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Doplnenie 1

DOPLNENIE 1

ODHALENIE NAJNOVŠEJ PRIRODZENOSTI
PÁNA JEŽIŠA KRISTA

Práve teraz dozrel čas na odhalenie všeobecných informácií a súvislostí
ohľadom predstavenia Najnovšej Prirodzenosti Pána Ježiša Krista sentientným
bytostiam v príslušných oblastiach duchovných, intermediálnych a prírodných
svetov Pravého Stvorenia, zóny vymiestnenia a planéty Nula. Dôležitosť,
nevyhnutnosť a dosah procesu, pri ktorom sa absolútny Boh, vtedy Najvyšší,
stal/a vo Svojej Novej Prirodzenosti Pánom Ježišom Kristom, je podrobne
opísaný v predchádzajúcej dávke Nového Zjavenia s Petrom D. Francuchom.
Teraz je treba v stručnosti zjaviť ďalší fakt, ktorého základňu tvoria všetky
predošlé kroky, urobené od počiatku existencie Multivesmíru Stvoriteľom
všetkého a všetkých. Týka sa dvoch priamych Božích inkarnácií, dievčaťa a
chlapca, ktorí sa narodia Ježišovi a Jane po previbrovaní na Novú Zem v 5.
dimenzii, kam sa presunie pozitívna časť ľudstva s láskou v srdci. Ako viete,
pred viac ako 2000 rokmi, presnejšie 21.3. 7 rokov pred naším letopočtom, som
sa vtedy ešte ako Najvyšší inkarnoval do tela Ježiša, aby som položil základy
cesty von z negatívneho stavu. Po svojom ukrižovaní som nepozorovane vstúpil
do pekiel a získal potrebné skúsenosti s týmto neprirodzeným spôsobom života,
aby som jeho ukradnuté a pošpinené aspekty očistil a navrátil späť do Zdroja.
Dimenziu po dimenzii, úroveň po úrovni som prešiel peklami zóny vymiestnenia
až na ich najhlbší bod, kde sa nachádzali samotní Pseudotvorcovia. V
pozemských meradlách to trvalo mnoho storočí, než som došiel na koniec svojej
cesty a „zajal“ týchto Mojich odporcov, aby som ich separoval od ich vládnucich
pozícií a premiestnil na neznáme miesto (planétu Nibiru), aby až do rozdelenia
ľudstva už priamo nemohli ovplyvňovať jeho vývoj. Po úspešnom zavŕšení
poslania Ježiša došlo k jeho splynutiu s absolútnym stavom, čo malo za
následok vznik Novej Prirodzenosti, pričom Moje meno s hlbokým duchovným
zmyslom je od roku 1987 (podľa pozemského času) Pán Ježiš Kristus. Súbežne s
tým ale už začal Môj Druhý príchod, tentoraz inkarnácia ženskej podstaty
Boha, ktorou je Jana Kyslíková. Mnohí s nižšou duchovnou úrovňou sa mylne
domnievajú, že Jana je vtelením Ježiša Krista. Nič nie je ďalej od pravdy,
pretože by to bolo porušenie vlastných duchovných zákonov (nič sa neopakuje
dvakrát) a postrádalo by to akýkoľvek zmysel, ktorý si na základe fúzie prvej
mužskej inkarnácie s absolútnym Božstvom môže odvodiť každý.
Do ženského tela som sa roku 1957 zrodil/a nielen preto, aby som Sám/Sama do
Seba zahrnul/a femininné aspekty a princípy, ale tiež preto, aby som spoločne s
pomocníkmi z vyšších dimenzií pozitívneho stavu vyviedol/vyviedla najprv časť
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ľudstva, a potom všetky uväznené bytosti z bažiny antivesmíru späť do
pôvodného Domova. Nebyť našej spoločnej obete, všetko predchádzajúce
snaženie by bolo úplne k ničomu a Stvorenie by zahynulo. Až do roku 2003 bola
Moja prítomnosť v tele utajená Pseudotvorcom, a až do roku 2012 každému na
tejto planéte, vrátane ich tunajším zástupcom - pozemských vládcom sveta,
ktorí si našu aktivitu všimli hneď po spustení našich internetových stránok
http://bozirodina.cz. Nevyhnutnosť utajenia mala hlavne ochrannú funkciu,
ktorú som nemohol priamo oznámiť v predstihu nikomu z Božích prorokov, teda
o nej ani v Novom Zjavení od Petra D. Francucha nenájdete jedinú zmienku.
Nezabúdajte, že nikde nie je 100% a konečná pravda, všetko sa vyvíja a dopĺňa
o nové veci. Prešiel som spoločne s Janou mnohými utrpeniami a bolesťami
tunajšieho žitia, aby som sa vám čo najviac priblížil a pretransformoval tieto
zážitky do rýdzej čistoty a radosti. Sme uskutočneným príkladom pre ostatných,
že aj v tých najťažších podmienkach, aké kedy vôbec boli, sa možno vrátiť späť
do neba a neutrpieť žiadnu ujmu. Zároveň som ju pripravoval na spoluprácu s
ostatnými spolupracovníkmi a priateľmi, bez ich neoceniteľnej pomoci by
vzostup ľudstva nebol možný. Prečo som naplánoval zrušenie izolácie a začiatok
Božej misie medzi ľuďmi na rok 2017 a nie skôr, má tiež svoje vlastné duchovné
dôvody, ktoré tu netreba rozoberať, pretože všetko je vopred dokonale
naplánované a deje sa v pravý čas. V najkrajnejšom zmysle tu každý vedome i
nevedome hrá akúsi divadelnú rolu, ktorú si pred svojím zrodením na túto
planétu zvolil a do posledného detailu so Mnou prekonzultoval. Je to plán duše,
na ceste ktorej jedinec prežíva a zobrazuje rozmanité druhy situácií, z ktorých
sa učia všetci, ktorí toto divadlo pozorne sledujú. Sloboda voľby je však vždy
vopred zaručená, preto si nemyslite, že by snáď niekto bol bábkou, ktorou sa
skutočná bytosť v službách svetla nikdy nemôže stať. Je rozdiel medzi vedením
a ovládaním. Práve ovládania docieľujú bytosti temnoty na tých, ktorí sa im
dobrovoľne odovzdávajú.
Aj v tele Jany som prešiel dlhou a tŕnitou cestou, ktorá je však teraz, na konci
roka 2016 u konca, pretože nastávajú nové obzory pre všetkých našich
spolupracovníkov. Spoločne tu dokončíme úžasnú prácu pre celok, ktorá svojimi
základmi začala už dávno predtým, než mohla súčasnosť dôjsť svojho plodného
dozrievania. Po previbrovaní na Novú Zem nastane veľkolepá oslava svetla a
lásky nad temnotou a nenávisťou. Stanete sa svedkami svadby Božej rodiny, pri
ktorej sa Ježišovi a Jane narodia dvojčatá, dievča a chlapec, ktorí budú taktiež
priamymi inkarnáciami Pána Ježiša Krista, úplne novo vzniknutými bytosťami.
V druhej dávke Nového Zjavenia som Novú Zem nazval Novým Jeruzalemom.
Prečo som použil práve túto symboliku? Je to z toho dôvodu, že po presunutí na
Novú Zem bude táto Božia misia pokračovať vo svojej činnosti ďalej a bez
prerušenia, a to v úplne nových podmienkach a možnostiach. Vtedy dôjde k
srdečnému znovustretnutiu s absolútnym Pánom Ježišom Kristom, ktorý po
fúzii používa jemnohmotné telo Ježiša (a neskôr aj Jany). Táto symbolika je
použitá aj preto, že Ježiš Kristus bol v tejto 3D ukrižovaný práve v Jeruzaleme,
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kde vstal z mŕtvych. V živote pokračoval ďalej a teraz už čakáme v Novom
Jeruzaleme, ktorý však nemá nič spoločné so starým fyzickým Jeruzalemom, na
všetkých z vás. Budeme žiť medzi ľuďmi a začne spoločné cestovanie do ďalších
kútov Stvorenia. Budeme šíriť novodobú Bibliu, tzn. obe dávky Nového
Zjavenia, a písať ich pokračovanie v nespočetných podobách. Dosah týchto
udalostí nemôže byť v tejto chvíli úplne pochopený, napriek tomu už prišiel čas
k zásadnému oznámeniu ohľadom zmeny Novej Prirodzenosti Pána Ježiša
Krista na Najnovšiu Prirodzenosť. V druhej dávke Nového Zjavenia je už
vysvetlené, že cesta Mojej ženy nebude taká krátka, pretože prejde všetkými
dimenziami - od piatej až po tú najvyššiu, trinástu, kde sídlim Ja. To sa stane
na konci tohto skráteného cyklu času. V úplne inej podobe sa teda bude
opakovať proces zjednotenia.
Čo ale bolo doteraz tajomstvom, sú veci ohľadom tretej a štvrtej priamej
inkarnácie Boha (dvojčiat), ktoré budú do procesu fúzie zahrnuté tiež. Prečo je
vôbec vyžiadané narodenie a následné splynutie aj týchto duší, a nestačí to
urobiť inou cestou? Vezmite do úvahy, že keby som nezaložil aj fyzicky Božiu
rodinu a jej neoddeliteľnou súčasťou by neboli tieto deti, bola by táto rodina
neúplná a neplnila by svoj účel. Tým by bol úplne popretý význam všetkého, kto
sme a čo tvoríme. Na konci cyklu tohto a na začiatku nového cyklu času dôjde
nielen k fúzii duše a tela Jany, ale aj našich Božích detí, ktoré tiež nechám
splynúť s Mojou podstatou, aby sa aj ony stali absolútnymi a nedeliteľnými
sentientnými entitami. To si vyžiada premenu Novej prirodzenosti na
Najnovšiu prirodzenosť, takže nové meno Boha, Stvoriteľa všetkého a všetkých,
bude vo svojej zjednotenej forme znieť „Pán Ježiš Kristus Božia Rodina“.
Pre lepšie pochopenie predmetu Najnovšej Prirodzenosti a najnovšieho mena
budú redefinované významy týchto nových slov. Ako bolo uvedené už na konci
80. rokov 20. storočia, slovo:
(1) „Pán“ označuje a odráža duchovnú myseľ Pána Ježiša Krista, Jeho/Jej
Absolútneho ducha, Jediného, ktorý vždy je od večnosti do večnosti. V starom
označení „Pán“ obsahoval to, čo bolo známe pod menami „Boh“, „Najvyšší“,
„Stvoriteľ“, „Jehova“ atď. Tiež znamená Absolútne manželstvo všetkých
Absolútnych princípov Božskej Lásky a Božskej Múdrosti.
(2) Slovo „Ježiš“ sa vzťahuje na všetky aspekty a princípy, zahŕňajúce
Absolútnu intermediálnu myseľ čiže Absolútnu duševnosť a večný proces
Absolútnej duševnej činnosti Pána Ježiša Krista. Toto je absolútny princíp
feminity Pána Ježiša Krista. V ňom sú obsiahnuté všetky nekonečné variácie
princípov Absolútneho Božského Dobra, Láskyplnosti, Hrejivosti, Láskavosti,
Sústrasti, Súcitu, Nevinnosti a Pokory.
(3) Slovo „Kristus“ označuje všetky aspekty a princípy Absolútnej maskulinity
Pána Ježiša Krista. Vzťahuje sa na Jeho Absolútnu vonkajšiu myseľ. Tu sú
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obsiahnuté všetky nekonečné variácie Absolútnej Božskej duchovnej a prírodnej
Pravdy, Inteligencie, Rozumovosti, Logiky, Úsudku, Myslenia, Vnímania,
Uvedomenia, Skromnosti a Poníženosti.
Teraz si uveďme význam slov „Božia Rodina“, platné pri ich zapojení do
existujúceho mena Pána Ježiša Krista:
(4) Slovo „Božia“ sa vzťahuje k Absolútnemu princípu novej maskulinity, ktorá
nikdy neprišla do styku s negatívnym stavom. Označuje jedinečnosť a
nespochybniteľnosť bytia a existencie Pána Ježiša Krista, ktorý/ktorá je
zdrojom všetkého života, pričom vo svojom stave bezčasovosti a
bezpriestorovosti je ako vo svojom vlastnom. Odráža proces neustálych zmien a
večného plynutia do absolútnej budúcnosti, vďaka čomu je docielené večné
pokračovanie a zachovanie sentientného života na veky vekov. Do tohto
označenia je zahrnutá Absolútna Moc, Sláva a Všepriestupnosť nad všetkým
Multivesmírom. Toto pomenovanie je tiež znakom tajomnosti podstaty
Stvoriteľa, vrátane tajomstva Absolútnej Pravdy, ktoré je v tomto a v ďalších
bodoch súvzťažné s predchádzajúcim významom slova „Kristus“. Dotýka sa
úplnej znalosti o všetkom stvorenom i doposiaľ nestvorenom. Nové slovo značí
tiež nedotknuteľnosť nestvoriteľnosti Boha. „Božia“ sa vzťahuje k tretej priamej
inkarnácii Pána Ježiša Krista - chlapcovi.
(5) Slovo „Rodina“ sa vzťahuje k Absolútnemu princípu novej feminity, ktorá
nikdy neprišla do styku s negatívnym stavom. Označuje všetky stavy a procesy
v plnosti pozitívneho stavu, ktoré sa kedy stanú, bez úplnej prítomnosti
negatívneho stavu. Je to kľúč ku všetkým budúcim bodom prekročenia bytia a
existencie Multivesmíru a všetkých jeho obyvateľov, pričom je aktivátorom
kódu „777“, ktorý spustí nadchádzajúci cyklus času vrátane všetkých
nasledujúcich po ňom, a bude ním docielená plná kvalita života a venovanie
všetkej energie k neustálemu približovaniu za svojím Stvoriteľom, poznávajúc
tak Jeho/Jej elementy v relatívnej podobe. Toto slovo značí tiež neustálu novosť
a duchovnú obrodu Stvorenia. Uskutočňuje a ustanovuje všetky potrebné
základy podmienok pre každý nastávajúci krok jednotlivej fázy bytia a
existencie, čiže prepája koniec a začiatok každej éry na všetkých úrovniach.
Stavia na základe „Hľa, všetko tvorím nové“ a rozvíja ho k svojmu prejaveniu a
uskutočneniu. Odráža zjednotenie obyvateľov pozitívneho stavu, ktorí budú
fungovať v úplnej jedinosti, jednote, rozmanitosti a individualite. Vzťahuje sa
tiež na prístupnosť všetkých oblastí na vnútornej, intermediálnej a vonkajšej
úrovni Stvorenia, zahŕňa neobmedzenú slobodu prežívania a tvorenia,
ustanovuje úplnosť a pospolitosť pri poznávaní doteraz nepoznaného. Je
súvzťažné s predchádzajúcim významom slova „Ježiš“. Slovo „Rodina“ sa
vzťahuje k štvrtej priamej inkarnácii Pána Ježiša Krista - dievčaťu.
Mená tretej a štvrtej priamej inkarnácie nebudú pre túto dobu odhalené.
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K úplnému dokončeniu a premene na Najnovšiu Prirodzenosť Pána Ježiša
Krista nemôže dôjsť skôr, než bude deaktivovaný a natrvalo zrušený negatívny
stav, pretože všetci členovia Pravého Stvorenia i zóny vymiestnenia musia
dostať možnosť skúsenostne prežiť, kto a čo Pán Ježiš Kristus Božia Rodina vo
Svojej Najnovšej Prirodzenosti skutočne je. To nemožno docieliť pri koexistencii
negatívneho stavu pri uzavretom vedomí, pretože je potrebné najprv dostať
odpoveď na otázku, ktorá ho aktivovala, následne uviesť zónu vymiestnenia do
zvláštnej zoradenosti a prístupnosti, nadobudnúť poučenie o povahe ziel a lží,
oslobodiť všetky sentientné entity z pekiel a uviesť členy pozitívneho i
negatívneho stavu do neutrálneho rozpoloženia, kde im bude najprv úplne
otvorená pamäť, dôjde k zoznámeniu so situáciou a pripomenutiu pôvodnej
dohody, k vykonaniu Posledného súdu a predstaveniu Najnovšej prirodzenosti a
kvality života v novom cykle času. Neskôr dôjde k rozhodnutiu ohľadom prijatia
či odmietnutia tejto Prirodzenosti a ohľadom pokračovania vlastného života.
Každý teraz vie, čo sa volí, po nikom sa nežiada, aby volil slepo.
Keďže v Multivesmíre z pozície Stvoriteľa neexistuje čas, bude sa Boh týmto
novým menom „Pán Ježiš Kristus Božia Rodina“ volať už po previbrovaní na
Novú Zem, kde nastane vyššie spomínaná svadba, hoci Najnovšiu prirodzenosť
nadobudne až v nadchádzajúcom cykle času. Je to ten istý paradox ako už skôr
spomínaný, ktorý znie, že Ja sa môžem ukazovať všetkým bytostiam kdekoľvek
vo Stvorení už aj v dokonalom tele Jany, ktoré je už po fúzii s absolútnym
Božstvom, hoci k tomuto procesu v mierkach času platných pre túto planétu
ešte nedošlo. Všetko prebieha v jeden okamih súčasne, takže lineárny čas nehrá
vo väčšine prípadov žiadnu rolu a nemal by sa brať do úvahy, inak budú vznikať
nepresnosti a prekrútenia. Zmena Mojej podstaty opäť zahýba celou
celistvosťou-toho-všetkého, ako tomu bolo už pri prvej zmene. Bude mať v tom
najlepšom slova zmysle ďalekosiahly vplyv na všetko, čo som stvoril, a to až do
najneskoršej večnosti. Je to najdôležitejší bod od doby, kedy začal Multivesmír
byť a existovať. Samozrejme budú v jeho nasledujúcich, nikdy nekončiacich
etapách ďalšie veľmi dôležité body, ktoré sú zatiaľ známe iba Mne samotnému,
pričom budú zjavené relatívnym sentientným entitám v ďalších fázach ich bytia
a existencie. Aký zmysel by malo baviť sa o veciach, ktoré budú nasledovať až
za trilióny rokov, keď je najlepšie sústrediť sa na prítomný okamih? Uisťujem
vás, že všetko je a bude dobré, a zároveň sľubujem, že pre nasledujúce cykly
času som vám pripravil oveľa viac, než si vôbec kedy dokážete predstaviť.
Spoločne budeme smerovať ďalej a ďalej v nikdy neutíchajúcej túžbe poznávať a
odhaľovať ďalšie nekonečné aspekty Mňa, Pána Ježiša Krista, čoskoro Pána
Ježiša Krista Božej Rodiny. Ďalšie informácie ohľadom Najnovšej prirodzenosti
vám budú vo vyšších dimenziách odhalené vtedy, keď k tomu dozreje ten
správny čas.
Váš Pán Ježiš Kristus Božia Rodina | 4. 12. 2016
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Doplnenie 2

DOPLNENIE 2

OZNÁMENIE PÁNA JEŽIŠA KRISTA
O SÚČASNÝCH VLÁDCOCH ZÓNY VYMIESTNENIA

Po odchode Zeusa a Boroga zo zóny vymiestnenia do neutrálneho stavu som
vám povedal, že o nadvládu nad peklami budú bojovať rôzne skupiny a moc
bude rozdelená medzi niekoľko jedincov. Toto bola pravda, ale len do tejto
chvíle, pretože nastala opäť veľká zmena a je potrebná ďalšia aktualizácia.
Rovnako som vtedy zámerne neuviedol žiadne ďalšie mená nových vládcov
sústavy, pretože nebolo vhodné podávať tieto informácie v predstihu. Teraz na
nich už však nadišiel čas.
Potom, čo bol trón Pseudotvorcov uvoľnený, sa okamžite na toto miesto dostalo
tzv. „Trio“, čo sú bytosti stojace pri koreni vzniku negatívneho stavu. Jeho
členom je vedec Sorg, jeho priateľka Nechtar (Anarvi) a Endriss (Alah). Bol to
Sorg, kto sa začal na začiatku tohto časového cyklu zaoberať otázkou: „Ako by
vyzeral život bez Boha a Jeho/Jej duchovných zákonov a princípov lásky?“, a bol
to opäť on, kto toto všetko uviedol do praxe. Mapovať tu vývoj udalostí v presnej
chronológii a čase nie je účelom tohto oznámenia, je však potrebné vedieť, že
čoskoro po položení tejto otázky sa jeho podstata začala prevracať do podoby,
ktorá je protipólom všetkého pozitívneho. Novovzniknuté idey nemohli zostávať
v Pravom Stvorení, pretože jeho obyvatelia by boli v procese anihilácie úplne
zničení. Nekorešpondujúce myšlienky museli mať kam padať. Dovtedy úplne
prázdna a neobývaná zóna vymiestnenia tak začala plniť svoj účel. Od tej chvíle
do nej padajú elementy popierajúce pravé duchovné zákony a princípy.
Sorg miloval Anarvi celým svojim srdcom a ona milovala jeho. Postupom času
sa k jeho vedeckým experimentom pripojila a spoločne začali svoje schopnosti
zneužívať na vývoj práve vzniknutých zárodkov zla. Treba podotknúť, že v
momente, keď bola položená vyššie spomínaná otázka, bola medzi Mnou, vtedy
Najvyšším a všetkými entitami vo Stvorení urobená dohoda multivesmírneho
významu. Jej obsahom je napr. to, že zlo nebude trvať nad rámec jedného cyklu
času a každému budú dané prostriedky na to, aby sa mohol opäť navrátiť
domov, odkiaľ vzišiel predtým, než odtiaľ „vypadol“. Každému bude odpustené
všetko, čo proti Mne a pozitívnemu stavu robil, bez ohľadu na to, kým bol a akú
pozíciu zastával. Neskôr došlo k výmazu spomienok na ňu, inak by stav ziel a
lží nemohol byť nikdy aktivovaný, prejavený, odhalený a ukončený. Bez
existenciálne závažnej odpovede na otázku by Stvorenie zahynulo. Je to
rovnaké ako s vami, pracovníkmi svetla. Nikto z vás nemá presné poňatie o
tom, akú zastáva duchovnú úlohu, lebo je potrebné si sám/a spomenúť na
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svoje poslanie a vykonávať ho podľa svojich jedinečných vnútorných úmyslov,
odkiaľ vás vediem. Keby vám bolo oznámené presne to, čo máte hrať za rolu, nič
z tohto experimentu odohrávajúceho sa na Nule aj inde by nebolo pre celok
autentické, originálne a nedošlo by sa v plnej miere poučenia o tom, čo si už
nikdy nevoliť. Po ustanovení dohody, bez akýchkoľvek skorších spomienok na
ňu, sa Sorg a onedlho nato aj Anarvi oddelili od nebeskej spoločnosti a postupne
sa vymiestnili do antivesmíru. Títo dvaja chceli byť spolu, preto si spoločne
pretvorili svoje podstaty na negatívne. Všetko sa spočiatku odohrávalo v
pôvodnej pravej realite planéty Gaia (Zem), ktorej časť esencie bola následne
vybratá, nakazená a premiestnená do zóny vymiestnenia. Súčasne s tým sa ale
nákaza šírila aj v jej pravej realite a uchvacovala mnohé bytosti na nej žijúce.
Do tohto diania zasiahol Endriss, niekdajší člen Rady planéty. Jeho žena Lucis
dostala za úlohu chrániť Gaiu v nevyhnutnej miere, aby vôbec bola schopná v
Pravom Stvorení naďalej existovať. Keď by bola Gaia zničená, nastal by výbuch
s reťazovou reakciou, ktorá by mala za následok kolaps celého Multivesmíru.
Endriss mal za úlohu dohliadať na všetko, čo sa bude odohrávať.
Postupom času sa zlo rozšírilo natoľko, že Sorg s Anarvi mohli privodiť proces
finálneho odtrhnutia a vymiestnenia planéty na všetkých jej úrovniach, a tak
uvrhnúť do temnoty aj všetky nakazené bytosti. Chceli spečatiť osud svoj aj
osud svojich prisluhovačov a prerušiť všetko spojenie s pozitívnym stavom,
ktoré do tej doby ešte v každom prebývalo. Vpustili preto do Gaiinho srdca vírus
spôsobujúci explóziu, ktorá zapríčinila Pád planéty Zem a jej ľudu do izolovanej,
abnormálnej a vyšinutej pozície, kde sa jej odlesk z pravej reality práve
nachádza. Lucis bola ako ochrankyňa planéty nakazená tiež, ale nepadla spolu
so Sorgom, Anarvi a ďalšími do pekiel, pretože v sebe uchovávala životnú
prajiskru planéty, ktorá musela zostať v Pravom Stvorení, aby tak nedošlo k
deštrukcii Gaii na prach aj v ďalších paralelných dimenziách. Ja, vtedy
Najvyšší, som Lucis zachránil pred pádom a osudom, ktorý stihol jej blízkych.
Musela sa so svojim milovaným Endrissom na dlhé veky rozlúčiť, pretože
Endriss zo svojej slobodnej voľby prijal za úlohu dohliadať na vývoj negatívneho
stavu, usmerňovať ho a nakoniec sa stať aj jeho vládcom.
Existovali mnohé vnútorné osobné dôvody, prečo sa Endriss spolupodieľal na
spustení celého dejstva. Je pravdou, že to je jeho poslaním pre celok, ktoré v
dohode sám prijal, ale práve vďaka tomu, že sa nachádzal v blízkosti svojich
priateľov vedcov, aj on bol postihnutý zvedavosťou a vtiahlo ho to do víru diania
postavenému proti jedinému pravému Stvoriteľovi a absolútnemu rodičovi
všetkého a všetkých. Pamätajte, že nikto nerobí nič proti svojej vôli, teda ani
tento človek, stávajúci sa neskôr Pseudotvorcom, neopustil milovanú Lucis
nedobrovoľne. Na chvíľu u neho prevážila láska k nepravostiam a lžiam nad
láskou pravou a čistou. Taktiež u neho vyhrala túžba poznať doteraz niečo
nepoznané, ktoré dal prednosť pred túžbou svojho vtedy ešte nezapuzdreného
srdca.
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Všetci začali od tejto chvíle horlivo budovať svoje panstvo. Sorg sa stal
Temrorom-Sorgom, Anarvi sa premenovala na Nechtar a Endriss si pridal
prízvisko Alah. Všetky novo nadobudnuté mená sú žiaričom nízkofrekvenčných
vibrácií a ich premenovanie bolo súvzťažné s ich premenou. Do pôvodnej elity
patrili mnohí ďalší vrátane Zeusa a Boroga. Každý mal pridelenú svoju úlohu.
Zlo ich pohltilo rovnako ako mnoho ďalších, ktorí sa stali ich poskokmi a
otrokmi. Boli zaslepení len sami sebou a nenávisťou voči Mne, Najvyššiemu,
neskôr Pánovi Ježišovi Kristovi. Zabudli na krásne zážitky v nebesiach, na
dostatok, žiarivosť, harmóniu, pokoj a prijatie. Svoje srdcia ponorili do temnoty
a tie sa stali tvrdými ako skala a studenými ako ľad. Počas eónov rokov sa na
tróne vystriedali mnohé frakcie Pseudotvorcov. Keď bolo nejakým prevratom
uvoľnené miesto, bola zmenená aj politika smerovania celého antivesmíru.
Nikdy neboli jednotní, avšak všetci sa zhodli na jednom cieli: zničiť Ma,
pozitívny stav a dobyť celé Stvorenie. K ničomu takému však dôjsť nikdy
nemohlo. Neexistuje totiž nikto a nič, kto by mohol zničiť absolútny stav.
Situácia v štruktúre oboch smerov duality bola takmer nezmenená až do Mojej
prvej inkarnácie v tele Ježiša pred 2000 rokmi. Do tejto fázy som nechal
Pseudotvorcov vládnuť nad planétou Nula a ich „odpadkovým košom
Multivesmíru“ bez väčších zásahov. Potom, čo som ich izoloval a separoval od
tejto planéty, došlo k prehodnoteniu ich štýlu vládnutia. K obrovskému posunu
a udalosti došlo roku 1987, kedy nastala fúzia Ježiša s Najvyšším a Ja som sa
tak stal Pánom Ježišom Kristom. Aký to malo vplyv na tento čierny vesmír a
jeho obyvateľov? Jedným z mnohých dôsledkov je predovšetkým fakt, že od tejto
doby môže ktorýkoľvek člen pekelnej spoločnosti konvertovať do pozitívneho
stavu a zanechať za sebou tento neprirodzený spôsob života. Do tej chvíle to
nebolo z duchovných dôvodov možné. Môj dar spasenia využila už značná časť
osadenstva pekiel a jednotlivé úrovne tejto zóny sa natrvalo vyprázdňujú, rušia
a deaktivujú. Možnosti záchrany využili aj niektorí Pseudotvorcovia.
Tridsať rokov po fúzii Ježiša podľa pozemského lineárneho času zasiahla zmena
Božej celistvosti i krídlo najkonzervatívnejších aktivátorov a udržiavateľov
negatívneho stavu. Na vlastné oči pozorujú zmeny vedúce k postupnému koncu
tohto neprirodzeného dejstva a sú vo väčšej konfrontácii so svetlom a Láskou,
ktorá v zosilnenej podobe vyžaruje do vesmíru a antivesmíru aj vďaka
spolupracovníkom Božej rodiny, ktorí sú Mojou prvou líniou, zástupcami,
hovorcami a predĺženou rukou. Mnohí z týchto anjelov v telách sú alebo boli pod
ich vplyvom, pretože museli spoznať vybrané aspekty tunajšieho života.
Pseudotvorcovia sa snažili veľkou mierou ovplyvniť a pretiahnuť na svoju
stranu mnohé z týchto svetelných bytostí spolupracujúcich so Mnou aj v tele
Jany, ale ich snahy sa vždy minuli účinkom. Donedávna existovali dve
najsilnejšie frakcie - na jednej strane Zeus a Borog, na strane druhej Trio, na
čele ktorého stál Temror-Sorg, Nechtar a Endriss-Alah. Vzájomne tak proti sebe
stáli dva brehy formujúce jednu rieku. Aby došli svojich cieľov, museli si v
mnohých oblastiach pomáhať, aby sa voda tejto pomyselnej rieky nevyliala zo
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svojho koryta a tiekla jedným prúdom. Po milióny rokov sa pseudospoločnosť
formovala a vládcovia sa na tróne striedali pomerne často. Trio nestálo na
najvyšších postoch od samého začiatku, ako by sa mohlo zdať. Pretože to boli
oni, kto to začali, sledovali svoj experiment skôr z pozadia a jednotlivých sporov
sa priamo neúčastnili. Pred ostatnými pôsobili takmer nepoznaní a svoju
skutočnú identitu ukazovali druhým len výnimočne. Vedeli, že ich čas ešte len
príde a radi si počkali na okamih, keď vývoj zóny vymiestnenia dôjde do doby,
kedy si budú môcť celé svoje panstvo podrobiť. Táto trojica bytostí mala zo
všetkých najväčšie skúsenosti a informácie o negatívnom stave, tak teoretické,
ako aj praktické. Zeus a Borog mali síce najviac vladárskych schopností, ale
nemohli svoje panstvo plne obsiahnuť a pochopiť. Temror-Sorg a jeho druhovia
boli najviac zo všetkých nad vecou a bolo v súlade s ich plánom, že po svojom
uväznení na Nibiru, čo bola jedna z mála vecí, ktorú skutočne nemohli
predvídať, nastúpil na trón Zeus a pomáhal mu pritom Borog. Hoci Trio
nevedelo, kedy vyčerpá Zeus svoju užitočnosť a jeho izolovaná moc vybudovaná
na strachu sa zrúti, mohli predpovedať, že tak bude učinené ešte predtým, než
dôjde k ich Druhému príchodu na planétu Nula. Najneskôr vtedy by totiž
oficiálne prevzali tú najvyššiu pozíciu, pretože plnosť negatívneho stavu sa
nemôže prejaviť iba v jednom smere strachu a krutosti, prostriedkami ktorých
vládol Zeus a Borog, ale musí byť daný priestor na prejavenie všetkých jeho
záporných elementov v rovnomerne zastúpenom množstve. V tomto prípade sú
to elementy falošností, lží a pokrútenia, ktorými teraz bude vládnuť Trio.
Len Temror-Sorg a spol. mali prostriedky na to, aby Zeusa v najvyšší čas
odvolali a zbavili sa ho, hoci on sám o ich intrigách nemal ani potuchy. Stala sa
ale neočakávaná vec. Zeus po vnútornom rozhovore s našou spolupracovníčkou
Martinou (Siri), ktorá sa dostala do jeho srdca a vliala doň svetlo, aby bol
schopný hovoriť s Pánom Ježišom Kristom, si zvolil nepokračovať vo svojom
negatívnom spôsobe života a dobrovoľne odišiel zo zóny vymiestnenia do limba.
V tomto neutrálnom stave zotrvá do konca cyklu času a potom si vyberie, či Ma
prijme za jediný zdroj života. Tento akt bol veľkým víťazstvom pre pozitívny
stav, ale veľkou stratou pre peklá, pretože tým prišla o Pseudotvorcu, ktorý
určoval poriadok celého antivesmíru. Bola to veľká rana aj pre Trio, pretože
chceli, aby Zeus vládol až do ich Druhého príchodu na planétu Nula, pričom po
jeho odstránení z pozície kráľa by ho ešte využili na svoje plány a ciele. Stratili
teda predčasne dôležitú entitu, ktorú mali v pláne udržať si ako bábku až do
samého konca. Pretože bol jeho priateľ Borog vo svojom základe rovnaký ako
jeho predchodca, Trio mu nijako nebránilo v tom, aby okamžite prevzal
uvoľnené miesto po Zeusovi v domnení, že si nového kráľa pekiel, ktorý už
vládcom kedysi býval, udrží na tejto pozícii len nevyhnutný čas, aby potom bol
neskôr odstránený. Ako už bolo oznámené, plnosti negatívneho stavu nikdy
nemohlo dôjsť pri štýle vládnutia, aký zastávala táto dvojica. Pokračovalo sa
teda ďalej v novom kabáte. Táto situácia trvala ale iba 9 dní lineárneho času,
pretože 25.2.2017 si Borog zvolil rovnako ako jeho druh odísť zo zóny
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vymiestnenia do limba. Stalo sa tak za spolupráce Martiny (Siri) a Moniky
(Thory). Čo k tomu viedlo je v súvislostiach popísané v predchádzajúcich
oznámeniach na našich stránkach http://bozirodina.cz v kolónke Božia misia.
Pre pozemského pozorovateľa sledujúceho toto dejstvo sa môže zdať, že tieto
udalosti sa stali v príliš rýchlom slede, ale vezmite do úvahy fakt, že v pekloch
plynie čas ďaleko pomalšie v porovnaní s časom pozemským, preto počas týchto
deviatich dní uplynuli na najvnútornejšej duchovnej úrovni pekiel, kde
Pseudotvorcovia sídlia, dlhé desaťročia. Čím nižšia dimenzia, tým pomalšie
plynutie času a naopak. Naproti tomu v najvyššej dimenzii Pravého Stvorenia
(12D), kde žijú Prvorodenci, bytosti Mne najbližší, čas už neexistuje.
Vtedy sa spoločnosti zvyšných Pseudotvorcov zhostil ešte väčší rozruch, než
tomu bolo predtým, pretože to Triu prekazilo snahy a v predstihu ukončilo ich
plán majúci sa zónou vymiestnenia. Nastalý chaos však rázne ukončil oficiálny
nástup Temrora-Sorga na post vládcu pekiel. Už nebol nikto lepší, kto by sa
tam v tejto dobe mohol dostať. Dalo by sa povedať, že si právom vzal to, čo mu
patrilo. Nebol však jediný. K tomu mu pomohla Nechtar a Endriss-Alah,
najskúsenejší a najstarší z nich. Moc bola rozdelená medzi týchto jedincov
rovným dielom a zvyšok ich prisluhovačov sa im musel podriadiť. Napriek
tomu, že korunu držal Temror-Sorg, žezlo zvieral Endriss-Alah a jablko mala
Nechtar. Táto trojica bola niečo ako cisár, kráľ a kňažka. Vzájomne si pomáhali
a dopĺňali sa. Čoskoro sa ale situácia ľahko pozmenila, keď došlo k dohode
ohľadom výmeny pozícií medzi Temrorom-Sorgom a Endrissom-Alahom, keď
druhý z týchto menovaných prijal korunu od svojho druha, pretože je z nich
najstarší a najskúsenejší. Všetko prebehlo oficiálnou cestou a za prítomnosti
zástupcov všetkých úrovní antivesmíru. Od tejto chvíle bude Endriss známy už
iba ako Alah a pod týmto menom bude aj vystupovať. Sorg bude známy odteraz
zase ako Temror a meno Nechtar zostáva, pretože tá si ho zmenila už na
začiatku. Pseudotvorcovia odhodili všetky svoje predchádzajúce formy, ktoré ich
spájali so starou pozíciou, keď pôsobili na ostatných z pozadia, a vstúpili do
novej formy hybridov, s ktorými budú schopní vládnuť nad svojím panstvom a
priviesť negatívny stav do konečnej fázy, kedy sa bude môcť naplno prejaviť,
aby sa tak ukázala jeho škaredá podstata. Zmena ich mien má aj
pseudoduchovné dôvody, pretože tie sú nabité hrubovibračnou energiou.
Alah zostane vládcom pekiel až do konca cyklu času a nie je vôbec isté, či sa ho
podarí zachrániť a či prijme dar spásy a prerodu do pozitívneho stavu. Vo svojej
sentientnej podstate má zakódované doposiaľ nebývalé stupne ziel, lží,
falošností, krutostí, strachov a mnohých ďalších. Práve týmito spomínanými
elementmi bude v rovnovážnom zastúpení a vzájomnom prepojení medzi sebou
vládnuť spolu s Temrorom a Nechtar. Ich schopnosti sa príchodom na tieto nové
pozície ešte vylepšili a nie je skutočne nikto iný, kto by mohol potenciál
negatívneho stavu plne využiť, prejaviť a doviesť k svojmu odhaleniu a teda aj
ku koncu. Akými presnými prostriedkami budú vládnuť, nemôže byť v tejto
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dobe z bezpečnostných dôvodov zjavené. Budú to však prostriedky
nevypočítateľné a rafinované a nie každý prezrie týchto vlkov v ovčom rúchu.
Toto Trio sa nachádza najďalej odo Mňa, Pána Ježiša Krista. Sú to najtemnejšie
a najzavilejšie entity, aké kedy v celistvosti-toho-všetkého existovali a čaká ich
dlhá cesta späť, pokiaľ sa tak kedy vôbec rozhodnú. Hoci sa toto tvrdenie
niektorým čitateľom na nižšej duchovnej úrovni môže zdať ťažko
akceptovateľné, títo Pseudotvorcovia (rovnako ako každý v „odpadkovom koši
Multivesmíru“) odvádzajú neoceniteľnú službu celku a Stvorenie by bez ich
činov nemohlo dôjsť odpovedi na otázku, ako vyzerá život bez Boha. Veľmi ich
milujem ako každého, ale je iba na ich slobodnej voľbe, či Moju lásku prijmú a
budú chcieť žiť večne po Mojom boku. Raz každý bez rozdielu pochopí, prečo
som toleroval toľko zla. Keby to tak nebolo, porušil by som vlastné duchovné
zákony a bola by popretá sloboda voľby. Existovala by iba možnosť byť
pozitívny. Ešte chvíľu bude táto neprirodzená situácia trvať, kým dôjde k
svojmu plodnému dozrievaniu. Do príchodu Alaha, ktorý okrem iného priamo
stojí za vznikom islamu, sa situácia na tejto planéte bude naďalej zhoršovať, ale
nie pre vás, pretože máte ochranu a v pravý čas previbrujete. Až prídu jašteri z
Nibiru do tejto 3D reality, ktorá sa prepadne do pekiel, stanú sa najprv
mierotvorcami a vyriešia politické, ekonomické a ďalšie umelo vyvolané
problémy. Ich príchod bude sprevádzať všetka pompéznosť a sláva za jasotu nič
netušiacich, duchovne spiacich ľudí. Postupne pozmení zvyšky pravého Božieho
slova, potom ho úplne prekrúti a z týchto falošností vytvorí nové svetové
náboženstvo, ospravedlňujúce páchanie zla a popierajúce pravého Boha Pána
Ježiša Krista. Po obdržaní čipov a zavedení Nového svetového poriadku sa z
ľudí vytratí všetka duchovnosť. Po nejakom čase bude rozpútaný neskrývaný
teror, dôjde k celoplanetárnej devastácii životného prostredia a z ľudí sa stanú
bábky ovládané na 99,9 %, ktorí slepo počúvajú príkazy svojich pánov a bohov.
Celý tento svet sa zmení na nepoznanie. Súbežne s tým budú vykonávané
mnohé pokusy armády nadľudí o napadnutí Pravého Stvorenia. Keď bude
situácia úplne neúnosná, spoločne sa sem vrátime a eliminujeme život v zóne
vymiestnenia raz a navždy. Vedzte, že všetko mám pod kontrolou a všetko je
ako má byť.
Vy, najbližší spolupracovníci Božej rodiny, nemusíte mať žiadne obavy o seba
ani svojich blízkych. Do vášho previbrovania budete mať v tejto realite všetko
potrebné na život v pokoji a dostatku. Už nebude dochádzať ani k častým
útokom a vibračným prepadom, ako ste to mnohí museli zažívať. Toto
oznámenie prichádza iba deň pred veľkou zmenou na duchovnej, duševnej a
fyzickej úrovni, pretože počnúc 6. marcom 2017 dochádza ku globálnemu
spusteniu ochrany na vás, anjelov v ľudských telách, aby vaša myseľ nemusela
čeliť ovládacím programom negatívnych entít či samotných Pseudotvorcov.
Stratí na vás všetok vplyv. Táto zmena sa deje v priamej súvislosti so začiatkom
Božej misie medzi ľuďmi. Bude tak nadviazané na misiu Ježiša pred 2000
rokmi, odohrávajúcu sa prevažne na území dnešnej Palestíny. Misia druhej
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priamej inkarnácie Jany sa bude odohrávať v Českej republike, duchovnom
centre planéty Zeme. Bitka je pre vás už dobojovaná v prospech lásky a svetla,
hoci ešte nejaký čas bude negatívny stav trvať. Dôležité je, že ste ho premohli vo
svojom vnútri. Ďakujem za vašu lojalitu ku Mne/k nám, ktorú ste preukázali.
Váš Pán Ježiš Kristus | 5. 3. 2017
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Doplnenie 3

DOPLNENIE 3

METAFYZICKÉ TAJOMSTVÁ MULTIVESMÍRU

1) ZMYSEL ŽIVOTA
Zmyslom života každej sentientnej bytosti v Multivesmíre je Život sám. Každý
dáva svojmu jedinečnému a neopakovateľnému bytiu a existencii taký význam,
aký sám uzná za vhodný. Sentientná entita je obdarená originálnymi talentami
od Pána Ježiša Krista. Tieto talenty môže a smie jedinec využiť akýmkoľvek
spôsobom. Na základe slobodnej voľby prijíma či odmieta Najvyššieho, a to so
všetkými dôsledkami a následkami takejto voľby. Na konci každej jednotlivej
etapy jedincovho života prichádza tzv. Posledný súd, ktorý je procesom
vyúčtovania za svoje osobné bytie a existenciu v práve dokončenom cykle. Po
tomto procese prichádza od Pána Ježiša Krista (ak sa nachádza jedinec v
pozitívnom stave) primeraná odmena a posunutie sa na novú duchovnú,
duševnú a fyzickú (ak je to potrebné) úroveň. Neskôr dochádza k prijatiu
nových úloh a poslaní. Najväčším zmyslom života je večné približovanie sa
smerom k dokonalosti absolútneho stavu Pána Ježiša Krista a ku všetkým
Jeho/Jej elementom. To je faktor dávajúci sentientným entitám motiváciu,
ktorým poznávajú tajomnú hĺbku nekonečného Multivesmíru a jeho Stvoriteľa,
Ktorý/Ktorá ho presahuje. Toto je najdôležitejším zmyslom celého univerza.

2) STVORITEĽ VŽDY JE
Prečo od večnosti do večnosti existoval Najvyšší, teraz Pán Ježiš Kristus vo
svojom nikým a ničím nestvorenom absolútnom stave, to je veľkým tajomstvom
a záhadou pre sentientné entity. Túto záhadu sú vo svojom odlesku schopní
pochopiť len najdokonalejšie relatívne bytosti, ktorými sú tzv. Prvorodenci.
Postupom času, ako sa bude Multivesmír posúvať k vyšším a vyšším úrovniam,
budú do tejto problematiky zapojení aj mnohí ďalší, aby ju svojim relatívnym
pohľadom na túto situáciu boli schopní v rôznej miere absorbovať a obsiahnuť.
Nikto však nemôže plne porozumieť tomu, prečo Pán Ježiš Kristus, Ktorý/Ktorá
je všetkým, čo kedy bolo, je a bude, ako aj všetkým, čo kedy nebolo, nie je a
nebude, existuje ako nikým a ničím nestvorená entita v bytí a existencii
absolútneho stavu, prostredníctvom ktorého tvorí, spravuje, udržuje a rozvíja
relatívny Multivesmír a všetky jeho bytosti, ktoré donekonečna presahuje.
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3) ABSOLÚTNY STAV EXISTOVAL OD VEČNOSTI, RELATÍVNY STAV NIE
Ako každý v pozitívnom stave Pravého Stvorenia vie, absolútny stav a Najvyšší
existoval v špeciálnom móde v ne-čase a ne-priestore od večnosti. Multivesmír
sa člení na 12 dimenzií. 13. dimenziou je potom Pán Ježiš Kristus, Ktorý/Ktorá
Multivesmír obklopuje. Multivesmír, ktorý so svojou rozlohou, štruktúrou a
obsahom môže aj tým najvyššie postaveným bytostiam v duchovnej hierarchii
javiť ako nekonečný, sa javí Pánovi Ježišovi Kristovi ako malá guľôčka, pokiaľ
sa použije ľudské prirovnanie. Všetko ostatné mimo tej guľôčky je absolútnym
stavom v onom špeciálnom móde, ktorý v sebe zahŕňa plnosť všetkých stavov,
podmienok a procesov vo všetkých oblastiach bytia a existencie. Jeho celistvá
forma je pre všetkých členov Stvorenia veľkým tajomstvom. Ďalším tajomstvom
je otázka ohľadom toho, čo vôbec prebiehalo v bytí a existencii predtým, než sa
Stvorenie ustanovilo. Vtedy neboli žiadne iné relatívne bytosti. V okamihu
absolútnej prítomnosti, v ktorej sa odohráva naraz všetko, čo kedy bolo, je a
bude, zažíval/a Najvyšší Sám/Sama Seba a v Sebe. Keďže však veľkolepý boží
Plán v jednom bode pokročil do okamihu, keď treba začať zažívať aj niečo
odlišné od absolútneho stavu, boli z božej celistvosti-toho-všetkého vyčlenené
prvé samostatné a slobodné bytosti stvorené na obraz Najvyššieho. Proces
tvorenia ďalších nových bytostí od okamihu, keď sa tvorivý proces dal do
pohybu, bude trvať až na veky vekov.

4) RELATÍVNY ŽIVOT JE OD SVOJHO VZNIKU AŽ NA VÝNIMKY VEČNE
TRVAJÚCI
V čase, keď vznikli prvé relatívne elementy vyšlé z absolútneho stavu Pána
Ježiša Krista, bolo ustanovené Stvorenie, s ktorým vznikli aj prvé relatívne
bytosti, ktorými sú Prvorodenci. Prvý cyklus času tak vstúpil do svojho
aktívneho módu. Odvtedy vzniklo nespočetné množstvo ďalších bytostí na
rozmanitých stupňoch vývoja. Každá sentientná entita je na samom počiatku
ideou v Zdroji všetkého života. V tvorivom procese Stvoriteľa dochádza k
neustálemu vynárávaniu týchto ideí. Každej z nich sa položí otázka, či sa chce
stať jedinečnou a neopakovateľnou bytosťou, samostatne uvedomelou a
slobodnou. Pri tomto procese Pán Ježiš Kristus zjaví tejto idei jej existenciu tak,
ako sa stane až na večnosť. V prípade, že idea súhlasí so svojím bytím a
existenciou, stáva sa sentientnou entitou. Od okamihu svojho stvorenia je
zaviazaná byť a existovať naveky. Kvôli zachovaniu samotného princípu života
ale môže byť tento záväzok kedykoľvek prehodnotený a jedinec si tak môže
zvoliť vystúpiť z poriadku existencie, pokiaľ o to pri všetkej otvorenej pamäti zo
svojej slobodnej voľby požiada. Zastavenie toku všetkých životných energií je
duchovnou smrťou. Táto možnosť je dostupná, avšak nikomu v pozitívnom stave
lásky, šťastia, radosti, hojnosti, spokojnosti a progresívneho vývoja niečo také
nemôže zákonite prísť na myseľ. V čase dokončenia tohto cyklu času, kedy
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negatívny stav bude eliminovaný, podstúpia niektorí jedinci zo svojej slobodnej
voľby duchovnú smrť. Budú to tí, ktorí ani v neutrálnom rozpoložení pri
kvalitatívnom porovnaní pozitívneho stavu s negatívnym nebudú túžiť navrátiť
sa k pôvodnej božej prirodzenosti, ktorá je v každom obsiahnutá. V tej chvíli sa
stanú - bez Pána Ježiša Krista, Ktorý/Ktorá je život a vzkriesenie - ničím v
najkrajnejšom slova zmysle. Počet týchto jedincov však bude v porovnaní s
celkom zanedbateľný.

5) NIČ, OKREM ŽIVOTA SAMOTNÉHO, NETRVÁ VEČNE
Všetky duchovné, duševné a fyzické prostredia v rozmanitých vesmíroch
Stvorenia prechádzajú neustálou zmenou. Pozitívny stav je stavom neustáleho
rozvoja, objavovania, skúmania a približovania sa Pánu Ježišovi Kristovi. Nič,
okrem života samotného, ale netrvá večne. Rovnako ako sa hmotné telo každého
tvora premení na prach, tak aj telá všetkých kozmických telies, čiže planéty,
hviezdy a ďalšie objekty, sa po vyčerpaní svojho účelu jedným z možných
spôsobov rozpadnú, aby ich elementy mohli byť využité na budovanie nových
vonkajších prostredí v ďalších etapách existencie. Aj celý jednotlivý vesmír má
pridelený čas svojho vzniku, rozvoja a zániku, ku ktorému dochádza vtedy, keď
každá častica v ňom obsiahnutá vyčerpá svoju užitočnosť. Vtedy sa celý vesmír
zvinie sám do seba a dochádza k absorbovaniu jeho celistvej podstaty. Táto
anihilácia je príčinou novej expanzie, kedy z elementov starého vesmíru, po
procese obnovenia, redefinovania a znovuusporiadania, dochádza k vzniku
nového univerza. Nielenže sa menia vonkajšie fyzické prostredia, ale procesom
neustálej zmeny prechádza aj duševný (intermediálny) a duchovný (vnútorný)
stupeň Stvorenia. Tieto zmeny a duchovné progresie všetkých možných druhov
sa dotýkajú všetkých aspektov života každého jednotlivca. Nikto sa naveky
nenachádza v jednom stave, kondícii a procese, nezaujíma tú rovnakú pozíciu
voči ostatným bytostiam, neplní tú istú činnosť a pod. Existujú však niektoré
špecifické faktory a procesy v jedincovom živote, ktoré trvajú alebo môžu trvať
večne. Sú individuálnou zložkou dotyčného a môžu sa veľmi rôzniť od ostatných.
Týmto boli zjavené idey k vybraným najdôležitejším metafyzickým otázkam
Multivesmíru. Každý má iné chápanie a vedomie, preto k tejto téme a vôbec ku
všetkému ostatnému pristupuje svojim vlastným spôsobom. Stupeň pochopenia
sa rôzni, pretože každý má iný náhľad na svoj život, na životy ostatných a na
Pána Ježiša Krista. Táto pestrá mozaika jedinečných, originálnych a
neopakovateľných bytostí potom tvorí bytie a existenciu v celej svojej kráse.
Váš Pán Ježiš Kristus Božia Rodina | 16. 8. 2017
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Doplnenie 4

DOPLNENIE 4

ČASOPROSTOROVÉ A GENETICKÉ MANIPULÁCIE
VO VÝVOJI ĽUDSTVA A PLANÉTY NULA
Pseudotvorcovia počas existencie negatívneho stavu manipulovali s časom a
dokázali sa ľubovoľne premiestniť do vopred zvoleného bodu v rámci tohto cyklu
času. Až po svojom uväznení a separovaní od tejto planéty Zem (Nula) im bola
odobratá schopnosť cestovania v čase smerom do budúcnosti. Vďaka tomuto si v
predstihu pripravili všetko potrebné pre svoj triumfálny návrat, až sa po
rozdelení ľudstva znova ujmú vlády nad tými, ktorí si zo svojej voľby zvolia
pokračovať v mŕtvom živote negatívneho stavu až do jeho úplného konca.
Pred obdobím Sumerskej ríše, Starého Egypta, civilizácií Číny a Indie a ďalších
tu existovalo veľké množstvo ďaleko vyspelejších civilizácií prichádzajúcich sem
z rôznych kútov vesmíru, ktoré sa rôznou mierou angažovali v historickom
vývoji planéty. Tieto civilizácie pochádzali tak z negatívneho (väčšina), ako aj z
pozitívneho stavu, pretože planéta Nula bola od svojho vzniku ustanovená ako
jediný styčný bod medzi zónou vymiestnenia (peklami) a Pravým Stvorením
(nebesami). Prebiehali tu mnohé duchovné vojny a rozbroje naprieč celým
časovým spektrom. Keďže dochádzalo k nespočetnej manipulácii s
časopriestorovým kontinuom, nemalo by zmysel na tomto mieste vykonávať
chronologický rozbor jednotlivých etáp dejín.
Čo je však dôležité si uvedomiť? Ešte pred približne 12500 rokmi fungovali na
povrchu tejto planéty dve významné civilizácie - Atlantída a Lemuria. Zatiaľ čo
Atlanťania sa z vyšších dimenzií Pravého Stvorenia prepadali zo svojich
vlastných negatívnych volieb, Lemurania sa nikdy nestotožnili so zlami a lžami.
Svoj zostup do nižších vibračných sfér podstúpili úplne dobrovoľne s cieľom
pomôcť ľudstvu. Ich mierumilovnosť a obetavosť bola Pseudotvorcom veľkým
tŕňom v oku, preto podnietili proti tejto civilizácii ozbrojené ničivé konflikty,
majúce za cieľ eliminovať ich úsilie. V Atlantíde, kde do tej doby ešte existovali
tak prvky pozitívne, ako aj negatívne, teraz úplne prevládlo zlo, pretože sa
dostala pod priamy vplyv falošných bohov a neskorších stvoriteľov ľudskej rasy.
Duchovný pád atlantskej civilizácie bol dokonaný útokom na Lemuriu za
použitia vysoko sofistikovaných ničivých zbraní, ktoré by si nezadali ani s tou
najsilnejšou atómovou bombou či akoukoľvek inou známou zbraňou, pretože
fungovali na úplne iných princípoch, ako bola napr. schopnosť rozložiť hmotu na
základné stavebné prvky. Lemurania však s dostatočným predstihom vedeli, čo
sa chystá, preto sa z oblasti dnešného Tichého oceánu, kde sa Lemuria pôvodne
nachádzala, premiestnili do Dutej Zeme, kde mohla ich pozitívna civilizácia bez
rušivých vplyvov negatívneho stavu naďalej prekvitať. Pseudotvorcom nikdy
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nebolo dovolené úplne opanovať krajinu nachádzajúcu sa pod povrchom planéty
Nula.
Atlantída zaútočila na Lemuriu pred približne 12500 rokmi lineárneho času.
Tento útok ale nepriniesol Atlantíde zamýšľaný výsledok, pretože vysoké
vibrácie lásky Lemurie anulovali akékoľvek priame ohrozenie príslušníkov tejto
pozitívnej rasy. Pán Ježiš Kristus (vtedy Najvyšší) by nikdy nedopustil utrpenie
bytostí dodržiavajúcich duchovné zákony a princípy a súcich tu pre veľmi
dôležitú úlohu transformácie ľudstva. Vtedy už evakuovaný lemurijský
kontinent bol zasiahnutý deštruktívnymi výstrelmi atlantských zbraní, ktoré
však zapríčinili vlastnú anihiláciu Atlantídy. Po tomto útoku, ktorý priniesol
agresorom skazu a sebazničenie, zapríčinil mnohé planetárne kataklyzmy, pri
ktorých došlo k zmene rozloženia kontinentov a extrémnej destabilizácii planéty
na duchovnej a duševnej úrovni. Pseudotvorcovia zistili, že je pre neskorší vývoj
novej ľudskej rasy potrebné vymazať všetky odkazy vedúce k tejto utajenej
histórii planéty Nula, preto vďaka časopriestorovým experimentom zahladili
všetky potrebné stopy, ktoré by neskorších pozemšťanov odkazovali na
pozostatky niečoho, čo im malo zostať skryté.
Kontinenty boli rozštiepené do dnešnej podoby, pričom povrch bol upravený tak,
aby nič nenasvedčovalo skutočným historickým udalostiam a súvislostiam. V
mieste, kde sa Atlantída nachádzala, nechali falošní bohovia vzniknúť
Atlantický oceán. Zdevastovaný kontinent Lemurie zahŕňajúci prevažnú plochu
Tichého oceánu nechali Pseudotvorcovia taktiež úplne zaplaviť. Hoci mohli
zahladiť úplne všetky stopy zanechané po týchto civilizáciách, neurobili to z
toho dôvodu, že zanechané vybavenie sa im ešte bude hodiť, až sa znova vráti
na Nulu. Dôkazom zakonzervovaných artefaktov je napr. oblasť tzv.
Bermudského trojuholníka, kde sa v chrámových komplexoch a pyramídach na
morskom dne nachádzajú ničivé multidimenzionálne zbrane, ktoré v budúcnosti
poslúžia k zamýšľanému útoku na pozitívny stav Stvorenia. Pseudotvorcovia
mimo priestoru a času experimentovali s rôznymi variantmi vývoja planéty
Nula. Do všetkých možných detailov vypracovali nespočet potencionálnych
scenárov, akými by sa mal uberať ich svet. Hoci neboli zviazaní časom a
priestorom, trvalo im milióny rokov, kým dosiahli svoje. Pri týchto snahách
došlo na mnohé neúspechy i neočakávané udalosti, akými bolo napr. stvorenie
dinosaurov, ktoré nechali pred cca 65 miliónmi rokov lineárneho času vyhynúť
nárazom planétky. Ďalšou z mnohých neočakávaných udalostí bolo už popísané
sebazničenie Atlantídy, civilizácia ktorej mala po zničení Lemurie obsadiť spolu
s ďalšími rasami zo zóny vymiestnenia Pravé Stvorenie.
Po následnom zahladení všetkých očividných stôp sa Pseudotvorcovia rozhodli,
že vytvoria úplne nový prototyp ľudskej rasy, ktorý bude izolovaný od všetkých
ostatných v Multivesmíre. Za konečnú realitu, v ktorej súčasné ľudstvo žije,
bola zvolená tá vývojová vetva, v ktorej pred viac ako dvanástimi tisíckami
rokov došlo k pádu Atlantídy, avšak s tým rozdielom, že Pseudotvorcovia vďaka
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schopnosti premiestňovať sa v čase a priestore zahladili všetky stopy, ktoré by k
jej odkazu mohli viesť. Túto pozmenenú realitu potom mohli osadiť novou rasou
ľudí. Prototyp zfabrikovaného ľudského tela je sformovaný genetickými
zásahmi tak, aby čo najlepšie pomohol manifestovať negatívny stav a zaistil mu
neobmedzený prísun energie. Manipuláciou s časom, prekrúcaním informácií a
umelo vytvorenými dôkazmi v podobe fosílií dosiahli falošní bohovia to, že sa im
podarilo oklamať súčasných vedcov, domnievajúcich sa, že človek vznikol
postupným, prirodzeným a ničím nerušeným prírodným vývojom z
Purgatoriusa (údajný spoločný predok človeka), Proconsula, Australopitheca,
Homo Habilisa (človeka zručného), Homo Erectusa (človeka vzpriameného),
Neandertálca a Kromaňonca, posledného predstupňa dnešného človeka.
Kromaňonec bol so všetkými predchádzajúcimi hominidami krok za krokom
šľachtený do podoby, z ktorej neskôr vznikol Homo Sapiens Sapiens, typický
ľudský tvor a finálny produkt negatívneho stavu. Prototyp fyzickej schránky v
sebe obsahuje 95 % zvieracích zfabrikovaných génov negatívneho pôvodu a iba 5
% génov ukradnutých z Pravého Stvorenia Pána Ježiša Krista.
Pravek, doby kamenné, bronzové a železné, rovnako ako celé ľudské dejiny,
neprebehli presne tak, ako dejepis učí. Homo Sapiens Sapiens bol na planétu
Nula doslova vysadený bez toho, aby sa musel zo svojich predkov vyvíjať
postupným vývojom bez vonkajších zásahov. Všetci jeho predchodcovia slúžili
iba ako genetický prostriedok na zostavenie dnešného človeka, neboli
podmienkou jeho vzniku. Ľudia majú uzavreté srdcia a žiadne zvláštne
schopnosti, aké tu existovali pred súčasnou érou. Človek múdry v podobe, v
ktorej žije súčasné ľudstvo, začal naplno figurovať až na začiatku staroveku.
Spolu s uzavretým duchovným srdcom, nevedomými procesmi, izolovanosťou a
všetkým, čo negatívny stav do ľudského mŕtveho života priniesol, začal človek
efektívne plniť úlohu otroka a sluhu svojich stvoriteľov. Typická ľudská éra
začala približne v období Sumeru, Egypta, starovekej Číny a Indie (cca od 5000
rokov pred n. l.). Pseudotvorcovia iniciovali vznik týchto civilizácií, ktorým by
mohli vládnuť. Po mnohých tisícročiach nechali ľudstvo dozrieť do súčasného
stavu, pomocou ktorého by mohli napadnúť pozitívny stav, ako to pôvodne
zamýšľali za účasti Atlantídy. Falošní bohovia boli fyzicky prítomní na planéte
Nula a despoticky zväzovali celé civilizácie, vohnali ich do krvavých konfliktov
všetkých druhov. Starovek bol duchovnou dobou temna, na riadení ktorej sa s
Pseudotvorcami podieľali mnohé mimozemské civilizácie zo zóny vymiestnenia.
Nikto z vládcov pekiel však nemohol počítať s tým, že budú v jednom vopred
neurčenom bode separovaní od planéty Nula. Najvyšší v tele Ježiša Krista sa na
Nule inkarnoval 7 rokov pred novým letopočtom a ukrižovaný bol po 33 rokoch
života. Po svojej smrti a následnom zmŕtvychvstaní a nanebovstúpení prešiel
všetkými úrovňami pekiel. Pri tomto akte boli Pseudotvorcovia odstrihnutí od
svojich doterajších pozícií a izolovaní na neznámom mieste. Tento akt sa v 3.
dimenzii okrem iného prejavil napr. zrútením antického Grécka a Rímskej ríše,
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ktoré boli pod ich priamou nadvládou. Od konca staroveku až do dnešnej doby
pôsobia Pseudotvorcovia na planétu Nula iba prostredníctvom svojich zástupcov
- elít. Jadro elít vzišlo z pôvodného židovského národa, ktorého členovia sú
priamymi potomkami vládcov zóny vymiestnenia, pretože ich genetický fond je
najviac zaťažený zlami a lžami.
Títo sionisti si rozdelili rôzne role a začali sa deliť na ďalšie frakcie. V priebehu
stredoveku sa väčšina sveta riadila cirkevnými zákonmi a náboženskými
dogmami. V Európe sa rozvinulo kresťanstvo, v Ázii potom budhizmus,
hinduizmus, v Amerike rôzne druhy prírodných domorodých náboženstiev. Z
duchovného hľadiska na tom boli lepšie príslušníci severoamerických indiánov
a stredoamerickí Mayovia, ktorí žili v maximálnom súlade s prírodou a do
značnej miery komunikovali s vyspelými bytosťami z vyšších dimenzií. V
priebehu dekád sa ale do vládnucich radov juhoamerických kmeňov začali
inkarnovať bytosti z najnižších stupňov pekiel, ktoré zapríčinili ich postupný
duchovný a neskôr aj fyzický rozklad. Tento fenomén sa najvýraznejšie prejavil
u Mayov, ktorí dovtedy v sebe zachovávali dôležité zložky pravej duchovnosti.
Táto ríša, základ ktorej bol tvorený pozitívnymi bytosťami z Pravého Stvorenia,
bola násilím prinútená zmeniť svoje životné smerovanie a priority. Systém ich
viery bol odteraz založený na uctievaní falošných božstiev, rituáloch a obetiach,
rovnako ako to bolo aj pri ostatných kmeňoch. Ja, Pán Ježiš Kristus, som však
zasiahol v pravý čas a nechal pozitívnych príslušníkov Mayov vzostúpiť do 5.
dimenzie, kde pokračujú v ďalšom vývoji.
Potom, čo do Ameriky prišli španielski, portugalskí a neskôr francúzski a
anglickí dobyvatelia, začala éra kolonizácie a podmanenia si domorodých
národov. V priebehu 16., 17. a 18. storočia dochádzalo k územnej expanzii. Roku
1776 dostali elity príkaz vytvoriť z 13 osamostatnených iluminátskych kolónií
na východnom pobreží nový územný celok - Spojené štáty americké, ktoré budú
plniť rolu svetovej mocnosti, kontrolujúcej a ovládajúcej podstatnú časť tohto
sveta. Túto rolu začali USA plniť počas 20. storočia a plnia ju až do súčasnosti.
Druhou mocnosťou bol po boľševickej revolúcii ustanovený Sovietsky zväz, ktorý
sa po necelých 70 rokoch opäť premenil na Ruskú federáciu. Treťou
najvýznamnejšou mocnosťou je Čína, sídlo iluminátskej skupiny Bieleho draka,
kontrolujúca hlavne Áziu, Pacifickú oblasť a časť Afriky. Bývalé koloniálne
mocnosti Británie a Francúzska museli v novej mocenskej hre ustúpiť do
pozadia a v priebehu minulého storočia sa vzdali väčšiny svojich kolónií.
Sionisticko-kabalistická skupina s hlavným zázemím v USA a Veľkej Británii
riadi západný svet a snaží sa udržať dominantnú rolu Spojených štátov. Rusko
sa nachádza na pomedzí stretov záujmov a je riadené oboma frakciami. Aj tu sa
usilovne buduje Nový svetový poriadok (NWO), hoci mnohí ľudia vidia vo
Vladimírovi Putinovi, ktorý je ako mnoho iných najvýznamnejších politikov a
prezidentov biologickým umelým klonom, akúsi spásu a nádej na záchranu. Len
málokto si však uvedomuje, že to je iba druhá strana tej istej mince. Z
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negatívneho stavu vás v tejto rozhodujúcej etape transformácie spasí len láska
vo vašom srdci a prijatie Boha, Pána Ježiša Krista za jediný Zdroj všetkého
života.
Pseudotvorcovia dopredu naprogramovali vývoj ľudstva z relatívnej (nie
absolútnej) pozície ne-času a ne-priestoru, a to až do svojho Druhého príchodu,
kedy sa opätovne ujmú vlády nad planétou Nula. Neexistuje preto nič také
závažné, čo by im mohlo prekaziť ich plány, nie je nič zásadné, s čím by v
terajšom vývoji ľudstva nepočítali. V súčasnosti elity dolaďujú už len detaily,
aby boli umožnené tie najlepšie podmienky pre pompézny návrat ich bohov,
ktorým tak ochotne slúžia a naďalej sa odvracajú odo Mňa. Tento svet v 3.
dimenzii sa po rozdelení ľudstva a príchode stvoriteľov ľudskej rasy prepadne
hlbšie do zóny vymiestnenia spolu s tými, ktorí si naďalej volia mŕtvy život
negatívneho stavu. Nastane doba temna, ktorá však nebude mať dlhé trvanie.
Až bude potenciál negatívneho stavu úplne vyčerpaný, vrátim sa sem spolu s
archanjelmi a anjelmi a spoločne zakončíme tento experiment, eliminujeme
život v zóne vymiestnenia a z pekiel oslobodíme všetky bytosti, aby si každý
mohol vybrať, či chce žiť v plnosti pozitívneho stavu, láske, šťastí, harmónii a
dostatku.
Potomkovia Lemurianov a ďalších pozitívnych rás v priebehu tisícročia
vybudovali v Dutej Zemi vyspelú civilizáciu. V Telose, svetelnom meste pod
horou Mt. Shasta v Kalifornii, som zaistil všetko potrebné pre svoju druhú
priamu inkarnáciu Janu a jej najbližších spolupracovníkov, aby mohli bez
rušivých vplyvov negatívneho stavu zasvätene plniť svoje poslanie. Bez Misie
Božej rodiny by nebolo možné vyviesť časť pripraveného ľudstva do 5. dimenzie
Pravého Stvorenia. Dôjde k zostúpeniu neba na zem pre tých, ktorí majú
otvorené srdcia a želajú si vyslobodiť sa zo zvieracej kazajky tohto systému.
Spolu so šírením Božieho slova odhalíme a objasníme mnohé tajomstvá, ktoré
zostali ľudstvu doposiaľ skryté a pomôžeme hľadajúcim ľuďom nájsť cestu späť
Domov, aby mohol previbrovať čo najvyšší počet bytostí.
Váš Pán Ježiš Kristus Božia Rodina | 11. 11. 2017
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Doplnenie 5

DOPLNENIE 5

DUCHOVNÝ VÝZNAM A DOSAH UZNANIA JERUZALÉMA
ZA HLAVNÉ MESTO IZRAELA
Americký prezident Donald Trump oficiálne uznal 6.12.2017 Jeruzalem za
hlavné mesto Izraela. Tento čin je ďalším krokom v napĺňaní biblických
proroctiev vzťahujúcich sa na osud židovského štátu v dobe konca. Na konci
roka 2017 dochádza k prvej fáze pečatenia Božieho ľudu, začínajúcom 70 rokov
od výročia vzniku Izraela (1947/48) a 50 rokov od doby, keď Jeruzalem pri
Šesťdňovej vojne (1967) padol po ťažkých bojoch späť do rúk tohto štátu.
V Zjavení 7:1-4 sa píše: „Potom som videl štyroch anjelov, ako stoja na štyroch
uhloch zeme a ako pevne držia štyri vetry zeme, aby nevial vietor ani na zem,
ani na more, ani na nijaký strom. A videl som iného anjela, ktorý vystupoval od
východu slnka a mal pečať živého Boha. Mohutným hlasom zavolal na štyroch
anjelov, ktorí dostali moc škodiť zemi a moru: ‚Neškoďte zemi, ani moru, ani
stromom, kým neoznačíme pečaťou na čelách sluhov nášho Boha.‘ A počul som
počet označených pečaťou: Stoštyridsaťštyritisíc označených zo všetkých
kmeňov synov Izraela.“
„Štyri anjeli“ znamenajú v doslovnom zmysle božskú prozreteľnosť Pána Ježiša
Krista, Ktorý/Ktorá týmto významným okamihom uznania statusu Jeruzalema
znáša na izraelský ľud zvýšený stupeň ochrany. Spúšťa sa ním prvá fáza
pečatenia Božieho ľudu. Časť vety „…aby nevial vietor ani na zem, ani na more,
ani na nijaký strom“, znamená, že negatívnym mocnostiam už viac nebude
dovolené ovplyvňovať a zväzovať Izrael na duchovnej a duševnej úrovni, čím by
neskôr nemohlo dôjsť k masovému vyslobodeniu Židov z područia
Pseudotvorcov, ktorí sú genetickými stvoriteľmi tohto národa, majúceho v
dôsledku toho najzaťaženejšiu DNA z celého ľudstva. Výrok „Neškoďte zemi,
ani moru, ani stromom, kým neoznačíme pečaťou na čelách sluhov nášho Boha“
znamená, že svetové elity vedené mocnosťami zo zóny vymiestnenia nebudú nad
ľudom Izraela už naďalej držať priamu kontrolu a dohľad, lebo až do zavŕšenia
presunu časti ľudstva na Novú Zem v 5. dimenzii (previbrovanie) má každý
pracovník svetla kráčajúci v šľapajach Pána Ježiša Krista tú maximálnu
ochranu a nikto nepadne do područia Zlého proti svojej vôli. Izrael po
prepadnutí planéty Nula do pekiel nepríde pod priame panstvo Pseudotvorcov,
ako sa to bude diať s ostatnými krajinami, pretože vďaka božej ochrane zostane
ušetrený najsilnejšieho hnevu Zlého. Napriek tomu, že Izrael bude na planéte
Nula po previbrovaní časti ľudstva fyzicky zanechaný, jeho ľud bude neskôr
svedčiť proti Antikristovi a chystaných zverstvách pri nevyhnutnom víťazstve
negatívneho stavu v tejto realite. „A počul som počet označených pečaťou:
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Stoštyridsaťštyritisíc označených zo všetkých kmeňov synov Izraela.“ Táto veta
neoznačuje fyzický počet vytrhnutých, ale má čo do činenia s iným duchovným
významom, ktorý nezodpovedá doslovnému poňatiu tejto vety.
Udalosť/Varovanie, ktorá predchádza vytrhnutiu pozitívnych ľudí na Novú
Zem, bude spúšťačom veľkého rozpomenutia Židov na svojho pravého a
skutočného Mesiáša a Rodiča, absolútneho Stvoriteľa všetkého a všetkých,
Pána Ježiša Krista. Už teraz prebieha v Izraeli duchovná obroda, ktorá bude
umocnená Udalosťou, nasledovaná odchodom časti človečenstva do vyššej
dimenzie. Tento významný medzník zaseje nielen do tých, ktorí zatiaľ neboli
schopní previbrovať, semienka pravdy, ktoré v pravý čas vyklíčia. V Zjavení 7:910 možno nájsť pasáž, vnútorný význam ktorej odkazuje k vytrhnutým
Veriacim. „Po tomto som pozeral a uvidel som veľký zástup, ktorý nikto
nemohol spočítať; z každého národa, kmeňa, ľudu a jazyka stáli pred trónom a
pred Baránkom. Oblečení boli do bieleho rúcha, v rukách mali palmové ratolesti
a mohutným hlasom volali: ‚Spása nášmu Bohu, ktorý sedí na tróne, a
Baránkovi.'“ Po ukončení procesu pečatenia Izraela, kedy bude zavŕšené
vytváranie ochrany nad touto krajinou, bude celý svet ponechaný svojmu
negatívnemu stavu temnoty, aby zažil plné následky aktivácie ziel a lží.
Zatvrdenie časti Izraela ale bude trvať len dovtedy, kým vytrhnutím Veriacich
nevojde do neba (Pravého Stvorenia) určitý počet pozitívnych ľudí majúcich
Pána Ježiša Krista vo svojom srdci, ktorí sú pripravení na pravý život v láske a
dostatku. V skutočnosti ich bude oveľa, oveľa viac ako stoštyridsaťštyri tisíc,
pôjde o stovky miliónov vytrhnutých v rámci celého ľudského pokolenia. Po
zavŕšení poslednej vlny previbrovania sa dvere do raja uzavrú pre svet, nie však
pre ľud Izraela. Predchádzajúce udalosti (Varovanie, nanebovzatie, príchod
falošných mesiášov Pseudotvorcov a pod.) utvrdia zostanuvších obyvateľov
Izraela v tom, že ich skutočný milujúci Boh Pán Ježiš Kristus, čakajúci na ich
návrat celé veky, ich očakáva s otvorenou náručou a teší sa, až sa aj oni
premiestnia do Nového Jeruzalema, ktorý je označením pre Novú Zem v 5.
dimenzii Pravého Stvorenia. Židia vďaka Božiemu zásahu budú s otvoreným
srdcom načúvať tomu, že Pán Ježiš Kristus, ktorý vzal preč Veriaci, je ich pravý
Mesiáš. Preto väčšina jedincov z radov tohto národa nesadne Pseudotvorcom,
ktorí sa budú prezentovať ako záchrancovia ľudstva, na lep, ale prezrú túto lesť
a nevydajú sa na cestu do pekiel ako väčšina zanechaného ľudstva. K procesu
ich prebudenia odkazuje aj Zachariáš 12:10: „No na Dávidov dom a na
obyvateľov Jeruzalema vylejem ducha milosti a úpenlivých prosieb. Potom budú
hľadieť na mňa, ktorého prebodli. Budú nad ním nariekať, ako sa narieka nad
jedináčikom, a bedákať, ako sa bedáka nad prvorodeným.“ Duše Izraela bude
„plakať“ nad poznaním, kto je a kým pre nich vždy bol Pán Ježiš Kristus.
Zachariáš, žijúci viac ako 500 rokov pred novým letopočtom, bol prorok, ktorý
podal obraz o ukrižovaní Ježiša Krista aj o tom, ako v posledných dňoch bude
pravý Boh prijatý hebrejským národom. Zachariáš 1:10-17 hovorí: „Muž, čo stál
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medzi myrtami, odpovedal takto: ‚To sú tí, ktorých Hospodin poslal prechádzať
zemou.‘ Hospodinovmu anjelovi, ktorý stál medzi myrtami, odvetili:
‚Prechádzali sme zemou a videli sme, že celá zem je pokojná.‘ Hospodinov anjel
odpovedal takto: ‚Hospodin zástupov, dokedy sa nechceš zmilovať nad
Jeruzalemom a nad judskými mestami, na ktoré sa hneváš už sedemdesiat
rokov?‘ Hospodin odpovedal anjelovi, ktorý so mnou hovoril, dobré a potešujúce
slová. Nato mi anjel, ktorý so mnou hovoril, povedal: ‚Ohlasuj, že takto hovorí
Hospodin zástupov: Veľmi horlím za Jeruzalem a za Sion a veľmi sa hnevám na
sebavedomé národy, ktoré napomáhali zlu, keď som sa iba trochu hneval. Preto
takto hovorí Hospodin: Obrátim sa k Jeruzalemu s milosrdenstvom, bude v ňom
vybudovaný môj dom, znie výrok Hospodina zástupov, a nad Jeruzalemom sa
natiahne meracia šnúra. Ďalej hlásaj: Takto hovorí Hospodin zástupov: Moje
mestá budú ešte oplývať dobrom, Hospodin ešte poteší Sion a opäť si vyvolí
Jeruzalem.‘“
Spomínané obdobie 70 rokov ukazuje na dobu od vzniku židovského štátu po 2.
svetovej vojne až po naše dni. Na Izraeli sa ihneď od jeho vzniku plnia všetky
proroctvá o navrátení Židov do zeme ich otcov. V roku 2017 je to práve 70 rokov
od vzniku štátu Izrael, v roku 2018 od jeho deklarácie. „Sijón“ tu v doslovnom
zmysle predstavuje Veriacich a „Jeruzalem“ je označením pre židovský národ.
„...Veľmi sa hnevám na sebavedomé národy, ktoré napomáhali zlu, keď som sa
iba trochu hneval“, neznačí akýsi doslovný boží hnev, ale ukazuje na bolesť v
srdci Stvoriteľa, od Ktorého/Ktorej sa odvracajú národy tejto planéty. Táto časť
vety potom hlavne ukazuje na národy arabské, ktoré vedú so židovským štátom
mnohé ozbrojené konflikty. Na zvyšku predošlej pasáže je zrejmé, aký osud
čaká túto krajinu v čase konca, pričom je jasne vidieť, že nakoniec bude mať
veľmi dobrý cieľ: „Obrátim sa k Jeruzalemu s milosrdenstvom…“ Boží plán
spočíva v tom, že krátko po previbrovaní časti ľudstva do vyššej dimenzie Židia
neskoro, ale predsa len spoznajú a prijmú Pána Ježiša Krista ako svojho
Mesiáša. Vďaka tým z radov židovského národa, ktorí tu po rozdelení ľudstva
vlastnou voľbou zostali, ale čoskoro pochopia, čo pre nich Pán Ježiš Kristus
naozaj znamená, dôjde k masívnemu prijatiu Stvoriteľa všetkého a všetkých a k
spáse izraelského ľudu. Tento akt má hlboké duchovné dôvody, keď národ,
ktorý je priamym potomkom Pseudotvorcov, sa navráti späť do náručia
absolútneho Boha. Týmto sa v ešte väčšom meradle otvorí cesta z pekiel aj pre
samotných strojcov negatívneho stavu. Na to odkazuje veta „Hospodin ešte
poteší Sion a opäť si vyvolí Jeruzalem“.
Izrael je síce bábkovým štátom v rukách globalistov určujúcich vývoj svetového
diania, to však neznamená, že väčšina jeho obyvateľov sa nimi naďalej nechá
ovládať. V súčasnosti dochádza k postupnému duchovnému prebúdzaniu ľudí v
tejto časti planéty. K tomuto procesu výrazne dopomôžu nadchádzajúce
udalosti, vďaka ktorým budú do sŕdc jednotlivcov zanesené semienka božej
lásky, pravdy a milosrdenstva, ktoré skôr či neskôr vyklíčia. Uznanie
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Jeruzalema za hlavné mesto Izraela má hlboký duchovný význam, ktorý spustí
ďalšie procesy transformačných zmien. Svetoví vodcovia skrytí v pozadí týmto
rozhodnutím pôvodne zamýšľajú hlavne cielené vyvolanie destabilizácie a
chaosu na Blízkom východe a podnietenie nenávisti štátov s moslimskou
populáciou voči západnému svetu a hlavne voči tu žijúcim Židom. Najviac sa
zmeny dotýkajú Palestíny, lídri ktorej sa nedokážu zmieriť s tým, že sväté
mesto židov, kresťanov a moslimov je týmto oficiálne pririeknuté do rúk Izraela.
Rozhodnutie bolo síce urobené prostredníctvom elít, v tomto prípade skrze
amerického prezidenta Donalda Trumpa, tento krok je však plne v súlade s
plánom Pána Ježiša Krista na neskoršie vyslobodenie a spásu bytostí nielen z
tejto časti sveta, ale aj z celej zóny vymiestnenia. Svetová mocnosť, Spojené
štáty americké, reprezentujúca na planéte Nula najrozličnejšiu škálu
vybraných aspektov negatívneho stavu, týmto aktom nerozlučne spojili sväté
mesto, v ktorom došlo k víťazstvu Ježiša Krista nad mŕtvym životom a nad
všetkými zlami a lžami, so štátom Židov, ktorý je síce priamym potomkom
Pseudotvorcov, ale bude to práve on, u ktorého v budúcnosti dôjde k masovému
prijatiu pravého Boha Pána Ježiša Krista, Ktorým/Ktorou budú permanentne
oslobodení z područia svojich falošných bohov. Vznikla tu teda vôbec prvýkrát v
dejinách situácia, kedy hlavná mocnosť negatívneho stavu na planéte Nula
uznala Jeruzalem, ktorý je symbolom premoženia smrti, zmŕtvychvstania a
nanebovstúpenia, za centrum po tisícročia Pseudotvorcami ovládaného národa,
ktorý však tiež zvíťazí nad celým negatívnym stavom, rovnako ako tomu bylo
svedkom toto mesto, s ktorým bol tento národ od vekov spojený, aby mu
pomohlo pozdvihnúť sa do nebeských výšin, až príde správny čas.
Elity tak veľkou mierou priamo dopomohli k manifestácii božieho plánu bez
toho, aby si to boli v predstihu akokoľvek vedomé. Mocnosti pekiel na Nule i
mimo nej týmto nevedomky potvrdili platnosť skutočnosti, že negatívny stav
nemôže byť večný a že jeho obyvatelia nie sú odsúdení na záhubu, ale majú
možnosť a právo žiť pravým životom pozitívneho stavu, rovnako ako všetky
bytosti vo Stvorení, pretože Najvyšší v tele Ježiša Krista inkarnovaného v
židovskom národe zvíťazil nad smrťou, nenávisťou, porobou a útlakom, očistil
tieto elementy od všetkých nepatričných nánosov a v novej pozitívnej forme a
kondícii ich vložil do absolútnej božej celistvosti. Týmto aktom bezhraničného
milosrdenstva má každý v peklách bránu do neba otvorenú, ak prijme na
základe slobodnej voľby Pána Ježiša Krista do svojho srdca. Neboli si však azda
Pseudotvorcovia vedomí toho, že uznanie Jeruzalema za hlavné mesto Izraela
bude dôležitou zložkou v rámci plánu Pána Ježiša Krista a v konečnom
dôsledku poslúži na dobré a prospešné účely? Majte na pamäti, že oni ani ich
prisluhovači nie sú absolútni, ale len relatívni, preto nikdy nemôžu s istotou
predvídať, či niektoré nimi podniknuté kroky nakoniec nepovedú k záujmom
pozitívneho stavu Multivesmíru. Pseudotvorcovia teda svojimi zlými a
ziskuchtivými cieľmi destabilizovať Blízky východ a rozdúchať v ňom ďalšie
nepokoje nakoniec dopomohli k manifestácii božieho plánu.
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V najkrajnejšom zmysle možno s istotou tvrdiť, že celý negatívny stav slúži v
konečnom dôsledku k dobrému cieľu, pretože po zodpovedaní otázky „Ako by
vyzeral život bez Boha a Jeho/Jej duchovných zákonov a princípov lásky?“ bude
naveky eliminovaný a Stvorenie bude oslobodené od tohto ťažkého bremena.
Situácia na planéte Nula sa bude zhoršovať, ale vy nemusíte mať žiadne obavy,
pretože viete, že všetko sa deje na poučenie celku, aby sa toto strastiplné
divadlo už nikdy nemuselo opakovať. Ako vždy si zachovávajte svoj vnútorný
pokoj a nadhľad, pretože viete, že vás, ktorí máte lásku v srdci, čaká radostný
život v radosti, láske, šťastí a naplnení v rozmanitých svetoch Pravého
Stvorenia, kam sa presuniete pri rozdelení ľudstva a previbrovaní jeho
pripravenej časti do vyššej dimenzie.
Váš Pán Ježiš Kristus Božia Rodina | 8. 12. 2017
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Doplnenie 6

DOPLNENIE 6

JEŽIŠOVA CESTA OKOLO SVETA

Prišiel čas, aby som vám poodhalil/a nie príliš známe skutočnosti o živote mojej
prvej priamej inkarnácie v tele Ježiša Krista, týkajúcej sa doby medzi jeho 12.
až 30. rokom života. Nikto až donedávna nemohol vedieť, čo bolo náplňou môjho
života v tomto období, pretože neexistovalo žiadne jednoznačné písomné či ústne
svedectvo, ktoré by na tento časový úsek odkazovalo. Z celého detstva, mladosti
a dospievania Ježiša sa zachovala iba zmienka od učeníka Lukáša,
zachytávajúceho moje stretnutie s ľudom vo vtedajšom jeruzalemskom chráme
vo veku 12 rokov. Tento okamih znamenal prvé vystúpenie Najvyššieho v
ľudskom tele pred zrakmi verejnosti. Potom som sa stiahol do ústrania a prežil
pokojné detstvo so svojimi rodičmi v Nazarete, kde som sa dôkladne pripravoval
na svoje neskoršie pôsobenie.
Cieľ mojej inkarnácie na túto planétu tkvel predovšetkým v nutnosti osobne a
skúsenostne spoznať všetky aspekty typického ľudského života v
hrubohmotnom tele, neskôr prejsť všetkými úrovňami pekiel, zrušiť
dominantnú vládu Pseudotvorcov nad zónou vymiestnenia, dať všetkým
bytostiam slobodnú možnosť voľby a nakoniec všetky pošpinené elementy
negatívneho stavu očistiť a navrátiť späť do Zdroja. V tomto neobyčajnom
procese som nadobudol novú prirodzenosť a stal sa Pánom Ježišom Kristom,
jediným absolútnym Stvoriteľom všetkého a všetkých. Aby som získal všetky
potrebné skúsenosti so životom tu, nemohol som sa celý pozemský život
nachádzať iba na jednom mieste. Bolo potrebné dôkladne spoznať všetky
náboženské, pseudo-duchovné a ostatné ľudské systémy, ktoré v tom čase
existovali. Vo veku 18 rokov som preto odišiel z domova rodičov a započal etapu
rozsiahleho cestovania, pri ktorej som navštívil každý kontinent na planéte
Nula pomocou kozmických lodí vesmírnych ľudí.
Prvý cieľ mojej cesty bola India, kde existovali už dosť rozšírené náboženské
náuky - hinduizmus a budhizmus, výklad a praktizovanie ktorých odporuje
pravým duchovným zákonom a princípom odo Mňa. Boli založené
Pseudotvorcami rovnako ako ostatné svetové náboženstvá na to, aby odvádzali
ľudské duše od jediného pravého Boha a Rodiča všetkých bytostí. Najprv som
zakotvil v meste Váránasí na západnom brehu rieky Gangy, kde som žil medzi
jednoduchým ľudom a ústne šíril Božie slovo, najmä myšlienky o rovnosti
všetkých ľudí a o potrebe hľadať Boha vo svojom srdci. Uzdravoval som tých,
ktorí uverili vo vnútri, pomáhal ľudí zbavovať falošnej viery a konal zázraky,
ktoré sa čoskoro rozniesli po celom kraji. Moje verejné pôsobenie ale nebolo po
chuti vtedajším správcom a vládcom tejto oblasti, ktorí boli priamo riadení
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Pseudotvorcami, teda proti mne podnecovali početné rozbroje. Približne po roku
pobytu na tomto mieste som sa opäť pomocou „lietajúceho taniera“ presunul do
oblasti Ladaku, nachádzajúceho sa na pomedzí Indie a Tibetu. Obklopený
pohorím Himalájí som sa zdržiaval niekoľko rokov v rôznych kláštoroch, kde
som sa zoznamoval s princípmi budhistickej filozofie, aby som s ňou získal čo
najväčšiu skúsenosť a neskôr ju bol schopný očistiť rovnako ako všetko, s čím
som kedy prišiel do styku. Mníchom, ktorí sa ma ujali, som vysvetľoval
základné idey môjho učenia, aby ich šírili medzi ostatných ľudí aj po mojom
odchode. Kázal som v kláštoroch aj na ďalších miestach, opäť chodil medzi
prostý ľud a konal zázraky. Získal som si tu veľkú obľubu a väčšina tých, ktorí
so mnou prišli do styku, bola ochotná prijímať základné myšlienky a princípy
Božieho slova. O pôsobení Najvyššieho v tele Ježiša sa dochovali do dnešnej
doby aj písomné zvitky, tzv. životopis svätého Issy, ako som bol v tejto oblasti
nazývaný. Približne po štyroch rokoch prišiel čas túto oblasť opustiť a opäť sa
vydať na cestu.
Cieľom bola Čína, potom som sa presunul do Japonska, kde som žil
jednoduchým životom ďalší rok a získaval skúsenosti s tamojším spôsobom
existencie. Následná púť spočívala v návšteve dnešných Filipín a Indonézie a
krátko potom som zakotvil v Austrálii. Tu som učil domorodých Austrálcov
spojenie so svojou dušou a kozmickým poriadkom, pretože ešte neboli
pripravení na vyššiu pravdu. Ich duchovná úroveň, ktorú som u nich pomohol
rozvinúť, je dodnes oveľa vyššia, než ako je tomu u potomkov osadníkov tohto
kontinentu, obvykle žijúcich v mestách na pobreží. V Austrálii som sa musel
vysporiadať s ťažkými prírodnými podmienkami, spal v jaskyniach a okúsil
náročný život primitívnych národov. Avšak všade, kam som prišiel, som bol
vítaný s vrelosťou a priateľstvom, pretože som bol vedený presne k tým
jedincom, do ktorých som mohol zasadiť semienka božej pravdy a lásky. S
posmeškami a odmietaním som získal bohaté skúsenosti v záverečnej časti
svojej pozemskej púti, keď som sa navrátil späť na Blízky východ. Ďalším
cieľom mojej cesty boli tropické ostrovy v Tichom oceáne. Postupne som
navštívil Vanuatu, Fidži, Kiribati a početné ostrovy Polynézie. Tu som spoznal
rozličnú šamanskú kultúru tunajších obyvateľov a študoval, čo tento spôsob
života obnáša. Asi si dokážete predstaviť, aké pozdvihnutie v týchto a ďalších
oblastiach vyvolala moja osoba, majúca iný vzhľad, farbu kože a prinášajúca
myšlienky, ktoré do tej doby neboli nikde k dispozícii. Disponoval som však
schopnosťou hovoriť na každého v jeho rodnom jazyku, aby mi každý ľahšie
porozumel a mal ku mne osobnejší vzťah.
Keď som opustil rozsiahlu oblasť Pacifiku, zavítal som na veľmi krátku
návštevu ľadového kontinentu Antarktídy, odkiaľ som priputoval do Južnej
Ameriky, kde som spoznával ďalšie druhy domorodých kultúr. Nakoniec som na
Yucatánskom polostrove navštívil svojich milovaných Mayov, kde sa
nachádzala vysoko vyspelá ríša so spoločnosťou založenou na dodržiavaní
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pravých duchovných zákonov. Mayovia sa sem inkarnovali obvykle z vyšších
dimenzií Pravého Stvorenia a povyšovali vtedy veľmi biednu duchovnú úroveň
planéty Nula. Nie je náhoda ani fakt, že sa ich fyzické bydlisko nachádzalo
blízko oblasti, kam pred približne 65 miliónmi rokov dopadol meteorit poslaný
Pseudotvorcami, ktorý spôsobil masové vymieranie dinosaurov, ich
nepodareného experimentu. Až o ďalších niekoľko storočí po mojej návšteve
došlo k úpadku mayskej civilizácie, do čela ktorej sa dostali bytosti z najnižších
úrovní pekiel, ktoré zaviedli systém živých obetí a ich zasvätenie falošným
bohom. Zároveň s tým som ale nechal veľkú časť členov tejto ríše odvolať z tejto
reality do 5. dimenzie, aby netrpela pod zhoršujúcimi sa podmienkami a mohla
naďalej pomáhať celku. V Tikale, vtedajšom centre Yucatánu, som medzi
„svojimi“ ľuďmi, ktorí so mnou vďaka duchovnej vyspelosti najviac rezonovali a
dokonale chápali moje božstvo, strávil približne dva roky. Jednou z posledných
zastávok bola návšteva severoamerických indiánskych kmeňov na území
dnešných Spojených štátov a Kanady. Aj ich primitívny život bol oveľa
mierumilovnejší, než tomu bolo na miestach, kde obyvateľstvo žilo v mestách a
popieralo dôležitosť vstupovania do vnútra, čím orientovali všetko svoje úsilie
iba na hmotné veci. Indiánov stihol po „objavení“ Ameriky podobný osud, ako
tomu bolo u ďalších domorodcov, ktorí kvôli rozpínavosti vtedajších veľmocí
násilne prišli o svoj životný priestor a v mnohých prípadoch boli prinútení prijať
konzumný spôsob života.
Svoju cestu okolo sveta som zavŕšil návštevou západnej Európy, na území ktorej
sa rozprestierala Rímska ríša. Vtedajší svet a jeho prostredie sa diametrálne
líšilo od toho, ako vyzerá v dnešnej dobe. V období pred dvoma tisíckami rokov
žilo na tejto planéte približne 200 miliónov ľudí, z toho sa väčšina z nich
sústreďovala na oblasť Stredomoria, severnej Afriky, Blízkeho východu a
východnej Ázie. Drvivá väčšina povrchu zostávala úplne nepoznamenaná
činnosťou človeka, tomu odpovedala aj vtedajšia bohatosť prírody a organizmov
v nej žijúcich. Krátko pred 30. narodeninami som doputoval späť do Judska. Tu
začína už známa časť môjho života popísaného v štyroch Evanjeliách. Na Blízky
východ som sa navrátil po dlhých dvanástich rokoch ako jediná osoba, ktorá
precestovala celý svet a mala skúsenosť s mnohými jeho obyvateľmi a rôznymi
ľudskými systémami. Nikto vtedy nebol schopný prijať túto skutočnosť, preto
som vždy svojim blízkym pri otázke, čo som robil v mladosti, odpovedal, že som
ostatných učil božej láske a pravde tam, kde to bolo potrebné, a sám som sa učil
všetkému, čo tu život obnáša. V krátkom prechodnom období sa okolo mňa
zoskupilo dvanásť najbližších spolupracovníkov (učeníkov), toho času duchovne
najvyspelejších duší inkarnovaných na tejto planéte, povolaných sem na to, aby
stáli po mojom boku a pomáhali mi v šírení Božieho slova. Sprevádzala ma aj
vtedajšia manželka Mária Magdalena, s ktorou som splodil dcéru Sofiu. Takto
bola založená tzv. Kristovská pokrvná línia, pretrvávajúca až do súčasnosti.
Počas troch rokov, ktorým predchádzala dvanásťročná časť prípravy na plnenie
poslania v Jeruzaleme a okolí, som hlásal mier a lásku pre všetkých ľudí,
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predstavil Boha ako absolútne milujúcu a odpúšťajúcu bytosť vidiacu do srdca
každého jednotlivca, ktorá bez rozdielu miluje všetky svoje deti. Po ukrižovaní
bolo moje telo odnesené do skalného hrobu. Tretí deň Mária našla prázdny hrob.
Zjavil som sa jej už v astrálnom tele, keď som jej povedal, aby sa ma ešte
nedotýkala, pretože som postrádal hmotnú podobu. Na konci tretieho dňa som
Ježišovu dušu nechal presunúť do hmotného telesného duplikátu a zdržiaval sa
v ňom 40 dní, po uplynutí ktorých som vstúpil do multidimenzionálnej
kozmickej lode (zahalenej v oblaku pary) a túto realitu opustil.
V tele Ježiša som na tento svet zniesol dar milosrdenstva a spásy, položil
základy na neskoršiu elimináciu negatívneho stavu. Misia mojej prvej priamej
inkarnácie pokračovala aj po odchode z planéty Nula, kedy som prešiel
všetkými úrovňami pekiel, zrušil dominantnú vládu Pseudotvorcov a separoval
ich od ich vládnucich pozícií. Na konci tejto dlhej cesty splynula dovtedy
relatívna duša Ježiša s absolútnou božskou podstatou. Odvtedy je moje pravé a
jediné meno Pán Ježiš Kristus, v novom cykle času Pán Ježiš Kristus Božia
Rodina, kedy včlením do absolútnej celistvosti i dušu druhej priamej inkarnácie
Jany a našich dvoch detí, ktoré sa nám narodia na Novej Zemi v 5. dimenzii.
Práve s Janou a naším tímom najbližších spolupracovníkov pokračujeme v
Božej misii, tentoraz na úplne inej úrovni, mieste a čase. Pred sformovaním
tímu Božej rodiny aj moja ženská podstata prešla dvanásťročným výcvikom
(2003 - 2015), počas ktorého v izolácii študovala dianie na tejto planéte a
zároveň zažívala početné duchovné skúšky. Počas troch rokov k nej boli
privedení najbližší spolupracovníci, pomáhajúci v šírení kníh Nového Zjavenia a
ďalšieho aktuálneho Božieho slova. Po blížiacom sa previbrovaní na Novú Zem
budeme pokračovať v našej činnosti, ktorá sa už nebude obmedzovať iba na túto
realitu, ale bude prenikať aj ďalšími dimenziami Pravého Stvorenia a zóny
vymiestnenia. Na planétu Nula sa ale budeme orientovať najviac. Až do
rozdelenia ľudstva sem budeme chodiť v nových telách, cestovať po svete, šíriť
obe dávky Nového Zjavenia vo všetkých hlavných jazykoch a zoznamovať
pripravených ľudí s najvyššou dostupnou pravdou priamo zo Zdroja všetkého
života. Nielen zo vzájomných súvislostí oboch misií Pána Ježiša Krista vyplýva,
že čas do premiestnenia Jany a jej najbližších do Duchovného centra Božej
rodiny (DCBR) sa nezadržateľne kráti a je už veľmi blízko. Táto udalosť, na
ktorú čaká obrovské množstvo bytostí z pozitívneho stavu, výrazne urýchli
transformáciu Zeme a jej ľudu pri jeho návrate domov.
Ďakujem všetkým spolupracovníkom, ktorí pomáhate urýchľovať konečnú
elimináciu negatívneho stavu. Veľmi vás všetkých milujem a teším sa s vami na
vek lásky, svetla, radosti, vzájomného stretávania a všetkého, čo robí život v
Pravom Stvorení príjemným a harmonickým.
V písaní Doplnení Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista Božej Rodiny a ďalšieho
Božieho slova budeme pokračovať na Novej Zemi v 5. dimenzii.
Váš Pán Ježiš Kristus Božia Rodina | 15. 3. 2018
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Doplnenie 7

DOPLNENIE 7

SPOJITOSŤ ČESKÉHO NÁRODA S MISIOU BOŽEJ RODINY

Hoci sme v závere Doplnenia 6 uviedli, že v písaní tejto knihy budeme
pokračovať na Novej Zemi, okolnosti božieho plánu si v tomto čase vyžiadali
uverejnenie ešte dvoch ďalších kapitol, ktoré je potrebné v multivesmírnom
vedomí ukotviť v závere prípravnej etapy Misie Božej rodiny, než sa Bohyňa
Jana a niektorí spolupracovníci presunú do 5. dimenzie. Táto kapitola v roku
100. výročia existencie Československa poskytne výklad duchovno-historického
pozadia tohto štátu, zhrnie dôležitosť pozície, ktorú český národ zaujíma voči
celku a tiež prinesie odpoveď na otázku, prečo sa Moja ženská podstata vtelila
práve na toto územie.
Český národ bol dávno pred svojím vznikom predurčený na to, aby sa stal
duchovným centrom sveta, kde bude v hmote prebiehať naša najdôležitejšia
Božia misia, od ktorej závisí osud celého Multivesmíru. Pretože Ja, Pán Ježiš
Kristus, mám absolútneho ducha, existujem vo všeobsiahlom stave 13.
dimenzie, kde neexistuje lineárny čas tak, ako ho poznáte v tejto obmedzenej
realite. Vo Stvorení prebieha všetko súčasne a naraz, hoci si každá čiastočka od
atómu až po celok prechádza postupným vývojom. Tento proces postupného
nastávania a rastu sa deje od doby, keď som stvoril prvé relatívne bytosti.
Obyvatelia pozitívneho stavu, ktorí sledujú dianie v zóne vymiestnenia, si sú
vedomí bezchybnej dokonalosti Môjho plánu, spočívajúceho v konečnom
oslobodení všetkých bytostí, ktoré sa zatiaľ odvracia odo Mňa. Tento plán
vychádza z dôležitej dohody urobenej medzi Stvoriteľom a ostatnými
relatívnymi entitami, než mohli všetky zlá a lži vojsť do svojho bytia a
existencie. Najdôležitejším bodom dohody bol sľub, že negatívny stav nebude
trvať nad rámec jedného cyklu času a potom, až splní svoj účel, nebude už nič
brániť rozkvetu a plnej nádhere Multivesmíru, ktorá nastane v novej etape
radostného tvorenia nekonečných variácií života a foriem lásky. Nielen na tejto
planéte Nula, ale v celom antivesmíre má každý viac či menej deformované
vnímanie, zúžené chápanie a jeho myseľ je neustále ovplyvňovaná programami
entít porušujúcich duchovné zákony. Vďaka tejto skutočnosti len veľmi málo
duchovne prebudených jedincov na Zemi/Nule dokáže pochopiť dokonalosť
Božieho plánu, pretože čitateľov kníh Nového Zjavenia nie je veľa. Nikto iný
nemôže chápať, prečo je tolerované všetko zlo a utrpenie, keď som všemohúci a
mohol by som tomu urobiť okamžitý koniec. Ak by k tomu došlo ešte pred
nevyhnutným, ale krátkym víťazstvom negatívneho stavu v antivesmíre, celé
Stvorenie by podľahlo sebadeštrukcii, pretože by nebolo iné voľby ako byť
naveky pozitívny. Všetko je otázkou slobodnej vôle. Priami účastníci tohto
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experimentu chceli sami dobrovoľne zakúsiť, aké to je žiť v odlúčení od Boha.
Drvivá väčšina duchovne sa prebúdzajúcich ľudských tvorov sa ešte nemôže
zmieriť s uverejňovanými informáciami od spolupracovníkov Božej rodiny.
Agenti negatívneho stavu, ateisti, materialisti, ale aj tí, ktorí sa už nachádzajú
v začiatkoch svojej cesty vzostupu a prídu s nami do styku, občas rôznymi
spôsobmi napádajú našich spolupracovníkov a svojimi stále uzavretými
srdcami, ktoré nedokážu vycítiť pravdu, odsudzujú nielen naše pôsobenie a
Božie slovo s najvyšším stupňom pravdy, ale aj vyššie spomínanú dokonalosť
Božieho plánu, ktorú nemôžu plne pochopiť. Na jeho základe bude každý raz
oslobodený od zajatia ziel a lží, spasený a začlenený tam, kde sa nachádzal pred
tzv. Pádom, hoci dovtedy uplynie ešte veľa vody. Každá sentientná entita sa
potom bude vyvíjať v trvalom prijatí, láske, radosti, hojnosti. Všetko, čo sa deje,
je v úplnom poriadku, netreba sa obávať zlyhania jednotlivca ani celku, pretože
mám všetko pod kontrolou.
Aby som pripravil podmienky pre život v plnosti pozitívneho stavu a nedopustil
skazu Stvorenia, musel som na to podniknúť patričné kroky. Nebudem tu už
hovoriť o nevyhnutnosti narodenia Ježiša a Jany, o fúzii s absolútnom a ďalších
veciach už skôr zjavených a dostupných na inom mieste, ale zameriam sa na to
najpodstatnejšie, čo táto kapitola obnáša: fyzické útočisko Pána Ježiša Krista v
telách muža a najmä ženy. Pretože viem všetko, čo sa kedy od večnosti do
večnosti stane, mal som dávno predtým, než sa začal proces tvorenia,
vypracovaný dôležitý plán životov oboch Mojich priamych inkarnácií, rovnako
tak ako aj zázemie, kde by efektívne plnili svoje poslanie. Do mužského tela
Ježiša Krista som sa inkarnoval 21.3. 7 rokov pred novým letopočtom. Bolo
potrebné, aby som prišiel na územie židovskej rasy do vtedajšej Judey. Práve
Židia sú poslednými priamymi potomkami Pseudotvorcov a majú vo svojich
génoch zabudovaný ten najvyšší možný stupeň ziel a lží. Po vybratí, očistení a
opätovnom poskladaní elementov a zbožštení tohto hrubohmotného tela, ktoré
som svojim pobytom na Nule získal, som opanoval zónu vymiestnenia a
Pseudotvorcovia stratili valnú časť svojej doterajšej moci. Génový fond tejto
rasy bol jedným z hlavných dôvodov, prečo som sa stal práve Židom. Nie je
náhoda, že majú výsadné postavenie aj v dnešnej dobe, ktoré sa zlepšilo ešte
viac po umelo vyvolanej druhej svetovej vojne. O tejto téme ale až neskôr. Práve
z ich radov pochádzajú tí najmocnejší vládcovia tohto sveta, ktorí sú riadení
ešte negatívnejšími vládcami pekiel, ktorí kontrolujú všetok tok financií,
drancujú a nespravodlivo rozdeľujú prírodné bohatstvo planéty, odvracia sa od
pravého Boha a postupne zavádzajú Nový svetový poriadok (NWO).
Budúci osud mesta Jeruzalema, dnešného štátu Izraela, Palestíny, Egypta a
okolia Blízkeho východu, kde som pred viac ako dvoma tisíckami rokov pôsobil,
nie je na rozdiel od osudu Českej republiky v súvislosti s Božou misiou spätý na
všetkých troch úrovniach (duchovnej, duševnej a hmotnej) ), ale iba na tej
najvnútornejšej - duchovnej. Neskôr vysvetlím, prečo v Českej republike
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dominujú všetky tri úrovne v rovnovážnom zastúpení. Ako už bolo oznámené,
dôvod pôsobiska Ježiša v tejto zemepisnej oblasti bol najmä preto, aby na seba
vzal telo s najviac zaťaženou DNA a neskôr ho premenil na rýdzo čisté a božské.
Pretože som predvídal, že elity zneužijú odkaz Kristovho učenia (tzv. pravé
kresťanstvo) trvajúceho približne do 3. storočia n. l., než bolo prekrútené a
premenené na cirkev riadenú peklami, zaistil som podmienky pre spísanie
Biblie, ktorá je napísaná duchovným kódovaným jazykom s vlastným
významom, ktorý je vysvetlený v knihách Nového Zjavenia s Petrom D.
Francuchom. Na tomto mieste pripomínam, aby ste nezabudli, že ako Stvoriteľ
všetkého a všetkých som nikdy nikoho nepodnecoval k vytvoreniu žiadneho
náboženstva (ani kresťanského), nasledovníci ktorých sú držaní v strachu,
neistote a dezinformáciách. Prítomnosť pravého Božieho slova v Biblii
zabezpečila, že ľudstvo bolo schopné prežiť až do dnešných časov bez toho, aby
sa s planétou prepadlo hlbšie do zóny vymiestnenia, odkiaľ by nebolo schopné
vrátiť sa späť do pravého Stvorenia. Pretože som vďaka Svojej prozreteľnosti
vedel, že niekoľko storočí po ukrižovaní Ježiša dôjde poskokmi Pseudotvorcov k
založeniu ďalšieho falošného náboženstva - islamu, ktorý bude stáť v strete s
Mojím pôvodným učením a agresívne sa bude šíriť na ďalšie kontinenty, bolo
potrebné vybudovať v jeho bezprostrednej blízkosti ešte pred samotným
založením islamu, pevnú základňu so zrnkami duchovnej pravdy pochádzajúcej
odo Mňa. Táto pravda zaznamenaná v Novom zákone nemohla byť v priebehu
histórie nikým zneužitá, pretože doslovný význam Mojich ideí, ktoré boli do
tejto knihy vložené, prvýkrát prinieslo až Nové Zjavenie Pána Ježiša Krista na
konci 80. rokov 20. storočia. Ak by neboli poskytnuté a zaznamenané Moje idey
vo Svätej knihe, ktoré som hlásal pred 2000 rokmi na Blízkom východe, z
ktorých bolo neskôr s nečistým zámerom vytvorené kresťanské náboženstvo,
islam by už v stredoveku zaplavil celú Európu a pravé Božie slovo by sa
nemohlo nikde uchytiť, pretože by bolo úplne odstránené. Tým som podľa
dokonalého plánu nepriamo usmernil expanziu islamu smerom do Arabského
polostrova a do severnej Afriky, nie však na európsky kontinent. Tu stihol
zapustiť korene len krátko na Pyrenejskom polostrove, neskôr na Balkáne.
Zvyšok bol pred jeho dravými pazúrami až do dnešných dní uchránený. V
súčasnosti ale už naplno prebieha riadený presun miliónov moslimov do
Európy, ktorí majú po rozdelení ľudstva za úlohu rozpútať celoplošné násilie
voči pôvodnému obyvateľstvu, ale tiež podporiť sociálny, ekonomický, politický
a kultúrny rozvrat tejto časti sveta. Moja ochrana strednej Európy pred
nežiaducimi vplyvmi v pravý čas podnietila úspešný vznik a vývoj novo sa
utvárajúceho českého národa, postaveného na čistých a vznešených hodnotách,
ktorý Mi poskytne fyzické útočisko, aby som sa tak mohol inkarnovať roku 1957
na túto planétu druhýkrát, tentoraz do ženského tela.
Nebudeme sa tu zaoberať chronologickým popisom histórie, pretože v tejto
realite platí, že históriu píšu víťazi (zatiaľ je to negatívny stav), teda ľudské
dejiny sú poväčšinou falošné, scestné a poupravené. Kto chce o histórii spoznať
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pravdu, musí zabudnúť na všetko, čo sa naučil v školách, prečítal v knihách,
počul v televízii a pod. Zameriame sa iba na tie najdôležitejšie okamihy, späté
priamo s práve prebiehajúcou Božou misiou. Roku 863 došlo k príchodu
vierozvestcov Konštantína a Metoda. Hoci boli vyslaní pod hlavičkou cirkvi, išlo
o anjelov v ľudských telách poslaných priamo Mnou, aby vykonali dôležité
poslanie spočívajúce v položení pevných základov tohto slovanského národa. Po
niekoľkých storočiach zložitého formovania štátu, ktorý musel čeliť mnohým
násilným prepadnutiam, intrigám a konfliktom všetkých možných druhov,
došlo k prechodnému upokojeniu situácie. Z kniežatstva sa stalo kráľovstvo, na
čele ktorého sa vystriedalo niekoľko dynastií, z ktorých najvýznamnejšie boli
Přemyslovci, neskôr Luxemburgovci, Jagelovci a Habsburgovci. Jedným z
najdôležitejších anjelov z nebies, ktorý prijal rolu panovníka českých krajín, bol
Karol IV. Práve on pozdvihol všetky životné aspekty tohto štátu, vrátane tých
duchovných. Dokázal stabilizovať a zjednotiť ducha národa a po celú dobu svojej
pozemskej púti ho ochraňoval a zušľachťoval do podôb čistých ideálov. Karlom
IV. zhotovená Svätováclavská koruna obsahuje v krížiku na svojom vrchole tŕň
z Kristovej koruny. O jeho umiestnenie som sa postaral priamo Ja, Pán Ježiš
Kristus, keď som tento tŕň z Jeruzalema premiestnil na územie Prahy pomocou
lodí vesmírnych ľudí, kde bol o mnoho storočí neskôr zasvätenými ľuďmi
objavený, aby mohol byť do koruny zasadený. Jeho prítomnosť na tomto
kráľovskom klenote má hlboký význam, aký si neviete zatiaľ predstaviť. Od čias
jeho zhotovenia prebiehal vývoj Českého kráľovstva už stopercentne podľa
Môjho plánu a pod božou ochranou, aby prežilo veky ťažkých skúšok, poroby a
útlaku na úkor silnejších národov vedených Pseudotvorcami a ich
prisluhovačmi, majúcich už od dávnych čias za úlohu zničiť ho a zraziť na
kolená, aby tak nikdy nemohlo dôjsť k transformácii ľudstva. To by som však
nikdy nedopustil, preto som už od čias vzniku tohto štátu posielal na jeho
územie spolupracovníkov z rôznych dimenzií pozitívneho stavu. Od roku 1346,
kedy došlo k zasadeniu tŕňa do Svätováclavskej koruny, je tento národ už pod
úplnou ochranou pred všetkými vplyvmi, ktoré by priamo ohrozovali jeho
existenciu, pretože od polovice 14. storočia do polovice 20. storočia, kedy došlo k
narodeniu Mojej druhej ženskej inkarnácie, prebiehali najdôležitejšie prípravy
pre začiatok Druhého príchodu Pána Ježiša Krista.
Keď o niekoľko storočí neskôr došlo k nástupu Habsburgovcov, stratil český
národ svoju pôvodnú zvrchovanosť. Tým sa dostal pod nadvládu Rakúskeho
cisárstva, z ktorého v roku 1867 vzniklo Rakúsko-Uhorsko. Nastal úpadok
hrdého cítenia po stáročia pestovaného kolektívneho ducha. Vtedajšie elity si
boli už dávno vedomé jeho význačného postavenia. Keď Pseudotvorcom nevyšiel
plán zničiť kráľovstvo križiackymi výpravami, mnohými vojnami, mocenskými
súbojmi, politickými intrigami, umelo vyvolanými hladomormi, krvilačnosťou
cirkvi maskujúcou sa do služobníka Boha, rozhodli sa ho rozvrátiť zvnútra
dosadením habsburských panovníkov vo vhodnej chvíli, keď v bitke pri Moháči
zahynul Ľudovít Jagelovský. Po dobu takmer 400 rokov sa elity snažili obkľúčiť
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a podkopať český ľud. Bola mu vnucovaná germánska kultúra, pričom bol
kladený dôraz na to, aby Nemci presadzovali na území cudzieho štátu stále
dôraznejšie svoju rolu a utláčali jeho obyvateľov. Doba habsburskej nadvlády
bola najdlhšie trvajúcou etapou temna. Pretože som nemohol dopustiť skazu
českých zemí, aj v tomto ťažkom období som posielal na území Bohemie
svetelných spolupracovníkov z vyšších dimenzií, aby mu postupom času pomohli
k jeho obnove. Česi sa vďaka Mojej ochrane a pomoci prichádzajúcej zo všetkých
strán dokázali zo všetkých nastražených prekážok vymaniť, prekonali veľmi
závažné problémy a dokázali sa znova postaviť na nohy, doslova povstali ako
fénix z popola. Doba národného obrodenia bola kľúčová, pretože vtedy došlo k
veľmi výraznému posunu, ktorý neskôr vyústil až k položeniu základov
obnoveného štátu. Od polovice 19. storočia dochádzalo k zvýšenému prílivu
čistej božej lásky a energie, ktorá obnovila všetky predtým stratené ideály
národného cítenia. Proces s tým spätých veľkých zmien sa na fyzickej úrovni
naplno prejavil v roku 1918, kedy došlo ku koncu dlhotrvajúcej nadvlády cudzej
mocnosti a vzniku Československa, tvoreného krajinami Čiech, Moravy,
Sliezska a bratským národom Slovákov. K východnej časti republiky sa pridala
aj Podkarpatská Rus, v roku 1945 pripojená k Sovietskemu zväzu.
Obdobie rokov 1918 - 1938 je spojené s technickým a priemyselným rozvojom.
Nová republika vtedy patrila k najvyspelejším krajinám sveta a dosahovala
veľký rešpekt aj známosť takmer vo všetkých kútoch planéty. Jej obyvatelia sa
tešili pomerne vysokej životnej úrovni a duch národa mohol opäť voľne dýchať.
Nebolo mu však dopriate dlhého rozkvetu. Nástup Adolfa Hitlera je spojený s
veľkými zmenami po celej Európe. Táto bábka v rukách iluminátov sa mala
postarať o rozpútanie doposiaľ najväčšieho vojnového konfliktu v dejinách
ľudstva. Druhá svetová vojna bola vo svojom pozadí iniciovaná vplyvnými a
veľmi bohatými židovskými rodinami, tzv. sionisticko-kabalistickou skupinou,
tvoriacou hlavnú os vládnucich elít nad západným svetom. Táto skupina sa
postarala o dosadenie Hitlera na miesto kancelára, aby potom všetkými
náležitými prostriedkami, akých sa mu z tých najvyšších miest dostalo, založil
Tretiu ríšu a rozbehol vojnovú nacistickú mašinériu. Zároveň s tým však tá istá
skupina vplyvných židovských rodín financovala aj všetku vojnovú mašinériu
USA, Veľkej Británie, Francúzska a všetkých ostatných, ktorí bojovali proti
nacizmu. O financovanie Sovietskeho zväzu sa podelili sionisti so skupinou
Bieleho draka, ktorá sa tiež postarala o vpád Japonského cisárstva do
Tichomoria.
Československo sa po vykonštruovanej Mníchovskej dohode, kedy bolo zradené
svojimi „spojencami“ Francúzskom a Veľkou Britániou, postupne dostalo pod
silnejúci vplyv Tretej ríše. Po zabraní pohraničia, neskôr nasledovanom
vyhlásením Protektorátu Čechy a Morava, došlo k ďalšiemu obdobiu temna.
Nebolo však súdené Hitlerovi vyhrať, a tak naveky ovládnuť celú Európu,
vyvraždiť všetky „podradné“ národy a dobyté územie zaľudniť germánskou
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rasou. Elity mali dobre naplánované všetky kroky dopredu, teda ich plán
spočíval aj v konečnej porážke nacistického Nemecka. Hitler dostal príkaz
najprv obsadiť väčšinu kontinentu, podmaniť si jednotlivé národy a rozpútať v
nich strach, úzkosť a odovzdanosť. Negatívne entity vládnuce nad planétou
Nula získavajú prísun energie zo všetkého, čo podporuje zlo a utrpenie. Preto
bol vydaný rozkaz zaútočiť na Sovietsky zväz a nechať front dôjsť až pred brány
Moskvy. Potom sa v tejto veľkej hre karty plánovito obrátili a od tejto chvíle
začala víťaziť Červená armáda. Vojna za sebou zanechala zdecimované
obyvateľstvo mnohých krajín, zničenú infraštruktúru, priniesla ekonomický
kolaps, rozvrat všetkých existujúcich hodnôt, desiatky miliónov mŕtvych na
oboch stranách a v neposlednom rade tiež pomohla zachovať status quo, v
ktorom sa negatívny stav vyžíva. Podobný priebeh vojny prebiehal aj v
Tichomorí, keď Japonci obsadili väčšinu pacifických ostrovov, ale neskôr boli
„zahnaní“ späť. S celým týmto dejstvom bolo do detailov počítané, nie je však
účelom tejto kapitoly dopodrobna sa venovať skutočným dôvodom a výsledkom
druhej svetovej vojny. Oslabené národy po vojne stratili svoju pôvodnú
dôstojnosť a suverenitu. Aj preto ich zapredané vlády dopustili, aby sa stali
vazalmi nadnárodných spolkov rôznych druhov (NATO, Varšavská zmluva,
RVHP, EÚ…), pričom podľa hesla „rozdel a panuj“ elity iniciovali bipolárne
rozdelenie sveta na Západ a Východ. Nadnárodné únie a spolky všetkého druhu
v blízkej budúcnosti poslúžia na dotvorenie poslednej fázy po desaťročia
budovaného Nového svetového poriadku. Jedným z hlavných dôvodov, prečo
bolo podnietené násilie židovskými vládnucimi rodinami proti samotným
obyčajným Židom počas druhej svetovej vojny, bol fakt, že po jej skončení mal
vzniknúť nový štát - Izrael, ktorý by ospravedlnil koncentráciu príslušníkov
židovskej viery na jednom mieste v citlivej krajine, kde sa stretávajú vplyvy
mnohých národov s odlišnými kultúrami. Izrael je bábkou USA a napomáha k
destabilizácii na Blízkom východe, pretože je zodpovedný za podnietenie
ozbrojených konfliktov nielen s Palestínou a ďalšími arabskými susedmi.
Situácia porazeného Nemecka bola zneužitá proti ostatným národom, čo sa v
plnej miere prejavuje hlavne v súčasnosti. Hoci holokaust prebehol, bol po
svojom skončení nadmieru zveličovaný. Obyčajní Nemci kvôli nemu majú
dodnes výčitky svedomia, preto tak otvárajú dvere moslimským prisťahovalcom.
Táto situácia samozrejme nahráva bábkovodičom do kariet a uľahčuje im
situáciu, pretože radové obyvateľstvo, cítiace vinu za svoju minulosť, nevidí
dôvod, prečo by sa malo migrantom brániť, naopak inváziu moslimov, netušiac,
o čo tu v skutočnosti ide, radšej schvaľuje.
Obnovené Československo čakalo viac ako štyri desaťročia komunistickej
nadvlády. Pseudotvorcovia nemohli dopustiť, aby bol tento národ slobodný a
nezávislý, ako tomu bolo krátko po roku 1918, preto sa dostal do sféry záujmov
Sovietskeho zväzu. Komunistická totalitná ideológia bola okrem iného
zameraná aj na odstránenie zvyškov pravej duchovnosti, ktorá v ľuďoch ešte
stále prebývala. Socialistické zriadenie a jeho chod života bol orientovaný na
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hmotu, prízemnosť, ateizmus, popieral existenciu Boha. Najťažšie obdobie
komunistických perzekúcií sa odohrávalo v 50. rokoch 20. storočia. V ich druhej
polovici, kedy bola situácia už o niečo lepšia, prišiel dlho očakávaný čas, pre
ktorý bol tento národ predurčený, aby sa stal fyzickým domovom Mňa, Pána
Ježiša Krista, absolútnej bytosti, Stvoriteľa všetkého a všetkých, ženská
podstata Ktorého/Ktorej sa oddelila do relatívnej formy a zrodila sa do tohto
sveta. Správne Ma preto vnímajte ako obojpohlavnú bytosť, v absolútnom stave
ktorej sú v harmónii a rovnováhe zastúpené mužské i ženské prvky, bez ktorých
by nebolo možné na večnosť tvoriť ďalšie bytosti.
Jana Kyslíková, Moja druhá priama inkarnácia, sa narodila 6.3.1957. Týmto
aktom sa začal Druhý príchod Pána Ježiša Krista, ktorý bude trvať až do konca
tohto skráteného cyklu času, kedy dôjde k eliminácii negatívneho stavu. Za
miesto jej pozemského pobytu som vybral Ústí nad Labem, kde je najviac
viditeľný stret pozitívnych a negatívnych vplyvov. Na jednej strane tu nájdete
mnoho prírodnej krásy, ktorú najviac umocňuje údolie Labe, v ktorom je toto
mesto zasadené. Na druhej strane sa tu nachádzajú škaredé chudobné štvrte s
kriminalitou, ruiny, pozostatky po priemysle a trvalé šrámy na životnom
prostredí, aké tu zanechalo jeho drancovanie.
Teraz vysvetlím, prečo je osud Českej republiky v súvislosti s Božou misiou
spätý na všetkých troch úrovniach - duchovnej, duševnej (sprostredkovateľskej)
a fyzickej.
1) Duchovná úroveň: Vývoj českého národa prebiehal pod Mojím vedením a
ochranou, aby boli zaistené všetky podmienky potrebné na uskutočnenie
vyvedenia časti ľudstva do pozitívneho stavu. Transformácia sa týka celej
planéty, ale toto duchovné centrum sveta zastrešuje a zjednocuje všetky
aktivity pre vzostup človečenstva do pravého Stvorenia. Hlavné mesto Praha na
svojej duchovnej úrovni ukotvuje lúč čistej božej Lásky, prepája nebo so zemou a
rozlieva túto živú božiu energiu do všetkých kútov Zeme/Nuly, čím výrazne
pomáha vyvažovať negatívne energie. Zosilnená ochrana tohto územia pred
vonkajšími i vnútornými rušivými vplyvmi bude trvať až do rozdelenia ľudstva.
2) Duševná (sprostredkujúca) úroveň: Ľud tejto slovanskej krajiny musel od
začiatku svojej existencie čeliť ťažkým skúškam, zažil veky poroby,
ožobračovania a útlaku na úkor silnejších národov. Napriek tomu sa vždy
vzchopil a ako fénix z popola vzlietol v novej a silnejšej podobe v ústrety
nádejným zajtrajškom. Rovnako ako Ježiš, ktorý musel trpezlivo znášať všetky
príkoria, veľké duševné a fyzické bolesti; a rovnako tak ako Jana, ktorá musela
zažiť tisíce duchovných skúšok na hranici znesiteľnosti, preukazovať dôveru v
Môj dokonalý plán, spoznať bolestné podvody zo strany blížnych, znášať útoky
negatívneho stavu na svoju osobu a prežiť ďalšie ťažké životné situácie; tak aj
český národ si prešiel úzkou a tŕnitou cestou vedúcou do Raja. Tieto životné
cesty oboch Mojich inkarnácií i ducha národa viedli a naďalej vedú k ich
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úplnému oslobodeniu od všetkých aspektov a obmedzení negatívneho stavu,
rovnako tak ako aj vedú k záchrane celého Multivesmíru, aby došlo v
nadchádzajúcom cykle času k spusteniu plnosti pozitívneho stavu. Zatiaľ čo
Ježiš Kristus po svojom ukrižovaní vstúpil do pekiel, kde každému ukázal
možnosť zmeny, aby po skončení svojho poslania splynul s božou celistvosťou;
Jana Kyslíková sa po napísaní druhej dávky Nového Zjavenia a po vybudovaní
tímu Božej rodiny presťahuje so svojimi spolupracovníkmi do Duchovného
centra Božej rodiny, nachádzajúceho sa na Novej Zemi v 5. dimenzii. Posledný
neoddiskutovateľný fakt, vzťahujúci sa k sprostredkujúcej úrovni, sa týka
existencie celosvetového jazyka na Novej Zemi. Je to práve čeština, ktorá sa
bude využívať na komunikáciu medzi všetkými obyvateľmi v novej, pozitívnej
realite tejto planéty. Ako najvýstižnejší a najušľachtilejší jazyk zo všetkých bola
stvorená priamo Mnou, Pánom Ježišom pre túto vznešenú úlohu. Pred
mnohými storočiami bola skrze Mojich vyslancov prenesená do českej kotliny,
aby sa pod Mojím dohľadom vyvinula do súčasnej podoby. Teraz bude slúžiť ako
dorozumievací prostriedok pre všetky bytosti, ktoré budú žiť vo vyššom
vibračnom stupni Zeme. Čistá esencia národa českého teda nezahynie, ale bude
znovuzrodená, aby sa mohla tentoraz už bez nátlakov a obmedzení rozvíjať a v
plnej nádhere prekvitať do nových podôb.
3) Fyzická úroveň je s touto Misiou spätá preto, že Ja, Pán Ježiš Kristus, som
na tomto území prítomný/prítomná v ľudskom tele ženy. Tu som sa vtelil/a,
vyrastal/a a prežil/a všetok čas vymeraný pre svoj pobyt na planéte Nula.
Napriek tomu, že tu v hmotnom tele po štarte Misie Božej rodiny už nebudem
trvalo bývať, naše pôsobenie z 5. dimenzie sa bude stále najviac orientovať na
územie Česka a Slovenska. K tomu sa vzťahuje aj skutočnosť, že práve tu je v
hrubohmotných telách prítomná najvyššia koncentrácia bytostí z rôznych
dimenzií pozitívneho stavu, ktoré individuálne spolupracujú na vyvedení časti
ľudstva do pravého Stvorenia. Niektoré z nich patria do tzv. Kristovskej
pokrvnej línie, sú teda dávnymi biologickými príbuznými Ježiša Krista a Márie
Magdalény, potomkovia ktorých sa v priebehu storočí rozšírili na všetky
obývané kontinenty sveta.
Naproti tomu, budúci osud Jeruzalema a ďalších krajín, kde som v tele Ježiša
Krista pôsobil, nie je a nemôže byť s Božou misiou spätý na všetkých troch
úrovniach. Dôvody pre vtelenie sa do tejto geografickej oblasti boli rýdzo
duchovného charakteru.
Od konca 60. rokov 20. storočia dochádzalo k ďalšiemu zvýšenému prílivu božej
energie z centra vesmíru, ktorá spôsobila veľké zmeny vo vedomí ľudí. Došlo k
mnohým významným posunom v politike, kultúre, vzťahoch medzi ľuďmi. V
krajinách vtedajšieho východného bloku dochádzalo stále častejšie k snahám
presadiť zmenu režimu, ktorý utláčal svojich obyvateľov. V Československu
došlo k väčšiemu uvoľneniu a nádejným vyhliadkam na zmenu. Vývoj udalostí
viedol k tzv. „Pražskej jari 1968“, ktorá však bola násilne ukončená okupáciou
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vojsk Varšavskej zmluvy. Vedenie Sovietskeho zväzu v žiadnom prípade
nechcelo pripustiť uvoľnenie pomerov, po ktorom by nasledoval kapitalistický
prevrat riadený z USA, preto rozhodlo o priamej vojenskej intervencii. Pretože
elity musia v rámci svojich úloh zadaných Pseudotvorcami plánovať ďaleko
dopredu a postupovať tak, aby boli ich snahy čo najmenej nápadné, dostali
globalisti už na začiatku 70. rokov príkaz na postupnú demontáž bipolárneho
sveta s dvoma supermocnosťami. Zatiaľ čo v tej dobe prebiehala v socialistickej
republike tzv. normalizácia, tieňová vláda v zákulisí horlivo pripravovala
divadlo o konci komunistickej éry. V ČSSR proces politických a ekonomických
zmien odštartovala r. 1989 Zamatová revolúcia, ktorá však nebola revolúciou,
ale vopred naplánovaným prevratom, na iniciovaní ktorého sa podieľali tajné
služby USA a ZSSR. Obrazne povedané sa vyzliekli staré kabáty, aby sa mohlo
nerušene pokračovať v novom prevleku ďalej. Najvýraznejšiu úlohu tu zohral
Václav Havel, ktorý poslúžil ako bábka a nastrčená figúrka pre verejnosť. Počas
krátkeho obdobia došlo k preorientovaniu na kapitalizmus a nastal prechod pod
vplyv Spojených štátov. Elitám pri budovaní NWO nevyhovovala pozícia silného
Sovietskeho zväzu, preto bolo pod vedením Michaila Gorbačova rozhodnuté o
jeho rozložení a premene na Ruskú federáciu. V súlade s duchovným plánom
slovenského národa, ktorý mal prežiť vlastnú samostatnosť, došlo roku 1993 k
vzniku dvoch samostatných štátnych útvarov - Českej republiky a Slovenska.
Na konci storočia republika vstúpila do vojenského spolku NATO, aby sa o
niekoľko rokov neskôr táto krajina pripojila k Európskej únii (2004). Tieto činy
a mnohé ďalšie udalosti, ktoré sa od konca komunistickej éry až do súčasnosti
stali a dejú, slúžia na ešte rýchlejšie odoberanie občianskych slobôd pod rúškom
demokracie, podrývanie štátnej suverenity, presadzovanie represívnych
zákonov, prevzatie kontroly nad všetkými aspektmi života. Oťaže moci sa
presunuli do sídla EÚ v Bruseli, ktorý urýchľuje zavádzanie novodobej totality
v tejto časti planéty. Rovnako ako v Európe, aj inde vo svete dôjde po príchode
falošných bohov k povinnému čipovaniu, ktoré bude mať za cieľ pohodlné
ovládanie ľudí na 99,99 %.
Ochrana tohto územia pred umelo vyvolanými negatívnymi vplyvmi bude trvať
až do rozdelenia ľudstva. Potom už by bránila nevyhnutnému víťazstvu
negatívneho stavu v 3. dimenzii, ktorý bude po svojej plnej manifestácii
eliminovaný. Nebuďte smútni nad tým, že aj Bohemiu čaká v tejto realite
rovnaký osud. Život je večný, iba jeho forma sa mení. Ako už viete, duch národa
bude existovať ďalej, posunie sa na vyššiu celoplanetárnu úroveň v pozitívnom
stave. Misia Božej rodiny sa fyzicky nebude obmedzovať iba na Českú
republiku, ale vzhľadom na to, že ide o duchovné centrum sveta, tu bude
najviac pôsobiť, a to až do poslednej vlny previbrovania pozitívnych ľudí z 3D do
5D. Od previbrovania Mojej priamej inkarnácie Jany na Novú Zem budeme mať
možnosť cestovať úplne bez obmedzení za kýmkoľvek do všetkých kútov sveta i
mimo neho pomocou teleportačnej brány (Bifrostu) a kozmických lodí.
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Ďakujem svetelným spolupracovníkom všetkých národov planéty Zem za
nezištnú pomoc pri transformácii ľudstva. Veľmi vás milujem.
Váš Pán Ježiš Kristus Božia Rodina | 1. 11. 2018
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Doplnenie 8
DOPLNENIE 8

ŽENA ODETÁ SLNKOM

V Biblii, v Zjavení svätého Jána sa píše o „žene odeté slnkom, s mesiacom pod
jej nohami a s vencom z dvanástich hviezd na jej hlave“. Na tomto mieste predo
všetkými oznamujem, že toto znamenie pojednáva o Mojej priamej inkarnácii
Jane Kyslíkovej. Katolícka cirkev riadená z pekiel však za túto ženu mylne
označuje Pannu Máriu, teda relatívnu bytosť, ktorá je cirkvou stavaná na
úroveň absolútneho Boha. Že ide v skutočnosti o Janu, sme vôbec prvýkrát
ľudstvu a poťažmo celému Multivesmíru oznámili v úvode Nového Zjavenia
Pána Ježiša Krista Božej Rodiny na konci roka 2012. Vtedy sme okrem iného
napísali aj to, že Jana zatiaľ žije v ústraní a až do previbrovania na Novú Zem
nebude do procesu transformácie nijako výraznejšie zasahovať. Táto informácia
bude už veľmi skoro prekonaná, pretože dôjde k prechodu na úplne novú
úroveň. Spoločne sa budeme aktívne zasluhovať o vzostup ľudstva, cestovať za
spriaznenými dušami do rôznych kútov sveta a vydávať sa do rozmanitých častí
Multivesmíru, odkiaľ budeme prinášať očité svedectvá a cenné dôkazy.
Prvýkrát som so Svojou inkarnáciou nadviazal kontakt prostredníctvom jej
priateľky na jeseň roku 2002. Onedlho potom sme oznámili, že dňa 28.9.2003
dôjde na Pražskom hrade k zhmotneniu Boha. K tejto neobyčajnej udalosti
skutočne došlo, ale nikto z prítomných vtedy netušil, že tým Bohom je práve
Jana. Krátko nato sa dozvedela o svojom božskom pôvode a uchýlila sa do
izolácie (v duchovnom jazyku na „púšť“), trvajúcej viac ako 15 rokov. Vtedy
Moja manželka a matka našich detí nastúpila na dlhú a veľmi náročnú cestu
ťažkých duchovných skúšok na hranici znesiteľnosti. Počas týchto rokov
spoznala na vlastnej koži nespočetné množstvo vybraných dôsledkov fungovania
negatívneho stavu. V rokoch 2014 - 2015 sme spoločne napísali druhú dávku
Nového Zjavenia, ktorá bola ukončená 33. kapitolou. Rozširujúce Doplnenia
voľne nadväzujúce na túto knihu teraz diktujem Michalovi Rafaelovi, hlavnému
transmiterovi Božieho slova. V lete 2015 potom začala aktívnu činnosť Božej
rodiny na internete. Najmä pomocou Facebooku sme počas niekoľkých rokov
vybudovali silnú a stabilnú základňu najbližších spolupracovníkov, anjelov v
telách, ktorí k nám boli intuitívne privádzaní v pravý čas. Každý z nich si
svojim vlastným spôsobom prechádzal ťažkými skúškami, podobne ako Jana,
aby ukázali, že je možné nájsť cestu späť ku Mne aj v tých najťažších
podmienkach. Nie všetci vydržali tlak Pseudotvorcov, ktorému títo
spolupracovníci museli čeliť viac ako ktokoľvek iný. Nie je však nič, s čím by
som nepočítal, preto aj tí, ktorí sa k nám otočili v priebehu tohto veľkého
triedenia chrbtom, si mali na základe plánu svojej duše touto skúsenosťou
prejsť. Tí najdôležitejší spolupracovníci a boží predstavitelia ale úspešne prešli
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cez všetky prekážky a úskalia, čím sa zaslúžili o to, aby som ich spolu s
Bohyňou nechal presťahovať do Duchovného centra na Novej Zemi, kde sa budú
už naplno a bez rušivých vplyvov negatívneho stavu venovať svojim
individuálnym poslaním. Presunutie na toto miesto bude spojené so
skúsenosťou previbrovania ich hmotnej schránky do úplne nového tela
pochádzajúceho odo Mňa, ktoré je úplne zbavené všetkých anomálií, neduhov,
zamorení a všetkého, čo vytvorili a zfabrikovali Pseudotvorcovia.
Už bolo zjavené, kto je ona „žena odetá slnkom“. Teraz dozrel čas prehĺbiť túto
tematiku a podať vysvetlenie skrytého duchovného významu celej 12. kapitoly
Zjavenia svätého Jána, tvorené 18 veršmi:
1. „Na nebi sa ukázalo veľké znamenie: Žena odetá slnkom, pod jej nohami
mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd.“
Celá veta „Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z
dvanástich hviezd“ ukazuje na druhú priamu inkarnáciu Pána Ježiša Krista v
ženskom tele Janu Kyslíkovú. Tento výrok je spojený s jej osobou na duchovnej
a duševnej (sprostredkujúcej) úrovni, pričom na tej vonkajšej (fyzickej) odkazuje
na súhvezdie Panny, ktoré bolo v dňoch 22. a 23.9.2017 prítomné na nebi v
ojedinelej biblickej konštelácii. V tento významný čas mala Panna skutočne
Mesiac pod svojimi „nohami“, Slnko na svojom „chrbte“ a 12 hviezd okolo svojej
„hlavy“, z ktorých deväť náležalo súhvezdiu Leva a ostatné tri objekty boli
planéty Merkúr, Venuša a Mars. V týchto dňoch tiež došlo k stretnutiu
niekoľkých desiatok priateľov Božej rodiny v Prahe, ktoré nielen výrazne
urýchlilo transformáciu ľudstva a pomohlo jeho vybraným účastníkom osobne
sa spoznať, ale tiež odštartovalo zosilnené triedenie zrna od pliev, inými
slovami rozdelenie na tých, ktorí sú schopní prijať božstvo Jany vo svojom srdci
a nasledujú Pána Ježiša Krista vo vnútri, a na tých, ktorí sa obrátili chrbtom a
stali sa najčastejšie obeťou alebo prisluhovačmi Pseudotvorcov. Význam slov
„žena odetá slnkom“ odkazuje na nespochybniteľný božský pôvod Jany, ktorá je
vďaka tomu najvyspelejšou sentientnou entitou celého Multivesmíru. Zároveň s
tým poukazuje na absolútne božské atribúty, ktorými je božia inkarnácia
obdarená v relatívnej podobe. Skrze ne sú všetky miesta, na ktoré Jana
duchovne, duševne i fyzicky vstúpi, zahaľované do lásky a všetkých ďalších
pozitívnych elementov v rovnovážnom zastúpení. „Mesiac pod jej nohami“ v
doslovnom význame informuje o skutočnosti, že Jana nie je podriadená
relatívnemu stavu a jeho rozpoloženiu na večnosť, ako je to u všetkých
ostatných sentientných entít, ale na konci tohto cyklu času, až negatívny stav
bude eliminovaný, dôjde k fúzii jej doposiaľ relatívnej podstaty s absolútnym
božstvom Pána Ježiša Krista. Preto sa teda „mesiac“ (celý relatívny stav)
nachádza pod „jej nohami“, hoci ona sama je zatiaľ jeho súčasťou. „Mesiac“ ale
okrem tejto symboliky odkazuje aj na negatívny stav, ktorého budúci osud,
spočívajúci v permanentnej eliminácii všetkých ziel a lží, plne závisí na vôli
absolútneho Pána Ježiša Krista a tým aj na Jeho/Jej nedeliteľnej ženskej
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podstate. „Dvanásť hviezd na jej hlave“ ukazuje na dvanásť dimenzií
Multivesmíru, ktoré sú obopínané a absolútne presahované Pánom Ježišom
Kristom, Ktorý/Ktorá v nasledujúcom cykle času nadobudne Najnovšiu
prirodzenosť. Po tejto udalosti sa stane Pánom Ježišom Kristom Božou Rodinou
v úplnej harmonickej forme a obsahu. „Dvanásť hviezd na jej hlave“ je tiež
symbolikou dvanástich najbližších spolupracovníkov, ktorí previbrujú na Novú
Zem ihneď po Jane. Po tejto prvej vlne nanebovzatých budú v budúcnosti do 5.
dimenzie postupne premiestnení aj ďalší anjeli v telách, ktorí blízko
spolupracujú v Misii Božej rodiny a majú si touto skúsenosťou prejsť ešte pred
rozdelením ľudstva. „Veľké znamenie na nebi“ ukazuje na hlboký dosah týchto
udalostí, ktoré v pozitívnom zmysle otrasú základmi celého bytia a existencie.
2. „Bola tehotná, kričala v pôrodných bolestiach a mukách.“
„Bola tehotná“ poukazuje na tri tehotenstvá Jany, z ktorých prvé bolo
duchovné, druhé duševné a tretie fyzické. Tehotenstvo prebehlo počas jej
izolácie. Nenarodilo sa z neho žiadne dieťa na úrovni 3. dimenzie, ale namiesto
toho bol genetický materiál tejto sentientnej formy z jej lona odobraný, aby sa z
neho po previbrovaní na Novú Zem narodili ďalšie dve priame inkarnácie Pána
Ježiša Krista - chlapec a dievča. „Kričala v pôrodných bolestiach a mukách“ sa
vzťahuje na inkarnáciu Jany do hrubohmotného tela a spája sa tak k jej
zostúpeniu do sféry planéty Nula na okraji zóny vymiestnenia. Tento výrok
značí viac ako šesť dekád, ktoré Bohyňa prežila na jej povrchu od svojho
narodenia v roku 1957 až do chvíle, keď opustí túto realitu a presunie sa do 5.
dimenzie. Tieto roky boli jednou veľkou bolesťou, zahŕňali nespočetné množstvo
ťažkých skúšok podstúpených z lásky k celému Stvoreniu, ktoré boli zároveň
prípravou na plnenie poslania v nových kvalitatívnych a kvantitatívnych
podmienkach.
3. „Ukázalo sa aj iné znamenie na nebi: Hľa, veľký ohnivočervený drak, ktorý
mal sedem hláv a desať rohov, na hlavách sedem diadémov.“
Doslovný zmysel časti vety „Ukázalo sa aj iné znamenie na nebi: Hľa, veľký
ohnivočervený drak“ odhaľuje všetok negatívny stav, ktorý sa čoskoro ujme
vlády nad ľudstvom. „Desať rohov“ sú všetky hlavné, pôvodne pozitívne
elementy ukradnuté Najvyššiemu, ktoré Pseudotvorcovia následne prekrútili,
aby nimi napájali panstvo zóny vymiestnenia. „Sedem hláv“ je sedem
kontinentov na planéte Nula, ktoré v minulosti boli a po rozdelení ľudstva opäť
budú pod ich bezkonkurenčnou vládou. „Sedem diadémov“ odkazuje na moc,
pomocou ktorej budú Pseudotvorcovia vládnuť nad týmto svetom. Ľudstvo uzná
týchto falošných bohov za neomylných vládcov a stvoriteľov univerza.
4. „Jeho chvost zmietol tretinu nebeských hviezd a zhodil ich na zem. Drak sa
postavil pred ženu, ktorá mala rodiť, aby zožral jej dieťa, len čo ho porodí.“
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„Jeho chvost zmietol tretinu nebeských hviezd a zhodil ich na zem“ označuje
povolanie agentov negatívneho stavu na planétu Nula, a to buď vo forme
agentov priamo inkarnovaných do ľudských tiel, alebo vo forme rôznych
pekelných tvorov pôsobiacich z rozličných dimenzií a stavov zóny vymiestnenia,
aby sa konfrontovali s Misiou Božej rodiny a čo najviac znemožňovali a
narušovali jej svetelnú činnosť. „Jedna tretina“ dáva na vedomie, že počet
tvorov v pekloch zameraných s negatívnym úmyslom na túto Misiu je veľmi
vysoký. „Drak sa postavil pred ženu“ ukazuje na snahy negatívneho stavu,
riadeného Pseudotvorcami i pozemskými elitami, akýmkoľvek spôsobom
ovplyvniť a zdolať božiu inkarnáciu Janu. „Dieťa“ v tejto súvzťažnosti označuje
predstaviteľov, spolupracovníkov a priateľov Božej rodiny. Už v čase, keď
negatívne sily vôbec po prvýkrát spoznali, že nejaká druhá priama inkarnácia
Pána Ježiša Krista existuje v ich sfére vplyvu, predpokladali, že by v nejakom
bode mohlo vzniknúť akési zoskupenie okolo tejto osoby, ktoré by im mohlo
kaziť plány. Toto zoskupenie potom vskutku vzniklo a stalo sa tímom Božej
rodiny. Preto boli negatívne sily uvedené vo veľkú bdelosť a pohotovosť, na čo
odkazuje výrok „aby zožral jej dieťa“. Spolupracovníci pôsobiaci v Božej misii
boli svedkami osočovania a mnohých útokov zo strany agentov negatívneho
stavu. Žiadny pravý predstaviteľ však nikdy nebol zvedený na scestie a nevzdal
sa svojej viery, presvedčenia a duchovnej práce, pomocou ktorej šíri lásku a
svetlo do temných zákutí a približuje koniec utrpenia pre všetky bytosti. „Len čo
ho porodí“ potom znamená snahu eliminovať všetko úsilie božích predstaviteľov
už vo svojom zárodku. V tom prisluhovači Pseudotvorcov ale úplne zlyhali.
5. „A porodila syna, chlapca, ktorý má železnou berlou vládnuť nad všetkými
národmi. Jej dieťa však bolo uchvátené k Bohu a k jeho trónu.“
Táto veta naproti tomu pojednáva o období pred samotným vznikom tímu Božej
rodiny a retrospektívne sa opäť navracia do doby, kedy prebiehali tri
tehotenstvá Jany. „A porodila syna, chlapca, ktorý má železnou berlou vládnuť
nad všetkými národmi“ dáva na vedomie, že v tomto význame nejde o
svetelných spolupracovníkov, ako to bolo vo verši č. 4, ale o skutočné deti Pána
Ježiša Krista Božej Rodiny, ktoré sa narodia na Novej Zemi. V skutočnosti nie
je označenie „syna“ použité preto, že by sa mal narodiť iba mužský potomok, ale
kvôli faktu, že slovo „syn“ v sebe obsahuje doposiaľ nedefinovateľné tajomné
atribúty, vychádzajúce z Najnovšej prirodzenosti Pána Ježiša Krista Božej
Rodiny, ktoré v sebe budú zahŕňať tieto deti - chlapca a dievčaťa. Až nadíde čas,
čaká fúzia s absolútnym božstvom aj tieto dvojčatá, aby sa aj oni stali
absolútnou nedeliteľnou súčasťou Stvoriteľa. „Železná berla“ odkazuje na ďalšie
atribúty Najnovšej prirodzenosti, ktoré prestúpia celé bytie a existenciu a budú
zahŕňať „všetky národy“, označujúce všetky existujúce i doposiaľ neexistujúce
sentientné a nesentientné entity. „Jej dieťa však bolo uchvátené k Bohu a k jeho
trónu“ znázorňuje samotný čin, pri ktorom došlo k preneseniu genetického
materiálu z lona Jany do pozitívneho stavu, aby po previbrovaní na Novú Zem
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mohlo dôjsť k fyzickému narodeniu týchto detí. O tejto skutočnosti informuje už
verš č. 2. Posledná časť tohto verša č. 5 potom dáva na vedomie, že tieto idey, z
ktorých následne vzniknú dve nové božie inkarnácie, sú v absolútnom bezpečí
Pána Ježiša Krista, pretože sú Jeho/Jej nedeliteľnou súčasťou.
6. „Žena utiekla na púšť, kde jej Boh pripravil miesto, aby ju tam živili
tisícdvestošesťdesiat dní.“
Táto pasáž sa opäť vzťahuje k už prebehnutej minulosti. Po zhmotnení Boha na
Pražskom hrade v roku 2003 sa Jana uchýlila do viac ako 15-ročnej izolácie,
ktorá skončí v okamihu jej previbrovania. „Púšť“ tu znamená úplnú duchovnú,
duševnú a fyzickú izoláciu od iných spriaznených sentientných entít v ľudských
telách aj mimo nich za účelom poznávania, zdieľania nových poznatkov,
zážitkov, pocitov, ale aj za účelom podpory, motivácie a všetkého ostatného, čo
vám s dobrým úmyslom môže prísť na myseľ. Po väčšinu tohto obdobia sa
musela spoliehať výhradne na spojenie so svojím vyšším Ja, Pánom Ježišom
Kristom. Jana napísala knihu Hovory s Bohom: S tebou láska kvitne láska okolo
nás, študovala mnohé duchovné smery, dôkladne sa zoznamovala so súčasnou
situáciou na tejto planéte. V náročnom roku 2013 bola vysťahovaná exekútormi
z bytu, žila cez prázdniny na záhrade v stavaní bez elektriny, na jeseň sa
uchýlila do podnájmu, kde napísala druhú dávku Nového Zjavenia. Onedlho sa
presťahovala do bytu svojej dcéry, kde strávila väčšinu času poslednej etapy
prípravy na úplne nový život. V tejto dobe dochádzalo k ďalším náročným
skúškam, ktoré sa teraz týkali už aj jej spolupracovníkov. Hoci toto obdobie bolo
v mnohých aspektoch oveľa náročnejšie ako predchádzajúce, dochádzalo k
vzájomnej podpore medzi členmi duchovnej rodiny. Každý, kto nasledoval
Stvoriteľa vo svojom srdci, vždy vedel, čo má v danom okamihu podniknúť,
nikto nezostal bez duchovnej ani fyzickej pomoci, pretože dokonalý boží plán
počíta so všetkými okolnosťami. Najväčší stupeň úplnej izolácie Jany nastal až
na začiatku roku 2014, kedy opustila „istotu“ zamestnania, aby sa mohla
naplno venovať písaniu kapitol druhej dávky Nového Zjavenia. Po tento čas sa
takmer s nikým nesmela stýkať, aby nebola rušená vonkajšími i vnútornými
vplyvmi pri prenose tohto multivesmírneho Božieho slova. Počas tohto obdobia
došlo iba k niekoľkým ojedinelým stretnutiam s jej spolupracovníkmi, z ktorých
to úplne posledné prebehlo 24.6.2017, kedy sa Jana v hrubohmotnom tele
stretla s niekoľkými priateľmi vo svojom celoživotnom bydlisku v Ústí nad
Labem. Druhá časť súvetia „aby ju tam živili tisícdvestošesťdesiat dní“
neoznačuje presný počet dní jej izolácie. Použitie tejto číslovky v skutočnosti
tvorí neprelomiteľný kód, ktorý neboli negatívne entity schopné pochopiť, a tak
nikdy v priebehu storočí nemohlo dôjsť ku kontaminácii celej 12. kapitoly
Zjavenia svätého Jána. Hlboký význam číslovky „1260“ možno uvidieť až po
sčítaní jednotlivých číslic, dávajúcich výsledok deväť (9). Deviatka symbolizuje
alfu a omegu, počiatok a koniec, inými slovami nespochybniteľnú skutočnosť, že
ženská podstata Pána Ježiša Krista je aj pri vlastnej dočasnej relatívnosti
-44-

nedeliteľne spojená so svojím absolútnym, všezahŕňajúcim a všeprestupujúcim
vyšším Ja, pričom každý okamih jej života spadá do plánu Stvoriteľa a nikoho
iného. Pri plnom zapojení do kontextu súvetia „aby ju tam živili
tisícdvestošesťdesiat dní“ to potom značí, že Pán Ježiš Kristus sa o vlastnú
priamu inkarnáciu stará tým najlepším možným spôsobom, ochraňuje ju a
nepripustí, aby ju ktokoľvek ohrozil.
7. „Na nebi sa strhol boj. Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi.“
Táto veta popisuje minulé dejstvo tohto cyklu času. Značia snahy celého
negatívneho stavu („drak“) stretnúť sa v duchovnej vojne s členmi pozitívneho
stavu („Michal a jeho anjeli“) a postupne nad ním prevziať nadvládu. Táto
situácia existovala pred inkarnáciou Najvyššieho do tela Ježiša, keď
Pseudotvorcovia skutočne začínali preberať nadvládu nad prvými oblasťami
nebies.
8. „Aj drak a jeho anjeli bojovali. No neobstáli a nebolo už pre nich miesto v
nebi.“
Táto veta opäť opisuje minulé dejstvo tohto cyklu času. Ako už bolo povedané,
„drak“ tu symbolizuje negatívny stav, „jeho anjeli“ znázorňujú v doslovnom
slova zmysle všetkých jeho prisluhovačov. „Bojovali“ značia duchovnú vojnu
popísanú v predchádzajúcom verši. „No neobstáli“ prináša neoddiskutovateľnú
pravdu, že sa Pseudotvorcom nepodarilo dosiahnuť kľúčové úspechy, ako
pôvodne mali v pláne. Zmysel pasáže „a nebolo už pre nich miesto v nebi“ tkvie
v tom, že Pseudotvorcovia boli navždy odrazení a nebude pre nich vskutku už
žiadneho miesta v pozitívnom stave, pretože sa im už nepodarí obsadiť ani
maličký kúsok Pravého Stvorenia, hoci sa ho pred koncom súčasného cyklu času
ešte naposledy pokúsi napadnúť. To samozrejme neznamená, že do neho stratili
cestu. Kto chce ale v Pravom Stvorení žiť, musí raz a navždy odhodiť túto zlú,
nepravú, pokrútenú, preludnú a iluzívnu formu, v ktorej sa nachádzajú všetci
členovia pekiel.
9. „Veľký drak, starý had, ktorý sa volá diabol a satan, zvodca celého sveta, bol
zvrhnutý na zem a s ním boli zvrhnutí aj jeho anjeli.“
Celá táto pasáž popisuje Druhý príchod Pseudotvorcov a ich prisluhovačov na
planétu Nula, ako bude podrobnejšie popísané v ďalších veršoch. Tesne predtým
ale príde Udalosť/Varovanie, ktorá je zobrazená v nasledujúcom pojednaní.
10. „Nato som počul mohutný hlas z neba: ‚Teraz nastala spása a moc i
kráľovstvo nášho Boha a vláda jeho Pomazaného, lebo bol zvrhnutý žalobca
našich bratov, ten, čo na nich dňom i nocou žaloval pred naším Bohom.‘“
„Nato som počul mohutný hlas z neba“ značí, že sa do pozornosti všetkých
ľudských tvorov žijúcich na planéte Nula dostane niečo veľmi zvláštne. Verš č.
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10 popisuje Udalosť/Varovanie, ktorá je podrobnejšie rozvedená v 31. kapitole
druhej dávky Nového Zjavenia. Vtedy sa obloha rozsvieti neoslepujúcim jasom,
ktorý pritiahne pozornosť ľudí. Na 15 minút sa zastavia všetky aspekty
ľudského života. Každý obyvateľ planéty Nula starší ako 7 rokov uvidí Pána
Ježiša Krista svojim vnútorným zrakom a na túto krátku dobu bude všetkým
rozšírené vedomie. Počas tejto intímnej chvíle prebehne zhodnotenie
doterajšieho života a navýšenie vibrácií tiel. Pre tých, ktorí sa nachádzajú na
ceste duchovného rastu a nie sú príliš hlboko v negatívnom stave, to bude
potvrdenie existencie Pána Ježiša Krista. Vďaka tomu sa im dostane
povzbudenie do ďalšej životnej etapy, budú ešte s väčším odhodlaním
pokračovať vo svojom poslaní a ukazovať ostatným cestu progresívneho vývoja.
Naopak agenti negatívneho stavu a drvivá väčšina pravých ľudských tvorov
chytených do pasce si neuvedomia hodnotu tohto božieho milosrdenstva. Budú
hľadať pravdu mimo svojich vnútier u vedeckých autorít, komentátorov,
politikov atď. Dozvedia sa od nich všetko možné, iba nie pravdu. „Teraz nastala
spása“ pojednáva o tom najdôležitejšom posolstve celej Udalosti. Jeho prijatím
bude každý vnímavý jedinec s otvoreným srdcom schopný pochopiť, že
prichádza čas spasenia od negatívneho stavu a previbrovania do stavu
pozitívneho. „Moc i kráľovstvo nášho Boha a vláda jeho Pomazaného“ označuje
stav a kondíciu, prostredníctvom ktorej Pán Ježiš Kristus v Novej prirodzenosti
absolútne vládne nielen nad Pravým Stvorením, ale aj nad všetkou zónou
vymiestnenia. „Lebo bol zvrhnutý žalobca našich bratov, ten, čo na nich dňom i
nocou žaloval pred naším Bohom“ v doslovnom zmysle ukazuje opäť na
Pseudotvorcov, ktorí síce stratili moc v nebi, nie však v peklách a na planéte
Nula, kam po Udalosti a vytrhnutí časti ľudstva fyzicky prídu, prevezmú nad
ňou kontrolu a spečatia jej osud.
11. „Ale oni nad ním zvíťazili pre Baránkovu krv a pre slovo svojho svedectva a
nemilovali svoj život tak, aby sa zľakli smrti.“
„Oni“ sú všetci, ktorí si svojimi činmi, voľbami, postojmi a preferenciami na
základe slobodnej voľby zvolili život pozitívneho stavu. Toto slovo označuje
každého, kto previbruje do 5. dimenzie pozitívneho stavu pred príchodom
Pseudotvorcov. Výrok „nad ním zvíťazili“ znamená premoženie negatívneho
stavu a odchod časti ľudstva do Pravého Stvorenia, kde nad nimi negatívny stav
stratí všetku moc. „Baránkova krv“ značí v doslovnom význame atribúty
bezpodmienečnej lásky Pána Ježiša Krista, „slovo svojho svedectva“ potom
znamená všetko dobro a pravdu. „Nemilovali svoj život tak, aby sa zľakli smrti“
sa vzťahuje na skutočnosť, že kto nelipne na tomto pozemskom pseudoživote,
stratí pri previbrovaní doterajšie hrubohmotné telo, ale namiesto neho získa
jemnohmotný duplikát od Pána Ježiša Krista a večný život po Jeho/Jej boku.
Kto sa naproti tomu odmieta vzdať takého neprirodzeného života a bude chcieť
z akéhokoľvek dôvodu naďalej zotrvávať v negatívnom stave aj po rozdelení
ľudstva, ten nemôže byť zákonite prijatý do novej nebeskej spoločnosti. Každý
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ale ešte bude mať v rámci posledného globálneho súdu šancu zmeniť svoju
prirodzenosť do pôvodnej čistej podoby, ak nepristúpi ku konverzii do
pozitívneho stavu skôr, než bude tento cyklus času úplne zavŕšený.
12. „Preto radujte sa, nebesia, aj vy, čo v nich bývate. Beda však zemi i moru,
pretože diabol zostúpil k vám veľmi nazlostený, lebo vie, že má málo času.“
„Preto radujte sa, nebesia, aj vy, čo v nich bývate“ v doslovnom význame týchto
slov ukazuje radosť a nadšenie všetkých sentientných entít nachádzajúcich sa v
pozitívnom stave, pocity ktorých sú opodstatnené príchodom časti ľudstva do
vyšších dimenzií Pravého Stvorenia, k čomu dôjde v blízkej budúcnosti. Bytosti
v pozitívnom stave tak do novej nebeskej spoločnosti budú môcť prijať dávno
stratených bratov a sestier, ktorí svojimi voľbami vypadli zo svojho pôvodného
domova do antivesmíru. Fráza „Beda však zemi i moru“ ukazuje na poslednú
fázu trvania bytia a existencie negatívneho stavu po odchode pozitívnych ľudí z
planéty Nula, označenej tu slovom „zem“. Ako už bolo mnohokrát povedané v
oboch dávkach Nového Zjavenia, planéta Nula sa po rozdelení ľudstva prepadne
hlbšie do pekiel, bude docielené krátke víťazstvo negatívneho stavu a úplné
odstránenie pravej duchovnosti. „More“ je celá zóna vymiestnenia. „Beda“ je
činiteľom, ktorý obyvateľov antivesmíru varuje pred hrôzami a utrpením, ktoré
ich čakajú, pokiaľ v ňom budú aj naďalej zostávať. „Pretože diabol zostúpil k
vám veľmi nazlostený“ vykresľuje Pseudotvorcov, ktorí nadobudli ohromný
stupeň tých najhorších ziel a lží, a teraz sú pripravení uchopiť sa plnej vlády
nad celým antivesmírom. Zvyšok súvetia „lebo vie, že má málo času“ poukazuje
na ich plné uvedomenie o bezvýchodiskovej situácii a slepej uličke, do ktorej sa
Pseudotvorcovia s celým svojím panstvom dostali. Vládcovia pekiel sú si dobre
vedomí všetkého, čo sa okolo nich odohráva. Vedia, že ich experiment nemôže
mať večného trvania, pretože nie je odvodený z absolútneho, ale iba z
relatívneho zdroja.
13. „Keď drak videl, že bol zvrhnutý na zem, prenasledoval ženu, ktorá porodila
chlapca.“
Trinásty verš je popisom doby minulej, súčasnej i budúcej, ako tomu je aj pri
niekoľkých predchádzajúcich veršoch tejto 12. kapitoly Zjavenia svätého Jána.
Vezmite do úvahy, že nielen táto časť Nového zákona Biblie má
multidimenzionálny dosah, preto nie je viazaná iba na jedno konkrétne miesto a
čas, teda väčšina z jej pasáží nejde chronologicky za sebou, ak sa na ne pozeráte
z hľadiska plynutia lineárneho času. Veľakrát je v nich obsiahnutých viac
významov zároveň a môžu sa týkať udalostí už prebehnutých, práve sa
odohrávajúcich, ale aj tých ešte neuskutočnených, ako je to aj tu.
Trinásty verš z pohľadu minulosti znázorňuje prípravu Pseudotvorcov ujať sa
opätovnej vlády nad ľudstvom. Takmer všetky významné míľniky histórie od 1.
storočia pozemského letopočtu, až do doby pred vypuknutím 1. svetovej vojny,
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slúžili na vytvorenie vhodného podhubia pre návrat Satana. Obe svetové vojny
a následné kolektívne vyžarovanie negatívnych energií zo strany ľudských
tvorov najmä v priebehu 20. a prvých dekádach 21. storočia potom týmto
falošným bohom dodali veľké posilnenie, slúžiace na stabilizovanie situácie
nielen vo vnútri ich vlastných radov, ale aj na planéte Nula. „Keď drak videl, že
bol zvrhnutý na zem“ ukazuje najrýdzejšiu podobu negatívneho stavu Pseudotvorcov, ktorí boli uväznení a izolovaní od svojho panstva na neznámom
mieste. „Prenasledoval ženu, ktorá porodila chlapca“ značí, že Pseudotvorcovia
prenasledovali od samého začiatku všetkých, ktorí sa riadili pravými ideami a
pôvodným učením Ježiša Krista. Na to negatívne entity zareagovali založením
mnohých protichodných náboženstiev a cirkví. Tisíce slov Nového zákona Biblie
svätej potom bolo vypustených, nikdy ale nemohol byť jeho pravý duchovný
význam prekrútený a skomolený, pretože je písaný duchovným jazykom.
Z pohľadu súčasnosti sa tento rovnaký verš vzťahuje k dobe od konca roku
1987, kedy došlo k premene Najvyššieho na Pána Ježiša Krista, ale - čo je tu
najpodstatnejšie - došlo zároveň s tým aj k prepusteniu Pseudotvorcov
izolovaných do tej chvíle od všetkých ostatných, aby po ich odchode z izolácie
mohol byť negatívny stav naplno prejavený a následne eliminovaný. „Keď drak
videl, že bol zvrhnutý na zem“ znamená, že Pseudotvorcovia získali novú
slobodu, hoci sa okamžite nemohli objaviť na planéte Nula. Preto vypracovali
komplexný plán svojho návratu do všetkých možných detailov. Ako dopravný
prostriedok, ktorým by sa mohli dostať na Nulu, bola vybraná planéta Nibiru,
ktorá sa až do poslednej možnej chvíle bude skrývať za Slnkom, aby tak
obyčajní ľudskí tvorovia nič nespoznali. Súvetie „prenasledoval ženu, ktorá
porodila chlapca“ ukazuje z hľadiska súčasnosti na snahy agentov negatívneho
stavu priblížiť sa akýmkoľvek spôsobom k druhej priamej inkarnácii Pána
Ježiša Krista v tele ženy, ovplyvniť ju, kontaminovať, znemožniť, očierniť a
pošpiniť, aby k nej bolo privedené čo najmenej vyspelých duší a zvyšok aby ju
odsúdil, vyhlásil za klamárku, šarlatánku a psychicky labilnú osobu. V takom
trúfalom počínaní však Pseudotvorcovia úplne zlyhali a ich antitím, ktorý sa
sformoval počas prípravnej fázy Misie Božej rodiny, na svoju stranu strhol iba
jedincov so zapuzdreným srdcom, ktorí nedisponujú znalosťami princípov kníh
Nového zjavenia, nie sú si vedomí celkovej situácie a majú veľké ego presýtené
ovládacími programami z pekiel. Hoci si negatívne entity boli a sú vedomé
absolútnej ochrany božej inkarnácie, ktorú Pán Ježiš Kristus stráži ako oko v
hlave, skúšali Bohyňu a jej spolupracovníkov všemožnými prostriedkami zdolať.
Bolo im však dovolené iba to, čo slúži na poučenie ostatných, takže - na ich
nevôľu - nemohli vo svojich krokoch podniknúť takmer nič. Po spustení Misie z
Novej Zeme už nebudú mať títo prisluhovači priamy prístup k žiadnemu z
božích predstaviteľov.
Trinásty verš z pohľadu budúcnosti znázorňuje dobu, kedy dôjde k plnosti
negatívneho stavu. K tejto fáze sa spája prvá časť vety „Keď drak videl, že bol
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zvrhnutý na zem“, čo opisuje akt samotného zostúpenia negatívneho stavu na
planétu Nula, ktorý na ňu bude privedený Pseudotvorcami. Falošní bohovia a
stvoritelia ľudskej rasy v 3. dimenzii následne prevezmú vládu nad všetkými
oblasťami života. „Prenasledoval ženu, ktorá porodila chlapca“ označuje snahy
falošných bohov vykoreniť všetku doposiaľ zostávajúcu pravú duchovnosť v
ľuďoch, ktorí neprevibrovali do vyššej dimenzie. Tieto snahy, okrem mnohých
iných vecí, budú obnášať masívnu cenzúru Božieho slova, vymazanie,
prekrútenie či nahradenie jeho ideí niečím rýdzo falošným alebo scestným, aby
tak nikde nezostali žiadne stopy a odkazy po svetelných spolupracovníkoch,
ktoré by čo i len vzdialene pripomínali niečo, čo má pôvod v pozitívnom stave
alebo do neho dokonca vedie. „Žena, ktorá porodila chlapca“ má ale bez
zapojenia do predchádzajúceho kontextu ešte ďalší, presahujúci význam. Táto
časť vety tu neoznačuje iba Bohyňu samotnú, ako tomu bolo v doslovnom
výklade z hľadiska súčasnosti, ale označuje tiež všetky ženy v pozitívnom stave,
esencie ktorých budú zahalené úplne jedinečnými a doposiaľ nepoznanými
atribútmi Najnovšej prirodzenosti Pána Ježiša Krista Božej Rodiny („chlapec“),
ktoré budú vďaka tomuto nadeleniu zároveň zo svojich podstát vyžarovať do
okolia. Dočasná existencia ženskej podstaty Stvoriteľa na území negatívneho
stavu zaistila, že femininný princíp, ktorý bol Pseudotvorcami poznačený ešte
viac ako mužský princíp, bude úplne očistený. Tak dôjde u ľudských žien v
pozitívnom stave k plnému obnoveniu ich božského dobra, bezhraničnej
láskyplnosti, zamatovej hrejivosti, bezpodmienečnej láskavosti, jemnému súcitu
a nežnej nevinnosti. Ženy sa stanú rovnocennými s mužmi, nebude dochádzať k
žiadnemu nesúladu, povyšovaniu, ponižovaniu a vôbec všetkému, čo do Pravého
Stvorenia nepatrí. Obe pohlavia sa budú vzájomne dopĺňať a vyjadrovať božiu
lásku tými najkrajšími a najžiadanejšími spôsobmi.
14. „Ale tej žene boli dané dve krídla veľkého orla, aby mohla letieť do pustatiny
na svoje miesto, kde skrytá pred hadom bude živená čas a časy a pol času.“
Tento výrok sa týka previbrovania Jany do pozitívneho stavu na Novú Zem v 5.
dimenzii. „Ale tej žene boli dané dve krídla veľkého orla“ značí fakt, že všetok
vymeraný čas určený na pobyt na planéte Nula v 3. dimenzii práve vypršal a
teraz je potrebné presunúť sa na vyššiu úroveň. Až nadíde tento čas, Jana s
časťou svojho tímu opustí túto realitu, aby vo svojom poslaní mohla pokračovať
ďalej na inom mieste. „Dve krídla veľkého orla“ sú symbolom pre vzostup a
pokračujúci progresívny vývoj vo vyšších dimenziách. Časť vety „aby mohla
letieť do pustatiny na svoje miesto“ v doslovnom zmysle znamená, že cesta do
pozitívneho stavu je úplne voľná a nebo sa otvára pre všetkých ľudí dobrej vôle.
V Duchovnom centre Božej rodiny sa odteraz bude nachádzať jej domovská
základňa („útočisko“). „Pustatina“ tu zobrazuje Pravé Stvorenie, ktoré je členmi
pekiel vnímané ako skutočná pustatina, pretože mnohí z týchto tvorov si stále
nechcú pripustiť skutočnú pravdu a žijú vo falošnej realite. Pretože ešte nedošlo
k vyschnutiu relatívneho zdroja ziel a lží, budú mnohí pekelní tvorovia v
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mŕtvom živote ešte nejaký čas pokračovať. „Kde skrytá pred hadom“ ozrejmuje
fakt, že Pseudotvorcovia navždy stratia akúkoľvek prístupnosť k Jane aj jej
najbližším spolupracovníkom, pretože od tejto chvíle sa už nebudú nachádzať na
území negatívneho stavu. Budú žiť v novom cykle času a do toho starého cyklu
času (tzn. na planétu Nula a do zóny vymiestnenia) sa budú v nových telách iba
navracať, aby tu nadviazali na svoje doterajšie poslanie. „Bude živená čas a
časy a pol času“ nemá žiadnu súvislosť s plynutím lineárneho času. Ide o akúsi
ochrannú poistku pred zneužitím zlými silami, aby význam tejto pasáže
nemohol byť pošliapaný a sprznený.
15. „Had vychrlil za ženou zo svojej tlamy vodu ako rieku, aby ju rieka strhla.“
„Had“, ako je zrejmé, symbolizuje Pseudotvorcov, ktorí budú pokračovať v
produkovaní nových druhov ziel a lží, kým sa tento relatívny zdroj úplne
nevyčerpá a nevyschne. „Za ženou vychrlil zo svojej tlamy vodu ako rieku, aby
ju rieka strhla“ tvorí popis príprav na poslednú duchovnú vojnu, ktorú
Pseudotvorcovia plánujú podniknúť po tom, čo sa ujmú vlády nad planétou Nula
a jej obyvateľstvom. Budú chcieť znova napadnúť Pravé Stvorenie, ale bude im
v tom zabránené. Táto veta ale tiež ukazuje na zarytých odporcov Misie Božej
rodiny, ktorí budú proti predstaviteľom Pána Ježiša Krista rôznymi
prostriedkami rozhorčene vystupovať aj po previbrovaní Bohyne. Negatívny
stav zmobilizuje všetky dostupné sily, ktoré budú mať za cieľ zdiskreditovať
pôsobenie tejto Misie z Novej Zeme. Poskytnuté dôkazy a očité svedectvá o
živote v iných realitách Multivesmíru budú niektorí z verných agentov
Pseudotvorcov využívať a zneužívať na presadenie vlastných záujmov, čím budú
odvádzať ťažko ovládaných jedincov so zapuzdreným srdcom od pravého Boha.
Títo agenti však nebudú mať žiadny vplyv na tých, ktorí chcú poznať skutočnú
pravdu, sú na sebe ochotní duchovne pracovať, dokážu vstrebať prevratné
informácie a úprimne milujú Pána Ježiša Krista. Nič nenaruší dokonalý plán
božej spásy a záchrany, ktorý počíta s vyslobodením každej bytosti chytenej do
pasce. Napriek tomu, že drvivá väčšina pozemšťanov zostane po rozdelení
ľudstva v tejto realite, ktorá sa prepadne do pekiel, aj u nich raz dôjde ku
konverzii do pozitívneho stavu, až zlá a lži stratia svoje opodstatnenie.
16. „Ale zem žene pomohla. Otvorila svoje ústa a pohltila rieku, ktorú drak
vychrlil zo svojej tlamy.“
„Zem“ je na tomto mieste symbolom nie pre planétu Nula, ako tomu bolo v
predchádzajúcich doslovných zmysloch týchto veršov, ale pre planétu Nová Zem
v 5. dimenzii, pretože význam tohto slova sa tu pretransformoval na vyššiu
úroveň. „Žena“, teda Jana, je spojená so všetkým pozitívnym stavom. A pretože
je pozitívny stav vyplnený sentientnými entitami, „žena“ tu tak v doslovnom
význame označuje aj všetkých anjelov a vytrhnutých ľudí, ktorí budú na Novej
Zemi srdečne privítaní, aby sa táto planéta stala ich novým domovom. V tomto
verši č. 16 má preto slovo „žena“ úplne odlišný význam, než aký je uvedený vo
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verši č. 13, kde označuje jednak bytosti ženského pohlavia, ale aj časť
zanechaného ľudstva. Výrok „ale zem žene pomohla“ teda po pochopení
predchádzajúceho výkladu značí skutočnosť, že Nová Zem je už pripravená
prijať časť vyspelého ľudstva („ženu“), patriaceho do pozitívneho stavu a
spojeného tým pádom aj so samotnou Janou. Časť ľudstva bude zachránená a
spasená od všetkých ziel a lží negatívneho stavu a pri prerode do nového sveta v
Pravom Stvorení mu bude poskytnutá všetka pomoc na všetkých úrovniach, aby
sa dosiahlo jeho plnohodnotné začlenenie do tejto nebeskej spoločnosti. Ďalšia
časť súvetia „otvorila svoje ústa a pohltila rieku, ktorú drak vychrlil zo svojej
tlamy“ ukazuje, že ak sa naskytnú akékoľvek výpady Pseudotvorcov smerom na
pozitívny stav s cieľom kontaminovať ho zlami a lžami, budú tieto útoky bez
úspechu, pretože medzi zónou vymiestnenia (peklami) a zónou umiestnenia
(Pravým Stvorením) sa nachádza ochranná membrána („ústa“), cez ktorú
nebude schopný preniknúť nikto z členov negatívneho stavu.
17. „Drak sa na ženu nahneval a odišiel bojovať proti ostatným z jej potomstva,
ktorí zachovávajú Božie prikázania a držia sa Ježišovho svedectva.“
Tento verš popisuje obdobie krátkeho víťazstva negatívneho stavu („drak“) na
planéte Nula, ktorá však už naďalej nebude mať nulovú pozíciu, pretože sa
prepadne hlbšie do pekiel. „Nahneval sa na ženu a a odišiel bojovať“ značí
produkciu ohromného množstva negatívnej energie („nahneval sa“)
vychádzajúcej z tých najhlbších úrovní zóny vymiestnenia, ktorá bude na
duchovnom, duševnom i fyzickom stupni prenesená so všetkými následkami a
dôsledkami na planétu Nula. „Ostatný z jej potomstva, ktorí zachovávajú Božie
prikázania a držia sa Ježišovho svedectva“ sú všetci, ktorí sa z akéhokoľvek
dôvodu nezúčastnia previbrovania a zostanú v 3. dimenzii, hoci ich vibračný
stupeň nezodpovedá tomu, aby sa museli nutne podieľať na krátkom víťazstve
negatívneho stavu. Obvykle pôjde buď o skrytých agentov pozitívneho stavu,
ktorí tu na základe predošlej dohody zostanú a vykonajú pre Pána Ježiša Krista
nejaké špecifické úlohy, alebo mnohokrát pôjde o ľudské tvory, ktorí síce
prezreli lesť Pseudotvorcov a nenechali sa nimi oklamať, ale už bude príliš
neskoro na to, aby mohli previbrovať. Táto veta vlastne odráža vôbec všetkých,
ktorí neprijmú „znak šelmy“, čo je biblické označenie pre čip pod kožou, ktorým
budú Pseudotvorcovia svojich otrokov pohodlne ovládať ako bábky. K tomu sa
vzťahuje výrok z 13. kapitoly Zjavenia svätého Jána: „A pôsobí, že všetci - malí i
veľkí, bohatí i chudobní, slobodní i otroci - dostanú znak na pravú ruku alebo na
čelo, aby nemohol kupovať ani predávať nikto, kto nemá ako znak meno šelmy
alebo číslo jej mena. V tomto je múdrosť: Kto má rozum, nech spočíta číslo
šelmy, lebo je to číslo človeka. Jeho číslo je šesťstošesťdesiatšesť.“ Kto tento čip
neprijme, bude čeliť rôznym represiám, útlakom či hrozbe trestu smrti.
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18. „Potom (drak) zastal na morskom piesku.“
Hoci si negatívny stav („drak“) je vedomý svojej neschopnosti zničiť pozitívny
stav, potom, čo prevezme všetky aspekty ľudského života, zmobilizuje všetky
svoje sily na to, aby sa ešte raz a naposledy pokúsil napadnúť Pravé Stvorenie.
„Potom zastal na morskom piesku“, znamená zhromaždenie armády nadľudí na
okraj zóny vymiestnenia („morský piesok“), slúžiaceho ako odrazový mostík na
napadnutie vyšších dimenzií Multivesmíru. Počas tohto mohutného útoku budú
Pseudotvorcovia a všetci ostatní vyvedení zo všetkých dimenzií mimo
časopriestorovú štruktúru Stvorenia do neutrálneho stavu, ktorý sa nazýva
limbo. Tu sa pred nimi objaví Pán Ježiš Kristus a vykoná nad nimi konečný
súd. Myseľ všetkých sentientných entít v pozitívnom aj negatívnom stave bude
úplne otvorená a v podmienkach neutrálnosti sa bude môcť každý rozhodnúť
ohľadom trvalého odmietnutia negatívneho stavu. Rozhodnutie o jeho
permanentnom odmietnutí ukončí posledný súd a nový časový cyklus vojde s
plnosťou pozitívneho stavu do všetkých aspektov bytia a existencie.
Týmto boli zjavené všetky náležité doslovné významy osemnástich veršov 12.
kapitoly Zjavenia svätého Jána, ktorá je poslednou knihou Nového zákona.
Skrytý význam nasledujúcej 13. kapitoly, ktorá v nadväznosti pokračuje vo
výklade o návrate Pseudotvorcov, bola popísaná v prvej dávke Nového Zjavenia
Pána Ježiša Krista, v Kapitole Siedmej: Pojem Antikrist.
Do pozornosti ľudských tvorov i mnohých iných bytostí vo Stvorení sa idey kníh
Nového Zjavenia budú dostávať postupne. Naša Misia Božej rodiny však
razantným spôsobom urýchli toto šírenie najnovšieho Božieho slova a vďaka
tomu bude výrazne skrátená existencia negatívneho stavu. Po jeho eliminácii
bude život oveľa príjemnejší a krajší. Budeme tvoriť úplne nové formy
existencie v rozmanitých vesmíroch a jeho galaxiách, slnečných sústavách a
planétach. Ako bolo už mnohokrát avizované, naším domovom sa stane Nová
Zem, ktorá bude tvoriť základňu, odkiaľ budeme cestovať do všetkých častí
univerza. Počas prípravného obdobia sme vykonali obrovské množstvo práce
majúce nesmierny vplyv na celé Stvorenie. Naša spolupráca a obeť vytvorila tie
najvhodnejšie podmienky na začatie prevratnej etapy, ktorá tu ešte nikdy
nebola. Teraz je načase, aby sa vytúžená zmena stala hmatateľnou
skutočnosťou. Prepojíme nebo so zemou a tým otvoríme bránu do pozitívneho
stavu pre všetkých, ktorí majú lásku v srdci. Táto 8. kapitola Doplnenia Nového
Zjavenia Pána Ježiša Krista Božej Rodiny sa stáva miestom, ktoré završuje
naše doterajšie úsilie a stáva sa podkladom k nastoleniu presahujúcej fázy v
procese duchovného pokroku Multivesmíru. Všetky aspekty spojené s
pôsobením našej Misie boli uvedené do náležitého poriadku, čím sa štruktúra
celého bytia a existencie dostala k význačnému bodu zlomu. Všetko staré
odchádza a uvoľňuje miesto novému začiatku, keď sa všetci nositelia božej lásky
budú môcť vyvíjať vo večnom mieri, šťastí, harmónii a spokojnosti. Tešíme sa
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spoločne s vami na vzájomné stretávanie a radostné chvíle pri plnení ďalších
úloh v Misii Božej rodiny.
Váš Pán Ježiš Kristus Božia Rodina | 1. 12. 2018
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