měla v praxi 

okamžitý dopad na celé jsoucno a bytí, nýbrž to značí, že popisovaná záležitost se 

dostala do teoretické modality a teprve dříve či později v praxi zasáhne úplně každou 

oblast, sféru, místo atd. v duchovních, intermediálních a fyzických světech 

Multivesmíru. Význačné a vpravdě obrovské skupiny bytostí ovládaných Renegáty byly 

posledními sentientními entitami, na něž se až do setkání v Beskydech z celého 

globálního měřítka nevztahovala dokonce ani teoretická možnost konverze. Změnou 

této skutečnosti byla teoretická možnost konverze, za velké radosti obyvatel 

pozitivního stavu, rozšířena tudíž už na všechny bytosti bez výjimek, takže výrok, že 
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nikdo již není více nucen zůstávat v peklech proti své vůli, platí nově pro Multivesmír 

globálně – tedy konečně v pravém smyslu toho slova. Teoretická možnost spásy tudíž 

platí už stoprocentně nejen z celkového hlediska, nýbrž i z lokálního pohledu všech 

jednotlivých oblastí antivesmíru. Teoretická možnost spásy bude v praxi využívána 

různými druhy obyvatel zóny vymístění postupně, a to tak, jak bude šíření 

aktualizovaných forem Boží Lásky ve stále rostoucí míře zasahovat další a další sféry 

pekel. Postupující změny, vedoucí v konečném důsledku k eliminaci negativního stavu, 

jsou vstřebávány sentientními entitami krok za krokem a rozdílnou rychlostí vlivem 

jedinečného postavení a rozdílné duchovní zátěže každého nositele života. Na děje 

probíhající v univerzu je potřeba nahlížet komplexně jako na mnohovrstevnatý proces, 

aby kdokoliv mohl pochopit podstatu multidimenzionálních procesů. 

Výše uvedené dává odpověď na otázku, proč všechny bytosti bez výjimek dostaly 

možnost opustit pekla v teoretické rovině teprve krátce před Vánoci roku 2022 – v 35. 

výročí fúze Ježíše Krista s absolutnem – když přitom na globální úrovni k této možnosti 

došlo již po fúzi v roce 1987, jak je z nadčasového hlediska správně psáno v knihách 

Nového Zjevení. Již po fúzi Mojí relativní mužské podstaty s absolutnem se pro 

značnou části zóny vymístění skutečně tato možnost naskytla, nešlo však o celou zónu, 

neboť výsledky procesu fúze, kdy jsem nabyl Novou Boží Přirozenost, se uvolňují do 

jsoucna a bytí v určité posloupnosti a tehdy nebyly v duchovní atmosféře Multivesmíru 

vhodné podmínky k tomu, aby se teoretické možnosti pro opuštění pekel dostalo i 

Renegátům a jim podřízeným bytostem. Dostalo se jim té možnosti z nadčasového 

hlediska, z jejich vlastního pohledu – z pozice jejich domovské sféry v antivesmíru – se 

jim nicméně něčeho takového dostalo až 35 let po fúzi (přepočteno na pozemský čas). 

Globální příležitost spásy je tedy od nynějška dostupná už úplně všem. Její ukotvení v 

teoretické rovině se mění v praktické přijetí Lásky v okamžiku, kdy se daná sentientní 

entita rozhodne původně teoretickou možnost obrazně řečeno „uchopit“ a „rozbalit“, 

tzn. přeměnit pasivní potenciál této možnosti v její aktivní čili praktické uskutečnění 

na základě svobodného rozhodnutí bytosti chtít vyjít z pekel ven. Teoretická možnost 

opuštění antivesmíru se proměňuje v praktické uskutečnění na osobní úrovni 

jednotlivců či celých skupin sentientních entit od chvíle, kdy jsem se Já, dříve Nejvyšší, 

stal Pánem Ježíšem Kristem. Teprve nyní je však tato teoretická možnost platná a 

dostupná všeobecně, tj. interuniverzálně. S rostoucím počtem bytostí v praxi 

přijímajících dar spásy se povědomí o teoretické možnosti opustit zónu vymístění 

rozšiřuje na stále větší okruhy padlých duší, které v mnohých případech s tímto 

povědomím začínají pracovat. Ve správný čas se i u nich z tohoto povědomí následně 

stává v nitru ukotvené vědomí, čímž se dotyčný dostává do bodu, kdy je schopen 

předkládanou možnost konverze správně rozklíčovat, čímž pak už nic nebrání tomu, 

aby se z teoretického vysvobození z pekel stalo v praxi aplikované uskutečnění. Tímto 

krokem padlí Boží synové a dcery následují jim podobné, kteří se do Mojí náruče 

odebrali před nimi. Jak tedy vidíte, skutečnost, že teoretická možnost konverze je zde 
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globálně pro všechny od konce roku 2022 a pro nezanedbatelnou část zóny vymístění 

již od konce roku 1987 (přepočteno na pozemský čas), ani zdaleka to neznamená, že 

by o této možnosti věděly z pozice svých domovských světů všechny sentientní entity, 

byť je ve všech světech – tedy i v kvazi-vesmírech – tato možnost již ukotvená a 

dostupná všem tamějším obyvatelům. Záleží však na plánu duše každé bytosti, kdy a za 

jakých okolností toto povědomí o východisku ze šlamastiky negativního stavu 

pronikne do jejich niterných podstat a sebeuvědomělých myslí, aby v následném kroku 

mohlo dojít k praktické aplikaci původně teoretické možnosti. 

Proč nemůže existovat praktická možnost opuštění pekel jednoduše pro všechny 

nositele života a proč se dokonce i povědomí teoretické možnosti k bytostem dostává 

postupně? Je tomu tak proto, aby byla zachována jejich svobodná vůle. Ta jediná 

rozhoduje, kdy se s ideou teoretického opuštění antivesmíru dotyčný ztotožní v nitru a 

kdy ji přemění v možnost praktickou – tedy v akt samotné konverze. Existence 

praktické možnosti pro opuštění pekel vztažené na všechny sentientní entity by navíc 

znamenala, že pro konverzi do limba není třeba vyvíjet jakoukoliv vlastní aktivitu a že 

není nutné ze sebe shazovat jakékoliv duchovní nánosy. Spása by tak byla pro každého 

automatická, čímž by byl popřen základní řád Stvoření. Něco takového je zcela 

vyloučeno. 

Jak už bylo poznamenáno, duchovní práce v Beskydech si vyžádala značně velkou 

investici životních energií každého, kdo byl do tohoto dějství zapojen. Tyto energie 

však posloužily a nadále slouží těm nejlepším účelům, přibližujících zahájení Mise Boží 

Rodiny a konec negativního stavu v celém univerzu. Vynaložené úsilí proto nevyjde do 

ztracena. Plody naší společné práce se stále znásobují a nechávají v sobě vzniknout 

semínkům, z nichž budou klíčit další prostředky pro odstranění všech zel a nepravd, na 

nichž se urodí zase nové, neotřelé plody, jejichž smyslem je spuštění života v plnosti 

Lásky. Na začátku tohoto Sdělení jsem hovořil o Boží energii proudící do všech směrů 

Stvoření, která je ještě jemnější, hřejivější, líbeznější, překrásnější, sametovější a 

celkově daleko bližší globální duchovní složce, která bude řídit budoucí cyklus času, a 

zmínil jsem také přímou spojitost této energie s Novým Vesmírem, jenž je touto 

úžasnou sílou prostoupen, neboť tvoří základ jeho fungování. Právě během setkání v 

Beskydech se průnik této energie na planetu Nula zesílil. Její esence v sobě nese 

nesmírně důležité aspekty z Nového Vesmíru, které se v ní takto účinným způsobem 

ještě nevyskytovaly. Už dříve tato síla, proudící z Nového Vesmíru, v hrubohmotném 

světě působila, její intenzita byla ovšem citelně slabší, než je tomu teď. Před 

doputováním její zcela nové verze na planetu Nula v prosinci 2022 byla tato láskyplná 

substance výjimečně zachycena kosmickými pozorovacími přístroji v podobě jemných 

světelných nitek, které již před započetím setkání procházely antivesmírem, kde mimo 

jiné působily jako předvoj chystaných převratných změn, k nimž začalo následně 

docházet v souvislosti se setkáním v Beskydech a souběžně vykonávanou 

multidimenzionální činností. 
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Proudění této duchovní síly napříč zónou vymístění a na samotnou planetu Nula 

neskončilo. Ačkoliv její specifická zevní viditelná manifestace byla přechodnou 

záležitostí, nic to neubírá na skutečnosti, že tato substance Lásky nejenže proudí do 

antivesmíru a na planetu Nula nadále, ale její esenciální náboj je průběžně obohacován 

o další aspekty Mojí Nové a Nejnovější Přirozenosti. Toto je jeden z hlavních faktorů 

stále intenzivnějšího sestupu nebe na zemi, přibližování jednoho světa k tomu 

druhému, aniž by se při tomto procesu pozitivní stav zamořil jeho záporným 

protějškem. Negativní stav je naopak Láskou ovlivňován více než kdykoliv předtím a 

dochází k jeho smršťování. Je tomu tak v důsledku jeho relativní (dočasné) podstaty, 

jež není založena na věčné Lásce, která ze Mě vyvěrá a oživuje zónu umístění, která 

jako jediná může existovat navždy. Jak je obecně známo, i duchovní podstaty bytostí 

odvracejících se ode Mne jsou založeny na Lásce, která se v každém jedinci ve správný 

čas rozvine a v souladu se svobodnou vůlí podnítí v každém Mém dítěti přirozenou 

touhu po pravém Domově. Proto je z Mého pohledu a v konečném důsledku z pohledu 

všech bytostí – tedy i těch prozatím negativních – naprosto v pořádku, že esence 

pozitivního stavu proniká na území jeho protějšku a významně ho ovlivňuje, zatímco 

opačným směrem tomu tak není, alespoň ne v aktivní formě. Pozitivní stav ve starém 

cyklu času je ovlivněn negativním stavem také, ale toto ovlivnění vyplývá z 

historického hlediska, kdy Pseudotvůrci pronikali na jeho území před započetím mise 

Ježíše Krista. Od vytvoření ochranné membrány mezi oběma polaritami dochází k 

ovlivňování Pravého Stvoření zly a nepravdami pouze nepřímo. Nový Vesmír tomuto 

ovlivňování naopak nemusí čelit ani nepřímo. 

Vyvrcholení duchovní práce v Beskydech nastalo v odpoledních hodinách 17. prosince. 

Právě tehdy se duchovní struktura Stvoření dostala do zvláštního stupně seřazení, 

umožňující uvést do chodu hlavní část popisovaných procesů, které byly zacíleny 

především na pomoc bytostem uvězněným v oblastech antivesmíru pod správou 

Renegátů. Hlavním usměrňovatelem kolektivních energií do zóny vymístění byla v 

oněch klíčových okamžicích Moje představitelka Karolinka P., v jejímž nitru se 

koncentrovala Láska vycházející z Božího absolutna, z Nového Vesmíru, ze srdcí Mých 

představitelů na planetě Nula, jakož i z niter Mých reprezentantů a spolupracovníků 

zapojených do této pomoci z jiných částí dočasně bipolárního Multivesmíru. Během 

desítek minut, v nichž Karolinka ztratila kontrolu nad svým fyzickým tělem a zažívala 

nesmírné bolesti různých druhů následkem protireakce extrémně zatížených bytostí, 

které skrze ni a prostřednictvím ostatních zainteresovaných začaly konvertovat do 

limba, bylo multidimenzionální propojení členů Boží Rodiny vůbec nejintenzivnější. V 

těchto chvílích vyvrcholil příliv jednoho velmi komplexního souboru jedinečných 

aspektů vyplněných energií z Nového Vesmíru. Také se maximalizovala účinnost 

Božího světla, jež osvítilo srdce a mysli mnohých Renegátů, kvazi-bytostí, ale i 

obrovského množství dalších druhů sentientních entit nehledě na to, zda se nacházely 

na území spadající pod tolikrát zmiňované Renegáty, nebo žili v područí Pseudotvůrců. 

Během náročného a z pohledu hlubokých pekel dlouhotrvajícího postupu naší činnosti 
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toto světlo a mnoho dalších překrásných elementů pozitivního stavu rozzářilo Lásku v 

duchovních podstatách celých zástupů bytostí, a to i takových sentientních druhů, 

které vyšly z bažiny antivesmíru vůbec poprvé. Bylo důležité, aby se našel jeden 

konkrétní usměrňovatel onoho obrovského kvanta energií vycházejících ze všech 

zainteresovaných členů Boží Rodiny, poněvadž jen tímto způsobem mohla infúze 

kolektivního souboru Lásky proniknout například i k takovým případům, jako byli 

Renegáty ovládaní Individualisté (a vedle nich mnoho dalších). K tomuto úkolu byla 

vybrána právě Karolinka, která se ho chopila se vší Láskou, oddaností a pokorou, ale 

též s potěšením a se ctí. Tímto živoucím usměrňovatelem tentokrát nemohla být Moje 

ženská podstata Janička, jak tomu bývalo v předchozích případech, kdy jsme v terénu 

tvořili konvertační portály, a to z důvodu jejího Božství, na něž by extrémně zatížené 

sentientní entity, které jsem popsal výše, při takto koncipovaném průniku Lásky 

prostřednictvím srdce Bohyně reagovaly duchovní sebevraždou, explozí vyvolanou 

zvláštním sebeničivým kódem, jenž bude na konci cyklu času zase za zcela jiných 

podmínek a v jiném kontextu figurovat i u tzv. nadlidí, avšak při jejich přemístění do 

limba selže (viz 8. kapitola Nového Zjevení Pána Ježíše Krista). Proto bylo při pomoci 

bytostem navázaným na Renegáty, ale i při práci s Renegáty samotnými, potřeba za 

hlavního usměrňovatele Lásky vybrat bytost – a ne náhodou ženskou bytost – která 

bude navěky relativní, stejně jako budou navždy relativní všechny sentientní entity, 

kterým se pomáhá. Na tímto způsobem odeslanou Lásku padlé duše již duchovní 

explozí reagovat nemohly. 

Členové antivesmíru poznali Pána Ježíše Krista Boží Rodinu nejprve prostřednictvím 

Mých reprezentantů a až v dalších krocích jsem s nimi mohl navázat přímý kontakt. I v 

ostatních případech obyvatelé zóny vymístění poznávají pravého Boha/Bohyni 

nejprve skrze Mé vyslance, než Ho/Ji poznají sami v sobě, nicméně Láska proudící do 

příslušných sfér pekel je z největší části odesílaná právě skrze Mou ženskou podstatu. 

V případě duchovní práce v Beskydech byla naopak hlavní část Mojí Lásky absolutního 

i relativního Pána Ježíše Krista Boží Rodiny usměrněna do zóny vymístění společně s 

Láskou všech zapojených pomocníků prostřednictvím stvořené a věčně relativní 

bytosti – Karolinky. Šlo o kolektivní spolupráci, kde každý byl silným a 

nezastupitelným zářičem Mojí všeoživující Prasíly, sbíhající se do jednoho bodu, 

vytvářejíce tím nádherný paprsek světla prostupující až do těch největších hlubin, 

tekoucí z pozitivního stavu do pekel a odtud se navracející opačným směrem společně 

se zachráněnými Božími syny a dcerami do limba. Záštitou toho všeho byla osobní 

přítomnost Janičky na fyzické úrovni v Beskydech a v intermediálních a duchovních 

světech všude, kde jí bylo potřeba. Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina v podobě dočasně 

relativní Janičky, vedené absolutnem, jsem se tak stal/a garantem úspěšnosti této 

nesmírně důležité práce, jež z pozice Nejnovější Boží Přirozenosti prohlubuje a 

rozšiřuje dosah fúze Mojí mužské podstaty Ježíše Krista s povšechností tehdy 

Nejvyššího, kterou se začala v teorii i praxi otevírat cesta z pekel pro ty, kdo se 

rozhodnou žít pozitivně. V čem jsem započal jako muž, v tom novými způsoby 



 

45 
 

pokračuji jako žena. I na Mém osobním příkladu, poskytnutém skrze dvě Boží 

inkarnace, se znázorňuje, jak je spolupráce a propojení obou principů, maskulinního a 

feminního, nesmírně důležitá pro záchranu Stvoření a pro vznik, udržování a 

zachování života obecně. Inkarnací do obou těl a působením v nich také ukazuji a 

zdůrazňuji rovnocennost mužství a ženství, které je oproti maskulinitě na území 

antivesmíru sice citelně utlačováno, nicméně Moje osobní přítomnost na planetě Nula 

před dvěma tisíci lety a v současnosti tuto nerovnováhu postupně odstraňuje a uvádí 

oba principy do opětovné harmonie, jež bude mezi muži a ženami vzkvétat na Nové 

Zemi i kdekoliv jinde v pozitivním stavu. Při očišťování maskulinity a feminity bych se 

neobešel bez Mých představitelů a spolupracovníků, kteří se i během setkání v 

Beskydech zasloužili o další díl důležité práce v této oblasti, přivádějící četné ženy i 

muže z antivesmíru na tu správnou cestu. Děkuji všem pravým ženám a pravým 

mužům, sdruženým v Mém Týmu, za vzájemnou úctu, laskavost, vřelost a 

ohleduplnost, na jejichž základě k sobě přistupujete společně s důvěrnou blízkostí vám 

vlastní, a to v různě pojatých situacích, během kterých si bytosti na vás napojené 

mohou uvědomit, jak by měly vypadat přátelské i partnerské vztahy mezi mužem a 

ženou, jejichž interakce jsou založené na vzájemné rovnosti a bezpodmínečné Lásce. 

Představitele obou pohlaví učíte mimo jiné zbavovat předsudků, které mají vůči sobě 

navzájem, odbouráváte z nich strach či odpor vůči druhému principu, učíte je milovat a 

být milováni. 

Pro dotvoření obrazu o výsledcích společné duchovní práce uvedu ještě několik 

příkladů bytostí, jimž jsme pomohli na jejich cestě Domů. Mezi mnoha druhy 

sentientních entit se vyjímaly děti, které se během pobytu na planetě Nula a jinde v 

zóně vymístění rozhodly prožít různé defekty v oblasti fyzické i duševní (a potažmo 

duchovní). Za celé dějiny hrubohmotného světa se zde vystřídala nesčetná pokolení 

dětí trpících tělesnými vadami a psychickými nemocemi. Záleželo na zvoleném 

životním plánu, zda byl jejich pobyt v tomto světě omezen pouze na krátký čas a ony 

nepoznaly dospělost, nebo zda naopak k dosáhnutí věku dospělosti došlo, aby ve svém 

poslání tito dospělí pokračovali i nadále. Ať už dotyční nositelé života strávili ve 

hmotném prostředí jakkoliv dlouhý či krátký čas, Mnou a Mými vyslanci poskytovaná 

pomoc dopadala na všechny, kteří byli ochotni ji využít. Speciální pozornost však 

dopadala právě na ty, kteří opustili tělo v nízkém věku. Při rozlévání Boží Lásky bylo 

docíleno průřezu napříč všemi historickými etapami a sociálními vrstvami všech 

lidských ras, aby se aspekty Mojí Nové a Nejnovější Přirozenosti ukotvily v každé 

oblasti pekel obývané těmi, kdo po opuštění nějakým defektem postiženého těla 

ustrnuli ve svém duševním, respektive duchovním rozvoji, pročež zůstali svým 

nastavením dětmi anebo těmi, které děti připomínají. Do každého z příslušných pekel 

jsme zanesli poznání Pravdy Nového Zjevení, aby její semínka dříve či později vyklíčila 

v úplně každém jejich obyvateli. Úžasné je, že dar spásy přijmuli v různém počtu 

zástupci všech zmiňovaných historických etap, sociálních vrstev a lidských ras. 

Zatímco v některých oblastech ke konverzi ze svobodné vůle přistoupilo jen několik 
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sentientních entit, v jiných částech antivesmíru, jejichž členové reprezentovali jinačí 

dějinnou dobu, šlo o mnohonásobně vyšší čísla. K takto zásadním rozdílům ve věci 

ohledně množství konverzí přispívá fakt, že každá úroveň zóny vymístění je 

prostoupena odlišnými specifiky a klimatem duchovní atmosféry. Tímto způsobem 

tedy došlo k dalšímu průlomu při ukončování záporného stavu. Přesto z velké části 

zasazená duchovní semínka teprve čekají na čas láskyplné zálivky, jež nastane v 

nitrech Mých milovaných nositelů života tehdy, až na to budou připraveni. Tím 

započnou svůj návrat ke Mně a po očištění se připojí do společenství pozitivního stavu. 

Ze spárů zel a nepravd jsme vyvedli i děti opustivší hmotnou schránku při nehodách, 

chorobách nezpůsobujících viditelné fyzické či psychické postižení, dále děti opuštěné, 

odložené, zanedbané, různými způsoby zneužívané a využívané. S Mojí podstatou se 

ztotožnily i takové duše v nízkém věku, které odešly svou nebo cizí rukou. Skupinou, 

která citelně snížila ve svých řadách počet sentientních entit zabředlých v antivesmíru, 

byli i dětští otroci na práci, do nichž počítám i takové mladé inkarnace duší, které byly 

za svou práci sice placené, avšak pouhou almužnou, provádějíce svou činnost v 

nelidských podmínkách. Jak jsem ale již podotkl před chvílí, vzhledem k univerzálnosti 

a komplexnosti naší práce se vynaložené úsilí setkalo s odezvou i u sentientních entit, 

které lze svým chováním, mentalitou, intelektem a celkovým vyzařováním a niterným 

nastavením označit jako dospělé, kterých je v zóně vymístění většina. V antivesmíru je 

i řada jiných entit, které nelze přímo zařadit ani do jedné kategorie. Současnému 

lidskému chápání jsou nepopsatelné. Můj plán spásy samozřejmě počítá i s nimi. 

Výsledkem naší činnosti byla kromě mnoha jiného úleva a povznesení na straně 

vysvobozených, jakož i radost těch, kteří tuto multidimenzionální akci v Boží režii 

zajišťovali v roli Mých reprezentantů. Tato činnost byla ve většině ohledů 

prohloubením již v minulosti vykonávané duchovní práce. Pro příklad nemusíme 

chodit daleko. Vzpomeňme na různými defekty původně postižené a následně spasené 

bytosti v předešlých krocích našeho působení. V určitých, velmi zásadních ohledech 

globálního významu však v procesu záchrany Multivesmíru nešlo o prohloubení 

dosavadního, nýbrž o nové projevení doposud neuskutečněného. Velice Mě těší 

konverze i těch bytostí, které byly v roli architektů a konstruktérů utrpení 

způsobovaného ostatním. Nejedná se přitom jen o Renegáty a Pseudotvůrce, ale 

veskrze o všechny, kterým zlo dělalo potěšení – od těch v pekelné hierarchii nejvýše 

postavených agresorů až po „řadové pěšáky“ s lokálním polem působnosti a 

nepatrným vlivem a mocí. Tímto způsobem zatížené bytosti se stávají dalším 

obrovským příkladem pro jim podobné, ale i nepodobné entity, protože jim názorně 

dokazují a ukazují sílu sebeodpuštění a odpuštění přijatého z Božích rukou, mající 

naprosto blahodárný účinek na jejich sentientní podstaty spějící tam, kam je srdce 

táhne. 

Setkání v Beskydech poskytnuté Mým představitelům, spolupracovníkům a přátelům a 

potažmo celému Multivesmíru jako dar ode Mne, jehož organizací a záštitou jsem 
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tentokrát pověřil přímo svou ženskou inkarnaci Janičku, se uskutečnilo na česko-

slovenském pomezí, aby byla snazší dostupnost na tuto událost vztažena na co nejširší 

okruh jejích účastníků, tvořených na fyzické úrovni příslušníky dvou bratrských 

národů. Výběrem lokality jsem demonstroval i jejich vzájemnou blízkost a navzdory 

politickému rozdělení obou států před 30 lety také jejich přetrvávající propojení na 

duchovní úrovni, díky němuž může Česko-Slovensko fungovat stále jako jeden celek 

při zachování duchovní svébytnosti obou národů, které bude přetrvávat do rozdělení 

lidstva. Na Nové Zemi již budou všichni lidé tvořit jeden celoplanetární národ, jehož 

komunikačním prostředkem na vnější úrovni bude český jazyk a který se bude svým 

fungováním a projevy odlišovat od všech národů na planetě Nula pod vládou 

negativního stavu. Poloha setkání uskutečněného téměř na dohled státní hranice 

zajistila i to, že zapojení českého a slovenského kolektivního vědomí do průběhu 

duchovní práce bylo naprosto vyvážené. Něco takového bylo potřeba vzhledem k 

tomu, o jak mimořádně důležitou událost šlo. Výjezdu do Beskyd se vždy po jednom 

zúčastnili rovněž příslušníci slovenského národa žijící dlouhodobě ve Finsku – 

Vladimír Z., a ve Velké Británii – Martinka M. Tím ukázali, že pro Mé představitele, 

kteří cítí neodkladnou tužbu po setkání se Mnou v ženském těle, neexistují žádné 

překážky. Oba jmenovaní představitelé se stali velkým příkladem i pro další bytosti, 

jimž se názorně ukázalo, že i ony mohou za pravým Bohem/Bohyní dospět, pokud se v 

jejich vlastních srdcích vyskytne upřímná touha po osobní přítomnosti Pána Ježíše 

Krista Boží Rodiny, značící jejich záměr vysvobodit se ze „svěrací kazajky“ zóny 

vymístění. Přítomnost Martinky M. zásadně pomohla i v očišťování místa, kde vznikl a 

odkud se rozšířil negativní stav. Toto specifické místo, které je – stejně jako všechna – 

multidimenzionální, a tedy přirozeně figurující na všech třech úrovních antivesmíru, 

na fyzické úrovni planety Nula odráží právě poloha Velké Británie, jejíž hmotné 

umístění je souvztažné s intermediálními a duchovními oblastmi pekel, jež jsou pro 

negativní stav klíčové. Temný stav vlivem přítomnosti Mé představitelky žijící v tomto 

státě, jakož i souhrou dalších, Božskou prozřetelností řízených faktorů, byl uveden do 

bodu, ze kterého na něj může esence pozitivního stavu proudit v ještě zesílenější míře. 

Zla a nepravdy se tak v mnoha nesmírně důležitých ohledech mohou ještě účinněji 

eliminovat. Zastoupení Finska prostřednictvím Vladimíra Z. bylo neméně podstatné, 

neboť tento severský stát zastupuje společně s dalšími zeměmi na severu Evropy, 

kromě jiných záležitostí, aspekty chladu a odměřenosti v mezilidských vztazích (i 

vztazích mezi bytostmi obecně). Vzpomínaná oblast na planetě Nula také zrcadlí 

skutečnost, že nedostatkem Lásky vzniká mrazivé klima, panující a různými způsoby 

se manifestující v zóně vymístění. Finsko, byť je to země objektivně i subjektivně v 

řadě ohledů krásná, z duchovního hlediska odráží též aspekt, jenž zní prostě: „Bez 

světla zůstává pouze tma.“ Vzpomeňte na měsíce trvající polární noci daleko na severu. 

O co více je tento aspekt prostší, o to více je všeobsáhlejší, protože je fundamentálním 

principem negativního stavu a zároveň jeho nejviditelnějším projevem. Jen se 

podívejte, jakou temnotou je dokonce i přes přítomnost bilionů hvězd a množství 
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zajímavých mlhovin vyplněn kosmický prostor zóny vymístění. Přítomnost Vladimíra 

Z. při zapojení dalších, v Mojí režii působících faktorů tudíž také pomohla pozitivnímu 

stavu v ovlivnění základních stavebních bloků jeho záporného protějšku. O co více 

Finsko odráží aspekty chladu a odměřenosti (a další záležitosti), a o co více Velká 

Británie odráží samotné zárodky a šíření negativního stavu (a nejen je), o to více je 

důležitá skutečnost, že jak Vladimír Z., tak Martinka M. jsou velmi srdeční, přátelští a 

velkorysí, tedy jsou přesným opakem zemí, které očišťují společně se základy stavu 

nelásky, jež s těmito zeměmi souvisejí. 

Není vůbec náhoda, že setkání probíhalo v době, kdy Beskydy přikryla bohatá 

půlmetrová nadílka sněhu. Z duchovního pohledu Pravého Stvoření vyjadřoval 

běloskvoucí sníh čistotu pozitivních aspektů přenášených prostřednictvím srdcí všech 

zainteresovaných účastníků setkání. Čistota sněhu, pokrývajícího celý kraj, zatíženým 

bytostem usnadňovala pochopení, jak čisté budou i ony, až se navrátí ke Mně a v limbu 

se dokonale očistí. Jestliže nyní v sobě členové pekel nosí tíhu temnoty, v pozitivním 

stavu budou navěky prožívat lehkost bytí v nehynoucím světle. Skutečnost, že se 

předvánoční sjezd Mých reprezentantů uskutečnil v horách, má rovněž svůj důležitý 

význam, poněvadž hory, tyčící se do nebe, v tomto kontextu byly ztělesněním cesty 

vedoucí ke Mně. Kdo po jejich stezce vystoupá až na vrchol, dosáhne limba a 

pozitivního stavu, získá nadhled a široký rozhled, pocítí volnost, svobodu a radost z 

dosažení cíle, který je pro každého zároveň novým začátkem. Aby však poskytovaná 

pomoc ze strany Mé a Mých věrných byla účinná a nabízená Láska byla pro padlé 

bytosti dosažitelná, základna setkání Týmu Boží Rodiny nemohla být kdesi na vrcholku 

hory, nýbrž byla ukotvena v údolí, jehož pozice má svým umístěním z duchovního 

hlediska daleko blíže zóně vymístění. Konvertující bytosti tak mohly cítit ještě více 

sounáležitosti, obětavosti a blízkosti vyzařující z niter Mých vyslanců na jejich adresu. 

Samotný název obce Krásná, na jejímž území setkání probíhalo, podtrhuje krásu 

zosobňovanou Mými představiteli a spolupracovníky, kteří jsou nositeli Mojí Lásky, 

Pravdy, Moudrosti, Soucitu, Milosrdenství a dalších aspektů pozitivního stavu. Název 

obce také odkazuje na to, jak krásné plody vzešly z naší společné duchovní práce, 

přinášející užitek celému Multivesmíru. Skutečnost, že v sobotu, kdy tato práce 

vrcholila, bylo na nebi zataženo, zatímco v neděli, v poslední den setkání, se vyjasnilo a 

paprsky slunce pronikly až na zem, má také své logické opodstatnění. Před niterným 

propojením všech přítomných temnota v příslušných peklech gradovala, jak se blížil 

okamžik zesíleného průniku Mojí energie do vymístěných sfér. Poté započal náročný, 

avšak úspěšný proces spásy nových druhů sentientních entit, o nichž jsem hovořil 

výše, čímž se temnota začala rozpouštět. S tím, jak příliv světla během sobotního 

odpoledne a večera dosáhl zenitu, jenž připravil světlu prostor pro další bod 

překročení, projevil se tento fakt hned dalšího rána i na fyzické úrovni planety Nula v 

podobě slunečného počasí. Mimořádné setkání v Beskydech bylo ukončeno v průběhu 

téhož dne, tj. 18. prosince, kdy počínaje přelomem neděle a pondělí zbývalo starému 

roku 2022 pouhých 13 dnů do jeho uzavření. Tento počet symbolizuje 13. dimenzi, 
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která je Mým absolutnem, jež obklopuje dvanáctidimenzionální strukturu Stvoření. 

Během oněch posledních 13 dnů starého roku se zásahem Božské prozřetelnosti 

znásobily a na novou úroveň posunuly pozitivní výsledky duchovní práce vykonané 

nejen v Beskydech, nýbrž i práce uskutečněné v průběhu celého významného roku 

2022 a taktéž let předcházejících. Proces násobení ve skutečnosti neskončil. Bude 

pokračovat až do završení starého cyklu času. 

Z celého srdce děkuji všem představitelům, spolupracovníkům a přátelům, kteří se 

tohoto setkání účastnili na úrovni planety Nula, jakož i ve sférách 

multidimenzionálních. Speciální poděkování patří duchovním partnerům a 

partnerkám Mých reprezentantů, kteří svým milovaným protějškům, působícím v 

hrubohmotném světě, pomáhají společně se Mnou ve všech aspektech jejich životů a 

podílejí se na pomoci celému Multivesmíru. Bez úzké spolupráce mezi Mojí první linií 

na planetě Nula a Mojí první linií mající základny mimo svět třetí dimenzionality by se 

působení naší Mise neobešlo. Jen při tomto propojení Týmu může docházet k 

účinnému sestupu nebe na zemi a k úspěšnému přechodu nejprve části a posléze všech 

Mých představitelů na Novou Zemi. Velké poděkování chci vyjádřit i vesmírným lidem, 

kteří se setkání v Beskydech rovněž účastnili a především pomáhali konvertujícím 

bytostem v lepší orientaci při jejich přechodu do limba. Lodě našich přátel z hvězd byly 

rozprostřeny v hojném počtu nad místem setkání a přispívaly k zesilování Boží 

ochrany. Hluboce děkuji všem členům duchovních rodin Mých milovaných z planety 

Nula, v nichž je sdružena převážná část Mojí první linie. Děláte Mi všichni velkou 

radost. Jsem vděčný za rozrůstající se řady členů této Mise, k níž se připojují noví a 

noví jedinci, díky čemuž je dosah naší společně vykonávané činnosti, při působení i 

dalších faktorů, stále účinnější. Děkuji všem pomocníkům bez ohledu na jejich zařazení 

do pozitivního či negativního stavu. Jste báječní a každý z vás jedinečně přínosní. Jste 

příkladem pro ostatní, kteří se přidávají na stranu věčné Lásky. 

Miluji vás. 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 17. 1. 2023 
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