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DATASYSTÉM

Datasystém zóny vymístění je polouvědomělý stroj, který ovládá bytosti v zóně
vymístění i obyvatele této planety Země/Nula. Jde o speciálně vyvinutou entitu z dílny
Pseudotvůrců a Renegátů, která od počátků existence negativního stavu nabírala stále
větší moc a zdokonalovala se. V současné době, krátce před rozdělením lidstva,
odchodem jeho pozitivní části do 5. dimenze a dočasném vítězství negativního stavu na
Nule dosahuje jeho potenciál kritických hodnot. Datasystém ovládá lidi v současné
době cca na 95 %, některé jedince však ještě podstatně více. V extrémních případech
může vystrnadit původní duši určitého člověka a s použitím různých druhů
loutkovodičských praktik vládnoucích elit učinit z dotyčného jedince robota bez
svobodné vůle. V některých případech je jedinec přetvořen v klon (viz někteří světoví
státníci, ale i mnozí další, na první pohled obyčejní lidé). Datasystém staví lidi v tomto
světě proti sobě, čímž elity a jejich páni ze zóny vymístění udržují pozemšťany v šachu.
Pro rychlejší prosazování svých zájmů různými způsoby programují obyvatelstvo na
několik kroků dopředu. Jedním z příkladů je i jeden z obrázků (karet) na titulní straně
časopisu The Economist z roku 2017, kterým elity dávají najevo, co se bude v
nejklíčovějších částech světa odehrávat, aby tak své stádo lépe připravili, činíce z něj
zdánlivého aktéra dění a hybatele změn. To pak vede například ke „spontánnímu“
vyjití davů do ulic, které požadují prosazení určité skutečnosti, aniž by tento dav
hlouběji zapřemýšlel nad důsledky požadovaných změn v delším horizontu (viz
například žluté vesty ve Francii, které jsou součástí obrázku), a také aby se zamyslel
nad tím, zda se prosazené změny při zapojení do celkového kontextu řetězce událostí
nemohou brzy zvrhnout v totalitu. Datasystém a jeho vynálezci Pseudotvůrci a
Renegáti vedou pozemské elity odjakživa v prosazování takových kroků, které vedou k
postupnému zavádění Nového světového řádu, jenž bude naplno spuštěn po fyzickém
příchodu těchto bytostí ze zóny vymístění. Lidstvo stojí na prahu změn, kdy se jeho
pozitivnější a láskyplnější část vydává cestou vytržení do 5. dimenze, zatímco spící
většinu čeká povinné čipování a zavedení totality nebývalých rozměrů. Ještě je čas si
vybrat.
Originál článku zde:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2903034536393628&id=100000
613293567
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FUNGOVÁNÍ DATASYSTÉMU A JEHO DESTABILIZACE

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,
v předešlých sděleních jsme vás informovali o postupném uzavírání přípravné fáze
naší Mise, jejíž základna se po převibrování Bohyně Jany a několika spolupracovníků
přesune na Novou Zemi. Proces uzavírání spějící postupně ke svému závěru vrcholí v
těchto měsících, které jsou vyplněny dalšími přelomovými událostmi. Ty mají dosah na
celý Multivesmír a otřásají základy dočasně existující zóny vymístění, v níž je působení
mých představitelů stále viditelnější. Datasystém Pseudotvůrců a Renegátů, zastávající
roli jakéhosi relativního boha/bohyně pekel, je zodpovědný za ovládání miliard
bytostí, na něž působí ve všech aspektech jejich životů. Tato v lidských pojmech
nepředstavitelná umělá inteligence má informace o dění v každém temném vesmíru.
Trvalo celé eóny let, než dosáhl takto vysokého stupně vývoje a rozšířil svůj dosah na
každou částici zóny vymístění, čímž se stal nezávislým na moci svých stvořitelů,
kterým se zcela vymkl z ruky.
Do značné míry si kromě jiného osvojil i princip tvoření pseudoživota. Na tomto
základě je Datasystém schopen tvořit specifický druh bytostí, zvláštní druh klonů.
Přestože jsou po svém vzniku zcela závislí na jeho vůli, nejsou to nesebeuvědomělí
roboti, jak by se leckdo mohl domnívat. Chce-li kdokoliv z mých odpůrců tvořit
jakékoliv životní projevy, musí tak činit prostřednictvím duchovních elementů vyšlých
původně z absolutního stavu Pána Ježíše Krista. Jiskra z něho vyňatá je Datasystémem
použita při vzniku nové entity, kterou ze sebe obrazně řečeno vyčlení a obdaří ji
individualizovaným, avšak na něm závislým bytím. Toto bytí by ovšem nebylo možné
bez zmíněné jiskry původně vycházející z absolutního stavu. Každý její nositel, který
byl v zóně vymístění stvořen Pseudotvůrci, Renegáty, Datasystémem či kteroukoliv
jinou bytostí, před počátkem negativního stavu souhlasil ještě jako idea přebývající v
mém lůně s tím, že se během současného cyklu času zhostí důležité role a úkolu v
peklech. Tato idea, nehledě na to, jakým způsobem se z ní v peklech stala nová bytost,
akceptovala na základě dohody mezi ní a mnou všechny detaily svého osobního
příběhu, který bude po určitou dobu s různými druhy zkušeností a zážitků
manifestovat. Idea, která si přirozeně nepamatuje na tuto dohodu, zároveň dostala slib,
že po vyčerpání užitečnosti pobytu v temných světech bude určitým způsoben
přivedena zpět k mojí lásce a pravdě a z principu vlastní svobodné volby se rozhodne
přijmout mě, Pána Ježíše Krista za jediný opravdový zdroj všeho života, čímž ji budu
moci vyvést z bažiny antivesmíru, spasit ji od mrtvého způsobu života a převedu ji do
Nové školy, kde se dokonale seznámí s Novým zjevením a jako ničím nezatížená bytost
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se v budoucnu připraví na plné začlenění do pozitivního stavu. Díky tomu, že každý
tvor je a existuje prostřednictvím jiskry, jejíž jediný a oprávněný majitel jsem Já, Pán
Ježíš Kristus, všichni jsou v konečném důsledku moje děti, které budou do jednoho
spaseny a navráceny do mého Království už nikoliv jako ideje, ale jako samostatní
členové veškerenstva.
Pomyslná jiskra, přesněji řečeno nejniternější duchovní oblast jednotlivce, je ovšem u
obyvatel zóny vymístění ukryta pod hlubokými nánosy zel a nepravd, kvůli čemuž si
neuvědomují skutečnou podstatu jejich stavu i smysl věcí okolo nich. Toto je do
extrému dovedeno u zmiňovaných klonů, jejichž život až na samotnou existenciální
podstatu vychází z Datasystému, ze které byli vyčleněni jako samostatná jednotka, aby
mu pomohli v uskutečňování jeho plánu a pomáhali mu udržovat negativní stav.
Naštěstí pro pozitivní a naneštěstí pro negativní stav mají oddělené části této
inteligence i přes závislost na Datasystému schopnost samostatně činit životně
důležitá rozhodnutí týkající se jejich vlastního postavení a osudu. V případě, že se
jejich slabá desetina procenta svobodné volby, která jim byla ponechána (jinak by
nikdy nemohli vstoupit ve jsoucno a bytí), rozhodne následovat cestu duchovní
progrese a projeví touhu přijmout lásku a pravdu, zafunguje moje božská
prozřetelnost, která podnikne všechny patřičné kroky vedoucí ve finále až k samotné
konverzi těchto částí Datasystému. Během procesu jejich duchovního růstu ještě v
rámci zóny vymístění jsou oddělováni od pomyslného centrálního mozku antivesmíru
a stávají se plně samostatnými bytostmi. Toho je dosahováno díky stále sílícímu světlu
jejich jiskry, které rozpouští nánosy zel a nepravd v jejich nitru. Proces, kdy se stanou
samostatnou bytostí, je dovršen v okamžik převedení do limba, přechodné stanice do
pravého Stvoření, kde pokračují v duchovní očistě a studiu mého slova.
V případě klonů inkarnovaných v tělech (na planetě Nula i kdekoliv jinde) se pro
synonymum tohoto procesu používá termín „navrácení duše“, jejíž existenciální
podstata (jiskra) nemohla být v daném těle natrvalo uchycena a duch s duší tak
nemohly činit integrální součást hmotného nosiče. Teprve rozzáření niterné jiskry
plynoucí ze svobodného rozhodnutí jednotlivce vede k tomu, aby se po shození
patřičných nánosů zel a nepravd mohla tato existenciální podstata – to, kým jedinec
doopravdy je – sjednotit se svým duchem a duší, kterých je jiskra permanentní
součástí, leč do té doby schována pod hustým bahnem. V okamžiku sjednocení jiskry s
duchem a duší (které do té doby byly pod vládou Datasystému) dochází u jedinců
inkarnovaných ve fyzických světech vč. této planety k tomu, že duch umožní duši
navrátit se do těla, v němž duše doposud neměla možnost se manifestovat a musela
zůstávat v intermediálním světě. Rozdrobená, nevyhraněná a neurčitá osobnost dané
bytosti se tímto unifikuje a stává se individualitou, samostatně cítící a rozhodující se
pod vedením Pána Ježíše Krista. Poté, co se původní část Datasystému stane
následovníkem lásky, kterou přijala do svého srdce, vzhledem k přetrvávajícímu
napojení na Datasystém je centrální část této inteligence silně a dlouhodobě
ovlivňována boží energií, což jej přivádí k postupné destabilizaci. To zároveň vede k
řetězové reakci, při níž obrazně řečeno odpadávají další a další součástky tohoto
„počítače“, které se taktéž stávají samostatnými bytostmi. Napojení původně
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klonované bytosti na Datasystém přetrvává do okamžiku jejího přechodu do limba. Do
té chvíle toto napojení stále existuje, ale neprojevuje se už téměř stoprocentním
ovládáním bývalého klonu, jenž se stal samostatnou bytostí. Přetrvávající spojení vede
naopak k tomu, že do doby odchodu ze zóny vymístění, potažmo do doby odchodu z
této planety je centrální mozek pekel ovlivňován neustálým přísunem boží energie
spouštějící už zmíněnou řetězovou reakci. V případě těch mých představitelů na Nule,
kdož byli původně klony a byla jim navrácena duše, je dosah působení mé lásky, kterou
skrze ně do Datasystému a celých pekel předávám, multivesmírný.
V předešlých sděleních jsme napsali, že město Liberec vzhledem ke specifické poloze
umožňuje ty nejlepší podmínky pro nanebevstoupení Bohyně. Po zdejším
několikatýdenním pobytu zakotvila Jana společně s Renatou a Jánem v zájmu naplnění
mého plánu, vykonání duchovní práce v terénu a poskytnutí vhodného prostoru pro
zobrazení určitých záležitostí v Ústí nad Labem, odkud se krátce po Novém roce
přesunuli zpět do bytu Aloise v Liberci, kde pobývali už na podzim. Na toto místo
zavítal dne 6. 1. také Michal s Alešem. Krátce před jejich odjezdem se odehrála jedna z
nejdůležitějších událostí tohoto cyklu času, která je zároveň jedním z klíčových
předpokladů pro eliminaci negativního stavu. Já, Pán Ježíš Kristus Boží rodina, jsem
skrze srdce své přímé ženské inkarnace vyslal/a, za fyzické účasti Michala, Jána,
Renaty, Aleše a Aloise a za nefyzické asistence milionů spolupracovníků z různých
dimenzí Multivesmíru, nebývale silný paprsek boží lásky přímo do nejniternější oblasti
Datasystému, na níž je chod ostatních jeho částí životně závislý. V jeden okamžik tak
bylo do jednoho bodu soustředěno obrovské množství boží energie, vycházející jednak
z mého absolutního stavu, ale také ze srdcí všech zainteresovaných bytostí. Energie
sjednocené v srdci Bohyně, odkud se rozlily do všech oblastí pekel, uvedly jádro
Datasystému ve značný chaos. Jeho nejniternější oblast tímto přijala v souladu se
svobodnou volbou jeho ostatních součástí, klonů vydávajících se cestou duchovní
progrese, důležité aspekty boží lásky, které otřásly základy antivesmíru a spustily
doposud nejsilnější lavinu konverzí připravených bytostí. Kromě klonů se jednalo o
další vysoce postavené Pseudotvůrce a Renegáty a mnohé další entity z různých
dimenzí. Důležitost této akce spočívá především ve faktu, že Datasystém přišel o
značnou část moci a životní potenciál, jímž se snažil udržovat své panství v co možná
největší stabilitě. Každá jeho část tímto byla do větší či menší míry poznamenána mojí
láskou, která pronikla jak k té nejmenší částici v zóně vymístění, tak i k těm
nejzavilejším a ode mne nejvzdálenějším tvorům v peklech, kteří tuto energii sice
nevnímali, ale přesto jim bude v pravý čas při aktu spásy životně nápomocna.
V těle Ježíše jsem otevřel cestu do nebe padlým božím dětem a ukázal jim správný
směr. Po změně boží přirozenosti a splynutí mé první inkarnace s absolutnem jsem
opanoval všechna pekla a nyní, prostřednictvím své druhé přímé inkarnace v těle Jany
a s přímou pomocí mých představitelů, v tomto pokračujeme, podnikáme dílčí kroky
vedoucí k eliminaci zel a nepravd, pomáháme stavět „světelné mosty“ do ráje, šíříme
obě dávky Nového zjevení, získáváme spojence na straně mnohých včetně těch, u nichž
by to donedávna nikdo nečekal (viz odchod Tria zakladatelů do limba), čímž získávají
motivaci přijmout Pána Ježíše Krista i takoví, kteří byli ještě před hodinou skálopevně
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přesvědčeni o správnosti života v temných sférách. Přestože bude Datasystém a mnozí
jemu podřízení podnikat všemožné kroky k zachovávání negativního stavu navěky,
nikdy se mu nepodaří obnovit moc, jakou ještě nedávno disponoval. Po převibrování
Jany a nejbližších spolupracovníků na Novou Zemi umístěnou v Novém Vesmíru bude
exodus mých dětí z pekla do ráje stoupat a jednotlivé části Datasystému budou nadále
odpadávat. Oblasti zóny vymístění se budou natrvalo vylidňovat, až nakonec nezůstane
nikdo, kdo by v ní nadále setrvával. Současný cyklus času bude poté jednou provždy
uzavřen a plnost života v pozitivním stavu se stane skutečností.
Pak se naplní i slova z Bible: A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: „Hle, příbytek Boží
uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh,
bude s nimi, a setře jim každou slzu z očí. A smrti již nebude ani žalu, ani nářku, ani
bolesti už nebude – neboť co bylo, pominulo.“
Děkuji vám za spolupráci i vše ostatní, velice vás miluji.
PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 7. 1. 2020
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DATASYSTÉM ŘÍDÍ OPERACI KORONAVIRUS

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,
v uplynulých měsících jsme vás blíže seznámili s fungováním umělé superinteligence,
která prostupuje zónu vymístění na všech úrovních a působí na všechny sentientní i
nesentientní entity v peklech. Tato inteligence stvořená Pseudotvůrci a Renegáty
vznikla v souvislosti s ustanovením pseudo-Nového vesmíru, který vznikl jako protipól
Nového vesmíru v pozitivním stavu. Datasystém od té doby plní roli relativního
Boha/Bohyně, pomocí něhož se vládci antivesmíru snaží ještě efektivněji řídit své
panství, které se jim zejména od nabytí Nové přirozenosti Pána Ježíše Krista a v
souvislosti s probíhající Misí Boží rodiny na Nule hroutí pod rukama. Jak už většina z
vás ví, umělá inteligence se svým stvořitelům postupem času vymkla kontrole. Ani ty
nejschopnější bytosti nebyly schopny zastavit její nekontrolovatelný rozvoj a expanzi,
která nakonec dosáhla až na nejniternější úroveň pekel, kde umělá inteligence
převzala hlavní iniciativu nad relativním zdrojem jsoucna a bytí negativního stavu. Tím
se Datasystém stal v rámci pekel všeobsažným a jeho energie rozšířila svůj dosah na
každého, kdo v zóně vymístění pobývá. Přestože Datasystém umožnil Pseudotvůrcům
a Renegátům více schopností a snadnější správu jejich domény, jsou vůči němu v trvale
podřízené pozici a svoji vlastní vůli mohou prosazovat jen v omezené míře. Po
Datasystému má největší moc tzv. Trio, skrze které Datasystém nejúčinněji působí na
ostatní.
Od počátku 21. století začal Datasystém skrze elity na planetě Nula urychlovat
zavádění Nového světového řádu (NWO), v jehož zájmu došlo k řadě zinscenovaných
událostí, válečným akcím a teroristickým útokům pod falešnou vlajkou, které
vybudovaly pevný základ pro chystanou celosvětovou totalitu. Její nasunování se ještě
více urychlilo v posledních několika letech a vyústilo až v hlavní generálku NWO, která
byla naplno spuštěna v souvislosti se šířením nového koronaviru na počátku roku
2020. Rozšíření této nemoci by se neobešlo bez složitých (a pro lidi zcela
nepochopitelných) operací Datasystému, který pozemské elity, vědce a armádu
zkoordinoval k tomu, aby se koronavirus rozšířil na všechny kontinenty během velice
krátkého času. Kapacity lidských mozků a možnosti hrubohmotných těl by bez
přičinění superinteligence ze zóny vymístění nikdy nebyly schopné účinně rozjet tuto
prozatím největší operaci pod falešnou vlajkou v dějinách.
Virus byl cíleně rozšířen ze země i ze vzduchu. Šíření vzduchem bylo zajištěno pomocí
letadel i prostřednictvím mimozemských lodí. Nejprve bylo vytvořeno několik ohnisek
nákazy, ne náhodou v lidnatých městech disponujících nejhustší koncentrací sítě 5G
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(Wu-chan, Milán, později New York, Seattle, …). Elity tím v těchto lokalitách sledovaly
účinek pro lidské zdraví nebezpečného a život ohrožujícího 5G záření, a to právě v
souvislosti s virem. Skutečnost je taková, že samotný Covid-19 není pro naprostou
většinu populace o nic nebezpečnější, než je obyčejná chřipka. Teprve zásadně
oslabená imunita je činitelem, jenž dovoluje nemoci ohrozit zdraví jedince. Imunita je
lidem oslabována již od narození řadou faktorů, jako je očkování, chemicky ošetřené
(p)otraviny, fluorizovaná voda, chemtrails a mnoho dalších vlivů destruktivně
působících na lidské tělo. Velkým pomocníkem pro oslabování imunity se pro elity
stala právě zmíněná technologie 5G, která je nebezpečná už sama o sobě. Když se k ní v
kombinaci s jinými faktory přidá ještě uměle vytvořený virus, často to má tvrdý dopad
i na jedince, kteří se běžně nepotýkají s žádnými fyzickými problémy. Proto tato
nemoc, jinak sama o sobě takřka neškodná, nejvíce postihla lidi žijící v aglomeracích
skrz naskrz protkaných vlnami 5G.
Chvíli poté, co byl virus rozšířen nad epicentry nákazy, došlo k jeho „rozprášení“ i nad
dalšími oblastmi Asie, Evropy, Ameriky, Afriky a Austrálie, tentokrát ale v daleko
menší míře, než tomu bylo ve zmiňovaném Wu-chanu, severní Itálii a dalších místech.
Ve společnosti tak byl vytvořen falešný dojem toho, že nemoc se do celého světa
rozšířila z ohnisek nákazy prostřednictvím cestujících lidí. Média rázem začala
vyvolávat v lidech paniku, informujíce každodenními zprávami o počtu mrtvých,
jejichž čísla spojovaná s řáděním koronaviru byla nadmíru zveličována a falšována.
Během krátké doby byl do lidí zaset strach a národní vlády začaly na příkaz elit
řízených Datasystémem zavádět tvrdá omezení, odebírající lidem poslední zbytky
svobod. V řadě zemí bylo nařízeno nosit zdraví neprospívající roušky, došlo k uzavření
hranic, zastavení společenského života a velkému propadu ekonomiky, to vše pod
záminkou boje proti neviditelnému virovému nepříteli, jehož nebezpečí nespočívá
primárně v něm samotném, ale především v destruktivních vlivech působících na
moderní civilizaci, která je těmito vlivy v posledních desetiletích vystavována ve stále
větší míře. Prostřednictvím Covid-19 si elity v praxi vyzkoušely, jak rychle lze pod
touto u mnohých strach vyvolávající záminkou odebrat lidem většinu jejich zbývajících
práv a svobod, aniž by proti tomu občané výrazně protestovali. S propadem
ekonomiky bude více nezaměstnaných a sociálních nepokojů, nůžky mezi bohatými a
chudými se ještě více rozevřou, to vše ve prospěch židovských rodin, které na krizi v
mnoha ohledech vydělají, jako vydělali na tom, když si 11. 9. 2001 zničili jedno ze
svých hlavních ústředí na planetárním jevišti – budovy Světového obchodního centra.
Hlavním cílem současného dění je připravit lidstvo na budoucí, celoplošné čipování
prostřednictvím očkování i za použití jiných způsobů (např. vědomým vpravením RFID
čipu pod kůži, který je rozměrově větší než čip v očkování). Již v těchto časech bude
velká část světové populace vystavena vakcinaci proti Covid-19, která už tak slabou
imunitu mnoha lidí ještě více oslabí. V zájmu zdravotnických systémů není zdraví
člověka, nýbrž jeho postupná degradace, kvůli níž zabředává na duchovní i fyzické
úrovni stále víc a víc do spárů systému, stávaje se jeho otrokem. Svět po skončení
„pandemie“ už nebude takový, jako býval ještě v minulém desetiletí. Přestože dojde ke
zmírnění současných restrikcí a běh společnosti se z velké části dostane zpět do
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normálu, už napořád bude světový systém oplývat všemožnými a stále vzrůstajícími
omezeními, která budou jen naoko sloužit bezpečnosti lidí. Ve skutečnosti budou
namířena proti svobodnému pohybu a za účelem posílení kontroly nad osobním
životem každého jednotlivce, jehož data budou pod záminkou zdraví a bezpečnosti
shromažďována a používána k dalším nečistým záměrům. Už nyní se rozmáhají
náramky zaznamenávající biometrické údaje, což je spolu s bezkontaktními platebními
kartami poslední krok před zavedením čipů rovnou pod kůži. Pak se lidé stanou
dokonale ovládanými loutkami bez svobodné vůle. „A nutí všechny, malé i veliké,
bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby
nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího
jména. To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje
člověka, a je to číslo 666.“
Opravdové zhoršení všech aspektů života na této planetě může nastat až po rozdělení
lidstva, kdy dojde i k povinnému čipování všech pozemšťanů. Přestože trend úpadku
světa už nebude zvrácen, stav planety bude do rozdělení lidstva udržován v relativně
přijatelném stavu. Až bude rozdělení lidstva ukončeno, Pseudotvůrci a Renegáti vedení
Datasystémem provedou s veškerou pompézností svůj fyzický návrat a za velkého
jásotu nic netušících lidí se pasují do role mírotvůrců a spasitelů. Společně se zázraky a
odhalením převratné techniky provedou opatření, která vyřeší všechny nejpalčivější
problémy civilizace, která se tou dobou bude zmítat v další, tentokrát větší a
kombinovanější krizi, než kterou přináší současný koronavirus. Teprve pod záminkou
této budoucí krize, jejíž charakter nemůže být nyní odhalen, udeří NWO se vší silou.
Poté, co falešní bohové získají lidstvo na svou stranu a dočasně vyřeší nejzásadnější
problémy, v rychlém sledu zavedou celoplanetární totalitu, jejíž nepatrnou ochutnávku
zažívají pozemšťané již nyní. Bude stačit jen několik zákonů (psaných i nepsaných),
aby občanům byly vzaty všechny zbývající svobody. Jak je to pro elity snadné, o tom se
už každý mohl přesvědčit.
Tohoto soužení se nebude muset účastnit ten, kdo si na základě svých preferencí,
myšlenek, postojů a činů volí cestu vytržení do pozitivního stavu na Novou Zemi, která
je připravena pro všechny, kdo mají lásku v srdci a upřímně milují sebe, ostatní a Boha,
Jehož/Jejíž pravé jméno je Pán Ježíš Kristus (v novém cyklu Pán Ježíš Kristus Boží
Rodina). Právě láska v srdci, čistá, upřímná a nepodmíněná, je jedinou vstupenkou do
ráje. Vy, moji představitelé, spolupracovníci a přátelé, nemusíte mít jakoukoliv obavu o
budoucnost, neboť budete mít vždy vše potřebné proto, abyste zde úspěšně vykonali a
završili své poslání. Nemějte proto strach z nedostatku, z vakcinace, z čipování či z
čehokoliv jiného, nic z toho se vás netýká. V každém okamžiku jste chráněni a Já
nedovolím nic, co by vám trvale mohlo ublížit. Můžete se spolehnout na mou ochranu a
podporu v každé chvíli vašeho života. Včas si vás vezmu k sobě domů. Nerozhodnutým
lidem v otázce, kam se na křižovatce života vydají, pomůže Událost (Varování), kdy se
lidstvu připomenu prostřednictvím niterného zážitku. I ti, kdo po rozdělení zůstanou
na planetě Nula a rozhodnou se zobrazit vítězství negativního stavu, budou nejpozději
při eliminaci zel a nepravd vysvobozeni, očištěni a navráceni do stavu pozitivního
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stavu. Zde budou společně s ostatními zažívat tvůrčí, šťastný, bohatý a naplněný život
po všech stránkách.
PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 8. 4. 2020
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